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Actievoorwaarden in de winkel

Een dankbare en trotse voorzitter Mike (Multi) van der Laarse, Rob Geleijn (directeur FIQAS Software en 18 jaar
hoofdsponsor geweest) en John Celie, voorzitter Green Park Management vereniging, de nieuwe hoofdsponsor
van de Handbalvereniging. De nieuwe naam wordt Green Park Tigers.

Handbalnieuws:

GreenPark Tigers komen eraan!
Aalsmeer - Achttien jaar is FIQAS
sponsor geweest van handbalvereniging Aalsmeer. Begin dit seizoen gaf het softwarebedrijf aan
een streep te willen zetten door
de samenwerking. In deze lange
periode van sponsoring zag directeur Rob Geleijn het eerste herenteam liefst zes keer kampioen
van Nederland worden. De hoogste eer dit seizoen ziet hij vast als
een mooi afscheidscadeau. Het
bestuur van de handbalvereniging is op zoek gegaan naar een
nieuwe sponsor en deze is gevonden bij de buren van thuishal de
Bloemhof. Handballend Nederland opgelet: De GreenPark Tigers komen eraan!

Vereniging Greenpark Management, belangenbehartiger van
industriegebied Green Park
Aalsmeer, zet op deze manier
Aalsmeer in een sportief daglicht.
Onderdeel van de sponsoring is
onder andere ook om de omwonenden meer te betrekken bij de
handbalvereniging.
Daarnaast vindt Greenpark Management sport voor de jeugd
heel belangrijk en zij wil dan ook
handbal toegankelijker maken
voor de jeugd van Aalsmeer en
omgeving. Daarbij is de thuishaven van de handbalvereniging bij
uitstek een mooie locatie om bijvoorbeeld sportdagen te organiseren.

Drie jaar
Vereniging Greenpark Management heeft zich namelijk sinds 18
juli voor drie jaar als sponsor verbonden aan handbalvereniging
Aalsmeer. Overigens niet te verwarren met Greenpark Aalsmeer
waarvan de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn aandeelhouders zijn.

Maatschappelijk belang
Vereniging Greenpark Management bestaat uit een aantal bedrijven dat gevestigd is op industriegebied Green Park Aalsmeer.
De vereniging behartigt de belangen van dit gebied. Innovatie,
efficiëntie en het behoud van natuur zijn drie belangrijke begrip-

pen waar de vereniging veel aandacht aan schenkt. Ook de buurt
is een belangrijk onderdeel. Door
deze sponsorovereenkomst kan
de handbalvereniging op het gebied van sport een groot maatschappelijke belang vervullen
voor de omwonenden van Green
Park.
Aalsmeer en handbal
Het huidige logo wordt aangepast naar GreenPark Tigers en dit
zal op de teamkleding komen te
staan.
Het bestuur van handbalvereniging Aalsmeer is zeer verheugd
dat Vereniging Greenpark Management het vertrouwen heeft
in de ambities van de club. De
nieuwe sponsor kan zich verheugen op enthousiaste handballers,
trainers en begeleiders die graag
als GreenPark Tigers kampioensschalen binnen willen halen! In
ieder geval zijn allen voornemens
onder de nieuwe naam handbal
en de gemeente Aalsmeer nog
meer op de kaart te zetten.

fotowedstrijd tuinen en dieren

Win cadeaubon van Het Oosten
Aalsmeer - Het is heerlijk zomers
weer en de vakantie staat voor
de deur. En dus vindt de Nieuwe
Meerbode het weer tijd om de
jaarlijkse dieren- en tuinenfotowedstrijd te houden. Ook dit jaar
mag de redactie drie cadeaubonnen beschikbaar stellen namens
tuincentrum Het Oosten aan
de Aalsmeerderweg. De tuinen
staan volop in bloei en vanwe-

ge de warmte hebben veel planten extra aandacht (vooral water) nodig. Menig inwoner heeft
al heel wat uurtjes doorgebracht
in de tuin of op het terras of balkon. Het moet er toch netjes en
verzorgd uit blijven zien. Gewoon
lekker zitten met een kop thee of
koffie of fris is ook een luxe dankzij de mooie zomer tot nu toe. En
zeg eens eerlijk: Hoe vaak is de

De eerste foto’s zijn al binnen. Robert Roos uit Nieuw-Oosteinde stuurde
foto’s van poes Bella en kat Boef, genietend in de tuin.

barbecue al aan geweest afgelopen maand?
Luieren of ontdekken
Ook de dieren genieten van mooi
weer. En zij brengen vast ook heel
wat uurtjes door in de tuin. Lekker luieren in de schaduw of actief op ontdekkingsreis. Katten
mogen dan niet van water houden, de meeste honden nemen
graag een duik en ook dit kan in
Aalsmeer. Een groot aantal honden mag mee als de bazen gaan
varen op de Westeinderplassen.
Van al het zomers vermaak door
en met dieren worden vast veel
foto’s gemaakt en die wil de Meerbode graag in de krant publiceren. Toch leuk om uw/jouw kanjer terug te zien in de krant en wie
weet levert het nog een waardebon op. Trots op de tuin en verdient deze een plaatsje in de
krant? Ook opsturen dan en wie
weet... De eerste foto’s zijn overigens al binnen. Robert Roos uit
Nieuw-Oosteinde stuurde trots
twee foto’s. Eén van poes Bella en
één van kat Boef. Beide dieren genieten in de tuin van het heerlijke
zomerweer. Geef ze eens ongelijk!
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Twee jongens belaagd op surfeiland

Politie zoekt getuigen
van mishandeling
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli heeft
rond tien voor half twee op het
Surfeiland aan de Kudelstaartseweg een mishandeling plaatsgevonden. Twee jongens van 17
jaar uit Aalsmeer zijn aangevallen door een groep van acht andere jongens. De twee wisten te
vluchten, maar hebben wel een
jas en een fiets moeten achterlaten. De acht jongens zijn allen
rond de 16 jaar oud en waren ge-

kleed in trainingspakken (mogelijk van de merken Nike en/of Adidas). Enkelen van hen waren lopend, anderen hadden een fiets
mee. De twee 17-jarigen hebben
direct alarm geslagen. Hierop zijn
agenten naar het surfeiland gegaan, maar de groep jongens is
niet meer aangetroffen. De politie hoopt dat getuigen zich melden. Dit kan bij het bureau aan
de Dreef of telefonisch via 08008844 of anoniem 0800-7000.

Cadeaubonnen van Het Oosten
Doe ook mee aan de tuinen- en
dierenwedstrijd en stuur een foto met een (kort) verhaaltje naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Iedere week krijgt de weekwinnaar een plaatsje op de voorpagina. Bovendien probeert de redactie zoveel mogelijk foto’s op

pagina’s te plaatsen. Altijd leuk
om een kijkje te hebben in andermans tuin en om kennis te maken
met de hond, de kat of het konijn van een vriend of collega. De
wedstrijd loopt tot eind augustus
en uiteindelijk worden drie inzendingen getrakteerd op een waardebon van Het Oosten.
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Ouderen naar Avifauna
met de Zonnebloem

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
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.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

Van keurig groen perkje
naar (onkruid)tuin
Aalsmeer - Over het onderhoud
van het openbaar groen zijn inwoners over het algemeen niet
echt goed te spreken. De gemeente heeft ingezet op verbetering en hier ook meer gelden
voor gereserveerd. Toch zijn er
nogal wat ‘vergeet’ plekjes. Het
nieuwe perkje in de doorgang
van de Schoolstraat naar de Zijdstraat bijvoorbeeld. Na het vervangen van de riolering en het
herbestraten van de Gedempte Sloot werd deze groenaanvul-

22 Kandidaten
burgemeester
Uithoorn

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten

Zondag 22 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met dhr. Arno Post.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. en 18.30u.
(gez. dienst bij NGK)met ds. M.
Hogenbirk. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u
Dienst met ds. Wies Blomjous.
Collecte: Stichting Mala We
Care. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Organist: Joh. v/d Zwaard.
Oost:
Oosterkerk,
Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. Dienst
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist: Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Abner Cavan. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag

Kudelstaart - Op woensdag 11
juli is een groep senioren uit Kudelstaart door de Zonnebloem
getrakteerd op een bezoek aan
Avifauna. Om 9.45 uur stond de
luxe touringcar klaar en werden
de ouderen door de vrijwilligers
geholpen bij het instappen, waarna de bus vertrok richting Alphen
aan de Rijn. Na aankomst moest
de groep even wachten, want
men was te vroeg om aan boord
van een partyboot te gaan. Het
was prachtig weer en dus werd
er heerlijk op bankjes in het park
van het zonnetje genoten. Om
11.30 uur mochten de ouderen
aan boord en hier stonden de gebakjes al klaar en de koffie vers
ling aangelegd. Het duurde even werd ingeschonken.
voordat er struikjes en boompjes Tijden de koffie vertrok de boot
in geplant werden, maar dat had voor een rondvaart via de Oude
vast te maken met het feit dat het Rijn naar natuurgebied De Hemnog vroeg in het jaar was. Nu zo’n men en de Braassemermeer en
drie maanden later is het keurige langs groene weiden en bosschaperkje veranderd in een weelderi- ges, maar ook langs kapitale vilge (onkruid)tuin. Een beetje ‘wild’ la’s en scheepswerven. Na een
is leuk en mag, maar dit is toch vaartocht van anderhalf uur kwawel een tikkeltje te... De geplan- men de ouderen terug in Avifaute struikjes en boompjes worden na waar in het restaurant een uitvolkomen overwoekerd en dat is
jammer. Tijd om hier eens flink
de schoffel in te zetten!

diensten om 10.30u. met ds.
J.A.C. Weij en om 18.30u. met
ds. M. Hogenbirk, gez. dienst in
NGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering. Voorganger M. van Zoelen. Zondag in Karmelkerk om 9.30u.
Woordcommunieviering. Voorganger Jeroen Hoekstra en om
14u. Poolse dienst met Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe
Parochie. Elke zondag 9u. Utrenia
en 10.30u. Heilige Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
mw. J. Vermeij, Boskoop.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Woordcommunieviering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98. Zomerstop.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Rondleiding over Zorgvlied
Amstelland - Op zondagmiddag
22 juli geven Marcel Bergen en Irma Clement (auteurs Wandelen
over Zorgvlied) een rondleiding
over begraafplaats Zorgvlied.
De rondleiding gaat langs een

groot aantal bijzondere historische en moderne graven die op
Zorgvlied te vinden zijn. De auteurs geven uitleg bij de uitbundige funeraire symboliek uit de
negentiende eeuw die is aan-

Divers cursusaanbod bij
Participe Amstelland
Amstelland - Het programma
van Participe Amstelland voor
het nieuwe cursusseizoen, dat in
september start, is bekend. De
cursussen in onder andere wijkcentra in Amstelveen, Aalsmeer
en Uithoorn worden voor het
eerst onder de nieuwe naam uit-

gebracht: jarenlang gebeurde dit
als Vita Amstelland en AanZ Amstelveen.
Sportief en creatief
In het nieuwe aanbod zijn veel
vertrouwde cursussen te vinden,
waaronder Meer Bewegen voor

Uithoorn - Naar het ambt van
burgemeester van de gemeente Uithoorn hebben 22 personen gesolliciteerd, onder wie 12
vrouwelijke kandidaten. Dit heeft
J.W. (Johan) Remkes, commissaris
van de Koning in Noord-Holland,
meegedeeld aan de gemeenteraad van Uithoorn. Van deze kandidaten hebben/hadden 17 personen een (fulltime) functie in het
(lokaal) openbaar bestuur, 5 personen hebben/hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in
januari 2019 worden benoemd.
gebracht op de rijksmonumenten van onder andere Oscar Carré (1891), Sophia Knoll (1890)
en Adrianus Hartog van Banda
(1873). Maar ook bij graven van
bekende overledenen wordt stil
gestaan. Daarnaast vertellen zij
meer over de tuin- en parkaanleg en de monumentale bomen
op de begraafplaats. Ook komen
moderne aspecten van Zorgvlied
aan de orde, waaronder het ondergrondse grafkeldercomplex ‘t
Lalibellum en het Crematorion.
Start rondleiding: 14.00 uur (tot
ongeveer 16.00 uur). Verzamelen bij de witte kantoorvilla, Amsteldijk 273 in Amstelveen. Deelname 10 euro per persoon (inclusief koffie of thee). Reserveren bij
Zorgvlied via 020- 5404927 of via
zorgvlied@amstelveen.nl
Ouderen en Yoga, maar er is ook
nieuw aanbod als Anders afvallen, Bridge, Gezond leven gezond
eten, Hardlopen voor dummies,
Werken op een iPad en Macramé.
Of u nu creatief, sportief of digitaal aan de slag wilt, er is voor ieder wat wils.
Meer informatie en inschrijven
voor een cursus via de website
www.participe-amstelland.nu.
Welzijn voorkomt zorg
Participe Amstelland is de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel en Uithoorn.
Participe Amstelland wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving en helpt inwoners versterken bij belangrijke levensgebeurtenissen en stimuleren
buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te
ondernemen. Participe ondersteunt bij het aanpakken van problemen, samen ervoor zorgen dat
mensen zo veel mogelijk de regie
over hun leven kunnen behouden. Het motto is van Participe:
welzijn voorkomt zorg!

gebreide lunchtafel klaar stond.
Na de lunch kon de groep nog
de mooie vogels bekijken. Na de
wandeling werd er weer uitgerust op het terras met een lekker
ijsje of een glaasje wijn. Om vier
uur werd de terugtocht aanvaard
vanuit Alphen via Leimuiden over
de Herenweg waar ook nog genoten kon worden van de mooie
‘eigen’ Westeinderplassen en aan
de andere kant de uitgestrekte
landbouw en veeteelt gebieden.
Riet en Jan Vrolijk waren gast bij
de Zonnebloem Kudelstaart en
willen bij deze alle vrijwilligers
bedanken voor deze mooie, gezellige en goed verzorgde dag.
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KCA Kunstroute 2018: Veelbelovend!

Aalsmeer - Wat hebben Tobias Rothe, Annelien Dekker, Annelie Klein Sprokkelhorst, Sunny Neeters, Michael Glanz, Elize
Eveleens, Carla Huson, Afke Borgman, Cathy van der Meulen, met
elkaar gemeen?
Zij exposeren tijdens de KCA
Kunstroute op zaterdag 15 en
zondag 16 september hun werk
in eigen atelier! Een leuke ontwikkeling, vindt coördinator Gijs van
de Haak. In aanloop naar de Kunstroute besteedt de Nieuwe Meerbode aandacht aan het werk en
de locatie van deze kunstenaars.
Atelier Annelien Dekker
Het atelier van Annelien Dekker
ligt even uit de route, maar aan
de andere kant is het ook een ritje
van niets en de locatie in de Wilgenlaan 20b is de moeite waard.
Annelien heeft een heerlijk atelier, hetgeen haar cursisten kunnen beamen. “Ik heb jaren - tot
grote tevredenheid overigens in het Tuinhuis mijn beelden geexposeerd. Maar dit jaar heb ik er
voor gekozen mijn werk te laten
zien op eigen locatie.”

Ondanks de hectische tijd die Annelien achter de rug heeft, is het
haar toch gelukt om weer een
aantal nieuwe beelden te maken.
Haar voorliefde voor de bloem
komt daarin duidelijke naar voren. Eerst was er de roos, daarna
volgde de tulp en nu de hortensia.
Controlfreak
Annelien is een controlfreak zij
kan pas tevreden zijn als het
beeld tot in de kleinste details
klopt. “Kijk als het van de bronsgieter komt, dan is het beeld in
mijn ogen nog lang niet klaar. Ik
blijf net zolang slijpen en poetsen tot ik de schoonheid van de
vorm en het materiaal optimaal
kan tonen.” Haar uitdaging zoekt
zij om in brons de teerheid en karakter van de bloem weer te geven. Ieder blaadje of blad is anders waardoor de totale bloem
een fragiliteit toont die beeldschoon is. Ook haar danseressen
krijgen door haar hand een sierlijke en lichtvoetige uitstraling. Het
is haar herkenbaar handtekening!
Janna van Zon

Annelien Dekker in haar atelier in de Wilgenlaan. Foto: Frank Karssing.

Aalsmeer Photo (2): Esther
Sparnaaij: Joy and Smile
Aalsmeer - Op de blauwe borden
in de burgerzaal van het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde
foto’s gemaakt voor het Aalsmeer
Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht de komende weken
een aantal van deze foto’ s. Deze
keer de winnende foto, gemaakt
door Esther Sparnaaij. Joy and
Smile heeft ze haar mooie en ontroerende foto genoemd.

▲

Kunstenaars exposeren
hun werk in eigen atelier

mensen kunnen doen!
Voor mij is dit een bijzondere foto. Lotte is in staat om door middel van haar expressie haar blijheid te tonen.
Ook de interactie tussen moeder en dochter is van een intense blijheid. En Lotte past met haar
jas en broek vol gekleurde bloemen prachtig bij het beeld. Alles
om haar heen is bloem ook de roze rolstoel en het kleed waarop zij
ligt. De foto heb ik gemaakt met
Bloemen en mensen
mijn Canon Eos 6 D camera.”
“Ik ben op de bonnefooi naar de Janna van Zon
Japanse bloesemtuin in het Amsterdamse Bos gegaan, met in gedachte het thema: Bloemen houden van mensen. Ik had geen model meegenomen. Achter mij liep
een mevrouw - later zou zij Liesbeth voor mij worden - met een
rolstoel waarin haar dochter Lotte
zat. Lotte is meervoudig gehandicapt. Op het moment dat Liesbeth de rolstoel van Lotte onder
de bloesembomen neerzette, begon zij te stralen en ik besefte op
dat moment wat bloemen met
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Vrijdag Tom Petty Tribute

Hansford & Son zondag
live op terras The Shack
Oude Meer - Weer een weekend
vol met live muziek in The Shack!
Op vrijdag 20 juli meteen al een
buitengewoon goeie start met
een geweldige tribute to Tom
Petty op het podium, met support act van ZZ Pop. De band Some Petty nemen hun muzikale vrienden mee die het publiek
gaan opwarmen met het beste van ZZ Top. Daarna de hoofd
act: Some Petty; een fantastische
band bestaande uit Serge Naberman, Tom Veldhuizen, Paul Jonker, Bart Dus, Maggie de Bruin en
Noel van Eersel, die een geweldige live ervaring levert in een
energieke show volgepakt met
de grootste Tom Petty hits van
de laatste decenia. Een show met
classic songs als: Refugee, Learning to fly, a Face in The Crowd,
Mary Jane´s Last dance, Free Falling en vele anderen.
Op zondag 22 juli Hansford &
Son, beter bekend als vader Hans
en zoon Remco Millenaar. In The
Shack én in Aalsmeer en omstreken zijn deze twee al lang geen
onbekenden meer. Jaren geleden
trad Remco in de voetsporen van
zijn muzikale vader, en werd ook
gitarist in de succesvolle band
Hucksters. Hans kennen de meesten naast frontman van Hucksters, natuurlijk ook van Coolcast
en Remband, waarin Remco ook
de gitaarpartijen voor zijn rekening neemt. Tevens is Remco als

geluidsman regelmatig achter de
knoppen te vinden in The Shack.
Dat deze twee samen akoestisch ook wat neer kunnen zetten, moge duidelijk zijn! Nummers van onder andere Springsteen, Supertramp, Beatles, Eagles, Everly Brothers, Mumford &
Sons, Pink Floyd komen voorbij,
dus dat wordt weer genieten op
het gezellige Shack terras aan de
Ringvaart! Zondagmiddag aanstaande dus Hansford & Son; zowel Hans als Remco maken ontzettend graag muziek, en daar is
The Shack de perfecte plek voor!
Boxin The Vox
Zondagmiddag 29 juli staan ze
weer op het terras van The Shack:
het Kwakelse duo Boxin The Vox.
David Plasmeijer en Anne Lotte
Paymans. Dit muzikale duo krijgt
er iedere keer weer meer fans bij
door hun vrolijke Ierse muziek,
en hun prachtige vertolking van
songs van onder andere Melanie
en Simon & Garfunkel. Op veler
verzoek terug in The Shack, dus
zorg dat je erbij bent!
The Shack is vrijdag 20 juli open
vanaf 20.00 uur, aanvang ZZ Top
en Tom Petty Tribute om 21.00
uur, entree 10 euro. Zondag 22 juli open vanaf 15.00 uur. Hansford
en Son beginnen rond 16.00 uur,
entree: gratis. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Rolstoel vierdaagse. Start bij
‘t Kloosterhof, Clematisstraat
rond 13.30u.
Sjoelen in wijkcentrum Voor
Elkaer Kudelstaart van 14.30
tot 16u.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Expositie tot en met 29
juli. Open: 14 tot 17u.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis.

20 JULI

Laatste dag rolstoel vierdaagse bij ‘t Kloosterhof in Clematisstraat vanaf 13.30u.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 14 tot 17u.
Nachtruis dj Café in N201,
Zwarteweg van 20 tot 23u.
ZZ Top en Tom Petty Tribute in
The Shack, Schipholdijk 253b,
Oude Meer vanaf 21u.

21 JULI

Crash Museum open van
11 tot 16u. Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk, Aalsmeerderbrug.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open: 14 tot 17u.
Start open tennistoernooi bij
TV Kudelstaart, Herenweg. Tot
en met 29 juli.

23 JULI

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.

24 JULI

Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Infopunt Kudelstaart in Place2Bieb, Graaf Willemlaan van
12.30 tot 14.30u.

Spelletjesmiddag in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16.30u. Elke
woensdag.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1.
Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

Jan Stokkel: “Schilderen is
een heerlijk tijdverdrijf”

26 JULI

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.

Aalsmeer - Eind jaren zeventig
begon Jan Stokkel met het beschilderen melkbussen. Aan de
ene kant een bloem tafereel en
aan de andere kant een molen of
boerderij. Hij vond veel bijval en
kreeg verzoeken voor het beschilderen van kolenkitten en dienbladen. Maar na dertig melkbussen
dacht Jan Stokkel: Ik ga proberen
of ik niet gewoon op doek kan
schilderen. En dat lukte! “Ik raakte
zo gefascineerd door wat je met
verf kan doen. Het is een heerlijk
tijdverdrijf, pure ontspanning.”

Drie spijkertjes
De kunstwerken van de Amazing
Amateurs hangen op de daarvoor
bestemde blauwe borden. Maar
het leek alsof de drie spijkertjes in
de witte pilaren gemaakt waren
voor de drie vogel schilderijen
van Jan Stokkel. De tentoonstelling in de burgerzaal is tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis vrijblijvend te bezoeken.
Janna van Zon

Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 14 tot 17u.
Hansford & Son (Hans en Remco Millenaar) live op terras The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf ong. 16u.

25 JULI

Amazing Amateurs

Vogels
Al van kleins af aan heeft Jan vogels gehouden. “En nu schilder ik
ze.’”Hij trekt de natuur in maakt
een foto en aan de hand daarvan komt het schilderij tot stand.
“Ik heb altijd met olie gewerkt
maar de laatste tijd gebruik ik ook
acryl.”

22 JULI

Hippiemarkt op
het Surfeiland

volwassenen en kinderen, accessoires als hoedjes en sjaals, sieraden en huis- en tuindecoraties.
Ook aanwezig zijn food trucks
Aalsmeer - Op vrijdag 27 ju- en er kan bij verschillende barreli wordt voor het tweede achter- tjes genoten worden van zomereen volgende jaar een Hippie- se drankjes, waaronder Sangria.
markt georganiseerd op het Surf- De markt wordt opgeluisterd
eiland. “Deze locatie aan de West- met (live)muziek, onder andeeinderplassen geeft het ultie- re van de saxofonisten Pierre en
me Ibiza gevoel”, aldus de orga- zoon Joey Roomeburgh. De Hipnisatie. In totaal worden zo’n 45 piemarkt bezoeken kan van 16.00
stands ingericht met mode voor tot 23.00 uur.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
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, rijbewijzen, 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 vragen 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.amstelveen.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 bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
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 gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. 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 DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur

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

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

Geboortedatum

Datum
voornemen

Chirilă
Olędzka
Plinta
Slomp
de la Fuente

01-12-1990
10-09-1955
23-11-1990
26-07-1971
03-11-1994

10-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
10-07-2018

C.D.
Z.
E.
M.
N.C.

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

De Universiteit Leiden gaat een grootschalig onderzoek doen
naar de manier waarop kinderen naar hun toekomst kijken
en hoe ouders hun kinderen hierop voorbereiden. Voor dat
onderzoek wil de universiteit ouders en kinderen in verschillende leeftijdscategorieën schriftelijk benaderen. De universiteit heeft gemeenten verzocht adresgegevens te verstrekken (uitsluitend adresgegevens en geen persoonsgegevens).
De gemeente Aalsmeer heeft ingestemd met dit verzoek. Op
basis van de regelgeving van de Basis Registratie Persoonsgegevens mag de gemeente deze gegevens verstrekken. Het
is vervolgens aan de mensen die de brief van de universiteit
ontvangen om te besluiten al dan niet aan het onderzoek
mee te werken. De universiteit is verplicht om na beëindiging
van het onderzoek alle adresgegevens te verwijderen. Het
onderzoek is goedgekeurd door de commissie Ethiek van het
Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit
Leiden en wordt gefinancierd met een prestigieuze subsidie
van de European Research Council (ERC), onderdeel van de
Europese Commissie.

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

AANWIJZINGSBESLUIT, ALS VOLGENS HET
BEPAALDE IN ARTIKEL 2:29 LID 8 ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE
AALSMEER APV Z2018/035012

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer besluit het gebied Oosteinderweg 287e daar waar restaurant Zaai Kweek

Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Motivering
Voor restaurants geldt in Aalsmeer als hoofdregel dat ze
doordeweeks open mogen zijn van 07.00-01.00 uur en in de
weekenden/feestdagen van 07.00-02.00 uur. Daghoreca mag
dagelijks geopend zijn van 06.00-22.00 uur.
De locatie waaraan restaurant Zaai Kweek & Eet is gelegen, de
Oosteinderweg 287e, is geen standaard horecalocatie. Deze
locatie is van oudsher een agrarische tuinbouwlocatie, maar
gebleken is dat deze bestemming niet meer toereikend is.
Gekeken wordt naar een andere invulling en het restaurant
is bij wijze van experiment tijdelijk vergund als daghoreca
om te bezien of horeca in de toekomst een goed alternatief
kan zijn voor dit gebied. Onder deze omstandigheden zijn de
standaard openings- en sluitingstijden niet geschikt. Enerzijds is sluiten om 22.00 uur te vroeg en anderzijds is sluiten
om 01.00, dan wel 02.00 in het weekend te laat in het licht
van het experiment.
Totdat duidelijk is of deze locatie daadwerkelijk passend is
voor reguliere horeca, worden de sluitingstijden van de ter
plaatse aanwezige daghoreca meer in lijn gebracht met die
van reguliere horeca. De sluitingstijden worden echter niet
gelijkgesteld met die van reguliere horeca, teneinde mogelijke overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.
De tijdelijke omgevingsvergunning loopt af op 24 maart
2021. Het onderhavige aanwijzingsbesluit loopt eveneens af
op voornoemde datum.
De bijbehorende kaart van het aangewezen gebied

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

UNIVERSITEIT LEIDEN BENADERT DEELNEMERS
VOOR ONDERZOEK NAAR TOEKOMSTBEELD
KINDEREN

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur

& Eet is gevestigd, aan te wijzen als gebied waarvoor andere
openingstijden gelden dan de tijden die zijn bepaald in artikel 2:29 lid 3 van de APV van de gemeente Aalsmeer. Het
restaurant mag van zondag t/m zaterdag geopend zijn van
07.00 uur tot 24.00 uur. Indien er een omgevingsvergunning
is verleend voor het voeren van een terras, dan sluiten de
opening- en sluitingstijden aan bij die van het restaurant.

Conceptbesluit hogere grenswaarde
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden
Wet geluidhinder voor dit project. Het verzoek hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg
van wegverkeerslawaai van de Hoofdweg. Ingevolge artikel
76 van de Wet geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te kunnen verlenen.
Ter informatie
De ontwerp-omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken en het conceptbesluit hogere grenswaarde liggen
zes (6) weken, met ingang van 20 juli t/m 30 augustus 2018,
voor een ieder ten inzage. De stukken zijn op de volgende
wijze in te zien:
Papier
Aalsmeer: bij de balie van de receptie in het gemeentehuis
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m vrijdag 8.30-14.00 uur, woensdag 8.30 – 20.00).
Amstelveen: bij de balie Bouwen en Vergunningen in het
raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m
woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag
8.30-12.30 uur).
Digitaal
U kunt de digitale stukken raadplegen op:
- De gemeentelijke website via de link:
http://ro0362.ropubliceer.nl/;
- De landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via
de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB10xB-OW01
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een
zienswijze betreffende dit ontwerp besluit schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders
van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via http://ro0362.
ropubliceer.nl. Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar
voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540
4911 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

Vervolg op volgende blz.
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Bezwaar
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan: De burgemeester, t.a.v.
Juridische Zaken, Postbus 253, 1431 AG Aalsmeer. U moet
het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na
de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit
mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het raadhuis.
GEMEENTE AALSMEER ONTWERPBESCHIKKING
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUWEN
IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
KUDELSTAART 2006 UITGEBREIDE PROCEDURE
EN EEN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE
WGH  HOOFDWEG 76 Z2017/063224
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat
zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen
voor het realiseren van vier grondgebonden woningen op
het perceel Hoofdweg 76
(IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB10xB-OW01).
Op het perceel ligt de bestemming ‘Woondoeleinden Lintbebouwing’. Binnen deze bestemming zijn bij een perceelbreedte van meer dan 40 meter slechts twee aaneen
gebouwde woningen toegestaan. Het bouwen van vier woningen op het perceel is in strijd met deze bestemming. Met
het oog op deze planologische strijdigheid is voor de realisering van voorliggend initiatief een omgevingsvergunning in
afwijking van het geldende bestemmingsplan vereist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Locatie
Het plangebied is gesitueerd in Kudelstaart in het zuidoosten
van de gemeente Aalsmeer in de wijk ‘Kudelstaart en Kalslagen’. Het perceel is gelegen aan de zuidoostrand van Kudelstaart tegenover het glastuinbouwgebied. Het perceel grenst
aan de omliggende bebouwing en maakt onderdeel uit van
de lintbebouwing aan de Hoofdweg.

CMYK / .eps
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Nobelhof 1, 1433 JZ (Z18-004256), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verrichten van horeca activiteiten
- Marconistraat 10, 1433 KK (Z18-004541), het aanleggen
van een looppad van de tuin naar de weg
- Zwarteweg 21, 1431 VH (Z18-004557), het plaatsen van
een aanbouw over twee bouwlagen aan de achterzijde
van de woning
- Stationsweg 8, 1431 EG (Z18-004570), het vervangen van
bestaande brug door een bredere brug t.b.v. in- en uitrijden gemotoriseerd verkeer
- Rietwijkeroordweg 59 kwek, 1432 JG (Z18-004575), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. ontheffing om een
weiland/ verhard terrein te gebruiken waar festivalbezoekers tegen betaling kunnen parkeren
- Kudelstaartseweg 60, Sectie D 2141, 1433 GK (Z18004593), het oprichten van 1 vrijstaand lintwoning en 2
geschakelde lintwoningen inclusief bijbehorende aanlegplaatsen, het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van
erfafscheiding, het plaatsen van een damwand om het gehele perceel, het aanleggen van in-en uitrit
- Herenweg 60, 1433 HB (Z18-004634), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een woonhuis
- A.H. Blaauwstraat 26, 1431 KW (Z18-004758), het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning
- Copierstraat 42, 1433 NT (Z18-004797), het oprichten van
een schuur in de achtertuin
- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z18-004810), het afwijken van
een bestemmingsplan t.b.v. woonboerderij naar logiesfunctie
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:

-

Machineweg 302 b, 1432 EV (Z-2018/001523), het oprichten van een ééngezinswoning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd met 6 weken:
- Jan Lunenburg Oever (kavel 6), kadastraal bekend perceel
D 74443, 1433 HW (Z18-002225), het oprichten van een
woonhuis met berging en carport.
- Machineweg 294, 1432 EV (Z18-001990), het realiseren van
een dakverhoging.
- Dorpsstraat 31, 1431 CA (Z18-002282), het wijzigen van
kozijnen van de voor- en zijgevel.
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Eiland Westeinderplassen nabij Torregat, kadastraal bekend perceel H 3494 (Z18-002711), het vervangen van een
opslagschuurtje. Verzonden: 10-07-2018
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Aalsmeerderweg 310, 1432 CZ (Z18-001293), het oprichten van een vrijstaande woning en berging. Verzonden:
10-7-2018
- Entree terrein Nordiawerf 1 t/m 6, 1431 CK (Z18-002651),
het plaatsen van een terreinafscheiding van het woonerf.
Verzonden: 13-07-2018
- Noordpolderweg 13, 1321 JH (Z18-003618), het plaatsen
van een transformatorhuisje. Verzonden: 12-07-2018
- Uiterweg 399, 1431 AL (Z18-001229), het vervangen van
een pannendak door een rieten kap, en het stucen van de
bestaande gevel en het donker schilderen van de kozijnen.

-

Verzonden: 16-07-2018
Aalsmeerderweg 63, 1432 CH (Z18-001739), het uitbreiden
van een woonhuis. Verzonden: 13-07-2018
Oosteinderpoel, kadastraal bekend perceel G 6718 (Z18001035), het realiseren van een kleinschalige urban camping. Verzonden: 13-07-2018

Verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Mr. Jac. Takkade 35, 11432 CB (Z-2017/062732), brandveilig gebruik Renaissance hotel. Verzonden: 16-7-2018
Geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Clusiusstraat 31-33, 1431 KR (Z18-001266), het aanleggen
van een in- en uitrit. Verzonden: 10-07-2018
- Omgeving Palingstraat, Sectie B nr. 9707 (Z18-002619),
het uitvoeren van een gestuurde boring persleiding onder de bestaande watergang. Verzonden: 13-07-2018.
Toelichting: is vergunningsvrij
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
Ventvergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-002017) Collecteren
Oranje Fonds van 11 t/m 15 juni 2019, verzonden 16 juli
2018
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Westeinderplassen (Z18-003988) Flyboarden van 11 juli
t/m 31 oktober 2018, 11 juli 2018 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 20-07-18
t/m 23-08-18

t/m 23-08-18

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de 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

t/m 23-08-18
t/m 30-08-18

Het bestemmingsplan ‘Herziening Hornmeer – VVA terrein’ inclusief de bijlagen (Z2017/019074)
Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied
Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-2018/001523) en bijbehorende stukken
Bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer
- Zuiderkerk’ (Z-2015/059647) inclusief de
bijlagen.
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal Hoofdweg 158 Kudelstaart, Z-2018/029362; D-2018/156434
De ontwerp-omgevingsvergunning voor
bouwen in afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ontwerpbeschikking Wgh - Hoofdweg 76 (Z-2017/063224)met de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
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“Heeft ondernemen in Aalsmeer nog wel zin?”

te zijn bij de gemeente die al dit
soort werkzaamheden combineert en coördineert? Om moedeloos van te worden. Je vraagt
je af of ondernemen in Aalsmeer
nog wel zin heeft.” De gemeente
heeft laten weten dat er in 2019
iemand wordt aangesteld om de
Nog meer graafwerk
werkzaamheden aan en in straDe Liander-medewerkers lieten ten beter te plannen en op elkaar
zich deze dagen niet zien, wel af te stemmen.” Wel jammer dat
gravers van de BAM. Ook zij heb- wij er nu niets aan hebben”, wordt
ben van de gemeente vergun- zuchtend gezegd.
ning om kabels te vervangen
en hiervoor werden geulen ge- Positief blijven
graven in de Dorpsstraat en de De ondernemers hopen dat de
Schoolstraat. Nog meer overlast streefdatum voor de ‘klus’ in de
dus. In de Dorpsstraat keken de Schoolstraat nu wel gehaald
bewoners en ondernemers ove- wordt en er niet gestopt wordt
rigens wel op dat het trottoir op- om eerst drie weken bouwvakannieuw open ging. De week ervoor tie te gaan vieren.
waren er ook al graafwerkzaam- De laatste fase gaat nu in. Het
heden. Uit navraag bleek dat dit nieuwe laagspanningsrek in het
weer een ander bedrijf was. De- station plaatsen en dan de vele
ze heren kwamen langs om de kabels hierop aansluiten. In circa
nieuwbouw bij de Helling te drie weken denkt Liander dit te
voorzien van aansluiting.
kunnen klaren.
“We houden de moed er maar in
“Slechte planning”
en blijven positief, we zijn tot slot
“Te gek voor woorden”, aldus de nu wel vanaf twee kanten bereikondernemers. “Wat een slechte baar”, klinkt tot slot enigszins opplanning. Er hoort toch iemand timistisch.

Tegenslag bij werkzaamheden aan
elektriciteitsstation in Schoolstraat
Aalsmeer - Een soap met een
dikke zwarte rand, noemen de
bewoners en met name de ondernemers in de Schoolstraat de
werkzaamheden door Liander
in en bij het elektriciteitsstation.
Het vervangen van de laagspanningsinstallatie gaat niet van een
leien dakje of zoals Liander het
verwoord: “De werkzaamheden
gaan helaas niet voorspoedig.
Door ondergrondse verrassingen
en technische tegenslag lopen de
werkzaamheden uit.”

den wel uit.” Er was daarom geen
verbazing toen vrijdag de medewerking van Liander kwam dat
circa drie extra weken nodig zijn.
De werkzaamheden staan nu gepland tot 10 augustus.

Asbest verwijderen
Om de huidige installatie te kunnen vervangen zijn er twee tijdelijke stations geplaatst. Gewerkt
is de afgelopen weken aan het
selecteren van alle kabels en het
aansluiten op de tijdelijke stations. Op deze manier kan in het
De ondernemers moeten wel la- bestaande
elektriciteitsstation
chen om dit excuus. “Wij denken spanningsvrij gewerkt worden.
aan bovengrondse tegenslag en Afgelopen maandag arriveerden
verrassingen in de vorm van te- de ‘mannen in witte pakken’ en is
kort aan personeel. Er zijn diver- aangevangen met het asbestvrij
se dagen, zelfs wel een week lang, maken van het station en tot laat
dat er geen actie te bekennen op de dinsdagavond is aan deze
was. Zo lopen de werkzaamhe- ‘klus’ gewerkt.

Wegens privé omstandigheden

Step by Step gaat dit
jaar niet door!
Aalsmeer - Het leuke evenement
Step by Step, dat zou plaatsvinden op zaterdag 6 oktober, gaat
niet door. “Wegens privé omstandigheden hebben we moeten besluiten dit jaar Step by Step niet
te organiseren. Hopelijk kunnen
we volgend jaar weer van de partij zijn. Het zou dan om de datum
zaterdag 5 oktober 2019 gaan.
Houd jullie enthousiasme vast”,
aldus de organisatoren Jacco en
Jenifer op facebook.
Vorig jaar namen aan de achtste
editie van deze sportieve tocht

met hilarische opdrachten door
Aalsmeer zo’n 700 inwoners in diverse teams deel. De animo voor
Step by Step is al jaren bijzonder
groot. Binnen zo’n 2,5 tot 3 weken na de start van de inschrijving kan al uitverkocht geroepen worden. In april liet de organisatie nog weten dat de negende editie van Step by Step wederom plaats zal gaan vinden bij FC
Aalsmeer.
Velen zullen het jammer vinden
een jaar niet op de step te mogen
staan, maar er is begrip en al uit-

LEZERSPOST
Olievervuiling in water rond
Mijnsheerlijckheid
Kudelstaart - Al enkele weken
drijft er een grote olieplas op
het water rond de gebouwen
van Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart. De ene dag aan de
kant van het Robend, de andere dag drijft het richting het
Ad Verschuerenplein. Vissen
en eenden zwemmen er tussen. De gemeente is al enkele

gekeken wordt naar de editie in
2019. Nogmaals: Het evenement
gaat niet door wegens privé omstandigheden, dus niet omdat de

weken op de hoogte hiervan
maar mogelijk ontbreekt het
aan menskracht om iets met
deze melding te doen..... Daarom maar enkele foto’s om te
zien dat het een serieuze vervuiling betreft.
Annemiek Blonk
annemiek.blonk@outlook.com

gemeente geen vergunning zou
verlenen. Er was zelfs al groen
licht voor de tocht gegeven door
de bestuurders.
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Brand bij stal snel geblust
Aalsmeer - Aan de Mr. Jac. Takkade is dinsdagavond 17 juli even
na tien uur brand ontstaan in
een shovel. Deze stond naast een
kleine stal. Meerdere ambulances zijn opgeroepen. Ongeveer
tien personen hebben rook ingeademd, omdat zij paarden die er
vlak naast gestald stonden in veiligheid wilden brengen. Zij worden allen nagekeken door het
ambulancepersoneel. Drie perso-

Speedboot na
diefstal retour!

nen zijn vervoerd naar het ziekenhuis. De paarden zijn ongedeerd
en ondergebracht bij de naastgelegen Stal Wennekers.
De gealarmeerde brandweer is
direct gaan blussen en had het
vuur gelukkig snel onder controle. De schade is beperkt gebleven. Hoe de brand kon ontstaan
is vooralsnog onbekend. Er wordt
onderzoek gedaan.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Eerste hulp na
aanval
Inwoners willen rotonde op kruispunt

2 Aanrijdingen binnen 2
dagen op Machineweg

Uitspraak Openbaar Ministerie

Geen sprake van laster,
smaad of belediging
Aalsmeer - Op 8 maart heeft de
heer Heijstek aangifte gedaan tegen burgemeester Jeroen Nobel wegens smaad, laster, smaadschrift en belediging.
Het Openbaar Ministerie heeft de
burgemeester nu op 4 juli medegedeeld dat zij op basis van het
politieonderzoek geen reden zien
om te vervolgen.
Op 1 maart heeft de gemeente
bekend gemaakt dat de nummer
twee op de kandidatenlijst van
Het Aalsmeers Collectief afstand
neemt van de partij, omdat zij onder verkeerde voorwendselen op
de kieslijst van HAC terecht is ge-

komen. De kieslijst was zo vlak
voor de verkiezingen niet meer
aan te passen.
In het kader van de transparantie en integriteit heeft de burgemeester de raad per brief en inwoners van Aalsmeer via de lokale media hiervan op de hoogte gesteld. Daarop heeft de heer
Heijstek een aangifte ingediend.

Aalsmeer - Op donderdag 12 juli
omstreeks 12.00 uur zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen op de kruising Machineweg
met de Catharina Amalialaan en
de Middenweg. De klap was zo
hard dat één van de wagens op
z’n kop tot stilstand kwam. De andere auto heeft fikse schade aan
de voorzijde. Beide voertuigen
moesten weggesleept worden.
De politie, brandweer en ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Bij het ongeval is één van
de bestuurders gewond geraakt.
De twee bestuurders hadden elkaar niet gezien. Mogelijk kwam
dit door de zon.
Vrijdagmiddag 13 juli rond kwart
over één was het opnieuw raak
op dit kruispunt. Weer zijn twee
auto’s met elkaar in botsing gekomen en ook dit keer was de schade groot. Eén bestuurder is ter
plaatse behandeld door medewerkers van de ambulancedienst.
Beide auto’s liepen flinke schade
op en na deze aanrijding moest
opnieuw de sleepdienst gebeld
worden.

De politie heeft ook na deze
tweede botsing onderzoek naar
de toedracht van het ongeval gedaan.
Conclusie is dat er veelal (te) hard
gereden wordt en hier zijn omwonenden het mee eens. “Het
is een 30 kilometer weg, maar
men rijdt daar zeker 50 tot 60 kilometer. Het zebrapad wordt genegeerd. Er rijden soms vier auto’s voorbij voordat er fatsoenlijk
wordt gestopt. Een bord met lampen en daarnaast 30 aanduiding
op de weg of drempels zou fantastisch zijn”, aldus een groep inwoners die nu een petitie is gestart om de gemeente tot actie te
manen.
Volgens de inwoners is overigens
te hard rijden niet de enige oorzaak van de regelmatige aanrijdingen. Ze zeggen het ook een
onoverzichtelijk kruispunt te vinden en hopen dat de gemeente
wat dit betreft eveneens maatregelen gaat nemen. Het liefst
zien de inwoners hier een rotonde verrijzen.
Foto: Marco Carels

Het Openbaar Ministerie geeft in
haar brief aan dat er geen sprake
is van smaad of laster en dat de
burgemeester een zwaarwegend
algemeen belang had om de informatie naar buiten te brengen.

Mogelijk nog feestelijk, officieel moment

Werkzaamheden voor
realisatie Lidl gestart
Aalsmeer - Geen extra parkeerruimte meer in het Centrum, het
voormalige terrein van de Rabobank aan de Stationsweg gaat
ingevuld worden. Vorige week
werd dit met borden aangekondigd en vrij snel was het terrein,
op één auto na, leeg. Toen ook
de eigenaar van deze wagen vertrokken was, werden de hekken
gesloten.
De Lidl heeft een aannemersbedrijf opdracht gegeven om aan
de slag te gaan. Gestart is met

voorbereidende werkzaamheden
en als deze zijn verricht wordt
aangevangen met funderingswerkzaamheden. Er wordt geprobeerd om ondanks de vakantieperiode nog wel een feestelijk moment te houden als officiële start voor de bouw van het Lidl
filiaal. Meer informatie over de
bouwtijd en de geplande oplevering volgt binnenkort, zo laat de
supermarktketen weten. Wordt
vervolgt dus!
Foto: www.kicksfotos.nl

Dader dodelijk ongeval
in hoger beroep
Aalsmeer - Ontdaan waren vele inwoners toen juist na de gezellige
feestweek in september 2015 de
23-jarige Tom van Tol op de Oosteinderweg geschept werd door
een auto en dit met de dood heeft
moeten bekopen. De dader, John

P., verkeerde onder invloed van alcohol en heeft volgens het onderzoek door de politie ook te hard
gereden. Hij werd veroordeeld tot
30 maanden gevangenisstraf en
vijf jaar rijontzegging. John P. is in
hoger beroep gegaan en deze zaak

Eigen initiatief bewoners

Straatverlichting is weer
aan in het Centrum
Aalsmeer - Het was donker in
een groot aantal straten in het
Centrum zo’n kleine twee weken.
Bewoners en ondernemers deden een oproep in de krant aan
de gemeente om actie te ondernemen. Geen straatverlichting is
tot slot voer voor inbrekers. Dezelfde donderdag was er weer
licht in de straten en dit zonder
enige inbreng van de gemeente.

nieuwe, dikkere exemplaren en
laat nou tussen deze brei aan kabels ook de openbare verlichting
zitten.

‘Boosdoener’
Er wordt al geruime tijd gewerkt in de elektriciteitskast in
de Schoolstraat en er was een
vermoeden dat dit wel eens de
‘boosdoener’ zou kunnen zijn.
Aan de medewerkers van de beheerder van het energienet is gevraagd om eens te kijken of er
misschien functionele kabels waren weggeknipt. En ja hoor. Alle
oude kabels zijn vervangen voor

‘Foutje’ hersteld
Natuurlijk waren de medewerkers bereid dit ‘foutje’ te herstellen. Er is zelfs snel actie ondernomen. Donderdagavond brandde de straatverlichting weer in de
Marktstraat, in het donkere deel
van de Weteringstraat en deels
in de Schoolstraat. Vrijdag is verder gewerkt om het Centrum
weer in het licht te zetten en dezelfde avond sprongen in de hele Schoolstraat, de lantaarn in de
steeg naar de winkelstraat en in
het achterste (of voorste) gedeelte van de Zijdstraat de lantaarns
weer aan. Geweldig, opgelost
dankzij eigen initiatief van bewoners zelf. Top toch?!

diende afgelopen woensdag 12 juli. Hij heeft gevraagd om een taakstraf in plaats van opsluiting. Hij
gaf aan zijn straf niet te willen ontlopen, maar bijvoorbeeld in een revalidatiekliniek te willen gaan werken om geconfronteerd te worden
met zijn daad. De ouders en andere familie van Tom zijn hier zeer
verbolgen over. Door dit hoger beroep komt bij hen het grote verdriet, dat er eigenlijk nog elke dag
is, weer terug. In de rechtzaal werd

door hen boos gereageerd op het
verzoek van P., die tijdens de eerste rechtzaak zijn spijt betuigde en
zei zijn straf te zullen accepteren.
De familie vindt het hoger beroep
daarom ook onbegrijpelijk en egoistisch. Inwoners van Aalsmeer tonen veel medeleven met de familie Tol. Er wordt hen veel sterkte gewenst. Het hoger beroep vinden
de meesten ‘Ongelofelijk’, ‘respectloos’ en ‘triest’. De uitspraak is op 22
augustus.

Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juli om
kwart over vier troffen agenten
in de Weteringstraat een groep
jongeren aan. Ze boden hulp
aan een 19-jarige Kudelstaartse die op de grond lag. Het vermoeden is dat ze een epileptische aanval heeft gehad. De
ambulance is langs gekomen
en heeft ter plaatse hulp verleend. De ouders zijn gekomen
om de jongedame op te halen.

Gewond na
valpartij
Kudelstaart - Op woensdag
11 juli heeft de politie eerste
hulp verleend na een valpartij
op het Zijdelwaardplein in Uithoorn. Een 74-jarige vrouw uit
Kudelstaart was om nog onbekende oorzaak gevallen en
had hierdoor een wond opgelopen boven haar wenkbrauw.
De vrouw was aanspreekbaar.
Agenten hebben de vrouw op
een stoel gezet om bij te komen en haar vervolgens naar
huis gebracht. De Kudelstaartse gaf aan zelf naar de huisarts
te zullen gaan.

Huis overhoop
na inbraak
Kudelstaart - Op zondag 15
juli om één uur in de middag kreeg de politie een melding dat er mogelijk was ingebroken in een woning in de
Korfstraat. De bewoners ontdekten bij thuiskomst dat het
slot van een deur eruit gehaald
was. De deur kregen de agenten en de bewoners eerst niet
open, maar na verschillende
pogingen lukte het toch. Eenmaal in het huis ontdekten ze
dat er diverse kamers zijn doorzocht en kasten en lades zijn
open gemaakt. De dieven waren reeds vertrokken. Nog niet
bekend is of er goederen zijn
ontvreemd.

Naar ziekenhuis
na uitwijken
Aalsmeer - In de Catharina
Amalialaan heeft maandag 16
juli rond tien voor twee in de
middag een eenzijdig ongeval
plaatsgevonden. Een scooterrijder is ten val gekomen nadat
hij was uitgeweken voor een
overstekende kat. Op de bromfiets zaten twee personen. De
bestuurder is per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd.
De kat heeft de botsing helaas
niet overleefd.

Gewond na
botsing
Kudelstaart - In de Albrechtstraat, ter hoogte van de Proosdijstraat, is rond half een in de
nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli een 49-jarige snorfietser ten val gekomen. De
Kudelstaarter probeerde een
fietsster te ontwijken. De twee
zijn gebotst en hierbij raakte
de Kudelstaarter gewond. Een
mobiel medisch team en twee
ambulances werden opgeroepen naar de plaats van het ongeval te komen. Het slachtoffer
is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De 12-jarige
fietsster uit Wilnis heeft enkele schaafwonden. Deze konden
ter plaatse behandeld worden.

Aalsmeer - Tussen vrijdag
13 en zondag 15 juli was een
speedboot gestolen vanuit
een jachthaven aan de Oosteinderweg. De eigenaar was
na de ontdekking direct een
zoektocht gestart op de Ringvaart, maar trof helaas zijn
boot niet meer aan. Omdat
het afgelopen weekend behoorlijk druk was op het water, hoopt de eigenaar op hulp
van derden. Misschien heeft iemand de speedboot zien varen
in een bepaalde richting. Deze oproep op de actuele website van de Meerbode is gelezen, want op dinsdag 17 juli kreeg de politie een melding
dat er een speedboot was aangetroffen die wel heel erg leek
op de gestolen boot. Agenten
zijn direct een kijkje gaan nemen en ja hoor, bingo. De eigenaar is bijzonder blij dat hij zijn
speedboot weer terug heeft en
bedankt bij deze iedereen die
heeft helpen zoeken.

BB-motoren van
boten gestolen
Aalsmeer - Tussen maandag 9 en woensdag 11 juli is
van een boot in een jachthaven aan de Stommeerweg een
buitenboordmotor gestolen.
Het betreft een langstaart van
het merk Honda en grijs van
kleur. Bouwjaar van de motor
is 2007. De jachthaven is in de
avond of nacht van maandag
16 op dinsdag 17 juli opnieuw
bezocht door dieven. Ook ditmaal is een buitenboordmotor
van een boot gestolen. De motor is van het merk Maracury
Marine en het serienummer is
OR652220. De eigenaren balen
natuurlijk flink en hopen dat er
inwoners zijn die meer informatie kunnen geven. Getuigen
kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.

Gereedschap uit
bus weg
Aalsmeer - In de nacht van
dinsdag 11 op woensdag 12 juli is ingebroken in een bedrijfsbus, die geparkeerd stond in
de A.H. Blaauwstraat. Al het gereedschap is uit de bus meegenomen door dieven. Mogelijk
zijn getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844. De inbraak heeft tussen negen uur ‘s
avonds en woensdagmorgen
tien uur plaatsgevonden.

Geld weg na
inbraak
Aalsmeer - In het zalencentrum van de kerk aan de Sportlaan is in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 juli ingebroken. De dieven hebben
diverse kasten open gebroken
en doorzocht. Ook is geprobeerd de kluis te openen, maar
dit is niet gelukt. Ontvreemd is
een klein geldbedrag.

Gaslek door
graafwerk
Kudelstaart - In de tuin van een
woning in de Bisschop Koenraadstraat is maandag 16 juli
even na half twee in de middag
een gaslek ontstaan. Bij werkzaamheden werd een gasleiding
geraakt. De straat is enige tijd
afgesloten geweest. De brandweer was snel ter plaatse. Netbeheerder Stedin heeft het lek
weten te dichten. Uit voorzorgsmaatregelen waren meerdere
woningen korte tijd ontruimd.
Even voor drie uur mochten de
bewoners hun huis weer in.
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Geslaagde markt met
internetondernemers
Kudelstaart - Voor het eerst werd
vrijdag 13 juli een leuke markt gehouden met aanbod van een divers aantal internetwinkeliers
uit Kudelstaart in het winkelcentrum. De markt zorgde voor een
gezellige reuring op het plein.
Ondanks het warme weer mochten vele bezoekers welkom geheten worden.
“Ach, morgen weer een zonnige dag”, aldus een bezoeker, die
zich dit uitje niet liet ontnemen.
“Het is gezellig en een leuke kennismaking met internetwinkeliers
uit ons dorp. Ik wist niet dat er zo-

Activiteiten overzicht

veel waren en wat een variatie.
Echt leuk.” De ondernemers van
het winkelcentrum zijn eveneens
‘dik’ tevreden. “Wat een topdag.
Alle webwinkeliers bedankt voor
jullie aanwezigheid. Hopelijk op
naar een volgende keer”, laten ze
weten op de gezamenlijke facebook-pagina.
Een goed initiatief wat trouwens
misschien ook wel een idee is om
op het Molenplein te organiseren... In ondernemend Aalsmeer Arjen Verburg met links Kirsten Verhoef van Zaai en rechts Ron Leegwater
zijn vast ook veel internetwinke- van Rabobank Regio Schiphol.
liers!
Foto: www.kicksfotos.nl

Arjen Verburg van Budget Broodjes:

“Door Zaai ben ik sterker in
mijn schoenen gaan staan”
Aalsmeer - Arjen Verburg is één
van de oud-zaailingen van de eerste lichting. De Nieuwe Meerbode wil van hem weten hoe het na
twee jaar ondernemerschap met
hem gaat.

Big L Jeans is verhuisd
en nog laagdrempeliger
Aalsmeer - Omdat er tevens een
verbouwing plaatsvond in het filiaal te Almere liep de planning
iets vertraging op, maar vrijdag
29 juni was het dan zover; Big L
Aalsmeer verhuisde in de Zijdstraat van nummer 61 naar 73 en
het was meteen een drukke dag.
Veel belangstellenden kwamen
door de ballonnenboog een kijkje nemen in de overzichtelijke kledingzaak. Manager Lillian Scheffer is blij met zoveel overzicht:
“Kleding voor mannen, vrouwen
en kinderen is nu gesitueerd op
de begane grond en dat is voor
de sfeer op de werkvloer erg fijn,
maar het komt ook zeker de klant
ten goede. De drempel is letterlijk
en figuurlijk verlaagd. Naast vertrouwde gezichten, zien we veel
nieuwe klanten. Zelfs scootmobielen en rolstoelen kunnen nu
over de drempel. We hebben al
zeer veel positieve reacties mogen ontvangen.”

gend, Only, Jack en Jones, G-Star,
Vera Moda en Only. “Er komen op
de kinderafdeling twee nieuwe
merken bij, te weten B.nosy en DJ
Dutch Jeans. Er is trouwens een
constant wisselende collectie. Iedere week ligt er wel iets anders
in de winkel voor alle leeftijden
en voor ieders portemonnee. Momenteel is de zomersale in volle gang. Die duurt zeker nog tot
eind augustus. Service staat bij
Big L hoog in het vaandel en ons
tienkoppige team heeft alle kennis daarvoor in huis. Er is tevens
een vermaak-service. We werken
samen met de Gouden Schaar,
hier nu recht tegenover ons.” Aldus Lillian.

Bagage
Arjen gaat verder: “Ik heb als eerste aan Zaai een gaaf netwerk
overgehouden, niet alleen met
mijn eigen en de nieuwe lichting
Het contact met leerlingen heeft Zaailingen, maar ook met de geoud-docent Arjen Verburg altijd vestigde ondernemers is er een
leuk gevonden en de link met goed contact ontstaan. En verder
jongeren bestaat ook nog steeds, heb ik van Zaai de nodige bagage
maar dan vanuit de kerk. Van meegekregen waardoor ik meer
onderwijs naar Budget Brood- mogelijkheden zie om problejes lijkt een hele overgang, maar men op te lossen of zelfs voor te
Arjen lacht de vraag weg. “Ik be- zijn. Door de coach- en intervisie
leef er veel meer plezier aan dan avonden (daar gaat het meer om
ik had gedacht. Natuurlijk kom de persoon zelf, zoals: Wie ben ik
ik dingen tegen die ik niet had en hoe reageer ik) ben ik sterker
zien aankomen, terwijl andere za- in mijn schoenen gaan staan.”
ken juist weer veel leuker en interessanter zijn. Naast het leveren Startende ondernemer
van kwaliteit, stiptheid en maat- Arjen Verburg werd in 2016 uitwerk wordt er ook nogal wat cre- geroepen tot de beste startende
ativiteit en inventiviteit gevraagd. ondernemer van het jaar. Dat zijn
Geen dag is het zelfde, het kan bedrijf gestaag doorgroeit is voor
gaan om een broodje kaas zon- hem een geweldige opsteker.
der of met boter of om een luxe Neem voor meer informatie over
lunch voor 50 personen waarvoor Zaai contact op met Kirsten Verje dan ook weer aan allerlei ver- hoef via 0297-366182 of via de
zoeken moet voldoen. Op vrijdag mail: kirsten@syltsupport.nl
dé topdag zijn er vaak extra op- Janna van Zon

den en een heuse fictieve roman,
komt er nu dus weer een ander
genre aan bod.

Rijsenhout - “Een prachtig boek,
uit het leven gegrepen. Voor uzelf
of om aan een vriend te geven.
Ik laat u lachen, huilen en soms een
beetje beven. En met dit alles redden we samen misschien wel een
leven.”

mislukte de kast door een technische fout. De eerder aangebrachte primer (een verfsoort) bleek
onvoldoende droog waardoor de
nieuwe verflaag zich niet hechtte.
Mariëlle en de organisatoren van
de Kunstkast (Lex Berghuis, Giovanni Margaroli en Jolanda Verboom) betreuren dit, maar: Waar

Nieuwe activiteit
Op donderdag 6 september starten we in wijkpunt
Voor Elkaer met een nieuwe
activiteit ‘‘ De Salon’’. De salon
is geopend op de eerste donderdag van de maand, op de
even week, van 14.30 - 16.00
Thema avond diner
uur. In de salon kunt u tegen
Vrijdag 27 juli kunt u gaan
genieten van het thema diner: een onkostenvergoeding de
nagels laten knippen, vijlen
MEXICAANS. Op het menu
en een mooi kleurtje lakken.
staat o.a. een lichtgebonden
Daarnaast kunt u komen voor
maissoep met tortilla chips
en een dip, chili stoofpot met een gezichtsverzorging; b.v.
reinigen, een masker, korte
parisienne, paella mexicano,
massage, haartjes verwijtomaten salade, komkommer in het zuur en gebakken deren en een dagcreme. De
volgende data zijn: 6 septembanaan + bolletje kaneel ijs
ber, 4 oktober en 1 november.
besprenkelt met rum,
Graag van te voren melden bij
slagroom en chocolade dip
de gastvrouwen - heer.
€15,-. Voor reserveringen Tel.
0297-820979. U bent om 17.00
Blijf op de hoogte van alle
uur van harte welkom.
activiteiten!
U kunt meer details over de
Workshop in Voor Elkaer
activiteiten vinden op onze
Op dinsdag 31 juli is er een
Facebookpagina’s: Zorgcenworkshop ‘‘ taart van dozen
trum Aelsmeer en Wijkpunt
maken. Kosten €, 7,50 Alle
Voor Elkaer.
materialen zijn aanwezig.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Boek ‘Proza en andere
gedachtenkronkels’

Van links naar rechts: Sharon Raams, Lillian Scheffer en Jesse Piet.

Aalsmeer - Wat had Mariëlle
Wegman zich verheugd om ook
een kunstkast te kunnen maken.
Haar idee was origineel en paste
exact bij de omgeving. Zij schilderde de plattegrond van de Ophelialaan en dan ook nog eens in
de kleuren die terug te vinden
zijn in dit winkelgebied. Helaas

Consumpties zijn voor eigen
rekening. Graag reserveren.

Gedichtenbundel Mister Jack voor Eefje

Facebook
Houd deze krant én de Facebookpagina in de gaten Big L Jeans
Aalsmeer voor alle actuele ontwikkelingen. De openingstijden
zijn op maandag van 12.30 tot
18.00 uur, dinsdag tot en met
Service en kwaliteit
donderdag van 10.00 tot 18.00
Big L Aalsmeer heeft een gro- uur, vrijdag tot 21.00 uur en zate variatie aan casual merkkle- terdag van 10.00 tot 17.00 uur. De
ding en veel soorten jeans te- laatste zondag van de maand is er
gen scherpe prijzen. Grote mer- koopzondag.
ken zijn onder andere PME Le- Door Miranda Gommans

Kunstkast Aalsmeer: Pech
voor Mariëlle Wegman

roepkrachten nodig.”

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 25 juli, een heerlijk 3 gangen-diner met o.a.
meloen met ardennerham,
kalkoenreepjes in roomsaus,
doperwten + worteltjes,
Griekse salade, kroket aardappelen en Griekse yoghurt met
vers zomerfruit en honing
voor maar € 13,-.

Mister Jack heeft weer een boek
klaar! Een gedichtenbundel deze keer, geïnspireerd op herkenbare situaties uit het leven van alledag. Ook foto’s kunnen de bron
van een gedicht blijken en als dat
zo was, dan vindt u de foto in het
boek bij het gedicht. Soms heeft
Jack deze zelf gemaakt, soms
heeft hij foto’s van iemand anders gezien die hem raakten. Na
vier boeken die over meer autobiografische anekdotes verhaalgehakt wordt kunnen spaanders
vallen. ‘Het is ook weer leren van
de fouten die je in de toekomst
kunt voorkomen.’ Mariëlle heeft
beloofd de kast - zodra zij daar
tijd voor heeft - weer onder handen te nemen. Zij begrijpt dat de
omgeving teleurgesteld is.
Janna van Zon

Ernstig ziek
Deze keer gaat de gehele winst
naar een goed doel, zoals het korte gedichtje aan het begin van dit
artikel al doet vermoeden. Eefje Muller is ernstig ziek, maar alle hoop is nog niet verloren. In
Duitsland is een behandeling
mogelijk die ze helaas niet volledig kan betalen. Daarom is er een
stichting opgericht en wordt er
door crowdfunding geprobeerd
de kosten op te brengen. Kijk
voor meer informatie over deze
stichting op www.eefjemuller.nl
Minimaal 25 euro
Het boek ‘Proza en andere gedachtekronkels’ kan via www.
projackpopart.com worden besteld of door een minimumbedrag van 25 euro te storten op
NL19INGB0007312217 t.n.v. J.
Muller. Vergeet dan niet uw naam
en volledige adres te vermelden,
zodat het boek bij u kan worden
geleverd.

21e Editie Ride for the Roses

Rabobank Regio Schiphol
sponsor en deelnemer
Amstelland - Op zondag 9 september is de 21e editie van de Ride for the Roses. Deze fietstocht
is er voor iedereen; jong en oud,
getrainde en recreatieve fietsers.
Samen zetten deelnemers zich in
voor een wereld waar niemand
meer overlijdt aan kanker. Daarom wordt er gefietst om geld in
te zamelen voor KWF Kankerbestrijding, dit jaar specifiek voor
onderzoek naar hersenkanker.
Rabobank Regio Schiphol is ook
deze editie sponsor en partner.
Meefietsen
Ron Leegwater, marketing en
communicatie bij de lokale bank
laat weten dat meedoen heel belangrijk is. De Ride for the Roses
zet zich in voor een wereld waarin
niemand meer overlijdt aan kanker. Hiervoor is veel wetenschappelijk onderzoek nodig. De onderzoeken zijn bedoeld om de
kennis over kanker te vergroten,
kanker sneller te kunnen opsporen, behandelingen effectiever te
maken en ervoor te zorgen dat
meer mensen kanker overleven.
Het streven is op 9 september
dan ook naar een lang lint van
duizenden deelnemers die samen op de fiets stappen met hetzelfde doel: zo veel mogelijk geld
inzamelen voor de strijd tegen
kanker. Rabobank Regio Schiphol
heeft een eigen peloton van fietsers en zet zich dus dubbel in. Zowel als sponsor en als deelnemer.

Vier fietsafstanden
Deelnemen kan aan één van de
vier routes: 25, 50, 80 en 100 kilometer. De 25 en 50 kilometer blijven binnen de gemeente Haarlemmermeer, de 100 kilometer
pelotonstocht gaat naar het zuiden, deels door het Groene Hart
en de nieuwe 80 kilometer afstand voert vanuit Vijfhuizen,
om Schiphol heen, onder andere
door Aalsmeer.
De 80 kilometer is een door deelnemers gewenst alternatief voor
de 100 kilometer pelotonstocht
of als extra uitdaging voor de
sportieve fietser ten opzichte van
de 50 kilometerroute.
Bezienswaardigheden
In Haarlemmermeer zijn mooie
routes uitgezet. Het Kunstfort bij
Vijfhuizen, het gemaal bij Cruquius, het Haarlemmermeerse Bos
en De Kaag zijn bijzondere passages op de korte afstanden. De 80
kilometer voert als gezegd door
Aalsmeer en deelnemers fietsen
onder andere langs de watertoren, de Westeinderplassen en het
Fort bij Kudelstaart.
De 100 kilometer pelotonstocht
voert door het Groene Hart en
doet Leiderdorp, Alphen aan den
Rijn, Nieuwkoop en Leimuiden
aan.
Kortom, voor ieder wat wils! Kijk
voor meer informatie over de routes en inschrijven op de website
www.ridefortheroses.nl
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Eerste helft van 2018

Gezocht: redactieleden en technici

Aalsmeer - In de eerste helft
van 2018 bedroeg de omzet van
Royal FloraHolland ruim 2,6 miljard euro, een fractie minder
dan die in de eerste zes maanden van 2017. De gemiddelde
prijs van bloemen was 3,9% hoger, van kamerplanten 0,3% en
van tuinplanten 2% hoger. De
hogere prijzen compenseerden
het effect van de lagere aanvoer.
De aanvoer daalde met 4%. Dit
kwam volledig voor rekening van
de aanvoer van bloemen. De aanvoer van kamerplanten en tuinplanten nam wel toe. Op logistiek
gebied verbeterden de kengetallen sterk ten opzichte van de eerste helft van 2017.

Aalsmeer - Er zijn in Aalsmeer en
Kudelstaart vele sportverenigingen. Clubs die ieder op hun niveau actief en succesvol zijn. Met
zoveel sportieve inwoners verdient Aalsmeer een goed sportprogramma op de lokale radiozender. Dat is precies wat Radio
Aalsmeer probeert te bereiken,
maar het is nog niet rond. Het
plan is om op zondag in teamverband een wekelijks drie uur durend live sportprogramma te maken met daarin aandacht voor alle sporten die in Aalsmeer beoefend worden. Er worden teams
gevormd die eens per maand het
programma verzorgen. Hiervoor
zoekt Radio Aalsmeer meer mensen die vrijwillig mee willen bouwen aan dit sportprogramma:
presentatoren, redactieleden en
technici. Ervaring is geen vereiste, Radio Aalsmeer leidt je intern
op! Daarnaast zoekt de lokale omroep contact met sportverenigingen. Ben je lid van een vereniging
en toch al iedere week op het veld
of in de zaal te vinden en vind je
het leuk om bijvoorbeeld via de
telefoon verslag te doen van de
wedstrijd van je eigen club? Dan
ben jij de verslaggever die Radio
Aalsmeer zoekt! Ook zoekt de omroep van iedere club een contactpersoon. Interesse? Stuur dan een
mail naar info@radioaalsmeer.nl.

Nieuw sportprogramma
op Radio Aalsmeer

Omzet Royal FloraHolland
fractie minder dan in 2017

Aanvoer snijbloemen
De aanvoer van snijbloemen
daalde met ruim 250 miljoen stelen, waarvan ongeveer de helft
rozen. Met name in mei en juni 2018 was er minder aanvoer
vanuit Afrika, onder meer vanwege lagere temperaturen en veel
regen. In die periode was sprake van hoge prijzen. In juni 2018
was de gemiddelde prijs van rozen bijna 30% hoger dan in juni 2017. De gemiddelde prijs van
de top 15 snijbloemen was in die
maand 22% hoger dan vorig jaar,
met een hogere omzet van 10%
voor die top 15 als gevolg.

aanvoer van 5%. Overigens wordt
zo’n 85% van de potorchideeen via bemiddeling verkocht en
de andere 15% via de klok. Kwekers die klanten aan zich weten te
binden, doen het nog altijd goed.
Opvallend is de sterk groeiende
populariteit van arrangementen.
De aanvoer hiervan groeide in de
eerste zes maanden met 65%.
Valse start tuinplantenseizoen
Het tuinplantenseizoen had in
2018 een valse start. Door een
koude periode midden in het violen seizoen kwamen de prijzen
van bijvoorbeeld violen zwaar
onder druk te staan. De opgelopen achterstand werd in de loop
van de eerste zes maanden helemaal weggewerkt. Het eerste half
jaar werd afgesloten met een omzetstijging van 2,8%. De aanvoer
nam met 0,7% toe, het gemiddelde prijsniveau steeg met 2%.

Logistieke dienstverlening
Het aandeel van de klok in de totale omzet nam in de eerste zes
maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2017 licht af, van
43% naar 42%. Het aandeel directe verkoop bedraagt daarmee
58%. De logistieke kengetallen
waren op alle onderdelen beter
dan in de eerste helft van 2017.
Genomen maatregelen, zoals
vroegveilen, werpen hun vruchOmzet kamerplanten
ten af. De doorlooptijden waren
Bij de kamerplanten nam de om- zowel voor kloktransacties als dizet toe met 1,1% doordat zowel rect substantieel beter. Voor klokde aanvoer als het gemiddelde transacties is het in 95,4% van alprijsniveau toenam. Binnen de le gevallen volgens afspraak, een
groep van de kamerplanten staat verbetering van 4% ten opzichde prijs van Phalaenopsis (orchi- te van 2017. Bij directe transacdee) onder druk. De gemiddelde ties is de doorlooptijd in 98% van
prijs van dit product daalde met de gevallen korter dan 1 uur, een
bijna 10%, bij een toegenomen verbetering van 11%.

Grote invloed weersomstandigheden

Bloemen- en plantenexport:
Planten doen het beter!
Aalsmeer - De Nederlandse bloemen- en plantenexport heeft in
de eerste helft van dit jaar dezelfde omzetwaarde van 3,4 miljard
gerealiseerd als vorig jaar. Weersomstandigheden hadden een
grotere invloed dan andere jaren.
Verder lijkt de spreiding terug
te vallen en doen planten het
dit jaar beter dan bloemen. Dit
blijkt uit de exportstatistieken
van Floridata. Na zestien kwartalen met omzetgroei was er in het
afgelopen kwartaal een minimale terugval. De VGB signaleert een
grotere spanning op de markt,
die groeipotentie blijft bieden.
Juni was een maand waarin een
bescheiden plus van 2,5% werd
gerealiseerd tot een omzetwaarde van 459 miljoen.
Planten tekenden hiervoor met
een groei van 2,3% voor en bloemen met 2,7%. Door tegenvallers in voorgaande maanden is
de voorsprong op de eerste helft
vorig jaar fractioneel. Bijzonder is

wel, dat na zestien kwartalen onafgebroken groei het afgelopen
kwartaal iets lager was dan het
tweede vorig jaar. In april en mei
moest de exporterende groothandel 2,3% respectievelijk 1,4%
inleveren en de plus van 2,5% kon
dit niet goedmaken.
Vooral de bloemenexport bleef
achter, de planten maakten de
achterstand na het eerste kwartaal daarentegen onverwacht
goed. Vijf landen in de top-10 afzetbestemmingen exporteerden
minder dan vorig jaar, toen tot
en met juni alleen het Verenigd
Koninkrijk met een achterstand
kampte.
Floridata levert marktcijfers en
debiteureninformatie in de sierteeltsector. De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en
planten. Haar leden hebben een
jaaromzet van € 3,5 miljard in deze branche.

Ondernemen is aanpakken en doen in de Wilgenlaan!

Straatfeest voor 85-jarig bestaan

Wilgenlaan: Ondernemen
is aanpakken en doen
Aalsmeer - Weet je wat een ondernemer is: de Wilgenlaan, want
die ondernemen iets. In de afgelopen 85 jaar zijn er heel wat zaken ondernomen. En dat vieren
de bewoners binnenkort met een
straatfeest.
Een niet volledige lijst die een indruk geeft van het ondernemerschap in deze straat ziet er als
volgt uit: Decorbouwer, permenieter, kweker, boekhouder, kantoor artikelen, bloemengroothandel, metaal en rookkanalen,
tuincentrum, pianoleraar, groenteboer, scheepsbouwer, assurantie tussenpersoon, kweker,
meubelzaak, bloemenhandelaar,
transportbedrijf, kweker, autorijschool, muzikant, droogbloemen
, bakker en assurantiën, restauranthouder, bedrijfsadviseur.
En hoe ziet het leven van een Wilgenlaan ondernemer er dan uit?
Nou dat is moeilijk te vertellen,
maar een van die vroege ondernemers is uitgehoord over zijn
werkzame en succesvolle jaren.
Hij begon als timmerman bij een
in Aalsmeer bekend bedrijf en behalve dat hij zijn werk goed deed
keek hij goed uit zijn doppen.
Op zijn 18e nam hij al het initiatief om een stukje land in de Wilgenlaan te kopen. Maar dat was
zo makkelijk niet. Dat heeft heel
wat tijd en moeite gekost voor
hij de gelegenheid kreeg om dit
te kopen. De Wilgenlaan is namelijk zo ‘gewild’ dat het je gegund moet worden. Simpel bieden, eens worden over de prijs en
betalen is niet genoeg. Eerst ga je
door de Aalsmeer test heen; van
wie ben je er een, en wat ga je ermee doen, ben je goed van betalen en wat is je beroep?
Na enige jaren is hij het timmerman beroep zat en denkt dat hij
het met een eigen onderneming

beter van af kan brengen. Hij
wordt permenieter. Dat is zwaar
werk en ook gevaarlijk, want als
je door het glas heen stapt en
naar beneden tuimelt schaaf je
langs het glas, de draden en ook
de bodem is niet vrij van gevaarlijke obstakels. Menigeen heeft
zich daarbij blijvend verwond
met heftige snijwonden.
Later zag hij dat het plaatsen van
schoorstenen lucratief kan zijn.
Eerst van asbest later van aluminium, dubbelwandig. Aalsmeer
schakelt namelijk over van kolen
op gas. En dan is een gat in de
markt. Maar hard werken is het
wel. Doordat hij bij veel zo niet alle kwekers komt ken hij het hele
dorp. Nu geniet hij in de Wilgenlaan van zijn welverdiende pensioen.
Ieder van de bovengenoemde
ondernemers heeft zijn verhaal
over hard werken, pech en geluk
hebben. Zo heeft de hierboven
vermelde persoon een keer zijn
compagnon verloren en moest
zijn vrouw, die voorheen schooljuf was, de taak van het plaatsen
van schoorstenen overnemen. En
dat op haar 52e jaar. Nee, dat is allemaal niet makkelijk en succes
ziet er eenvoudig uit: je woont in
de Wilgenlaan.
Het bovenstaande geldt voor alle ondernemers uit de straat. En is
geen broodnijd, competitie of ruzie onder elkaar. Er is geen kapsones, wel is er nabuurschap; men is
geworteld.
En ook als het om vrije tijd gaat
of om gemeenschappelijke taken
steken zij de handen uit de mouwen, praten niet zo lang en ondernemen wat! Het jaarlijkse wilgenknotten en het huidige energie collectief is daar een voorbeeld van.
Door Bernhard Schellenberger

colatier en banketbakkerij Ab
Muller deel. Het aanbod was hiermee heel gevarieerd. Van delicatessen met kaas en worst,
warm vlees van de grill, diverse vleesspecialiteiten en paprikasoep tot als ‘toetjes’ bonbons of
macarons.
Overdag is hard gewerkt om het
plein feestelijk aan te kleden met
kramen en een grote tent waaronder de bezoekers op lange zittafels konden plaatsnemen. Gelijk vanaf de aanvang aan het einvan gemaakt. In plaats van 15 eu- de van de middag was het druk
ro maar 5 euro betalen is een he- en tot ver na negenen ‘s avonds
le leuke aanbieding. Een dag voor is genoten van dit eet- en drinkaanvang moest de ‘stop’ erop. Er festijn met ook leuke livemuziek
konden geen munten meer ge- en voor de jongste bezoekers een
kocht worden in de voorverkoop, springkussen.
maar natuurlijk nog wel op het
evenement zelf.
Op naar editie drie
Aan Proef Aalsmeer namen De De organisatie, Meer Aalsmeer
Osdorper, keurslagerij Ron Steen, Winkeldorp, is tevreden. “Wat
bar-restaurant De Praam, het Wa- een gezelligheid en enthousiaspen van Aalsmeer, Martinez Cho- me tijdens deze tweede editie.

Gezelligheid op tweede
editie Proef Aalsmeer
Aalsmeer - De tweede editie
van Proef Aalsmeer vond afgelopen vrijdag 13 juli plaats op het
Molenplein. Al na de eerste aankondiging liepen inwoners warm
voor dit evenement. Vorig jaar
was het tot slot bijzonder gezellig
en de hapjes en drankjes smaakten prima. In de winkels in het
Centrum kon enkele weken voor
aanvang gespaard worden voor
korting en hier is goed gebruik

‘Echt Esther’ over sociale media
Eerder sprak Esther Sparnaaij al
eens over nepnieuws, wat zich
voornamelijk via sociale media verspreidt. Facebook bijvoorbeeld, wapent zich tegen nepnieuws en verspreiding van gewelddadige inhoud door berichtgeving te verwijderen. Dit legt
weer veel verantwoordelijkheid
bij Facebook, want er wordt ook
nogal eens iets verwijderd wat
niet zou hoeven. Aan tafel Mike
Verstis, Claudette van Roon en
Kees Alders. Mike werkt aan een
holistische gezondheidsschool en
had daarvoor een facebookpagina met blogs en videos die zonder pardon werd verwijderd. Zijn
spreekbuis was weg, hoe ging hij
daarmee om? Claudette verdiept
zich ook op verschillende manieren is het gezond maken van mensen en is van mening dat kennis er
is om met iedereen te delen. Dat is
ook het doel van haar samenwer-

king met groepen en stichtingen.
Kees is zelfstandig ondernemer in
webdesign en kent als geen ander
het belang van sociale media vanuit bedrijven bekeken. Daarnaast
is hij afgestudeerd als theoretisch psycholoog en schrijft hij in
zijn vrije tijd artikelen en columns
waarin hij de macht van bedrijven
als Facebook zelf beschrijft. Dit alles donderdagavond in ‘Echt Esther’.
Laatste ‘Let’s Go’…
De zomervakantie staat voor de
deur en daar gaan ook Kim, Laurens en Jonas van genieten. Vrijdag is dus voorlopig even de laatste live ‘Let’s Go’ te horen. Zonnige
hits en leuke momenten van het
afgelopen seizoen zullen voorbij komen. Kim zal vertellen welke uitzendingen je terug gaat horen tijdens de Let’s Go Zomerstop. Maar er is meer. Want de afgelopen weken zijn er veel mensen in het zonnetje gezet bij Let’s
Go. Vrijdag kan jij nog iemand in
het zonnetje zetten en dat kan
echt iedereen zijn. Je juf, de overblijfmoeder, de buurman, je beste vriend of vriendin, je voetbalcoach, je moeder of vader, de buschauffeur, noem het maar op. Het
enige wat je hoeft te doen is vertellen waarom jij diegene nog
even in het zonnetje wilt zetten.
Dat mag je mailen naar letsgo@
radioaalsmeer.nl en vrijdag zullen
Kim en Jonas deze verhalen dan
voorlezen. Kom je het liever zelf
vertellen? Dat mag ook, je bent
tussen 18.00 en 19.00 uur van harte welkom in de studio van Radio
Aalsmeer.
‘Door de Mangel’ op herhaling
Zelfs tijdens de zomerperiode
hoeft u de wekelijkse Aalsmeerse
talkshow niet te missen. Gedurende het zomerreces zijn er zes herhalingen van ‘Door de Mangel’ te
beluisteren. Komende maandag
23 juli zal de uitzending van 13
november met de bedenker van
‘The Reset-methode’ Gilbert Themen te horen zijn. Hij geeft trainingen en heeft een boek geschreven over loslaten. De lokale
omroep Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via
www.radioaalsmeer.nl.

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt”, is te lezen op
de gezamenlijke facebook-pagina. Het is natuurlijk nog niet zeker, maar Proef Aalsmeer nummer drie gaat er in 2019 vast weer
komen. Na zoveel positieve reacties verdient dit evenement het
om een traditie te worden zo net
voor de zomervakantie.
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kinder- en jeugd

krant

Zomervakantie in het Bos
Amstelland - Kom op zondagmiddag 22 juli om 12.00 uur,
13.30 uur of 15.00 uur een sluipspel doen in het Amsterdamse
Bos. Samen met de grijze jagers
maak je pijl en boog, speren en
katapulten. Deze activiteit staat
onder leiding van de commissie
Natuur is een Feest en is bedoeld
voor kinderen van 6 tot 11 jaar
en (groot)ouders of begeleiders.
De kosten zijn 5 euro per kind en
2,50 euro per volwassene. Duur:
1 uur buiten en de start is bij De
Boswinkel.

Nederlands kampioenschap Rotax

7-Jarige karter Max
Sadurski 3e op NK
Kudelstaart - Hij mag dan zo ongeveer de jongste karter in het
Nederlands kampioenschap Rotax Max zijn, Max Sadurski kan
racen als de beste. De zevenjarige jongeling uit Kudelstaart werd
zondag in Spa-Francorchamps tijdens de vijfde ronde van het NK
derde in de Micromax-klasse. Een
resultaat om trots op te zijn. Als
beloning kreeg hij bovendien
een fraaie beker. De kartbaan
van Spa-Francorchamps heeft
een prachtige ligging binnen het
Grand Prix circuit waar de Formule 1 ook racet. Kleine Max Sadurski pakte het podium op de kleine
kartbaan waar de grote Max Verstappen in augustus de Formule
1 wil winnen.

voorbij gekomen. Papa was daar
ook blij mee.”
Max kwam uiteindelijk dus als
derde over de finish en dat betekende automatisch de derde
startpositie voor de finale. Ook
die ging goed, concludeerde Max
tevreden. “Ik had weer niemand
voorgelaten. Daarna ging ik mee
met Tom Braeken en Bruno Mulders. Er zaten gelukkig geen jongens vlak achter me. Ik heb nog
geprobeerd bij Bruno en Tom te
komen, maar dat lukte niet. Dat
was wel jammer. Maar ik heb ook
niet hoeven verdedigen.”

Hand omhoog
En dus was de derde plaats in
de finale voor Max. “Ik stak mijn
hand omhoog toen ik over de fi“Leuk op podium”
nish kwam. Ik was heel erg blij. Ik
“Ik ben blij, heel blij”, zei Max met- wist dat ik een beker had gewoneen na de finale op het zonover- nen.” Daarvan heeft hij er al een
goten kartcircuit van Spa-Fran- stel thuis staan, maar er kunnen
corchamps. “Ik ben al twee keer er natuurlijk altijd meer bij. Hoe
eerder derde geworden, maar het meer hoe beter zelfs, in het geblijft leuk op het podium te ko- val van een sportman. “Een paar
men. Dat had ik vandaag eigen- bekers staan op mijn slaapkamer.
lijk niet verwacht.” Tijdens de kwa- De andere staan in een kast belificatie was Max naar de vijfde neden. Deze komt ook op mijn
plaats gesneld. Dat gaf al een in- slaapkamer te staan, denk ik!”
dicatie dat het met zijn tempo op
de Belgische piste wel goed zat.
Maar Max had beter gewild. “Ik
was niet heel erg blij met de vijfde plaats, maar wel een beetje.”
Vervolgens had hij in de prefinale
een goede start. Hij verloor geen
plaatsen en hij wist dat hij zich op
dat vlak de laatste tijd had verbeterd. “Een week geleden ging het
in Ostricourt tijdens de BNL ook
al goed. Daar had ik mijn eerste
goede start. Ik had niemand voorbij laten gaan. Nu was de start
hier in de prefinale ook goed.
Maar hij was wel best moeilijk. Er
zat een aantal jongens dicht achter me. Gelukkig zijn ze me niet

Enthousiaste kinderen gezocht!

KunstKas Kids tijdens
Kunstroute Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijkse Kunstroute Aalsmeer geeft
de KunstKas jeugdige Aalsmeerse kunstenaars een podium: De
Kunst Kast Kids. De KunstKas is
daarom op zoek naar circa tien
enthousiaste en creatieve jongens en meiden in de leeftijd van
8 tot 12 jaar die voor dit jaar samen het kunstenaarscollectief de
Kunst Kast Kids willen vormen.
Onder begeleiding van beeldend
kunstenaar Tobias Rothe werkt
het collectief aan een gezamenlijk kunstproject dat geëxposeerd
zal worden tijdens de Kunstroute op 15 en 16 september aanstaande. Het collectief komt vanaf de laatste week van juli één
keer per week samen in het atelier van KunstKas Aalsmeer aan
de Aalsmeerderweg en werkt
daar aan hun kunstproject. Eventueel is er naast het gezamenlijke
project, voor elk kind ook ruimte
voor een individueel project. Ken
je of ben je iemand die meer informatie wilt en zich voor dit jaar
wil aansluiten bij de Kunst Kas

Kids? Neem dan contact op met
Tobias of Trudy Rothe via info@
kunstkast.org. Er wordt een kleine bijdrage per deelnemer gevraagd.

Op onderzoek
Ben jij een jonge onderzoeker?
Kom dan op woensdagmiddag

25 juli om 12.00 uur, 13.30 uur
of 15.00 uur, kleine beestjes onderzoeken. Hoe hoog kan het
beestje springen, kan een slak op
z’n kop lopen? Deze activiteit is
eveneens voor kinderen van 6 tot
11 jaar en (groot)ouders of begeleiders. De kosten zijn 5 euro per
kind en 2,50euro per volwassene.
Duur: 1 uur buiten en de start is
bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot
17.00 uur.
Aanmelden voor beide activiteiten kan telefonisch via 0205456100, via de website: www.
amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel.

Wethouder knipt lint door

Nieuw speeltoestel op
de kinderboerderij
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juli is een nieuw speeltoestel in gebruik genomen op kinderboederij Boerenvreugd. Dit gebeurde in
aanwezig van wethouder (Schiphol en jeugd) Robbert Jan van
Duijn en Joost Wagemakers directeur van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De kosten
voor het speeltoestel werden betaald door de SLS. Het speeltoestel is het eerste gebiedsgerichte
project van de SLS dat is voltooid.

men de aanwezige kinderen enthousiast op het speeltoestel.

Eerste project
Wethouder Schiphol en jeugd
Robbert Jan van Duijn: “Heel mooi
dat we het eerste project dat de
SLS financieel heeft ondersteund
in Aalsmeer is opgeleverd. Onze inwoners hebben ook aanvragen ingediend voor de renovatie
in het dorpshuis in Kudelstaart en
om meer groene verbindingen (de
groene linten) in Aalsmeer te creeren. De gemeente heeft de SLS
Oudere kinderen
Op de kinderboerderij Boeren- ook om bijdragen gevraagd die
vreugd is een aantal speeltoestel- de leefbaarheid verbeteren, zoals
een uitbreiding van de recreatielen toe aan vervanging.
Daarnaast was er behoefte aan ve voorzieningen bij het surfeiland
een speeltoestel dat geschikt is en extra voorzieningen bij de hervoor iets oudere kinderen. Om inrichting van voormalige sportdit financieel mogelijk te maken velden. De SLS is een stichting die
gangen naar de kleedkamer van heeft Boerenvreugd een aan- financieel ondersteuning biedt
de tegenstander, hier kregen ze vraag ingediend bij de SLS. De aan projecten in gebieden waar
uitleg over de tactiek die hier is SLS heeft de aanvraag goedge- de leefbaarheid onder druk staat
toegepast. Na deze, wat koude, keurd en het nieuwe speeltoe- door onder andere vliegtuiglakleedkamer ging het door naar stel kon toen snel geplaatst wor- waai. Deze projecten zijn op initide perskamer, waar ze zelf moch- den. Een mooie opsteker voor de atief van, en in afstemming met de
ten ervaren hoe een persconfe- Aalsmeerse kinderboerderij die bewoners aangedragen. Aalsmeer
rentie er aan toe gaat. Ook moch- volledig wordt gerund door vrij- is een van de gemeenten die in
ten ze ervaren hoe het is om als willigers. De kinderboerderij kan aanmerking komen voor een bijspeler uit de tunnel te komen en niet bestaan zonder deze vrijwil- drage. Inwoners hebben via bewoligers en nieuwe vrijwilligers zijn nersavonden ideeën aangedragen
het veld op te komen.
bij de SLS die Aalsmeer aantrekkealtijd welkom.
Op uitnodiging van de voorzit- lijker, socialer en leefbaarder maAjax spelerskleedkamer
En toen was het topstuk van de ter van het bestuur van de kin- ken.” De SLS wordt gefinancierd
rondleiding aan de beurt: de Ajax derboerderij Rogier van der Laan, door Schiphol, Provincie Noordspelerskleedkamer. Ze keken hun knipte de wethouder onder toe- Holland en het ministerie van Inogen uit en raakten niet uitge- ziend oog van de directeur van frastructuur en Waterstaat.
sproken, hoewel het tijd was om de SLS het lint door. Hierna klom- Foto: www.kicksfotos.nl
naar de laatste plek te gaan van
deze rondleiding, het museum.
Daar staan alle bekers en schalen die gewonnen zijn, de eerste shirts tot een deel van de oude kleedkamers met de handtekeningen van de spelers op hun
kastje. De rondleiding was ten
einde, maar voor dat de klas weer
terug naar de bus moet, werd er
eerst nog gegeten. Er kwamen allemaal lekkere luxe broodjes die
door de meeste met smaak werden gegeten. Toen werd het toch
echt tijd om weer naar de bus te
gaan, waar ze nog een verrassing wachtte. Lucky zat achter het
stuur in de bus en kwam iedereen
nog een high five, boks of knuffel geven. Toen iedereen zat ging
Lucky nog bij iedereen langs en
gaf ze een tasje met inhoud.
De kinderen hebben een geweldige dag gehad, dank jullie wel,
Aalsmeer - Wedstrijd na wed- er net niet in. Met deze tijd staat
Ajax Kids Club!
strijd bewijzen de D-junioren van Gwen momenteel zestiende op
Foto: copyright Ajax Kids Club
Atletiekvereniging Aalsmeer ge- de nationale ranglijst!
weldig in vorm te zijn deze zo- Na een wat moeizame start dit
mer. Waar ze ook lopen, het ene seizoen ging eerstejaars D junina het andere persoonlijke record or Colin Alewijnse gewoon mee
wordt telkens weer verbeterd! Af- in het loopgeweld van deze wedgelopen zaterdag 14 juli waren strijd en scherpte zijn persoonlijeen drietal van deze talentvolle ke record met ruim drie seconden
atleetjes aanwezig bij het West- aan tot 3.25.67 minuten.
fries Atletiek Gala ter ere van de Als klap op de vuurpijl wist Finn
opening van de nieuwe atletiek- Rademaker de overwinning voor
baan van atletiekvereniging SAV zich op te eisen in een zeer scheruit Grootebroek. Alle drie namen pe tijd van 3.00.35 minuten, uiterze deel aan de 1.000 meter, de aard ook een persoonlijk record.
middenafstand voor D-junioren. Finn staat met deze tijd momenIn een sterk deelnemersveld wis- teel vierde op de nationale rangten ze zich uitstekend te weren.
lijst!
Gwen Alewijnse wist bij de meis- Met deze mooie prestaties zijn
jes D een mooie derde plaats te Gwen en Finn ook hevig van plan
behalen in wederom een per- zich flink te laten gelden op de Dsoonlijk record van 3.13.36 minu- spelen, het officieuze nationale
ten. Doel was het clubrecord van kampioenschap voor D-junioren,
3.11.0 minuten, maar mede door dat op 2 september wordt geeen wat rommelige start zat dit houden in het Olympisch stadion.

Groep 4B Antoniusschool
op bezoek bij Ajax
Kudelstaart - Maandag 16 juli
was het een hele leuke schooldag
voor de kinderen en de meester van groep 4B van de Antoniusschool in Kudelstaart. Een extra uitje doordat de klas een fotowedstrijd had gewonnen. Voor de
eerste maal schreef de Ajax Kids
Club een fotowedstrijd uit voor
leden en de hele klas. Uit de 30
inzendingen, in 1 week tijd, werd
de inzending van deze klas als
winnaar uitgekozen.
Rond 9.00 stond de spelersbus
van Ajax hun op te wachten voor
het schoolplein. Deze zou hen
naar de Johan Cruijff Arena brengen, maar de eerste stop was op
De Toekomst. Daar werden ze
welkom geheten door Lucky de
Lynx, de mascotte van Ajax. Hij
begeleidde de groep naar schoolgebouw De Toekomst, wat tussen
de voetbalvelden staat. Hoewel
er binnen een verbouwing gaande is, omdat er meer kinderen les
gaan krijgen volgend seizoen,
kregen ze wel een goed idee wat
er hier allemaal gebeurd tussen
de trainingen door.
Groepsfoto
Na een verfrissend drankje op de
tribune van het hoofdveld ging
de groep, na een groepsfoto met
Lucky bij de bus, weer de bus in
om naar de Johan Cruijff Arena te
rijden. Als echte spelers werden
ze op het parkeerdek afgezet en
kon de rondleiding in het stadion beginnen. Als eerste werd het
stadion bekeken vanaf de tweede
ring, boven de perstribune. Daarna ging het door een wirwar van

AV Aalsmeer op Westfries Atletiek Gala

Atleetjes Gwen, Finn en
Colin in topvorm!

16

19 juli 2018

TOUR DE FRANCE 2018

Tour de France, dinsdag 10 juli

Tour de France, zaterdag 14 juli

Aalsmeer - De Belgische renner
Guillaume van Keirsbulck reed
in de vierde etappe van de Tour
2017 ver over de 150 kilometer
alleen op kop. Natuurlijk was dat
niet het plan, maar er kwam niemand mee. Zo gaat dat soms in
de wielrennerij. Deze zelfde renner zat vandaag opnieuw in een
vroege ontsnapping. Gelukkig
voor hem kwamen er drie andere
renners met hem mee. Want één
ding wist hij zeker: Nooit meer
de herhaling van verleden jaar.
Twee kilometer voor de streep,

Aalsmeer - Hoewel heel wielerminnend Frankrijk altijd hoopt
dat er op Quatorze Juillet een
Fransman wint, lapte Dylon Groenewegen deze wens volledig aan
zijn wielerschoen. Smaakmaker
Sagan verslikte zich en Groenwegen zag op een slimme wijze kans
als eerste over de streep te gaan.
Rechts ging er één vinger omhoog en links twee vingers. Het
werd vandaag een dag waar je als
kijker door goed te luisteren veel
kon leren.
Als je tenminste had gekozen
voor de Belgen. Deze commentatoren weten met hun encyclopedische informatie altijd de aandacht van de kijker gevangen te
houden. Veel ging er ook over
de dag van morgen. Hier kijkt ie-

8e Etappe: Van één naar twee

4e Etappe: Titanenstrijd
was er van het kwartet nog één
man over: Van Keirsbulck. Hij leverde een titanenstrijd. Tegen beter weten in was er de hoop: ‘Stel
dat hij het redt en het peloton
zich gewoon verrekend heeft?’
Vlak voor de streep werd hij alsnog ingehaald door een chaotisch aanstormend uitgedund peloton. Gelukkig wist Tom Dumoulin te ontsnappen aan een gigantische valpartij 5 kilometer voor
de finish. Hij kwam de dag weer
goed door!
Janna van Zon

Vierde etappe

Iedere ploeg zou compleet
moeten blijven
Dinsdag 10 juli, 4e etappe
La Baulle – Sarzeau 195 km

finishen. Zoals eerder gemeld
in het stukje over de ploegentijdrit; iedere ploeg zou compleet moeten blijven. Er zou
best eens nagedacht kunnen
worden over een aantal reserverijders. Valt er een renner uit
door kommer of kwel, vervangen! Dan houdt je een eerlijke competitie. Het is maar een
idee, ik denk dat de tour directie dit stukje niet zal lezen.
De rit is, zoals vaak met dit
soort ritten, niet echt spannend, de eindsprint wordt gewonnen door de QSF renner
Gaviria, zijn tweede deze tour.

Aalsmeer - Het lijkt me een grote frustratie opleveren, meedoen aan de Tour de France,
hét spektakelstuk van het jaar
en na een paar etappes op te
moeten geven. Zagen we in de
tweede etappe Sánchez nogal
hard met en stoeprand in aanraking komen en afstappen,
vandaag is ook Dumont aan
de lijst toegevoegd. Vervelend
voor de renners, ook vervelend
voor de ploeg, maar ook vervelend voor de kopmannen die
het liefst een complete ploeg
op de Champ’s d’Elysees zien Dick Kuin

Tour de France, woensdag 11 juli

5e Etappe: Lastige aankomst
Aalsmeer - Bij de vierde etappe
zat de groene trui drager Peter
Sagan zich duidelijk te vervelen.
Hij haalde een geintje uit bij een
mederenner die daar overigens
niet de lol van inzag. Maar vandaag was hij in zijn element, vertelde hij na een mooie overwinning. Smalle wegen veel bochtenwerk, het ging op en neer met
een lastige aankomst. Het was de
hele dag alert zijn en voorin zitten. Greg van Avermaet - blij met
zijn gele truike - zoals in onvervalst Vlaams aangegeven, had
best wat concurrenten die op de-

ze fel begeerde kleur azen. Maar
met twee seconde voorsprong
hield hij zijn kruit droog. Alle analyses die vooraf werden losgelaten kwamen toch ook vandaag
weer niet uit. Het peloton brak
niet na valpartijen, hoewel deze
er ook weer waren. Lichte paniek
bij Sunweb, hun Mr. Bling een belangrijke renner voor een rit-overwinning en knecht voor Dumoulin in de bergen heeft koorts en is
ziek. Hij deed vandaag niet meer
mee. Nu maar hopen dat de virus
zich niet verspreidt in de ploeg...
Janna van Zon

Vijfde etappe

Alle wielrenners vallen wel
een keertje
Woensdag 11 juli, 5e etappe
Lorient – Quimpier 204,5 km
Aalsmeer - Ik hoorde Maarten
Ducrot deze week iets zeggen
over verband, dat je dagenlang
op de verwondingen moet
aanbrengen. Dat voorkomt allerlei vervelende littekens. Het
zal wel een nieuw product zijn,
want was dit wonderverband
eerder bij mij bekend geweest
dan had ik niet zulke rare gebutste knieën en ellebogen gehad. Ja, ik durf wel te beweren
dat alle wielrenners, of ze nou
in het profcircuit rijden of gewoon voor de lol kilometers
wegtrappen, allemaal vallen

we wel een keertje. De ene wat
meer dan de ander. Ik heb mijn
portie inmiddels wel gehad en
zal het even op hout aftikken,
maar dit jaar valt het mee. Binnenkort gaan we met de fietsmannen weer een grote rit rijden. Misschien kan Ducrot mij
even helpen aan een adres
waar het wonderverband is te
bekomen.
Oh ja, de rit was zoals vanouds,
een kopgroepje wordt net voor
de meet ingerekend, er komt
een massasprint en deze keer
is het Sagan die als eerste zijn
wiel over de streep gooit.
Dick Kuin

Zesde etappe

Longen uit zijn lijf gereden
ker in de laatste klim heeft hij
werkelijk de longen uit zijn lijf
en de ballen uit zijn broek geAalsmeer - Zo zie je maar, heb reden. Alle lof voor deze sportje een vrij comfortabele voor- man. Morgen de langste rit van
sprong en door een lekke band deze tour, eens kijken of Dukom je ineens toch in de pro- moulin weer wat tijd terug kan
blemen. Bij het wisselen van pakken. Eerder had ik het over
het wiel vond ik al dat het wat de uitvallers, vandaag is Dulang duurde. Toen Dumoulin moulin weer een steun kwijtook nog achter de ploeglei- geraakt, Michael Matthews
derauto ging stayeren was ik heeft besloten niet van start te
al bang voor de consequenties. gaan. Ook de Belgische renner
Het is toch zonde dat je door Benoot van Lotto Soudal is niet
zo’n onnozelheid 20 seconden opgestapt, nog ziek van het
straf opgelegd krijgt. Jammer, verlies van België is mijn veronmaar helaas. De winnaar van derstelling.
de etappe, de Ier Daniel Martin is het van harte gegund, ze- Dick Kuin
Donderdag 12 juli, 6e etappe
Brest – Múr de Bretange 181 km

Tour de France, donderdag 12 juli

6e Etappe: Wat een pech voor
Tom Dumoulin
Aalsmeer - Hoewel ik naar de
Tour kijk met een vrij neutrale
blik. Gewoon omdat ik het spel,
en alles wat daarbij komt kijken
zo machtig mooi vind, smaakte
ineens vijf kilometer voor het einde mij het drankje lang zo lekker
niet meer. Tom Dumoulin staat
met pech op wel het meest ongelegen moment van deze etappe. Hij heeft deze etappe opgeschreven, zag kansen om zijn
voorsprong op de andere klassementsrenners te consolideren
of liefst nog te vergroten. Maar
daar staat hij machteloos en wat
duurt het lang voor hij weer op
de fiets zit. Hij duikt achter de

auto in de hoop het voortjagende peloton nog te kunnen bereiken. Waarschijnlijk tegen beter
weten in, maar zo mag een klassementsrenner niet denken. Die
moet gaan voor wat hij waard is.
Wanneer ik hem zo zie voortrazen
denk ik in een flits: direct gaan zij
hem hier nog voor strafpunten
voor geven.
En helaas, dat blijkt ook zo. Naast
de 52 seconden na de winnaar
over de streep te komen, krijgt hij
ook nog eens 20 strafseconden.
Van plaats zeven naar plaats negentien duikelen. Wat een gruwelijke pech.
Janna van Zon

Zevende etappe

Raadsuitje: Tour d’Aalsmeer
Vrijdag 13 juli, 7e etappe
Fougeres - Chartres 231 km
Aalsmeer - Te laat kwam ik erachter dat we vandaag een
raadsuitje in de agenda hebben staan. Dat betekent dat ik
de etappe niet ‘live’ kan volgen
en me met de samenvattingen
en de diverse praatprogramma’s moet behelpen. Ook dat
gaat wel lukken, zeker met zo’n
lange etappe.
Het raadsuitje hebben we Tour
d’Aalsmeer genoemd, had ik
toch nog een beetje het idee
dat het iets met de echte tour
te maken had. Via de Stom-

meerkade, de Hoge Dijk, het
Schinkelbos en de Aalsmeerderweg en via de Hornweg
door Zuid weer naar Dorp. Ja,
een echte één daagse etappe zonder winnaar, maar wel
langs mooie pandjes en andere bezienswaardigheden.
Toen ik ’s avonds thuis kwam
heb ik de ‘Avondetappe van de
NOS snel aangezet om te zien
dat Dylan Groenewegen zijn
dikke dijen als eerste over de
streep gooide.
Topprestatie, maar het vingertje mag hij van mij de volgende keer wel achterwege laten.
Dick Kuin

Tour de France, vrijdag 13 juli

7e Etappe: Bijgelovig
Aalsmeer - Grappig te weten
hoeveel renners er bijgelovig
zijn, een aantal renners bekent
dat grif. Maar vandaag: vrijdag de
dertiende lijken zij weinig te vrezen te hebben. Het is dan wel de
langste etappe van de Tour maar
de wegen zijn breed en recht. Na
een paar hectische dagen is dit
een welkome afwisseling, zo geven de renners toe. Er wordt onderling lol gemaakt, het ziet er allemaal redelijk ontspannen uit.
Voor de kijkers zijn er mooie beelden te zien. Een kleurig compact
peloton dat meerdere malen uitwaaiert in individuele gekleurde
stukje om vervolgens in een golvende beweging weer samen te

smelten tot één groot gekleurd
vlak. Precies zoals bij een caleidoscoop. Deze week is de week
voor de sprinters. Dylon Groenewegen van Lotto Jumbo voelt
zich gefrustreerd. Hij heeft niet
op tijd de goede benen en wanneer hij die wel heeft, maakt hij
een inschattingsfout. Hij heeft
zwaar de pest in maar hij voelt
ook: ‘Ik ben er weer.’ En hoe! Magistraal weet hij vrijdag dertien juli
op schitterende wijze de sprint te
winnen. Alle grote jongens uit het
peloton hebben het nakijken, zij
komen er niet aan te pas. Groenwegen was diep gegaan maar
steeg tot grote hoogte.
Janna van Zon

dereen naar uit. De parcoursbouwer werd geïnterviewd. Wat hij
vond van de eerste week. De man
moest toe geven dat wat hij er
van had verwacht niet helemaal
uit de verf was gekomen met als
spelbreker de wind.
Bij windkracht vijf was de week
heel anders verlopen. De afgelopen dagen hield ook een big de
gemoederen bezig. Wat was er
gebeurd met het dier dat in het
voorjaar bij een wedstrijd in Bretagne werd gewonnen door de
als vierde geëindigde renner Pichon. De slager wist het antwoord. Na de Tour ligt de inmiddels uit de kluiten gewassen big
op de barbecue. Een Bretonse traditie!
Janna van Zon

Achtste etappe

Een wonderschoon einde
kasseien richting Roubaix bereden moeten worden.
Dus, een saaie etappe, maar
Heel Frankrijk was er van over- met een wonderschoon einde.
tuigd, op de 14e juli zou het De tweede etappewinst voor
een Fransman zijn die de etap- Dylan Groenewegen en ditpe zou gaan winnen. De etappe maal niet met ’n vingertje aan
beloofde wederom een saaie de mond, maar met aan beite worden, behalve dan dat de de handen twee vingers in de
Franse renners zich al rijk aan lucht. Hij begint het te leren!
het rekenen waren, want zeg Het gemak waarmee hij de
nou zelf, de winst op de 14e ju- sprinters Sagan, Kristoff, Deli geeft altijd meer glans. Ik heb genkolb en Démare achter zich
stellig de indruk dat de mees- laat, geeft hoop voor de toete renners zich sparen voor de komst. Goed gedaan Dylan!
dag van morgen, wanneer de Dick Kuin
Zaterdag 14 juli, 8e etappe
Dreux – Amiens 181 km

Tour de France, zondag 15 juli

9e Etappe: Tranen van
vreugde bij Degenkolb
Aalsmeer - ‘Laat het spektakel
maar beginnen’, de commentatoren zaten er helemaal klaar voor.
Tom Dumoulin had er ook veel
zin in, al zag hij ook tegen deze
etappe op. ‘Maar als kijker zou ik
hier voor thuis blijven. Het is toch
geweldig dat ik er deel van uit
mag maken.’ De kasseien spreken
tot ieders verbeelding. De renners hebben een haat- liefdesverhouding met deze stenen.
Het is maar goed dat niet alle
etappes in de Tour zo verlopen.
Wat een ravage, wat een paniek
en wat kwam je als kijker veel
ogen te kort. Links - rechts - en
midden in het peloton vielen ren-

ners, braken wielen, sneuvelden
banden en was het voor iedereen
stof happen. Een leger van vrijwilligers stond aan de kant met reserve wielen om het tijdsverlies
zo beperkt mogelijk te houden.
De winnaar van deze dag zorgde
voor emotionele vreugdetranen.
De Duitser Degenkolb - in 2015
betrokken bij een ernstig ongeluk - was afgeschreven als topsporter maar hij verbeet zijn pijn
vocht terug want eens, eens wilde hij toch zo graag nog één grote overwinning behalen. Dat was
vandaag over de kasseien! Het
kon voor hem niet mooier.
Janna van Zon

Negende etappe

Valpartijen, lekke banden
en veel, heel veel stof
ciaal voor de tv kijkers. Heroïsche beelden van renners die
nauwelijks waarneembaar zijn
Wát een etappe, dit is wel één door de stofwolken, door de
van de mooiste die ik ooit heb moutards de lucht in gegooid.
gezien. Wel een ongelofelij- Wat mij betreft een terechte
ke opgave voor renners die winnaar in de persoon van Denog nooit Parijs-Roubaix heb- genkolb. Hij zat er gisteren al
ben gereden en dus geen weet dichtbij, nu de eerste in deze
hebben van de moeilijkheids- zinderende etappe. Na de uitgraad. Alles heb ik gezien, val- zending vlug naar het Bosthepartijen, lekke banden, ge- ater, daar speelde Venice, een
scheurde sturen, gekromde perfecte afsluiting van een perruggen en veel, heel veel stof. fecte dag. Zo zouden er meer
Moeder natuur heeft er de- moeten zijn.
ze keer voor gezorgd dat het
extra droog is geweest, spe- Dick Kuin
Zondag 15 juli, 9e etappe
Arras - Roubaix 156,5 km
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Nestor Ton Vlasman
leidt Tour de Kwakel
De Kwakel - In de eerste Tourweek wisselde de diverse leiderstruien in De Kwakel vaak van
schouder. Sebastiaan Hofer leek
lang op weg de tweede week als
koploper in te gaan. Oudste deelnemer Ton Vlasman dacht daar
echter anders over en ruilde op
de valreep de grijze trui in voor
de gele.
Al sinds jaar en dag ontvangt Ton
de Tourdeelnemers jaarlijks drie
weken met open armen op erve Vlasman. Wanneer je Ton bij
het voorbijgaan vraagt hoeveel
punten hij heeft, zijn het er steevast twee meer dan jij. Dit is het
eerste jaar in zijn lange Tourcarrièrre dat Ton zijn beweringen
ook dag na dag waar maakt. Ton
moest zaterdag wel de leiding in
het ploegenklassement afstaan
aan de ploeg van Sven Vlasman,
Michel van der Knaap, Mark van
Wees, Alfred van der Belt en Ton
van Dijk. Dit was te danken aan
Michel, die op curieuze wijze 12
punten wist te scoren. Waar de
meeste deelnemers punten inleverden na het declasseren van
Greipel en Gaviria behield ‘Mols’
al zijn 12 punten. In eerste instantie had hij drie renners op de goede plaats, daarna maar liefst vier.
Toch vindt Michel zichzelf niet terug in de rode trui voor de meeste
extra punten. Die is voorbehouden aan Paul Hogerwerf, nu Ton
het geel draagt. Het is algemeen
bekend dat de Hogerwerfen zijn
geboren voor het geluk, getuige
ook de winst van de blinde poule door broer Joost. De grijze trui
wordt voor Ton warm gehouden
door Wery Koeleman.
De tweede vrijdagavond in het
Tourhome kende een hoge opkomst. Grote discussie was of de
kasseienrit van zondag zwaarder

zou zijn dan de grindpassage van
de Boterdijk naar het Tourhome.
Voor het vermaak werd er dit keer
niet geknobbeld, maar werden
rebussen gemaakt en opgelost.
Op basis van foto’s werden de namen van wielrenners gezocht.
De komende week gaat de Tour
de bergen in. Hoogtepunt voor
de Nederlandse wielerfans is de
rit naar Alpe d’Huez donderdag.
Deze week zal ongetwijfeld tot
grote verschuivingen in het klassement gaan leiden in Frankrijk.
Ook in De Kwakel zal blijken wie
over de beste klimmersbenen beschikt en wie afd(w)aalt.

meenteraadsverkiezingen
van
21 maart 2018 aan de gemeenteraad voor te leggen. Begin juli deelde de nieuwe wethouder
Sport, Robbert-Jan van Duijn, aan
de besturen van All Out en AVA
mee dat het pas aangetreden college van burgemeester en wethouders besloten heeft om het
benodigde extra krediet niet in
de Lentenota van 12 juli op te nemen, maar pas ná het zomerreces aan de gemeenteraad voor
te leggen. Politiek gezien wellicht begrijpelijk, maar voor AVA
en All Out is het meer dan teleurstellend dat in dit dossier - dat al
sinds 2005 (!) speelt – niet wordt
doorgepakt.

De jeugd bij AVA met hun trainers onderbrak vorige week even hun training om Nienke van Dok (midden) in het Bittere pil
Omdat de baanrenovatie alleen
zonnetje te zetten voor haar bronzen plak bij de NK-junioren 2000 meter steeple chase.
in de zomermaanden kan worden uitgevoerd, leidt dit uitstel er
mogelijk toe dat de inmiddels onAlgemeen klassement na achtste
veilige atletiekbaan niet meer in
etappe:
2019 kan worden gerenoveerd,
1. Ton Vlasman: 71
maar dat dit zal worden doorge2. Sebastiaan Hofer: 68
schoven naar 2020.
3. Michel van der Knaap: 66
Een bittere pil voor de 300 le4. Eric Zethof: 65
den van de Atletiekvereniging,
5. Joris Voorn: 65
Aalsmeer - Van de blijdschap bij een projectleider had gevonden onnodig opgelopen kosten van de deelnemers aan loopclinics en
Atletiek Vereniging Aalsmeer van die de uitvoering van dit project voorbereiding, de onderlaag baanwedstrijden, de vele basisRode trui:
2 jaar geleden, toen de Aalsmeer- kon leiden. Zes maanden na zijn van de baan uit 1985 die volle- school kinderen die jaarlijks mee1. Ton Vlasman: 18
se gemeenteraad akkoord ging komst en vele gesprekken met dig moet worden vervangen, de doen aan de schoolatletiekdag en
2. Paul Hogerwerf: 18
met het voorstel van toenma- AVA, en later met All Out, bleek kosten van aannemers die in- die hun sportdagen bij AVA op de
3. Sebastiaan Hofer: 18
lig wethouder Sport, Gertjan van deze externe kracht nagenoeg middels explosief zijn gestegen atletiekbaan houden en de leerder Hoeven, voor renovatie van niets tot stand gebracht te heb- en de extra kosten voor verwij- lingen van het Wellantcollege die
Ploegenklassement:
de atletiekbaan aan de Sportlaan ben. Vanaf begin september 2017 dering van het asfalt om uitbrei- in de lente en zomer hun sportles
1. Bagagedrager: 202
en een nieuw clubgebouw dich- ging een nieuwe, wel daadkrach- ding van twee buitenbanen door op het atletiekcomplex krijgen.
2. Snelbinder: 201
terbij de baan, is inmiddels niets tige projectleider, gesteund door tennisvereniging All Out moge- Uiteraard is ook All Out over dit
3. Ventiel: 200
meer over.
een kundig team, pas echt met lijk te maken. Volgens recente be- uitstel hevig teleurgesteld omdat
dit project aan de gang.
rekeningen is er circa 500.000 eu- ook de uitbreiding van hun tenDit besluit leek in één keer een Mede doordat AVA samen met de ro meer nodig, waarmee de ge- nispark nu opnieuw vertraging
einde te maken aan een jaren- Atletiek Unie een baanontwerp meenteraad uiteraard eerst ak- op loopt. AVA wil graag aan delange periode van nauwelijks on- en met een eigen architecte een koord moet gaan.
ze uitbreiding meewerken, maar
derhoud aan de atletiekbaan én clubgebouwontwerp inbracht,
kan pas – met hulp van Rabobank
ruimte vrij te maken voor tennis- kon snelheid worden gemaakt. Dossier speelt al sinds 2015
en NOC/NSF - de fondsenwerving
vereniging All Out, die op de plek Helaas kwam ook aan het licht Het vorige college van burge- voor een nieuw clubhuis opstarvan het huidige AVA clubgebouw dat de oorspronkelijke begroting meester en wethouders be- ten, na een tweede positief bezo spoedig mogelijk twee extra met enkele stelposten en aan- sloot in februari 2018 om de ex- sluit door de gemeenteraad over
tennisbanen wil aanleggen.
names voor baanrenovatie, een tra kredietaanvraag pas ná de ge- de atletiekbaanrenovatie.
nieuw clubgebouw en sloop ouBaanontwerp
de clubhuis van 920.000 euro niet
Nadat op 30 juni 2016 de ge- meer toereikend was.
meenteraad positief had besloten, duurde het echter negen Meer geld nodig
maanden voordat de gemeente Tegenvallers zijn met name de

Extra krediet pas na het zomerreces in gemeenteraad

Blijdschap bij Atletiekvereniging
slaat om in teleurstelling

Renault Nieuwendijk 18 jaar hoofdsponsor

Vanaf zaterdag: 25e Open
Toernooi TV Kudelstaart

Nu korte zomerstop

Verlies honkballers Thamen
thuis tegen Mokum Hawks
De Kwakel - Vrijdagavond kwam
Amsterdam Pirates H3 oftwel de
Mokum Hawks op bezoek aan de
Vuurlijn in De Kwakel. De Thamen
line-up was verre van compleet
en de coach moest dus ook de
nodige aanpassingen in het veld
maken. Rond 17.00 uur die dag
waren namelijk de twee schorsingen binnengekomen voor twee
spelers (Benner en Nurse) die
er de week ervoor waren uitgestuurd in de wedstrijd tegen Blue
Devils. Dat was bovenop een aantal heren met werkverplichtingen
en vakantiegangers.
De eerste twee innings weten
beide partijen 1 honkloper op de
honken te krijgen en daar blijft
het dan ook bij. Pirates pakt in de
derde inning de voorsprong door
drie honkslagen en de Thamen
verdediging maakt twee veldfouten: 0-5. Thamen pakt in de gelijk-

makende inning wel een puntje
terug. Ernst Koole bereikt het eerste honk op een infield hit, steelt
het tweede honk en kan op de
honkslag van Menno Schouten
scoren: 1-5. In de vierde inning
loopt Pirates verder uit, ook nu
weer geholpen door twee foutjes in de Thamen verdediging:
1-8. Dan weet de Thamen verdediging het weer een tijdje dicht te
houden. Echter Pirates loopt verder uit en Thamen weet aanvallend weinig terug te doen op het
gevarieerde pitchen van de Pirates werper. De einduitslag na negen volledige innings was 2-15.
De Thamen honkballers hebben
nu een korte zomerstop en staan
op vrijdag 17 augustus om 19.30
uur weer in volledige bezetting
op het veld aan de Vuurlijn tegen
Boekaniers H1. Publiek ter aanmoediging is welkom!

Strijden om eer
bij Onder Ons

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Aalsmeer - Voor de tiende keer
alweer organiseerde Bridgeclub
Onder Ons de avond vrij bridgen.
Voor de tweede keer vond deze plaats in buurthuis Hornmeer
aan de Dreef. Een oneven aantal
paren (23) zorgde ervoor dat er
een stilzitter was. Deze keer was
de A-lijn aan de beurt. In een gezellige sfeer werd er ook nu weer
gestreden om de eer en de plantjes, want elk paar dat oneven eindigt gaat met een plantje naar
huis. In de A-lijn was de hoogste
eer voor Agnethe van der Goot
en Wil Jongkind met 60.94%. Op
twee Ton Leuven en Ben van Herk
met 59.38% en plaats drie was
voor Christa Leuven en Rita Ritzen met 56.77%. In de B-lijn was
de winst voor Willy Offerman en
Ina Kooy met 57.08%. Op twee
Willy en Piet van Leeuwen met
56.25% en de derde plaats was

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is van harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels op de
woensdagavond in het Dorpshuis van Kudelstaart vanaf 20.00
uur. Op 11 juli is het klaverjassen
gewonnen door Ben Bon met
5039 punten. Op twee Marry Akse met 4899 punten en plaats
drie was voor Martha Zethof met
4865 punten. De poedelprijs was
deze week voor Ubel v.d. Blom
en Ria v.d. Laan, beide met 3558
punten
voor Arie en Jaap Eikelenboom
met 55.42%. Er is iedere woensdagavond vrij bridgen in het
buurthuis aan de Dreef. Onder
Ons heet alle bridgers van harte
welkom. Aanwezig voor inschrijving om 19.15 uur.

Zilveren medaille op NK
voor Waterskivereniging
Aalsmeer - Afgelopen weekend
14 en 15 juli waren de Nederlandse kampioenschappen klassiek waterskiën bij vereniging De
Rooye Plas. Klassiek waterskiën
houdt de onderdelen slalom figuren en schansspringen in. In het
onderdeel slalom bij de dames
35+ deden twee leden van Waterski Vereniging Aalsmeer mee.
Om voor deze wedstrijd te kunnen trainen werd een tijdelijke
tweede slalombaan in de Westeinderplassen neergelegd. Dit
omdat de wind steeds ongun-

Thea wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos is
van de OVAK is op woensdag 25
juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 11 juli is gewonnen door Thea van Aalst met
5648 punten. Op twee is Paul van
Aalst geëindigd met 5035 punten, plaats drie was voor Engeltje Jongkind met 5012 punten en
plaats vier is behaald door Addy
Hofman met 4964 punten.

Kudelstaart - Dit weekend start
het zilveren Open Toernooi van
TV Kudelstaart, dat tot 29 juli zal
duren. Het Open Toernooi is inmiddels een begrip in de regio
en dankzij de vaste sponsoren,
kan het Open Toernooi al 25 jaar
georganiseerd worden. Hoofdsponsor Renault Nieuwendijk is
niet meer weg te denken bij het
Open Toernooi. Omdat het autobedrijf de lokale sport een warm
hart toedraagt en verschillende
TVK-leden in de gelederen heeft,
werd Nieuwendijk zo’n 18 jaar geleden hoofdsponsor van het toernooi. Sindsdien sieren elk jaar de
nieuwste Renault, Nissan en Daciamodellen het park op tijdens
de toernooiweek.

gen (combinatie van dubbel en
mixpartijen).
Trip down memory lane
Het park wordt omgetoverd tot
een ‘trip down memory lane’ van
25 jaar Open Toernooi. Elke baan
zal in het teken staan van één van
de Open Toernooithema’s die de
afgelopen 25 jaar de revue hebben gepasseerd. Vrijwilligers van
TV Kudelstaart zorgen dat de catering op orde is en diverse kookploegen zullen zelfs dagelijks een
verse maaltijd bereiden voor spelers en bezoekers.

Springkussen en illusionist
Voor de kleintjes is er een enorm
springkussen waarop ze zich kunnen uitleven. Op vrijdagavond
Jubileum
27 juli, gebeurt het ogenschijnOok Wim Hulsbos en Dré Maas lijk onmogelijke tijdens een bijvan TV Kudelstaart vieren dit jaar zonder optreden van een illusiohun zilveren Open Toernooi jubi- nist…
leum. Wim en zijn vrouw Marijke verzorgen de wedstrijdorga- Alpe d’HuZes
nisatie en Dré neemt als vanouds Traditiegetrouw gaat een groot
de parkcoördinatie voor zijn re- deel van de opbrengst van het
kening. Een toernooi is pas een Open Toernooi naar een goed
toernooi als er deelnemers zijn. doel, dit jaar Alpe d’HuZes. IederAan deze 25e editie nemen maar een is van harte welkom bij dit
liefst 400 deelnemers deel; sa- gezellige en sportieve toernooi
men goed voor 500 inschrijvin- van 21 tot en met 29 juli.

stig uit het noorden kwam waardoor er op de reguliere slalombaan niet getraind kon worden.
Door deze tweede baan konden
de dames nog wat extra trainen.
De extra trainingen hebben tot
een geweldig resultaat geleid. Karin Copini wist de zilveren medaille te veroveren. Helaas viel Belinda Boekee in haar tweede run.
Belinda heeft ook nog in de open
klasse meegedaan, waar zij een
Wim en Marijke Hulsbos (links) Kees Nieuwendijk (midden) en Dré en Esmooie zesde plaats behaalde.
Al met al was het een mooie wed- ther Maas (rechts) hebben veel zin in het 25e Open Toernooi dat aanstrijd met veel goede skiërs op staande zaterdag begint.
een fantastische locatie.
Volgend jaar hopen Karin en
Belinda van Waterski Vereniging
Aalsmeer er weer bij te zijn om
opnieuw te strijden voor een podiumplaats.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Atletiek, AVA Running Team

Niveau verhogen tussen toppers

Aalsmeer - Vrijdagavond 13 juli vond in Steenwijk de Running
Center Loopavond plaats ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van atletiekvereniging Start
78. Inmiddels is het voor de AV
Aalsmeer Running Team atleten
een traditie geworden om hier
een Engelse mijl (1609 meter) te
lopen.
Dat het goed zit met de vorm
bleek vorige week in Hilversum
tijdens de Arena Games waar
Nienke van Dok en Thijmen Alderden op de 800 meter een flink
stuk van hun persoonlijke records
wisten af te halen. Op de mijl liet
Nienke zien dat ze op dit moment
niet alleen over een flinke dosis
snelheid beschikt, maar dat ze
ook op de dubbele afstand van
de mijl duidelijk progressie heeft
kunnen boeken. 11 Seconden
ging er van haar persoonlijke record af, wat tevens een ruime verbetering van het clubrecord bij
de junioren A, B en Senioren opleverde. Met haar tijd van 5:18,79

minuten bezet Nienke de tweede plaats op de Nationale Ranglijst bij de B junioren en de vierde
plek bij de senioren.
In een sterk veld nam Thijmen
vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief om het tempo hoog te houden. De kopgroep met twee andere atleten
leidend, wist Thijmen een sterke wedstrijd neer te zetten waarbij tot de finish werd gevochten
om de ereplaatsen. Zijn tijd van
4:45,25 minuten betekende een
eerste plaats bij de A junioren en
een verbetering met 2,5 seconde
van zijn persoonlijke record. Nationaal gezien staat Thijmen op
de mijl derde bij de A junioren en
11e bij de senioren.
Ook Milan Biesheuvel was snel
het afgelopen weekend. Op de
400 meter verbeterde hij zijn persoonlijke record tot 56,9 seconden tijdens het Westfries gala in
Grootebroek. Hij verbeterde zijn
persoonlijke record met 0,48 seconden.

Nienke van Dok in actie.
Foto: Erik Witpeerd

Thijmen Alderden met startnummer 834. Foto: Erik Witpeerd

Rijsenhout - Een extra zetje in de
rug voor Nils Eekhoff. Van begin
augustus tot het einde van het
seizoen mag de wielrenner uit Rijsenhout als stagiair op stap met
de fullprofs van Team Sunweb.
Vanzelfsprekend is hij blij met
deze uitdaging. “Ik kijk uit naar
de wedstrijden en hoop waardevol te kunnen zijn voor het
team”, zegt Nils, die zich volgens
de Duitse coach Sebatian Deckert
gestaag heeft ontwikkeld op fysiek en persoonlijk vlak. Deckert:
“Als stagiair binnen het World
Tour-team kan hij zijn niveau nu
op een intensievere wijze verder
verhogen. In de komende wedstrijden zal hij een ondersteunende rol vervullen met de focus op
leren. Wij zijn ervan overtuigd dat
dit een perfecte stap is in zijn ontwikkeling als renner.”
Behalve Nils Eekhoff komen ook
zijn Duitse teamgenoot Max Kanter en de Nederlander Cees Bol
de komende maanden als stagiair in actie voor de proftak van
Team Sunweb. De laatstgenoemden doen dat als opstap naar een
voor hun al gereserveerde plaats
binnen het World Tour-team, volgend jaar.

Snelle mijl AV Aalsmeer
junioren in Steenwijk

Stage Nils Eekhoff bij
profs Team Sunweb

Sessies op 25 en 26 juli

Summer Academy bij
Windsurfclub Aalsmeer
Aalsmeer - Altijd al willen leren
windsurfen? Pak dit jaar jouw
kans! Dit jaar wordt weer vanuit de Windsurfclub Aalsmeer
de Summer Academy georganiseerd. Kom op woensdag 25 en/
of donderdag 26 juli kennis maken met deze fantastisch leuke en
gezellige watersport!
Voor slechts 20 euro, inclusief materiaal, een wetsuit, theorie- en
praktijk uitleg en een consumptie
leer je in een sessie van drie uur
de basis van het windsurfen.
Beide dagen zijn opgedeeld in

twee sessies. De ochtendsessie
vindt plaats van 10.00 tot 13.00
uur en de middagsessie van 14.00
tot 17.00 uur.
Schrijf je samen met vriendinnen,
vrienden, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes of misschien wel ouders in voor één of meerdere sessies op een van de (of beide) dagen.
Stuur voor meer informatie of inschrijven een mailtje naar info@
incaseofwater.nl of stuur een berichtje via Facebook: Summer
Academy.

Verhitte strijd sloeproeiwedstrijd in Culemborg
Postduivenvereniging de Telegraaf

Leo v/d Sluis wint vlucht
vanuit Duffel in België
Aalsmeer - Zaterdag 14 juli was
er in verband met de nationale
Franse Feestdag maar één vlucht,
een Jonge duivenvlucht vanuit het Belgische Duffel met een
gemiddelde afstand van 130 kilometer. De duiven werden om
07.20 uur met een NO wind in
vrijheid gesteld en om 09.00.35
uur meldde de 18-3838168 zich
bij huize v.d. Sluis in Uithoorn.
Deze duif werd met een gemiddelde snelheid van 1285,354 meter per minuut (ruim 77 kilometer per uur) eerste bij postduiven
vereniging de Telegraaf. De tweede plaats is voor good old Piet v.d.
Meijden uit Aalsmeerderbrug en
de derde plaats ging naar John
van Duren uit Amstelveen.

6. A.J. van Belzen Kudelstaart
7. Tim Rewijk De Kwakel
8. W. Wijfje De Kwakel
9. E. Wiersma Amstelveen
10. Comb. v. Leeuwen & v.
Grieken Aalsmeer
11. Darek Jachowski Mijdrecht
12. Jac. Spook Aalsmeer
13. C. van Vliet Kudelstaart
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. M. de Blok Aalsmeer
16. D. Baars Kudelstaart
17. A. v.d. Wie Aalsmeer

De volledige uitslag van de vlucht
Duffel:
1. L. v.d. Sluis Uithoorn
2. P. v.d. Meijden
Aalsmeerderbrug
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
5. Comb. Van Ackooy Hoofddorp

Competitie Midgetgolfclub Aalsmeer

2 Henken veruit de beste
Aalsmeer - De twee Henken waren op de vierde competitieavond
veruit de beste. Sinds half juni
wordt er op de Aalsmeerse midgetgolfbaan aan de Beethovenlaan weer competitie (twee ronden) gespeeld. Ook eens kennis
maken met deze wedstijdsport?
Jazeker, het is ook een wedstrijdsport. Belangstellenden zijn van
harte welkom op deze avond.
Vanaf 19.15 uur is de baan open
en in een prettige sfeer worden
de competitieronden gespeeld.
Uitslagen 4e competitieavond:
1. Henk Slink
27-27: 54
1. Henk Buskermolen 28-26: 54
3. Elly Mulder
32-33: 65

4. Dirk Jan Jongkind
5. Gerrit Splinter
5. Marrie Bonhof
5 Herman Kas
8. Hetty de Jong
8. Ton Silvius
10. Bram de Jong

28-38: 66
32-38: 70
34-36: 70
35-35: 70
34-38: 72
38-34: 72
34-42: 76

Recreatie
In de maanden juli en augustus
is de baan elke dag geopend van
13.00 tot 17.00 uur voor recreanten. Op de woensdagavond is het
clubavond. Interesse? De leden
geven U graag uitleg over het materiaal om de ronde van 18 banen
in zo min mogelijk slagen te voltooien.

Aalsmeer - Vorige week zaterdag vond er weer een roeiwedstrijd plaats voor de Hoofdklasse, ditmaal op de Lek bij Culemborg. De wedstrijd is iets anders
dan de overige wedstrijden, omdat er twee aparte wedstrijden
geroeid worden op een dag. Een
langere wedstrijd van 11,5 kilometer en een korte wedstrijd van
4,5 kilometer. Beide uitslagen tellen mee in de eindstand voor deze roeiwedstrijd.
De dag begon vroeg. Omdat er
twee wedstrijden geroeid moesten worden, moest er ook vroeg
gekraand worden. De locatie
in Culemborg is in de jachthaven en met 51 sloepen was deze dan ook meteen compleet vol.
Het weer was goed, de stuwen in
de Lek stonden dicht en dat betekende geen stroming. Mooie
omstandigheden voor het team
uit Aalsmeer om hard te roeien.
Om 11.12 uur mocht de Polyester
starten, samen met ’t Anckertje
uit Zaandam. Ook een team uit
de Hoofdklasse, dus direct was
er strijd om een goede plek in de
eindklassering.
Strijd bij het keerpunt
De Polyester liep snel weg bij
de concurrent en ging op jacht
naar de andere sloepen. De snelheid lag hoog en het voelde goed
aan deze wedstrijd. De wedstrijd
is eenvoudig qua route. De sloepen roeien eerst stroomopwaarts
op de Lek en halverwege ligt er
een keerboei en roei je stroomafwaarts weer terug. Helaas haalde
het team uit Aalsmeer de volgende concurrenten net niet in voor
de keerboei en moest er even rustig aan gedaan worden. Dit heeft
direct consequenties voor de uitslag, want 30 seconden verlies,
kost inmiddels absoluut een paar

plaatsen. Bij de keerboei was het
dan ook een gevecht om zo snel
mogelijk weer de sloep op snelheid te krijgen. Sloepen tegen elkaar, riemen die elkaar hard raken
en felle woorden die naar elkaar
uitgesproken worden. Volle bak
daarna op de terugweg, jezelf
helemaal kapot roeien. Het kleine beetje wind wat er stond, leek
nu wel helemaal weg te zijn. En
de temperatuur vloog omhoog
voor het gevoel. Maar na 1 uur en
18 seconden finishte het team de
eerste wedstrijd.
Sprintwedstrijd
Weinig tijd om bij te komen is er
niet. Wel nog even genoten van
de brommers van de jongens
van ’67, die opeens in Culemborg langskwamen. Maar na 1,5
uur rust begon de tweede wedstrijd en die is mentaal bijna nog
zwaarder. Een kort rondje van 4,5
kilometer is eigenlijk een lange
sprint, en dat doet alle spieren
in je lichaam verzuren. Wederom
werd er gestart tegen ’t Anckertje, maar direct liep de Polyester
nu weg. De snelheid lag veel hoger dan de eerste omloop, dit was
echt volle bak hangen in de sloep.
Niet alleen de buitentemperatuur steeg, ook de strijd tussen de
sloepen was op het hoogtepunt.
Met wel vijf sloepen breed, werd
er gevochten op de Lek om maar
de snelste tijd te roeien.
Na 29 minuten en 36 seconden finishte het Westeinder Sloeproei
Team uit Aalsmeer de tweede
ronde. De hoogste snelheid van
dit seizoen was gehaald door het
team. Helaas gold dat ook voor
meerdere teams, en eindigde het
team uiteindelijk op de zevende
plek in de eindklassering. De volgende wedstrijd is aanstaande
zaterdag 21 juli in Bruinisse.

wedstrijden de talentvolle renner
nog zal starten.
Hart van China
Reist Nils Eekhoff binnenkort af
naar Denemarken, Jordy Buskermolen uit Kudelstaart gaat komende zondag 22 juli, zoals eerder gemeld, van start in de Tour
of Qinghai Lake, een dertiendaagse koers in het hart van China. Hij doet dat met zijn Monkey
Town-ploeggenoten Wim Kleiman, Maarten de Jonge, Sven van
Luijk, Mel van der Veekens, André
Looy uit Wilnis en Antonio Santoro. Op de startlijst staan ook
twee voormalige Tourrenners: Janos Brajkovic en Filippo Pozzato.
De Rijsenhoutse junior Owen Geleijn heeft er intussen al een buitenlandse trip met zijn club De
Amstel opzitten. Hij beëindigde afgelopen zondag de vierdaagse Bugey Valromey Tour in
de Franse Ain als 41ste. Zijn beste dagresultaat in deze UCI-wedstrijd met veel klimwerk is een zevende plaats in de openingsrit.
John Tromp uit Kudelstaart bleef
dicht bij huis en kwam zondag
in Nieuwegein als twaalfde over
de streep in het kampioenschap
van de Veteranen Belangenvereniging.

Bonus
De stage bij de profploeg is voor
Nils Eekhoff een mooie bonus Foto: @ Team Sunweb.
na bijna twee seizoenen koer- Nils Eekhoff in actie.
sen voor het opleidingsteam van
Sunweb. In deze periode won de
20-jarige renner twee wedstrijden: Parijs-Roubaix voor toptalenten jonger dan 23 jaar en de
proloog van de Ronde van Istrië.
Drie weken geleden werd hij
tweede in het Nederlands kampioenschap tijdrijden.
Eekhoff maakt zijn debuut bij het
profs in de Ronde van Denemarken van woensdag 1 tot en met
zondag 5 augustus. Later wordt
bekend gemaakt in welke andere

Veel animo voor ‘rondje
ijsbaan’ bij Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
14 juli mocht er weer legaal buiten Het Oosterbad gezwommen
worden. Aan het ‘rondje ijsbaan’
deden zo’n 45 enthousiaste deelnemers mee. Van jong tot oud
zwom langs de controleposten
- die natuurlijk ook de veiligheid
waarborgden - langs de prachtige seringenakkers in het mooie
natuurgebied achter Het Oosterbad.
Koek en zopie
De afstand bedroeg zo’n 500 meter. Zwemmen langs de koek en
zopie van de ijsclub AalsmeerOost en weer terug naar Het Oosterbad waar het prestatiebewijs
op de deelnemers lag te wachten.
Mede dank zij het weer en de wa-

Winst Gerard en
Alie op soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook
tijdens de vakantieperiode komen de jokeraars en klaverjassers
bij elkaar. Nieuwe kaarters zijn
harte welkom. Kom langs en speel
mee of bel voor inlichtingen naar

tertemperatuur van 24 graden
was het een heerlijke zwemtocht.
Waterkwaliteit
Ook deze week is het heerlijk toeven in het schone water van het
natuurbad. Het Oosterbad wordt
door de provincie Noord-Holland regelmatig gecontroleerd
op kwaliteit en deze is nog steeds
goed. Het mooie weer houdt
maar niet op; hopelijk dat er in
de schoolvakantie, die bijna aanvangt, ook nog veel mooi weer is,
zodat iedereen heerlijk kan blijven zwemmen in Het Oosterbad.
Kijk voor al het actuele nieuws op
www.hetoosterbad.nl en/of op
de facebookpagina.
Door Loekie Brommer-Lucassen
Foto: www.kicksfotos.nl
mevrouw R. Pothuizen via 0297
340776. Op donderdag 12 juli is
het jokeren gewonnen door Gerard de Wit met 90 punten, op een
gedeelde tweede plaats zijn Bets
Teunen en Trudy Knol geëindigd,
beide met 502 punten. Bij het klaverjassen was deze week Alie van
Weerdenburg met 5132 punten
de beste, gevolgd door Regina
Geleijn met 5073 punten en Nico de Ron met 5069 punten. De
poedelplaats was voor Coby van
Weerdenburg met 3493 punten.

