
24 juli 2014Tel: 0297-341900     WWW.MEERBODE.NL 1Editie: Aalsmeer

DEZE WEEK:

 Tropical Night zaterdag

 10e Vierdaagse

 Tour met Dick en Janna

KORT NIEUWS:

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

t-shirts/polo’s/shorts/jeans/overhemden/jassen

g-star/diesel/pall mall/jaCK&jones/ltb/Cars/petrol/only/vero moda

donderdag 24 t/m  zondag 27 juli

50-70% Korting!
*op de gehele zomerColleCtie

pall mall/g-star/gaastra

big l jeans disCount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Geen slachtoffers uit Aalsmeer!

Condoleance-register voor 
nabestaanden vliegramp
Aalsmeer - Als blijk van steun en 
medeleven aan de nabestaanden 
van de passagiers van vlucht MH17 
heeft de gemeente een condolean-
ce-register neergelegd in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Be-
langstellenden kunnen dit regis-
ter tijdens kantooruren tekenen. Op 
www.rijksoverheid.nl heeft de rijks-
overheid een condoleance-regis-
ter geopend waar digitaal berichten 
voor de slachtoffers en nabestaan-
den achter gelaten kunnen worden. 
Geschokt en verdrietig is in heel 
het land gereageerd op de vlieg-
ramp afgelopen donderdag 17 juli 
in het Oosten van de Oekraïne. Plot-
seling groot leed, 298 mensen om-
gekomen uit tien verschillende lan-
den. Het grootste verlies moet Ne-
derland verwerken, liefst 193 omge-
komen passagiers. 

Plekje in burgerzaal
In Aalsmeer zijn gelukkig geen 
slachtoffers te betreuren, maar me-
nigeen kent wel iemand die in het 
vliegtuig van Malaysia Airlines was 
gestapt. 193 Doden is ook veel voor 
een klein land. De impact van de-
ze ramp is groot, het verlies treft 
heel veel Nederlanders. De vlieg-
ramp heeft een diepe wond gesla-
gen in de samenleving. Amstelveen 
heeft onverwacht afscheid moeten 
nemen van Bujanto en Irene Guna-
wan (54) en hun zoon Darryl (20) en 
dochter Sherry (15) en in Leimuiden 
is geschokt gereageerd op de dood 
van Inge van der Sar (33) en Gijs-

bert van Duijn (47). Inge was lera-
res op basisschool De Regenboog 
in Uithoorn. Ook in onder andere 
Hoofddorp en Zwanenburg wordt 
gerouwd om het verlies van buren, 
vrienden en collega’s. Algemeen 
wordt verondersteld dat het vlieg-
tuig uit de lucht is geschoten. De 
zwarte dozen moeten in deze meer 
uitsluitsel geven. 

Dag van nationale rouw
Eerste prioriteit was de slachtoffers 
zo snel mogelijk naar Nederland te 
halen. Premier Rutte beloofde afge-
lopen maandag tijdens de bijeen-
komst voor de ongeveer 1.000 na-
bestaanden dat er alles aan gedaan 
zal worden om hun geliefden zo snel 
mogelijk naar huis te krijgen. En de-
ze inzet is beloond. Gistermiddag, 
woensdag, zijn de eerste lichamen 

van slachtoffers gearriveerd op Ne-
derlandse bodem. Woensdag 23 juli 
is uitgeroepen tot de dag van de na-
tionale rouw. Overal in Nederland, 
ook in Aalsmeer, hingen de vlag-
gen halfstok. Ook op het gemeen-
tehuis hangt de vlag halfstok. Deze 
zal gedurende deze week halfstok 
blijven hangen. Bij aankomst van de 
vliegtuigen met de lichamen, in bij-
zijn van premier Rutte, de Koning 
en de Koningin en de nabestaan-
den, is een minuut stilte gehouden. 
In de avond zijn speciale gebeds-
diensten gehouden in kerken en om 
acht uur startte in Amsterdam een 
stille tocht. 
In het condoleance-register in het 
gemeentehuis hebben burgemees-
ter en wethouders al hun mede-
leven getoond, evenals een groot 
aantal inwoners. 

Wethouder Ad Verburg toont zijn medeleven met de slachtoffers en de nabestaanden in het condoleance-register in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. Ook u/jij mag hier een bericht achter laten. Foto: Jacqueline Kristelijn.

Veel overlast 
snelvaarders
Aalsmeer - De politie heeft het 
afgelopen weekend, met uit-
zondering van vrijdag, weer ge-
varen op de Westeinderplassen. 
Er zijn bij het bureau veel klach-
ten binnen gekomen over met 
name (te) snel varende boten 
op de Ringvaart en de Westein-
der bij de Blauwe Beugel. Ook is 
melding gemaakt van een wa-
terscooter, die zich absoluut niet 
hield aan de maximumsnelheid, 
op zaterdagmiddag rond het 
middaguur. Op zondag kreeg de 
politie een telefoontje over wa-
terskiërs op de kleine Poel rond 
negen uur in de avond. Zowel 
op de Westeinderplassen als op 
de Ringvaart geldt een maxi-
mum vaarsnelheid. Voor water-
skiërs is een speciale baan in-
gericht nabij Kudelstaart. Wie 
door agenten of gemeenteme-
dewerkers ‘betrapt’ wordt, kan 
rekenen op een forse boete. Op 
de site van de gemeente is al-
le informatie te vinden over de 
vaarregels in Aalsmeer.

Dronken man weigert hulp!
Aalsmeer - Op het surfeiland is op 
vrijdag 18 juli om kwart voor zeven 
in de avond een bewusteloze man 
door omstanders uit het water ge-
haald. De 37 jarige man, woonach-
tig in Aalsmeer, bleek te veel alco-
hol gedronken te hebben. De am-
bulancedienst is ter plaatse ge-
weest, maar tot twee keer toe wei-
gerde de 37 jarige alle hulp. De 
hulpverleners zijn daarop weer ver-

trokken. De politie is eveneens ter 
plaatse geweest. De agenten kre-
gen te maken met een 44 jarige 
Aalsmeerder die zich met het voor-
val begon te bemoeien en beledi-
gende taal uitte naar de dienders. 
De inwoner is aangehouden en ter 
afkoeling in de cel gezet. Om tien 
uur in de avond is hij weer heen ge-
zonden. Hij krijgt een boete thuis 
wegens belediging.

Doe mee en win een cadeaubon van tuincentrum Het Oosten

Schattige en prachtige foto’s voor dieren/tuinen-wedstrijd
Aalsmeer - Op de tuinen- en die-
ren-zomerwedstrijd van de Nieuwe 
Meerbode is ook deze week weer 
enthousiast gereageerd! Fijn dat 
weer vele inwoners de lezers een 
kijkje willen geven in hun ‘parels’ 
van tuinen, Schattig gaat het ech-
ter winnen van prachtig, want de 
dierenfoto’s komen in groten ge-

tale binnen. Degenen die prenten 
van dieren inleveren, blijken overi-
gens veel korter van stof. Over po-
ny Lucky bijvoorbeeld, die zijn tong 
uitsteekt: “Lucky is nog net zo ei-
genwijs als 23 jaar geleden toen ik 
hem kreeg.” En over de in het wa-
ter springende honden: “Max en 
Zita houden ook van onze Poel.” En 

de slapende poes waarvan de eige-
naars melden dat het dier zo haar 
oude dag wel door komt. Schat-
tig allemaal, maar prachtige tuinen 
blijven ook welkom. Iedereen mag 
meedoen met de tuinen- en die-
renwedstrijd van de Nieuwe Meer-
bode. Mail een foto van de tuin of 
een huisdier met daarbij een ver-

haal of uitleg en wie weet prijkt 
de plaat volgende week wel op de 
voorpagina van de krant. Vier win-
naars maken kans op een cadeau-
bon van tuincentrum Het Oosten 
aan de Aalsmeerderweg. Er wordt 
op twee cadeaubonnen van 150 
euro en twee van 50 euro getrak-
teerd. Twee tuinen- en twee dieren-

foto’s, die de voorpagina opgeluis-
terd hebben, krijgen dit cadeau. De 
tuinen- en dierenwedstrijd duurt 
tot eind augustus en foto’s kunnen 
opgestuurd worden naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl. 

De twee genomineerden van 
deze tweede week:

Gijsje helemaal op haar plek!
“Dit is poes Gijsje. In mei 2013 is Gijs-
je uit een asiel gehaald. Ze zat onder 
de kale plekken vanwege de stress. Ze 
zou niet sociaal en aanhalig zijn en het 
tegenovergestelde is echter waar. Ze is 
zo lief, ‘praat’ tegen ons en is helemaal 
op haar plek binnen ons gezin. Ze is nu 
8 jaar oud en zit letterlijk weer lekker in 
haar vel. Ze geniet weer van het leven”, 
aldus de familie de Schrijver uit Kar-
perstraat 2 in het begeleidende schrij-
ven bij de foto van Gijsje. Aandoenlijk 
en fi jn dat deze poes een tweede kans 
gekregen heeft en zich helemaal thuis 

voelt bij deze familie. Gijsje krijgt deze week een plaatsje op de voorpagina. Ze verdient het 
om eens extra in het zonnetje te worden gezet en mogelijk kan dit met een cadeaubon van 
tuincentrum Het Oosten. Gijsje is de tweede genomineerde.

Natuurlijk en diervriendelijk
Yvette Köhler heeft foto’s gestuurd van de 
tuin van haar ouders aan de Jac. P. Thijs-
selaan 39, die zo natuurlijk en diervriende-
lijk is dat er regelmatig mensen hun vis-
sen ter adoptie aanbieden omdat zij hun 
eigen vijver beëindigen. Ook komt er ieder 
jaar weer dagelijks een stel eenden bad-
deren. “En ook mijn hondje Bobo kan het 
verkoelende water waarderen na een wan-
deling op warme dagen. Vooral het begin 
van de beekloop, daar spuit vers water! Al-
leen jammer dat ‘onbekenden’ ieder jaar 
weer de pruimenboom (die langs de stoep 
staat) ongevraagd leegroven”, besluit Yvet-
te. De prachtige en waterrijke tuin van de familie Köhler is de tweede (tuin) genomineerde om een 
cadeaubon te winnen. Deze tuint verdient het om eens in de schijnwerpers gezet te worden. Wie 
weet kan met de cadeaubon een camera gekocht worden ter bewaking van de pruimenboom...



Aalsmeer - Europa Kinderhulp heeft 
ook dit jaar vakantieouders gevon-
den die een vakantiekind willen op-
nemen in hun gezin. Een vakantie om 
nooit te vergeten. Drie weken loge-
ren, buiten spelen, samen eten, fiet-
sen, voorlezen, spelletjes doen, een 
boswandeling, maar bovenal ge-
woon meedraaien in het gezin. Het 
gaat om kinderen die opgroeien in 
zorgelijke situaties en die nauwelijks 
weten hoe het er in een gewoon ge-
zin aan toe gaat. De kinderen mogen 
ervaren dat er ruimte is om te spe-
len en even kind te zijn. Dat er aan-
dacht voor ze is en waar tijd voor ze 
wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo ge-
woon, maar voor deze kinderen is dit 
heel bijzonder. Dit is de vakantie in-
vulling voor ongeveer 2000 kinderen 
die een vakantie mogen meemaken 
bij een vakantiegezin in Nederland. 
Daarvan komen ongeveer 200 kinde-
ren in Noord-Hollandse gezinnen. Er 

komen kinderen uit Hannover, Ber-
lijn, Wenen, Parijs en Noord-Frankrijk 
en uit Nederland zelf om te genieten 
van een zorgeloze vakantie! U kunt 
deze kinderen tegenkomen in de 
speeltuin, op het strand of misschien 
wel bij u in de straat. Na drie weken 
gaan ze naar huis met een rugzak vol 
ervaringen. Het spreekt voor zich dat 
dit heel waardevol is in hun jonge le-
ventje. 
Eind deze week gaan de kinderen 
uit Noord-Frankrijk en Oostenrijk 
weer naar huis. Nog een week ge-
nieten mogen de jongens en meiden 
uit Berlijn en net de koffers uitgepakt 
hebben kinderen uit Parijs en Ne-
derland. De laatste groep van Euro-
pa Kinderhulp is van 4 tot en met 22 
augustus in Nederland en komt uit 
Hannover en omgving in Duitsland.  
Voor informatie of aanmelden als va-
kantiegezin of vakantieouder:  www.
europakinderhulp.nl
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Vermist:
- Dorpstraat: Rood-witte poes. Is 6 jaar oud en heet Spoekie.
- Marconistraat: Grijs-witte kater van 1 jaar oud. Hij heet Kentut.
- Omgeving Gedempte sloot: Oude erg magere poes. Beige-wit cypers.
- Zwanebloemweg: Pastelkleurig lapjes poes. Zij heeft een litteken onder 

haar oog. Ze is gechipt en heet Luna.
- Ketelhuis: Cyperse poes. Slank postuur en heet Flow.

Gevonden:
- Uiterweg: Jong, niet gecastreerd cypers katertje.
- Hoofdweg: Kat met wit en zwarte vlekken.

Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Marieke Franken. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur en 18.30 uur met ds. J. 
Quant met Huizen. Gez. dienst met 
CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woordcom-
munieviering met M. van Zoelen. 
Zondag 10.30 uur in Karmelkerk eu-
charistieviering met L. Seeboldt. en 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag 27 juli 16u. dienst, voorgan-
ger pastoor Jacob Spaans. Orgel: 
Bram Biersteker.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. M.J. Wattel uit Hoofd-
dorp. 

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts.

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

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

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
D. Quant en 18.30u. met ds. M. Ho-
genbirk in Lichtbaken, Rijsenhout.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Wies 
Blomjous uit Aerdenhout. Collecte 
voor ouderenwerk. Oppas kinderen 
via oppas@dgaalsmeer.nl.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. 
J.W. van de Kamp, Beverwijk. Orga-
nist: Maarten Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
27 juli

Flow is zoek!
Aalsmeer - Sinds een week wordt 
poes Flow vermist. Het dier woont 
in de buurt van Ketelhuis. Flow is 
2 jaar oud, klein en getijgerd. Haar 
baasjes hopen op goed nieuws: 06-
53495766 of 06-44633386 (familie 
Hoep).

Aalsmeers 
hondenbeleid

Aalsmeer - Dat er een apart be-
leid aan wordt gegeven, zo uniek is 
het Aalsmeers hondeleven. Half ju-
li kwam het in de raad, dat wat el-
ke hond aangaat. Door de raad werd 
een oplossing gevonden, waar niet 
alle leden zich in vinden konden. Dat 
het geldelijke consequenties heeft, 
als de regels niet worden nage-
leefd. Uw hond mag gerust in hoge 
nood verkeren, maar de boete zal u 
niet waarderen. Honderd dertig euro 
voor elke hoop stront, die men ach-
terlaat op gemeentegrond. ‘T kan 
goedkoper, dat hadden we wel in de 
gaten, beter kunt u Blaffie in eigen 
tuin uitlaten. 

Hans van der Luit.
Drie Kolommenplein 41, Aalsmeer

Waar is Luna?
Kudelstaart - Als vermist opgege-
ven, is een pastelkleurige lapjes-
poes met een litteken onder haar 
rechteroog. Luna is de naam van 
deze poes, die wordt vermist vanaf 
de Zwanebloemweg. Wie het dier 
heeft gezien, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de Dierenbe-
scherming afdeling Noord-Holland 
Zuid via 0297-343618.

Aanmelden nu mogelijk!
Reünie voor 100 jaar TVA
Aalsmeer - Dit jaar is het een 
eeuw geleden dat Turn Vereniging 
Aalsmeer (TVA) werd opgericht. 
Vanuit TVA werden maar liefst zes 
takken van sport in het leven geroe-
pen: naast turnen waren dat hand-
bal, twirl, majorette, atletiek, bad-
minton en basketbal. 
De oorsprong was echter de turn-
sport. Om de oprichting te geden-
ken wordt op zaterdag 27 septem-
ber een reünie georganiseerd in de 

burgerzaal van het gemeentehuis. 
Als u lid bent geweest van TVA, 
kunt u zich aanmelden via infotva-
100jaar@gmail.com. of via het post-
adres: Einthovenhof 18, 1433 BS, 
Kudelstaart. Doe dit vóór 24 augus-
tus. U kunt er bij zijn voor 12,50 eu-
ro en dat is inclusief een kop soep, 
broodjes, een hapje en drankje. De 
reünie duurt van 15.00 tot 21.00 uur. 
Verdere informatie: 06-22598026 of 
06-51094994. Of kijk op Facebook.

De Hersenstichting zoekt 
collectanten/vrijwilligers
Aalsmeer - Op dit moment leeft 
een half miljoen mensen met ern-
stige, beperkende en blijvende ge-
volgen van een hersenaandoening, 
hersenziekte of hersenletsel. Daar-
bij moet gedacht worden aan adhd, 
beroerte, coma, dementie, depres-
sie, migraine. 
De Hersenstichting stelt zich tot 
doel hersenaandoeningen te voor-
komen en te genezen en ervoor te 
zorgen dat patiënten een zo vol-
waardig mogelijk leven kunnen lei-
den. Voor de jaarlijkse collecte is de 
stichting op zoek naar mensen in 
Aalsmeer en Kudelstaart die mee 
willen helpen met de organisatie 
van de collecte. Als organisator on-
derhoudt u contact met de collec-
tanten, verzorgt u het uitdelen en in-

nemen van de collectebussen, telt u 
de collecteopbrengst en stort u de-
ze af. Wilt u met een deeltaak hel-
pen of collecteren? Ook dan bent u 
meer dan welkom! De collecte vindt 
plaats van 2 tot 7 februari. Het geld 
dat wordt ingezameld wordt be-
steed aan wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en projecten voor 
patiënten. Aanmelden als vrijwilliger 
kan via 070–3604816 of stuur een 
mail naar info@hersenstichting.nl. 
Voor meer informatie: www.hersen-
stichting.nl.

Vakantie voor kinderen 
van Europa Kinderhulp ! 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
30 juli vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 16 juli is gewonnen 
door Wim Spring in ‘t Veld met 5469 
punten. Op plaats twee Piet Straat-
hof met 5455 punten en op drie en 
vier zijn respectievelijk Joop Bies-
heuvel met 5357 en Dirk Tromp met 
5195 punten geëindigd. 

Automobilist rijdt sloot in
Aalsmeer - Op zondag 20 juli om tien 
uur in de ochtend is een auto aan het 
einde van de Aalsmeerderweg de sloot 
ingereden. De bestuurder, een 70 jarige 
man uit Amsterdam, was op weg naar 
huis. Toen er iets viel in zijn auto, wil-
de hij dit al rijdend oppakken. De au-
to belandde op de verkeerde weghelft 

en eindigde in de sloot. De bewoner 
van de hoofdstad is door de brandweer 
uit de Peugeot geholpen. Hij is met een 
gebroken sleutelbeen per ambulance 
naar het VU-ziekenhuis vervoerd. Dui-
kers hebben een extra controle gehou-
den of er nog meer personen bij het on-
geval betrokken waren, maar dit bleek 

niet het geval. De Peugeot is uit het wa-
ter getakeld en is met forse water- en 
blikschade overgebracht naar het op-
slagterrein van de politie in Amster-
dam. Foto’s: Yvonne van Doorn

Hoofdsponsors voor RKDES
Kudelstaart - Toen Van Berkel Aanne-
mers uit Leimuiden een aantal maan-
den geleden aangaf na 9 jaar te zul-
len gaan stoppen als hoofdsponsor van 
de voetbalafdeling van RKDES, begon 
voor RKDES een moeilijke taak om 
een andere hoofdsponsor naast AFAS 
Software te vinden. Uiteindelijk werd 
de nieuwe hoofdsponsor gevonden in 
Renault Nieuwendijk. En de deal werd 
beklonken, waar kan het ook anders, in 
het AFAS Stadion van AZ in Alkmaar. 
Het was bij de laatste thuiswedstrijd 
van AZ tegen Feyenoord, begin mei 
van dit jaar, waar Kees Nieuwendijk, 
directeur van Renault Nieuwendijk, 
en Ton van der Veldt, oprichter en lid 
Raad van Bestuur van AFAS Software, 

elkaar spraken over RKDES. Het werd 
voor RKDES een goed gesprek, want 
de volgende dag werd aan voorzitter 
Frans Kuipers verteld dat er een deal 
was voor het hoofdsponsorschap bij 
RKDES. Afgelopen week kwamen Piet 
du Pau en Andre van Hulsen, leden 
van de sponsorcommissie van RKDES, 
met AFAS Software en Renault Nieu-
wendijk een driejarig contract overeen. 
Wat beklonken is in een skybox van 
het AFAS Stadion in Alkmaar zal be-
gin september, bij de eerste thuiswed-
strijd van het seizoen van RKDES in de 
derde klasse C, ondertekend worden 
in de bestuurskamer van RKDES. Een 
dag waar RKDES met gepaste trots zijn 
hoofdsponsors zal ontvangen.



Muziek
Vrijdag 25 juli:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Uit in feesterij de Bok, Dreef, 22u.
Zaterdag 26 juli:
* Tropical Night in Centrum bij café 
Joppe in de Weteringstraat met Bel-
C en Chillz en café de Praam in Zijd-
straat met Nista van 20u. tot 01u.
* Party in feesterij De Bok, Dreef.
Zondag 27 juli:
* Rock and roll van The Kingshakes 
in The Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer v/a 16u.

Films
T/m 31 juli
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw: Oorlogshei-
men, 22 Jump Street en De Poel. 
Ook Step Up All In, Transformers 
Age of Extinction, Soof en Toscaan-
se bruiloft. Voor jeugd: Hoe tem ik 
een draak, Rio2, Heksen bestaan, 
K3 en het dierenhotel en nieuw: Pla-
nes2: Redden en blussen.
26 en 29 juli:
* Film Monty Python live (mostly) in 
Crown Cinema. Zaterdag en dins-
dag vanaf 20u.

Exposities
Vanaf 3 juli:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
24 tot en met 26 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 26 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
* Veiling op Historische Tuin om 15u.
26 en 27 juli:
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Watertoren aan Kudelstaartseweg 
open. Zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 17 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open donderdag t/m zondag 14-
17u. 
* Bloemtaferelen van Toon de Haas 
in Oude Veiling, Marktstraat. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
* Portretten van Ria en Kaylee Brui-
ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 
* Stockexpositie met schilderijen 
en sculpturen in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg 1. Open iede-
re zaterdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 24 juli:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
24 t/m 31 juli:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
elke dag open 13 tot 17u. 
Vrijdag 25 juli:
* Jaarlijkse peuravond Dippers. Van-
af 20.30u. bij Drijfhuis, Uiterweg.
Zaterdag 26 juli:
* Dorpswandeling. Start 11u. bij 
VVV Boekhuis, Zijdstraat 12.
Woensdag 30 juli:
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
Zaterdag 2 augustus:
* Rondje ijsbaan in Oosterbad, Mr. 
Jac. Takkade. Zwemmen en suppen.

AGENDAElke dag films in Crown Cinema
Nieuw Oorlogsgeheimen en 
22 Jump Street in bioscoop
Aalsmeer - Elke dag opent Crown 
Cinema deze zomervakantie haar 
deuren voor een gezellige, span-
nende en komische filmmiddag of 
-avond. In de grote zaal trakteert de 
bioscoop aan de Van Cleeffkade de-
ze week op twee nieuwe films: Oor-
logsgeheimen en 22 Jump Street. 
In ‘Oorlogsgeheimen’ is het zomer 
1943. Tuur (Maas Bronkhuyzen) en 
Lambert (Joes Brauers) zijn al van 
jongs af aan onafscheidelijk. De 
omgeving van hun Zuid-Limburg-
se dorp kent geen geheimen voor 
de vrienden. Van de boerderij van 
Lambert’s vader (Stefan de Walle), 
die ook de burgemeester van het 
dorp is, tot de spannende grotten in 
de buurt – het is hun wereld. Maar 
de oorlog gaat ook aan hun idylli-
sche dorp niet voorbij en verandert 
de wereld voorgoed. De film is te 
zien op donderdag, zaterdag, maan-
dag en woensdag om 16.30 uur en 
vrijdag, zondag en dinsdag vanaf 
18.45 uur. In de actie-komedie ‘22 
Jump Street’ gaan de agenten Jen-
ko (Channing Tatum) en Schmidt 
(Jonah Hill) opnieuw undercover als 
de broers Doug en Brad McQuaid. 
Ze moeten als eerstejaars studen-
ten op de universiteit proberen uit 
te zoeken wie er achter de nieuwe 
drugssensatie zit. Ga er maar eens 
lekker voor zitten op vrijdag, zon-
dag of dinsdag vanaf 21.15 uur. Ook 
in Crown Cinema: ‘Rio2‘, ‘Planes 2: 

Redden en blussen‘, ‘Hoe tem je 
een draak‘, ‘Step Up All In‘, ‘Trans-
formers: Age of Extinction’ en ‘Stuk!’. 
Er zitten veel 3D-films bij, dus niet 
vergeten dit speciale brilletje mee 
te nemen. Ook te koop aan de zaal 
overigens. 

De Poel en Monty Phyton
In de kleine zaal van de bioscoop 
wordt eveneens een gevarieerd 
filmaanbod gepresenteerd, waaron-
der (nieuw) ‘De Poel’: Lennaert en 
zijn vriend Rob, twee recent ontsla-
gen bankiers, slepen hun gezinnen 
mee de wildernis in voor een low-
budget kampeervakantie. Ze zetten 
hun tenten op aan de oevers van 
een schijnbaar idyllisch bosmeer-
tje. Een thriller voor stalen zenu-
wen, die tachtig minuten duurt en 
alleen op woensdag 30 juli om 20.00 
uur wordt vertoond. Ook: ‘K3 en het 
Dierenhotel’, ‘Heksen bestaan niet’, 
‘Soof’, ‘Toscaanse bruiloft’ en nog 
twee kansen om het Monty Python 
viertal (mostly) live te zien, zaterdag 
26 juli en dinsdag 29 juli vanaf 20.00 
uur. In Crown Cinema aan de Van 
Cleeffkade start dagelijks de eer-
ste film om half elf in de ochtend en 
voor de laatste film van de dag gaat 
vanaf kwart over negen het licht uit. 
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserve-
ren kan via 0297-753700 of via in-
fo@crowncinema.nl. 

Zondagmiddag Engelse rockabilly
Kingshakes in The Shack
Oude Meer - Iedere zondag weer 
wat anders op het Shack terras. De-
ze zondag 27 juli rockabilly uit Enge-
land. Janson, Dan en Huffy van The 
Kingshakes nemen met z’n drieën 
het publiek mee terug naar de vijfti-
ger jaren met onvervalste heavy roc-
kabilly. Dit rockabilly trio uit Enge-
land is beïnvloed door muzikanten 
als Gene Vincent, Eddie Cochran, 
Buddy Holly, The Stray Cats, Lee 
Rocker en vele andere grote namen! 
Ga mee ‘back in time to the good 
old days’ met deze geweldige roc-
kabilly band! Bij mooi weer spelen 
ze, uiteraard semi-akoestisch, bui-
ten op het terras van de Shack. 
Ook alvast voor in de agenda: 
zondag 3 augustus: Lucky Faces 
(acoustic classic rock), zondag 10 
augustus: T.B.A. en zondag 17 au-
gustus: Ricky Nye uit USA (boogie 
woogie piano). 
The Shack is zondag 27 juli geopend 
om 15.00 uur en Kingshakes begin-
nen rond 16.00 uur. De entree is 

gratis! Voor alle info en openings-
dagen/tijden: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Zaterdag- en zondagmiddag open
Ruim zicht vanaf watertoren
Aalsmeer - Ook in de zomerva-
kantie is de watertoren weer open 
voor belangstellenden. Aanstaan-
de zaterdag 26 en zondag 27 juli is 
publiek welkom, beide dagen van 
13.00 tot 17.00 uur. Het belooft een 
mooi weekend te worden en dus 
zou er vanaf de bovenste verdieping 
buiten, op 45 meter hoogte, een 
prachtig uitzicht moeten zijn over 
Aalsmeer en Schiphol. Ook de Are-
na in Amsterdam, de televisietorens 

in Hilversum en Lopik zijn dan zicht-
baar. En wat dacht u van de Hoog-
ovens IJmuiden (het tegenwoordige 
Tatasteel) en het uitzicht over de
Westeinderplassen met al die ple-
ziervaartuigen. 
Boven op de trans is ook het spel 
tussen land, water en wolken te 
zien. Een lust voor het oog. Je moet 
er wel even voor naar boven klim-
men, maar dat is zeker wel de moei-
te waard.

Zaterdagmiddag met Dirk Ousoren
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 26 juli is er 
om 15.00 weer een veiling op de 
Historische Tuin. Veilingmeester 
Dirk Ousoren gaat weer een breed 
assortiment planten, bloemen en 
groenten aan de man/vrouw pro-
beren te brengen. Ook voor de kin-
deren is het leuk een veiling mee te 
maken. Er is een aparte ronde voor 
de kids, met een leuke prijsjes. Ook 
is er voor de jeugd een gratis speur-
tocht beschikbaar. 
Deze keer komen een paar maal-
tjes (Kudelstaartse) Koninkjes voor 
de klok. Dit aardappeltje werd vroe-
ger veel in deze omgeving geteeld. 
Het zullen alweer de laatste aard-
appeltjes van dit jaar zijn. De mede-
werkers en vrijwilligers van de Tuin 

zijn begonnen met de pluk van de 
legendarische Piet Vissers, waar ho-
pelijk ook een partijtje van voor de 
klok komt. Deze snijboon is alom 
geliefd in Aalsmeer en omstreken. 
Bezienswaardig zijn momenteel ook 
de fruitbomen, waar de oogst nu 
duidelijk aan het groeien is, en de 
fototentoonstelling van de fotoclub 
Aalsmeer. De eerste Dahlia’s bloei-
en ook al weer volop. Natuurlijk is 
het ook weer mogelijk om een be-
zoek aan de Tuin te combineren met 
een rondvaart over de Westeinder-
plassen. De Tuin gaat zaterdag open 
om 13.30 uur en is bereikbaar via de 
brug op het Praamplein, Informatie: 
www.historischetuinaalsmeer.nl of 
bel 0297-322562.

Zaterdag met zomerse klanken in tropische sfeer

Tropical Night in Centrum
Aalsmeer - Liefhebbers van zo-
merse muziek kunnen zaterdag 26 
juli hun hart ophalen tijdens de Tro-
pical Night. Vanaf 21.00 uur wordt 
in het Centrum een tropisch feest-
je georganiseerd met zomerse mu-
ziek bij café bar Joppe in de Wete-
ringstraat en danscafé de Praam in 
de Zijdstraat. 
De line-up bij Joppe is divers. De 
Dj’s Mano, Bel-C, Dirty German en 
Chillz staan hier garant voor een 
swingend avondje. De Praam trak-
teert op de Dj’s Nista, Clenn Kaslan-

der en Rock Asley. Laatstgenoem-
de is de winnaar van de onlangs 
gehouden Dj Mixwedstrijd in het 
danscafé en draaien tijdens de Tro-
pical Night was de hoofdprijs. Elec-
tro en latin house zullen hier voor-
namelijk klinken. De Tropical Night 
wordt georganiseerd door danscafé 
De Praam en café bar Joppe in sa-
menwerking met Ondernemersfond 
Meer Aalsmeer. Bij de podia worden 
ook bars ingericht waar behalve lek-
kere drankjes ook tropische hapjes 
verkrijgbaar zijn. De muziek tijdens 

Tropical Night stopt buiten om 1.00 
uur, maar daarna gaat het feest bin-
nen door met gezellige afterparty’s 
tot 05.00 uur.
De organisatie raadt aan om zoveel 
mogelijk te voet of op de fiets te ko-
men, dit in verband met de beperk-
te beschikbare parkeergelegenheid 
en alcoholcontroles. Het is niet toe-
gestaan zelf alcoholische dranken 
mee het dorp in te nemen. De poli-
tie zal hier tegen optreden. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer-
centrum.nl.

Femke Kempkes samen met bewoners

Art project Land_plaats in 
wijk Rietlanden voltooid
Kudelstaart - Met het plaatsen van 
de twee stalen banken is het kunst-
werk land_plaats afgerond. Land_
plaats is een community art pro-
ject in de Kudelstaartse wijk De 
Rietlanden waar kunstenaar Femke 
Kempkes samen met de bewoners 
het afgelopen half jaar aan gewerkt 
heeft. Zo zijn de bewoners van de 
wijk meegenomen op expeditie op 
de Westeinderplassen om inspira-
tie op te doen. Al varend over de 
plassen en door de Dijksloot zijn fo-
to’s en tekeningen gemaakt van de 
planten en bloemen waar de stra-
ten, hofjes en pleinen in de Riet-
landen naar vernoemd zijn; lisdod-
de, zwanebloem, zonnedauw, pijl-
kruid, etc. Deze tekeningen zijn ge-
bruikt voor het maken van de ont-
werpen van land_plaats: Tien zit-
jes met mozaïek bij de speeltuin en 

twee stalen banken bij de grote vij-
ver. Afgelopen weken is met man en 
macht gewerkt aan de mozaïeken 
in de speeltuin; elke bloem en plant 
heeft een eigen zitje gekregen. Al-
le bewoners waren uitgenodigd hun 
steentje bij te komen dragen en hier 
is groots gehoor aan gegeven. Jong 
en oud hebben geholpen met het 
realiseren van de mozaïeken. 

Door en voor de buurt
En nu zijn de corten stalen banken 
geplaatst. De rugleuningen van de-
ze banken worden gevormd door 
uitvergrotingen van kindertekenin-
gen. In de zitting van de banken zijn 
alle namen van bloemen en planten 
terug te lezen, in handschriften van 
kinderen uit de wijk. Doel was een 
kunstwerk te realiseren met, door 
en voor de buurt en dat is gelukt!  

Officiële overhandiging
Wat nu nog rest is een feest voor de 
hele wijk waarbij de zitelementen, 
de speelplaats en de steiger offici-
eel overhandigd worden aan de be-
woners. Dit zal in september plaats 
gaan vinden. Voor nu kunnen de be-
woners van de Rietlanden gebruik 
maken van het kunstwerk land_
plaats; een plek om te ontmoeten, 
te verpozen, te verblijven, voor en 
door bewoners gemaakt. Meer over 
land_plaats is te zien en te lezen op 
facebook; rietlandenpost. Voor meer 
informatie over het project kan con-
tact opgenomen worden met Fem-
ke Kempkes via post@femkekemp-
kes.nl.

Iedereen kan (nog) meedoen
Veldboeket: De kop is er af!
Aalsmeer - Deelnemers aan Het 
Veldboeket: de kop is er af. Het ate-
lier van Karin Borgman aan de Ui-
terweg was het afgelopen zonnige 
weekend de centrale plek van Het 
Veldboeket. Het nieuwste kunstpro-
ject van De Kunstploeg waarin deel-
nemers wordt gevraagd één bloem 
te schilderen en in een paar regels 
te beschrijven waarom iemand die 
bloem zou verdienen. Meer dan 
100 doekjes van 20 bij 20 centime-
ter zijn er inmiddels al opgehaald 
door enthousiaste deelnemers. Een 
deel daarvan heeft ook al meege-
werkt aan het succesvolle breipro-
ject De Gebreide Boomgaard waarin 

zo’n 40 fruitbomen werden ingepakt 
met breiwerk. De Kunstploeg hoopt 
dat het aantal schilderdoekjes zich 
op z’n minst gaat verdubbelen. Jong 
en oud, grootmoeder en kleinkind, 
buurvrouw en vriendin, mannen en 
zonen, vrije schilders en blije schil-
ders; iedereen kan mee doen! Alle 
bloemschilderijtjes gaan samen één 
groot kunstwerk vormen tijdens de 
Kunstroute in september. Er zijn nog 
voldoende doekjes beschikbaar die 
gratis kunnen worden opgehaald. 
Aanmelden kan daarom nog steeds. 
Dat werkt het beste via de mail De-
Kunstploeg@XS4all.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Midzomerexpo 
in Galerie Fort
Amstelland - De lesruimte van 
Crea  is in de zomermaanden om-
gebouwd tot Galerie Het Fort. Aan-
staande vrijdagavond 25 juli om half 
acht de feestelijke opening van de-
ze Midzomerexpo. Deelnemende 
kunstenaars zijn: Dorie van Dijk met 
textiel, Els van Foeken met beelden, 
Henny Woud met schilderijen, Ni-
co de Boer met glaskunst en Wou-
ter Tolenaars met fotografie. Tot 31 
augustus is de expositie te bezoe-
ken op vrijdag-, zaterdag-, en zon-
dagmiddag tussen 13.00 en 17.00 
uur in het Fort aan de Drecht in Am-
stelhoek.  

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

Instap disco-mixer
‘Stage Line’

Vakantiegitaren
(diverse kleuren)
                              vanaf

Kleurige ukelele’s
                       vanaf   € 29,95   € 118,-

ZOMERTOPPER:ZOMERTOPPER:ZOMERTOPPER:ZOMERTOPPER:ZOMERTOPPER:ZOMERTOPPER:

TIP:TIP:

   €  55,-
Tamboerijn
‘Hayman’
(kleuren assorti)    € 13,60
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.am-
stelveen.nl

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

WijkiNfORMATiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over 
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

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

iNSpREkEN iN HET bERAAd OVER EEN GEAGENdEERd 
ONdERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de Raad 
gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk of als lid 
van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het Beraad en de 
Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad kunt u het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit is alleen mogelijk bij 
de behandeling van een onderwerp in eerste termijn, tenzij hier-
voor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet 
in een vergadering van de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf 
minuten de tijd om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken 
is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de ver-
gadering 12.00 uur.

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

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

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

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

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

CALAMiTEiTENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG 
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-
0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

- Aalsmeerderweg 509 (Z-2014/040618), het verplaatsen 
van een in- en uitrit (verzonden 16 juli 2014).

NiET GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

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

- Dreef 7 (Z-2014/013793),  melding brandveilig gebruik 
(verzonden 16 juli 2014).

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

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT (VOORHEEN 
WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar  
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

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

- Tropical Night, Aalsmeer Dorp, 26 juli 2014 
 (Z-2014/032975);
- Goud van Oud, Aalsmeer Dorp, 30 augustus 2014 
 (Z-2014/032999).
Datum verzending vergunning: 21 juli 2014

COLLECTES

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

ONTWERp OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG 
VAN HET bESTEMMiNGSpLAN “uiTERWEG-pLASOEVERS 
2005 E.O.”, uiTERWEG 32 (z-2014/004937).

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die 
wet omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten 
bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
op het adres Uiterweg 32 ten behoeve van een theehuis met 
passantenvoorziening en ondergeschikte horeca. De ontwerp 
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met in-
gang van vrijdag 25 juli 2014 tot en met donderdag 4 sep-
tember 2014 ter inzage. 

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen net 
buiten het dorpscentrum van Aalsmeer. Het perceel is on-
derdeel van de Historische Tuin en bevindt zich achter de 
lintbebouwing van de Uiterweg, tegenover het Praamplein.  

doelstelling
Het project ziet op het gebruik ter plaatse van de bestaande 
corridor naast het veilinggebouw voor ondergeschikte horeca 
en op de verbouwing en uitbreiding van de bestaande werk-
schuur tot theehuis met openbare passantenvoorziening. 
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Maat-
schappelijke doeleinden”.  Het project is in strijd met de 
gebruiksvoorschriften als opgenomen in artikel 19 lid 1 van 
het bestemmingsplan, waaruit blijkt dat het gebruik voor ho-
reca binnen de bestemming niet is toegestaan. Het project 
kan worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse 

CyCLOMEdiA MAAkT fOTO’S iN dE GEMEENTE 
AALSMEER

Op dit moment worden in de gemeente Aalsmeer foto’s ge-
maakt door CycloMedia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de 
omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclo-
Media 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. 
Deze foto’s worden door uw gemeente gebruikt voor bijvoor-
beeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele 
ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, hand-
having van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen.

De verwachting is dat bij optimale weersomstandigheden de 
360° panoramafoto’s gemaakt worden in de periode van 1 
augustus tot 1 oktober.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of pri-
vate activiteiten en worden onder stringente voorwaarden 
ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet 
gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia 
heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescher-
ming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

GEMEENTE START iNkOOp WMO-bEGELEidiNG 2015-
2016

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
deel van de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch 
zieken. Ter voorbereiding op hun nieuwe taken zijn gemeen-
ten bezig met het inkopen van de hulpverlening. 

Het college van B&W van Aalsmeer heeft vastgelegd hoe ze 
in 2015 de WMO-begeleiding wil inkopen. In het inkoopdo-
cument staan de beleidskaders, procedures, uitgangspunten, 
wensen en eisen beschreven. Aanbieders die bij de gemeente 
bekend zijn krijgen het document deze week toegestuurd. 
Ook minder bekende, kleine (lokale) aanbieders worden op-
geroepen met een aanbod te komen. De inschrijving sluit op 
vrijdag 29 augustus 12 uur. 

Aanbieders die het document willen ontvangen, kunnen dit 
aanvragen via inkoop3d@amstelveen.nl

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

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

- Geerland 37 (Z-2014/042793), het oprichten van een 
aanbouw aan de achter- en zijgevel;

- Molenpad 18 (Z-2014/042749), het plaatsen van 2 vlag-
genmasten;

- Molenpad 18 (Z-2014/042745), het plaatsen van een 
lichtreclame op de gevel.

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

- Aalsmeerderweg 193 (Z-2014/042553), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen.

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, REGuLiERE 
pROCEduRE *

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

- Beethovenlaan 120 (Z-2014/034354), het vergroten van 
een clubgebouw met kleedruimten en kantine (verzonden 
18 juli 2014);

- Molenpad 2 (Z-2014/037723), het veranderen van brand-
scheidingen in het gebouw (verzonden 22 juli 2014);

- Oosteinderweg 125A (Z-2014/038346), het plaatsen van 
een botenkraan (verzonden 16 juli 2014);

- Rhijnlandsoord 14 (Z-2014/035122), het plaatsen van 

Officiële Mededelingen
24 juli 2014

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 17 juli 2014).

VOORNEMEN WEiGEREN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG MET uiTGEbREidE 
pROCEduRE 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:

- Rietwijkeroordweg 45A (Z-2014/001911), het wijzigen 
van de bestemming ten behoeve van parkeerdiensten van 
en naar Schiphol.

De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 25 juli 2014 voor een 
ieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis via telefoonnummer 0297-387575, de 
openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 
14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek bin-
nen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergun-
ningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Gedu-
rende deze termijn 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. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is.

kENNiSGEViNG ONTWERp bESCHikkiNG, WET 
ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT, 
OMGEViNGSVERGuNNiNG ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

- Catharina-Amalialaan 66 (Z-2014/024451), brandveilig 
gebruik brede school De Mikado;

- Meervalstraat (Z-2014/017357), brandveilig gebruik kin-
derdagverblijf De Stek.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 25 juli 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis. 

VERLENGiNG bESLiSTERMijN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG, REGuLiERE pROCEduRE

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

- Visserstraat 40 (Z-2014/027062), het vervangen van re-
clame op de gevel (ontvangen 29 april 2014).

VERLENGiNG bESLiSTERMijN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG, uiTGEbREidE pROCEduRE
 

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (6 maanden) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:

- Herenweg 78B (Z-2014/031382), het bouwen van een 
woning (ontvangen 21 mei 2014);

- Madame Curiestraat 9 (Z-2014/029280), het plaatsen van 
een erfafscheiding (ontvangen 10 mei 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:

afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.  
inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 25 juli 2014 tot en met 4 september 
2014 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xJ-OW01, en

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/web/ 
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvi-
sies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur). 

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeen-
telijke website door op de hiervoor genoemde webpagina 
de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbe-
schikking “Uiterweg 32”. Degene die buiten de openingstij-
den inzage wil hebben en degene die mondeling zijn ziens-
wijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met het algemene telefoonnummer 0297-387575.

OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG VAN 
HET bESTEMMiNGSpLAN “SCHiNkELpOLdER”, 
OOSTEiNdERWEG 404 (z-2013/060345) EN bESLuiT 
HOGERE GRENSWAARdEN.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij op 24 juli 2014 met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 omge-
vingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouw 
en handelen in strijd met  regels ruimtelijke ordening ten 
behoeve van de bouw van een woning aan de  Oosteinder-
weg 404. De omgevings-vergunning met de daarop betrek-
king hebbende stukken ligt met ingang van 25 juli 2014 tot 
en met 4 september 2014 ter inzage.

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
noordoostelijk deel van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich 
in de lintbebouwing aan de oostzijde van het lint van de 
Oosteinderweg. Het perceel grenst aan de achterzijde aan 
de Hoge Dijk.  

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Schinkelpolder” en de bestemming “Wonen”.  Het 
bouwplan is in strijd met de bepaling, in artikel 11.2.2 sub 
d van het geldende bestemmingsplan, dat de afstand tot de 
zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 meter moet bedragen. 
Het bouwplan kan worden gerealiseerd met toepassing van 
de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 
3o Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbou-
wing. De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 de noodzakelijke 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven.  
inzien omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder de ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van 
geen bedenkingen met ingang van 25 juli 2014 tot en met 4 
september 2014 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
BO1xA-VG01

Vervolg op volgende blz.
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- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/web/Wo-
nen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Hogere grenswaarden vanwege industrielawaai 
Ten behoeve van het project hebben burgemeester en wet-
houders op 10 juni 2014 hogere grenswaarden vastgesteld 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege het 
industrieterrein Schiphol-Oost. Het betreffende besluit ligt 
samen met de verleende omgevingsvergunning gedurende 
voornoemde periode ter inzage. Het besluit kan via de hier-
voor aangegeven wijze zowel digitaal als analoog worden 
ingezien. 

beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van de ontwerp omgevingsver-
gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar 
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor 
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via 
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/33. Gedurende de termijn dat 
tegen de verleende omgevingsvergunning beroep kan worden 
ingesteld kan ook beroep worden ingesteld tegen de ver-
leende hogere grenswaarden. 

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

 

TER iNzAGE:

t/m 24072014 Hornweg 159 (bouwen van een woning en 
bijbehorende stukken); Schoolstraat 4 (mel-
den van brandveilig gebruik)

t/m 30072014 Aalsmeerderweg 364 (het tijdelijk huisvesten 
van 4 wooneenheden voor maximaal 7 perso-
nen); Oosteinderweg 301 (het onderheien en 
verharden van het pad naast de woning);

t/m 02082014 Oosteinderweg 515 (het bouwen van een 
vrijstaand woonhuis); Wilgenlaan 21a (het 
vervangen van een dakkapel (voor));

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

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

t/m 21082014 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-

vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

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

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

t/m 04092014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04092014 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; Voornemen weigeren 
aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure

Genieten in tropisch Aalsmeer

Verkoeling op, in en bij het water!
Aalsmeer - Het was warm afge-
lopen weekend, tropisch heet en 
de verwachting is dat deze week 
de zon zich opnieuw van zijn 
zonnigste kant gaat laten zien. 
Met name vrijdag en zaterdag is 
massaal verkoeling gezocht op, 
in en bij het water. In zwembad 
De Waterlelie was het ‘toppie’ 
druk en heel gezellig met muziek 
en met de jeugdige bezoekers 
werden allerlei waterspelletjes 
gedaan. Natuurlijk was de glij-

baan in trek en werden er op de 
duikplank de prachtigste spron-
gen gemaakt. Ook Het Ooster-
bad mocht vele zon- en water-
liefhebbers verwelkomen. 

Het was mutje vol rond en in 
het openlucht zwembad en ook 
hier waren de glijbanen popu-
lair en werden onderlinge wed-
strijdjes gehouden wie de mooi-
ste en gekste sprongen van de 
duikplanken maakte. De bezoe-

kers aan beide zwembaden ko-
men vooral uit Aalsmeer, maar 
ook steeds meer inwoners uit de 
regio hebben de weg gevonden 
naar de zwembaden in de ge-
meente. En menigeen heeft in-
middels de weg naar het twee 
jaar terug gerenoveerde Surfei-
land ontdekt met klim- en klau-
terattributen, het heerlijke zand-
strand om kastelen te kunnen 
bouwen, het afgelijnde zwem-
bad waar het met mate dieper 

wordt en de landtong als zonne-
weide eerste klas! En dan heeft 
Aalsmeer natuurlijk nog haar 
prachtige Westeinderplassen 
met smalle doorvaarten en eilan-
den en de grote Poel waar boot-
jes gezellig naast elkaar worden 
verankerd om vervolgens een 
heerlijke frisse duik te nemen. 

Geniet mee in tropisch Aalsmeer 
met foto’s van 
www.kicksfotos.nl. 
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en omgeving

Advertentie

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

Wijkpunt Voor Elkaer
Nobelhof 1 te Kudelstaart is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje kof-
fi e of ander drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een 
krant te lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: Van 12.00 tot 14.00 uur kunt u van een warme maaltijd of 
lunch gebruik maken. Wilt u van de warme maaltijd gebruik maken, 
graag minimaal één dag van te voren reserveren.
Iedere woensdagavond is het restaurant geopend van 17.30 tot 19.30 
uur. Op deze avond wordt een feestelijk menu geserveerd en het menu 
voor komende woensdagavond 30 juli is:
- Heldere Chinese bamisoep met stokbrood en kruidenboter 
- Wiener schnitzel
- Worteltjes en doperwtjes
- Komkommersalade
- Gefrituurde aardappelen
- Chocolade ijs met slagroom
Kosten 8,50 euro per persoon. Informatie en/of reserveren voor 28 ju-
li via 0297- 820979.
Activiteiten: van 14.30 tot 16.30 uur. Op dinsdagmiddag is er handwer-
ken en woensdagmiddag worden er spelletjes gedaan met onder ande-
re klaverjassen en rummikub. 

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10.00 uur de koffi e voor u klaar in het restaurant. U 
bent daar van harte welkom om tijdens uw koffi e even onder de mensen 
te zijn. Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00 tot 13.00 
uur terecht. Er is avondrestaurant op dinsdag en donderdag om 17.30 
uur. Van te voren reserveren is aan te bevelen. Dit kan via 0297-326050.

Ontmoetingscentrum
Het Ontmoetingscentrum is onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer en 
ondergebracht in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. Zonder indica-
tie kunt u elke dinsdag en donderdag het Inloopcentrum bezoeken, 
om kennis te maken met de programma’s die het Ontmoetingscentrum 
biedt. 

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag begint de dag om 10.45 uur met een kop-
je thee of koffi e met aansluitend specifi eke activiteiten. Tussen de mid-
dag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van de lunch, bestaande uit 
soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor slechts 3 euro. Specifi eke 
activiteiten zijn: donderdag 24 juli: Warming-up en hockey, om 14.00 uur 
is er een buurtwandeling en om 14.30 uur een zomerquiz. Dinsdag 29 ju-
li wordt er begonnen met Schilderen met Saskia, na de lunch wordt een 
buurtwandeling gemaakt en om 14.30 uur Zingen met zangvrijwilliger. 
Ook al bent u niet goed bij stem, mee neuriën of gewoon luisteren kan 
natuurlijk ook. Op donderdag 31 juli gaat u naar de fi tnesstuin voor een 
Warming up, na de lunch is er weer een buurtwandeling en om 14.30 uur 
begint Breinzaken – wie is dit? 
Kom eens een dagje meedoen, u bent van harte welkom.

Mad Science Zomerschool 
in bibliotheek een succes
Amstelveen – Tijdens de eerste 
week van de zomervakantie vond 
de eerste Mad Science zomerschool 
plaats in de centrale bibliotheek in 
Amstelveen. Deze zomerschool was 
een samenwerking tussen Mad Sci-
ence, specialist op het gebied van 
wetenschaps- en techniekeduca-
tie, en de Bibliotheek Amstelveen 
Stadsplein. De week was een groot 
succes. Elke dag kwam er een fl inke 
groep kinderen naar de bibliotheek 
om op ontdekkingstocht te gaan in 
de wereld van wetenschap en tech-
niek. Er werd druk geëxperimen-
teerd, onderzoek gedaan en natuur-
lijk veel plezier gemaakt. Elke och-
tend vanaf half negen kwamen kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar naar 
de bibliotheek, voor een spannen-
de dag vol wetenschap en techniek. 
Per dag was er een thema waar-
binnen verschillende experimen-
ten, demonstraties en spelletjes ge-
daan werden. De dagthema’s waren 
shocking science, ecologie/biologie, 
onzichtbare krachten en actie/re-
actie. De kinderen mochten tijdens 
de shocking science dag onder de 
begeleiding van een Mad Scientist 

uitvinden hoe je met een Van De 
Graaff generator bliksem kunt ma-
ken en je haren overeind kan zet-
ten. Het zelf proberen zorgde voor 
veel hilariteit. Ook de andere dagen 
stonden garant voor veel gekke ex-
perimenten. Zo werd er een enor-
me emmer kneedgum gemaakt, met 
reageerbuisjes geschoten door een 
zuur-base reactie, op een raket-
kar gereden en insecten gezocht 
met een zelfgemaakte insectenzoe-
ker. Dit zeiden de kinderen zelf over 
de zomerschool: “Volgende keer wil 
ik weer meedoen met Mad Scien-
ce, het is echt cool!” en “Ik wil nog 
een keer op de raketkar, er komt al-
lemaal rook uit!” De bibliotheek en 
Mad Science zijn ook erg enthousi-
ast over deze leuke, gekke en leer-
zame week. Er wordt alweer druk 
overlegd over nieuwe manieren 
van samenwerking. En natuurlijk 
worden er plannen gemaakt voor 
een volgende zomerschool. Wie 
weet wordt de bibliotheek binnen-
kort weer het toneel van spannen-
de experimenten. De Mad Science 
Zomerschool vindt in week 33 nog 
plaats in Badhoevedorp en Haarlem.

Kudelkamp: Geweldige week!
Kudelstaart - Op 5 juli stond alle 
leiding paraat op het parkeerterrein 
van de Marconistraat om alle tassen 
van alle kinderen die mee zouden 
gaan op Kudelkamp in vrachtwagen 
te laden. Samen met de vrachtwa-
gen met spullen vertrok de leiding 
alvast richting Nunspeet naar Brams 
Troephuis om daar alles voor te be-
reiden voor de kinderen die 6 juli 
zouden arriveren. 
Een hele week vol met leuke acti-
viteiten, samen ontbijten, samen 
avondeten, corveeën, één hele week 
zonder ouders, spelletjes spelen, 
knutselen, een kampvuur en een 
beste wel goede weersvoorspelling 
dat klinkt als een goed vooruitzicht. 
Eén voor één kwamen de kinderen 
aan in Nunspeet. Allemaal met net 
zo een grote glimlach op hun ge-
zicht. En als je dan vroeg of ze er zin 
in hadden was het antwoord: ”Ja!” 
Begonnen met een ruilspel en kij-
ken welke groep tijdens het ruilen 
van een paperclip met het groot-
ste weer terug zou komen. Daar-
na gauw de slaapzaal klaar maken 
om ’s avonds zo lang mogelijk te ke-
ten en op te blijven. Her en der do-
ken de snoepzakken al op, de kin-
deren waren goed voorbereid. De 

sfeer in Brams Troephuis was heel 
goed en dat is de hele week zo ge-
bleven. Van jong tot oud, jongens 
en meisjes, wat zijn alle kinderen 
lief voor elkaar geweest. Tijdens de 
spellen was iedereen behoorlijk fa-
natiek, want er werd gestreden om 
punten voor de rode draad. Aan het 
einde van de week zou bekend ge-
maakt worden wie deze gewonnen 
had. Dit was weer een extra motiva-
tie. De kinderen en de leiding heb-
ben een geweldige week gehad. 
Maar, dit Kudelkamp was niet mo-
gelijk geweest zonder sponsoren. 
Die willen de kinderen en de leiding 
daarom nogmaals hartelijk danken. 
Denk jij na het lezen van dit stuk-
je over Kudelkamp, ik wil ook mee? 
Nou, goed nieuws dan. Omdat het 
zo een succes was, is besloten nog 
een keer op Kudelkamp te gaan. De 
leiding houdt iedereen op de hoog-
te en voor andere vragen en contact 
kan een mail gestuurd worden naar: 
kudelkamp@hotmail.com

De leiding wil ook graag de kinde-
ren bedanken die mee zijn geweest: 
“Zonder jullie enthousiasme hadden 
we er niet zo een leuk kamp van 
kunnen maken. Tot volgend jaar!” 

Aalsmeerder voor tiende keer over de fi nish

Vierdaagse loper Arnaud Brouwer: 
“Nu alweer zin in volgend jaar”
Aalsmeer - Je zou het bijna verge-
ten, maar vorige week vond van 15 
tot en met 18 juli voor de 98-ste keer 
het bekendste wandelevenement 
ter wereld plaats, de Vierdaagse van 
Nijmegen. Door de vliegramp is dit 
evenement afgelopen vrijdag met 
stille trom geëindigd. Begrijpelijk 
ook wel, 193 Nederlandse slacht-
offers. Zoveel verdriet bij de nabe-
staanden, waarvan er misschien ook 
wel meeliepen in deze lange wan-
delstoet. Aan de Nijmeegse Vier-
daagse hebben tot slot ruim 40.000 
wandelaars deelgenomen. Arnaud 
Brouwer liep dit jaar zijn tiende edi-
tie en is zeker van plan hier nog ja-
ren mee door te gaan. “Het is een 
uitdaging, je grenzen verleggen”, 
vertelt de 39 jarige inwoner. En: 
“Het is voor mij ontspanning, m’n 
kop leeg lopen, zeg ik altijd.” Arnaud 
trekt niet een keer per jaar zijn wan-
delschoenen aan, maar traint het 
hele jaar door. “In volle bepakking, 
met rugzak om.” Zeker vier keer per 
jaar loopt hij een rondje Poel en af-
gelopen jaar heeft hij onder ande-
re deelgenomen aan uitgezette lo-
pen in Zandvoort en Den Haag. “Vo-
rig jaar heb ik de Dam tot Damloop 
gelopen. Dit jaar niet.” De grootste 
uitdaging voor Arnaud is nu vol-
gend jaar de Dodenmars in Bornum 
in België. De naam klinkt onheil-
spellend. “100 Kilometer lopen in 
24 uur”, legt de jachthavenman uit. 
“Een loop met veel afvallers.” 

Groepje uit Aalsmeer
Arnaud loopt de Vierdaagse nooit 
alleen, altijd met een groepje vrien-
den. Moeder Marjan heeft vijf keer 
meegedaan, maar moest dit jaar 
verstek laten gaan vanwege een 
blessure. ’Zijn’ groep uit Aalsmeer 
bestond dit keer uit Patricia Boog-
aart, Danielle van Duren, Gonnie 
Eveleens, haar zus Letty en Roland 
Hofman. De brandweerman liep de 
verplichte 50 kilometer voor man-
nen voor het eerst. “Hij heeft het 
zwaar gehad”, weet Arnaud. “Best 

veel blaren opgelopen. Maar hij 
heeft het gehaald, zijn eerste kruis-
je binnen. 

Patricia heeft het kruisje ceremo-
nieel bij hem opgespeld. Vroeger 
deed iemand van de Vierdaagse dat, 
maar daarvoor zijn nu teveel wan-
delaars.” Voor Arnaud is de Vier-
daagse in de loop der jaren mak-
kelijker geworden. “Je lichaam weet 
wat er gebeurt. En ik heb specia-
le sokken (met tenen) en specia-
le wandelschoenen, wiebel-wabbel 
schoenen noem ik ze, en ik ga altijd 
in het zwart gekleed.” Dit jaar moest 
hij overigens wel naar de medische 
post. De 39 jarige liep een ontstoken 
kuit op door tweemaal een steek 
van een daas. 

Lifter Herman
Arnaud had dit jaar ook een specia-
le lifter mee. “Poppetje Herman, een 
fi ctief persoon die alleen maar leu-
ke dingen wil doen.” Herman heeft 
een eigen account op Facebook en 
geniet best al bekendheid, zo merk-
te Arnaud. “Ik had hem voorop in 
m’n rugzaak zitten met zijn hoofd er 
uit. Hij werd herkend door diverse 
deelnemers en fotografen en zelfs 
door een agente.” De sfeer in Nijme-
gen alle dagen is volgens de inwo-
ner nauwelijks goed te omschrijven. 
“Je moet het meemaken. Er heerst 
een onderlinge band tussen de lo-
pers en alle mensen langs de kant 
zijn zo lief. Gezinnen zitten klaar met 
eten en drinken, er is muziek, als je 
naar het toilet moet, mag je gewoon 
even naar binnen lopen. Ook leuk 
zijn de studenten, die er dagelijks bij 
de start een feestje van maken.” 

Gladiolen
Vanwege de vliegramp zijn de wan-
delaars op de laatste dag ingetogen 
binnen gehaald. Er was geen mu-
ziek, maar natuurlijk wel de beken-
de gladiolen voor alle deelnemers. 
“Ik heb er een gehad van een wet-
houder in een dorpje en dat vind ik 

genoeg”, zegt Arnaud. “Zijn niet mijn 
bloemen. Ik stop de gladiool in m’n 
rugzak en als ik ‘m nog heb bij de fi -
nish leg ik hem neer bij het monu-
ment voor de overledenen tijdens de 
tropische Vierdaagse in 2006. Dat ie 
toen verder afgelast werd, begreep 
ik wel, maar het was wel apart om 
mee te maken.” De ingetogen vrij-
dag was natuurlijk anders dan an-
ders, maar het uitbundige feesten 
hoeft voor Arnaud eigenlijk ook niet. 
“Normaal leg je de laatste vijftien ki-
lometer feestend en dansen af, nu 
niet. Maar na de fi nish ben ik klaar, 
hoor. Hop weer naar huis. Ik loop de 
Vierdaagse puur voor het wande-
len. Elke dag lopen (starten om 04 
uur en fi nishen rond 14 uur), eten en 
slapen. Ja, een biertje bij de fi nish, 
maar dan snel uit de drukte.” Want 
druk is het zeker alle dagen. “Goed 

Roland is trots op zijn eerste kruisje!

Arnaud Brouwer samen met Patricia Boogaart en Roland Hofman bij de fi nish.

Poppetje Herman trok veel bekijks.

kijken waar je loopt en achter wie”, 
tipt de ervaren inwoner. “Maar het 
is zo’n leuk evenement. Terug naar 
huis zeiden we tegen elkaar: Nu al-
weer zin in volgend jaar.” 
Door Jacqueline Kristelijn

Jubileum voor Tennis2Tennis 
Tiende Watertorentoernooi
Aalsmeer - In 2005 werd het eer-
ste Watertorentoernooi van Tennis-
2Tennis (T2T) gehouden. De vereni-
ging stond op dat moment nog in de 
kinderschoenen. John Keunen nam 
met zijn partner Katja Roosendaal 
tennislerares, het initiatief er toe. 
Na jaren van groei en vervolgens de 
crisis bleek dat er onvoldoende tijd 
door het vorige bestuur kon worden 
vrijgemaakt om weer nieuw elan in 
te brengen. In mei is daarom een 
nieuw bestuur aangetreden. Willem 
van Wassenberg is voorzitter, John 
Keunen beheert de penningen en 
André de Keijzer heeft het secreta-
riaat op zich genomen.  Na al vanaf 
medio maart wat voorwerk te heb-
ben gedaan is het ledenaantal door 
acties inmiddels van het jaar met 30 
toegenomen. Steeds meer leden, in-

clusief oude bestuursleden, helpen 
mee om verdere groei te realiseren 
maar voorop staat de gezelligheid te 
behouden. Met als motto een club: 
Van Elkaar en Voor Elkaar. Inmiddels 
is het terras bij de banen opgeknapt 
en voorzien van bloembakken. Klaar 
om de deelnemers aan het Water-
torentoernooi te ontvangen, want 
ook dit sportieve treffen met andere 
tennisclubs staat weer op het pro-
gramma. Dit jaar vindt het toernooi, 
dat voor de tiende maal gehouden 
wordt, plaats van zaterdag 9 tot en 
met zondag 17 augustus bij Racket 
Sport in de Beethovenlaan. Inschrij-
ven is nog mogelijk. Dit kan tot en 
met aanstaande zondag 27 juli. Voor 
koppels is de uiterlijke inschrijfda-
tum 1 augustus. Meer weten en in-
schrijven: www.tennis2tennis.nl.

Het tiende Koninklijke Vierdaagse kruis.
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Grootste daling in horeca en landbouw

Opnieuw lichte daling WW
Aalsmeer - Het aantal lopende 
WW-uitkeringen in de regio Groot 
Amsterdam is in juni 2014 opnieuw 
gedaald. UWV verstrekte 30.184 uit-
keringen, 350 minder (-1,1%) dan in 
de maand mei van 2014. Het aantal 
WW-uitkeringen daalt sinds april dit 
jaar. Daarmee kwam een eind aan 
een lange periode van voortduren-
de stijging van het aantal WW-uit-
keringen sinds de start van de eco-
nomische recessie als gevolg van de 
eurocrisis. In vergelijking met een 
jaar geleden is het aantal lopende 
WW-uitkeringen met een stijging 
van 10,6% nog wel fors hoger: in ju-
ni vorig jaar waren er in Groot Am-
sterdam 27.291 WW-uitkeringen. In 
Nederland als geheel nam het aan-
tal lopende WW-uitkeringen deze 
maand ook af met 1,1%. In verge-
lijking met een jaar geleden is het 
aantal WW-uitkeringen in Neder-
land nog steeds 12,8% hoger. De 
daling van het aantal WW-uitkerin-
gen is te zien bij de uitzendbranche 
(-4,1%) en heeft verder duidelijk een 

seizoenskarakter. De grootste da-
ling zit dan ook in de sectoren Hore-
ca en Landbouw. De bezuinigingen 
in het openbaar bestuur en bij cul-
turele instellingen zijn terug te zien 
in een lichte stijging van het aantal 
WW-uitkeringen in de betreffende 
sectoren. Het aantal WW-uitkerin-
gen aan jongeren tot 27 jaar nam in 
juni af met 3,9%. In de leeftijdsgroep 
27-50 jaar bedroeg de daling 1,4%. 
De groep 50-plussers bleef de afge-
lopen maanden nog stijgen, maar in 
juni was er voor het eerst een lich-
te afname bij deze leeftijdsgroep 
van 0,5%. Het aandeel jongeren in 
het totaal aantal uitkeringen is be-
perkt: slechts 5,1% is jonger dan 
27 jaar. Het aandeel 27-50 jarigen 
vormt de grootste groep met 54,9% 
en de 50-plussers hebben een aan-
deel van 40%. De arbeidsmarktre-
gio Groot Amsterdam bestaat uit de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Amsterdam, Diemen, Haarlemmer-
meer, Ouder-Amstel, De Ronde Ve-
nen en Uithoorn.

“Ik ga het steeds leuker vinden”

Vita helpt ouderen op weg: 
Aan de slag met een iPad
Aalsmeer - Vita welzijn en advies 
heeft heel goed begrepen dat ook 
ouderen veel profijt kunnen hebben 
door te leren werken met de ipad. 
Want wie minder goed uit de voeten 
kan, niet meer zo makkelijk buiten 
komt, zich steeds meer alleen gaan 
voelen omdat hun partner is over-
leden of de mensen om hun heen, 
kan met de ipad de wereld weer in 
huis halen. Niemand hoeft zich ‘af-
geschreven’ te voelen. Juist in deze 
tijd, ondanks alle aangekondigde be-
zuinigingen, zijn er gelukkig nog vol-
doende mogelijkheden om zich be-
trokken te blijven voelen bij de bui-
tenwereld. Want hoe heerlijk is het 
om via de ipad een mailbericht te 
sturen naar een kind, kleinkind, een 
ver familielid of naar al zo lang niet 
meer gezien buurmeisje van vroeger. 

Knoppenvrees
De praktijk wijst uit dat ouderen te 
veel ‘knoppenvrees’ hebben. Den-
ken te snel ‘dat leer ik toch nooit’, 

maar niets is minder waar. Proefon-
dervindelijk is bewezen dat in slechts 
acht lessen de meeste nieuwsgieri-
gen cursisten, die niet of nauwelijks 
bekend zijn met deze moderne uit-
vinding, een heel eind komen. En dat 
allemaal met steun van de fantasti-
sche vrijwilligers van Vita! Neem nu 
Kim Veltman, jong en enthousiast. Zij 
studeert orthopedagogiek en maakt 
een middag per week vrij om oude-
ren te helpen met het zich eigen ma-
ken van de moderne techniek, zo-
als de ipad. Dan is er nog Rob Lut-
gerhorst, hij was in zijn werkzame le-
ven medisch wetenschappelijk foto-
graaf bij het AMC, en oud docent Jan 
Meys. Ook zij zijn bevlogen vrijwilli-
gers. Mooi om te zien dat door hun 
toedoen de cursisten in een korte tijd 
zoveel onbekends zich eigen kunnen 
maken. Iedereen werkt in eigen tem-
po, naar gelang het niveau passen de 
docenten zich daarbij aan. Zelf geen 
ipad?  Dat hoeft geen beletsel te zijn 
om de cursus niet te volgen, want VI-

TA heeft ipads tot haar beschikking 
en leent deze uit. Aan het einde van 
de cursus kan besloten worden de 
ipad alsnog aan te schaffen. 

Openbaring
Tijdens de lesperiode zijn de cur-
sisten via de VITA app aangesloten. 
Stap voor stap lijkt de weg naar een 
ogenschijnlijke openbaring plaats te 
vinden. Ineens kan je zelf een tekst 
maken, een foto plaatsen. Leer hoe je 
moet verzenden en weer ontvangen. 
Op maandagmiddag komen de cur-
sisten bijeen in één van de zaaltjes 
van het Kloosterhof. Op een scherm 
worden de te verrichten handelingen 
duidelijk uitgelegd. Eén van de cur-
sisten weet het allemaal niet zo goed, 
het is toch nog een beetje adacada-
bra voor haar. Geen punt, er is altijd 
hulp: Kijk, als u nu dit doet, dan komt 
het goed. En zie daar… er lijkt een 
wonder geschied, want alles werkt 
weer. “Thuis goed oefenen hoor, 
want hoe meer u oefent hoe beter 

het zal gaan.”  Mevrouw de Groot is 
één van de cursisten die zo blij is dat 
zij de stap heeft genomen om op les 
te gaan. “Ik heb al zo veel geleerd en 
ik ga het ook steeds leuker vinden. 
Ik kan het echt iedereen aanraden, 
de ipad vergroot je wereld.” Na de 
zomer is VITA welzijn en advies van 
plan een nieuwe cursus zilveronline 
te organiseren. Zie de website: www.
vitawelzijnenadvies.nl 

Janna van Zon

Aalsmeer - Elk kwartaal portret-
teert Monic Persoon vijf plaatsge-
noten met hun favoriete boek in het 
Boekhuis in de Zijdstraat 12. On-
langs zijn er weer nieuwe foto’s op-
gehangen in de winkel. De gepor-
tretteerden zijn Dick de Kuijer, An-
na-Maria Mantel- Giannattasio, 
Jan van Schuppen en Amber en Iris 
Kreike. Bent u een enthousiaste le-
zer en wilt u ook graag een keer op 
de foto? Geef het door in de winkel.

Outlet Store langer door
De Outlet Store, gevestigd in het te 
huur staande winkelpand in de Zijd-

straat 21, gaat langer door. Aanvan-
kelijk zou de Boekhuis Outlet twee 
maanden draaien, in mei en juni. 
Het Boekhuis is echter benaderd 
door de collega’s van DIO Drogiste-
rij Van der Zwaard met het verzoek 
om de winkel samen voort te zetten. 
De deal is gemaakt! Sinds dinsdag 
8 juli is hier dus een gecombineer-
de Outlet van Boekhuis en DIO Van 
der Zwaard gevestigd. Door deze 
samenwerking kunnen de beide za-
ken de straat (nog) aantrekkelijker 
houden. “Blijf dus”, aldus de twee. 
“Iedere week presenteren we leuk 
en ludieke acties.”

Nieuwe foto’s van Monic

Aanmelden kan tot 19 september
Wie wint de Tuinbouw 
Ondernemersprijs 2015?
Aalsmeer - De inschrijving voor de 
Tuinbouw Ondernemersprijs 2015 is 
gestart. De organisatie is op zoek 
naar topondernemers in de tuin-
bouw die het verdienen in de schijn-
werpers te worden gezet. De Tuin-
bouw Ondernemersprijs wordt jaar-
lijks uitgereikt aan topondernemers. 
Stichting Tuinbouw Ondernemers-
prijs stimuleert al bijna 30 jaar on-
dernemerschap in de tuinbouw en 
zet met het toekennen van de pres-
tigieuze ondernemersprijs de win-
naar èn de sector in de schijnwer-
pers. Dat is goed voor de onder-
nemers èn voor de sector. Immers, 
de tuinbouw is een van de groot-
ste economische sectoren in Neder-
land, met veel innovatiekracht, ook 
in deze economische tijden. De in-
schrijving voor de Tuinbouw Onder-
nemersprijs 2015 is gestart. Bent u, 
of kent u, topondernemers die op 
basis van visie en strategie onder-
nemen en die een inspiratiebron 
zijn voor de tuinbouwsector? Meld 
u dan uw kandidaat aan. 

Familie Grootscholte ontving in ja-
nuari uit handen van Bernard Wien-
tjes, voormalig voorzitter van VNO-
NCW en Agnes Mulder van de 
Tweede Kamer, de Tuinbouw On-
dernemersprijs 2014 . Robert Groot-
scholte van 4Evergreen: “Het was 
een complete verrassing dat we de 
Tuinbouw Ondernemersprijs heb-
ben gewonnen. We zien de prijs als 
een waardering voor ons als onder-
nemers, maar ook voor ons perso-
neel, en de paprikateelt in Neder-
land. Het geeft ons een gevoel van 
trots en een boost om verder te 
gaan.”

Bekendmaking
Begin november worden de geno-
mineerden bekend gemaakt. De 
winnaar wordt tijdens een feestelij-
ke nieuwjaarsbijeenkomst op 7 ja-
nuari 2015 gepresenteerd. Kandi-
daten kunnen tot uiterlijk 19 sep-
tember worden aangemeld. Alle in-
formatie is te vinden op de website 
tuinbouwondernemersprijs.nl 

De winnaar 2014: Kwekerij 4Evergreen.

Eindgebruikers blijven voorzichtig
Exportwaarde bloemen en 
planten plust na 6 maanden
Aalsmeer - In de eerste zes maan-
den van dit jaar heeft de Neder-
landse exporterende groothandel 
in bloemen en planten een omzet-
waarde gerealiseerd van 3 miljard, 
een stijging van 1,6%. Dit maakt de 
VGB bekend op basis van de ex-
portstatistieken van Floridata. De 
exportwaarde van de snijbloemen 
stabiliseerde op 1,8 miljard. Bij pot- 
en tuinplanten werd een plus ge-
realiseerd van 5,5% tot 1,2 miljard. 
Het is voor de tweede keer dat de 
exportwaarde na zes maanden de 
grens van 3 miljard bereikt, eerder 
was dat het geval in 2012. Na een 
lichte krimp in het eerste kwartaal 
op een exportwaarde van 1,5 miljard 
kon in het tweede kwartaal een stij-
ging van 3,7% worden genoteerd tot 
iets meer dan 1,5 miljard in vergelij-
king met 2013. Tot en met juni 2013 
stokte de exportteller met een krimp 
van 3,5% en daalde de exportwaar-
de op jaarbasis met 2,3% tot bijna 
5,3 miljard. Die ontwikkeling lijkt 
omgeslagen in een beperkte groei, 
al moet in de tweede helft van het 
jaar alle zeilen worden bijgezet om 
deze toename vast te houden.
 
Krimp in drie van top 10
Zes landen uit de top 10 van de 
bloemen- en plantenexport noteren 
dit jaar tot en met juni een toena-
me. Eén land is stabiel en is er een 
daling in drie landen: Rusland -8,5% 
tot 137 miljoen (mogelijk ook beïn-
vloed door de lokale valutakoers), 
Italië en België -0,2% tot 132 mil-
joen respectievelijk 129 miljoen. Vo-
rig jaar was het omgekeerde het ge-
val met een stijging in drie landen, 
ook een stabilisatie in één exportbe-
stemming en een krimp in zes lan-
den. De top 10 is op jaarbasis goed 
voor iets meer dan 80% van de tota-
le exportwaarde. De export op Zuid-

Europa lijkt na de in 2007 ingezette 
daling te stabiliseren. Met Italië en 
Spanje als graadmeters lag de ex-
portwaarde in 2007 op 453 miljoen 
en zes jaar later 103 miljoen lager. 
In de eerste helft vorig jaar leverden 
deze landen gemiddeld 14% in op 
170 miljoen. Tot en met december 
was de krimp 10% tot 350 miljoen. 
Dit jaar is de bloemen- en planten-
omzet na zes maanden vergelijk-
baar op weer 170 miljoen. Volgens 
Marketing Director Marcel Zand-
vliet van Dutch Flower Group zijn 
met name de exportmogelijkheden 
naar Oost-Europese markten lastig 
te voorspellen. “De politieke span-
ningen werken door in het gedrag 
van consumenten en dat merken we 
ook bij onze afnemers. Verder zien 
we in heel Europa dat eindgebrui-
kers voorzichtig blijven en de hand 
op de knip houden. Maar over de 
eerste helft van het jaar zijn we in ie-
der geval positief gestemd.” Bij een 
nog altijd terughoudende consu-
ment en toenemende internationale 
concurrentie in met name het snij-
bloemensegment moet de exporte-
rende groothandel alle zeilen bijzet-
ten om de huidige groei door te zet-
ten. In meerdere afzetgebieden nam 
ook de lokale concurrentie van pot- 
en vooral tuinplanten toe. Dit kwam 
door het gunstige voorjaarsweer.
 
Wereldwijd uniek
“Met de oprichting van Floridata 
als organisatie die exportstatistie-
ken verzamelt en debiteureninfor-
matie verzorgt, werkt de sector aan 
versterking”, verwijst VGB voorzit-
ter Herman de Boon naar de voort-
zetting van deze taken sinds 1 april. 
“Het is een wereldwijd uniek sy-
steem, waarvan alle groothandela-
ren die erin participeren voordeel 
hebben”, weet De Boon. 

Nieuw restaurant met pizza’s en döner

Alles vers in ‘De Ophelia’
Aalsmeer - De Ophelialaan is sinds 
vorige week donderdag een res-
taurant rijker met de toepasselij-
ke naam: ‘De Ophelia’. Diverse piz-
za’s, grillgerechten, döner en brood-
jes worden geserveerd in het ge-
heel verbouwde pand. Door de gla-
zen pui en het lichte interieur is de 
entree uitnodigend. Özkan Bozkurt 
is de trotse eigenaar van deze nieu-
we zaak. Daarnaast is hij ook me-
de-eigenaar van ‘De Pollepels’, de 
snackbar in de Zijdstraat. Zijn wens 
om een pizzeria te openen, waar je 
onder andere lekkere Turkse pizza’s 
en döner kan eten, is uitgekomen. 
“Het was wachten op een goede lo-
catie”, legt  Bozkurt uit. “We heb-
ben keihard gewerkt en weinig ge-
slapen de afgelopen tijd”, zegt hij 
lachend. Na de advertentie in de 
Nieuwe Meerbode van vorige week 
en nadat hij flyerde, liep het met-
een storm. “Dus even bijkomen is er 
niet bij. Gelukkig werkt mijn jongere 
broer keihard mee, hij staat hier el-
ke dag”, aldus Bozkurt. Zijn restau-
rant onderscheidt zich van de an-
dere in Aalsmeer, omdat zijn piz-
za’s in een ‘lopende band oven’ ge-
bakken worden, waarin de tempe-

ratuur constant is. Binnen 5 minu-
ten kan de pizza klaar zijn. Naast 
de Italiaanse pizza’s zijn de Turkse 
pizza’s zijn specialiteit. “We gebrui-
ken alleen maar verse producten en 
maken alles zelf, dat is onze kwali-
teit”, benadrukt Bozkurt. De inmid-
dels bekende ‘kapsalons’, vernoemd 
naar een Haagse kapsalon die altijd 
patat met vlees, kaas en sla in één 
bak bestelde, staat ook op de me-
nulijst. “En onze broodjes döner zijn 
ook erg goed. Er was een mijnheer 
die kwam ’s middags twee broodjes 
halen en ’s avonds kwam hij weer 
om twee broodjes döner. Zo lekker 
vond hij ze!”, lacht Bozkurt. Natuur-
lijk wenst Bozkurt dat ‘De Ophelia’ 
een succes blijft. Doordat hij goede 
en verse producten gebruikt en niet 
duur is, verwacht hij dat die wens  
zeker gaat uitkomen. “Op de foto 
mag mijn broertje, hij is het gezicht 
van de zaak, ik werk op de achter-
grond en in de keuken”, lacht Boz-
kurt bescheiden. De Ophelia is te 
vinden in, hoe kan het anders, de 
Ophelialaan 108, dagelijks geopend 
van 11.00 tot 01.00 uur. 

Door Tonja Roodenburg

Zaterdag met architect Joop Kok
Weer historische dorps-
wandeling in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 juli wordt in het Centrum weer 
een historische dorpswandeling 
gehouden. De gids van deze wan-
deling, een initiatief van de VVV 
Aalsmeer, is architect Joop Kok. 
Hij leidt de deelnemers langs be-
kende en minder bekende beziens-
waardigheden en historische plaat-
sen in de oude dorpskern en ver-
telt over de historie, maar zal zeker 
ook enkele opmerkelijke anekdotes 
aanhalen. De wandeling start om 

11.00 uur bij het VVV-agentschap 
in het Boekhuis in de Zijdstraat 12 
en eindigt ongeveer vijf kwartier la-
ter op het Molenplein. Deelname 
kost 3,50 euro en dit bedrag is in-
clusief de toegang voor Korenmolen 
de Leeuw, die deelnemers aan het 
einde van de wandeling zelf kunnen 
bezoeken. Reserveren wordt aange-
raden, per wandeling kunnen maxi-
maal 15 personen deelnemen. Re-
serveren kan in het Boekhuis of te-
lefonisch via 0297-324454.

Gezellig naar de markt!
Aalsmeer - Iedere dinsdag is het 
altijd gezellig druk op de wekelijk-
se markt op het Raadhuisplein. Ook 
afgelopen 22 juli mochten veel be-
zoekers verwelkomt worden. De va-
riëteit op de markt is groot. Voor 
een lekker stukje kaas, verse kip 
en vis, groenten en fruit, maar ook 
kleding voor alle leeftijden, verzor-
gingsproducten en hobbymaterialen 
is de markt het juiste adres. En me-
nig jeugdige inwoner weet dat op 

de markt een overheerlijke snoep-
kraam huist. Het is nu vakantie en 
dit kunnen de marktkooplieden 
merken, want eigenlijk zouden ze 
iedere week zoveel bezoekers willen 
verwelkomen. Ga ook eens naar de 
markt en ervaar de gezelligheid en 
het uitgebreide aanbod! Overigens 
gaat de markt vanaf ongeveer okto-
ber verhuizen naar het Praamplein. 
Tot genoegen van de marktkooplui 
en de ondernemers in het Centrum. 
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Taakstraf voor 
winkeldievegge

Aalsmeer - Op vrijdag 18 juli is 
een winkeldievegge rond half vier 
in de middag op heterdaad be-
trapt in de Ophelialaan. De 46 ja-
rige vrouw uit Uithoorn dacht de 
winkel te kunnen verlaten zonder 
voor haar goederen te betalen. De 
vrouw is aangehouden door de 
politie. Er is overleg geweest met 
de officier van justitie. De  Uit-
hoornse krijgt een taakstraf.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zon-
dag 13 op maandag 14 juli is vanaf 
het Raadhuisplein een fiets gesto-
len. Het betreft een damesfiets van 
het merk Cortina, zwart van kleur 
en het serienummer eindigt op K54. 
Ook is afgelopen week een grijze 
Gazelle herenfiets gestolen vanaf 
het begin van de Aalsmeerderweg 
en een Batavus damesfiets vanaf 
ongeveer het midden van de Oos-
teinderweg. Van deze laatste twee 
zijn geen serienummers bekend.

Hoge boete 
voor drankrijder
Aalsmeer - Op zaterdag 19 ju-
li om acht uur in de avond heb-
ben agenten een 25 jarige auto-
mobilist uit Hoofddorp bij het sur-
feiland staande gehouden. Er be-
stond een vermoeden dat de be-
stuurder teveel alcohol had ge-
dronken. De ademtest was posi-
tief en de Hoofddorper werd mee-
genomen naar het bureau voor 
een ademanalysetest. Het appa-
raat stokte bij 365 Ugl. De 25 jari-
ge heeft een strafbeschikking ge-
kregen van 507 euro.

Brommer na 3 
jaar retour!

Aalsmeer - Op zondag 20 juli om 
negen uur in de ochtend hebben 
inwoners een geheel gestripte 
bromfiets aangetroffen in de bos-
jes langs de N196. Agenten zijn na 
de melding polshoogte gaan ne-
men. De bromfiets bleek in 2011, 
drie jaar geleden, te zijn gestolen 
in Uithoorn. De eigenaar heeft zijn 
brommer inmiddels opgehaald.

Hennepplanten 
zelf vernietigd

Aalsmeer - Op dinsdag 15 juli om 
vier uur in de middag heeft de po-
litie een inval gedaan in een wo-
ning in de Begoniastraat. Via de 
woningbouwvereniging was mel-
ding gemaakt van de aanwezig-
heid van een hennepkwekerij. In 
een kweekkas in de tuin troffen 
agenten vijf zeer grote hennep-
planten aan. De afzuiginstallatie 
voor de kas was in de naastgele-
gen schuur gebouwd. De 52 jarige 
bewoonster heeft de planten in bij-
zijn van de agenten zelf vernietigd.

Rokende Volvo
Aalsmeer - Op  zondag 13 ju-
li rond zes uur in de avond is de 
hulp van de politie en de brand-
weer ingeroepen voor een au-
tobrand op de Rietwijkeroord-
weg. Uit de motorkap van de Vol-
vo kwam heel veel rook. Echter de 
brandweer heeft niet hoeven blus-
sen, er is geen brand ontstaan. 
Oorzaak was oververhitting. 

Schapen door 
hond gebeten

Aalsmeer - Op maandag 14 ju-
li rond half negen in de ochtend 
zijn twee schapen gebeten door 
vermoedelijk een hond. De onge-
wenste bezoeker heeft ook zeven 
andere schapen flink de stuipen 
op het lijf gejaagd. De eigenaar 
heeft alle zeven uit de sloot moe-
ten halen. Deze dieren waren on-
gedeerd. Vermoedelijk is een ‘be-
kende’ hond, die vaker in de buurt 
van het terrein loopt, de bijter. Er 
wordt een verder onderzoek ge-
daan. De schapen liepen op het 
land aan de Oosteinderweg, nabij 
de Rietwijkeroordweg.

Lange files door werkzaamheden aan Aalsmeerderbrug

Inzet verkeersregelaars op 
kruisingen van de N196 
Aalsmeer - In opdracht van de pro-
vincie zijn verkeersregelaars inge-
zet om de kruisingen van de N196 
bij de Aalsmeerderbrug vrij te hou-
den en het verkeer te regelen. Door 
werkzaamheden aan de Aalsmeer-
derbrug (tot eind september!) wordt 
het verkeer momenteel over één rij-
strook geleid. 
De provincie hoopte dat veel verkeer 
de nieuwe route over de N201 zou 
nemen, maar vooralsnog is het toch 
nog behoorlijk druk op de N196. 
Dagelijks staan aan beide zijden 
van de brug over de Ringvaart files 
en met name in Aalsmeer leidt dit 
tot opstoppingen, ook op de kruisin-

gen, waardoor de weg ‘alleen’ over-
steken niet of nauwelijks mogelijk is. 
De verkeerregelaars zorgen er voor 
dat de bussen voorrang krijgen, de 
kruisingen vrij gehouden worden 
en zij begeleiden de oversteek van 
het langzame verkeer. De provin-
cie Noord-Holland is verantwoorde-
lijk voor de N196 en de Aalsmeer-
derbrug, alle eventuele maatregelen 
moeten daarom door hen genomen 
worden of zij moeten er mee in-
stemmen. De gemeente heeft bijna 
dagelijks contact met de provincie 
over de situatie op de Aalsmeerder-
brug en de kruispunten. Samen met 
provinciale projectleider, aannemer 

en gemeente wordt regelmatig pols-
hoogte genomen. Bovendien moni-
tort de provincie de verkeerssituatie 
voortdurend. Er zijn al diverse (tijde-
lijke) maatregelen genomen om de 
verkeersdoorstroming te bevorde-
ren. Zo zijn er al eerder verkeersre-
gelaars ingezet, is de verkeersregel-
installatie anders ingesteld en heeft 
de politie op een bepaald moment 
het verkeer geregeld. De nieuwe in-
zet van de verkeersregelaars wordt 
na afloop geëvalueerd.

Werkzaamheden 
Op 7 juli is de wegbeheerder, de 
Provincie Noord-Holland, begon-

Het valt niet mee voor de verkeersregelaars. Afgelopen dinsdag 22 juni stond 
de kruising met de Dorpsstraat weer vol met auto’s. Even laten opschuiven om 
toch de doorgang te houden, viel niet mee. Het ging namelijk om een lange 
vrachwagen met auto’s en een bus! Foto: Jacqueline Kristelijn

N201 grootste infra-project 
provincie Noord-Holland
Aalsmeer - 36: Aalsmeer - Eind 2006 
is gestart met de aanleg van de nieu-
we N201 en op 14 december 2013 is 
het nieuwe traject in Haarlemmer-
meer en Aalsmeer ingewijd door dui-
zenden lopers die deelnamen aan de 
run op dit bijzondere parcours. Direct 
na afloop werd de weg opengesteld 
voor het verkeer. Tenminste het ge-
deelte van de N201 met de Water-
wolftunnel van Hoofddorp naar de 
veiling FloraHolland in Aalsmeer. Het 
gedeelte naar Uithoorn is nog enke-
le maanden langer gesloten geweest 
en dit had te maken met de veran-
derde Europese wetgeving voor tun-
nelveiligheid. Het stuk bij het aqua-

duct Amstelhoek is afgelopen 16 
mei opengesteld en was het laatste 
stuk van deze nieuwe verbinding tus-
sen de provincies Noord-Holland en 
Utrecht. De aanleg van de N201 is 
het grootste infra-project  dat de pro-
vincie Noord-Holland ooit heeft uit-
gevoerd. Wat cijfers over het traject 
met de Waterwolftunnel, het Amstel 
Aquaduct, fly-overs en twee nieu-
we aansluitingen op de A4: Voor de 
aanleg van de weg is 1.647 kilometer 
verticale drainage aangelegd, is 65 
kilometer kabel de grond ingegaan 
en zijn 9.833 betonpalen geslagen. 
Voor het aquaduct bij Amstelhoek is 
14.750 vierkante meter damwand ge-

bruikt. Voor de aansluitingen met de 
A4 waren 39.500 vrachtwagens met 
zand nodig en daarop is 160.000 ton 
asfalt gestort. Het traject kent diver-
se kunstwerken, waaronder de slan-
genwand van de busbaan waarvoor 
33.000 tegeltjes zijn gebruikt, de fly-
overs naar de A4 en de A9 waarop 
‘s avonds een rode band oplicht en 
de prachtige fietsbrug bij de Genie-
dijk als onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Overigens een aanrader 
om eens op de fiets te stappen en 
deze nieuwe verbinding te gaan ont-
dekken! Berekend is dat zo’n 15.000 
auto’s per dag over de nieuwe N201 
(gaan) rijden. 

Misschien het minst mooie ‘onderdeel’ van de omlegging van de N201. Het 
(te) lage viaduct over de Hornweg. Er is gewerkt aan een betere, veiligere en 
vrolijkere uitstraling, maar het blijft een ‘blok beton’ waar automobilisten op 
aan rijden en waar het nog regelmatig mis gaat vanwege de geringe hoogte!

nen met werkzaamheden aan de 
Aalsmeerderbrug. Voor aanvang 
van de werkzaamheden is uitge-
breid overleg gevoerd met onder 
andere de gemeente. De gemeente  
heeft ingestemd met de werkzaam-
heden onder voorwaarde dat: De 
veiligheid te allen tijde gewaarborgd 
is. De hulpdiensten en vervoerder 

Connexxion akkoord zijn. De com-
municatie goed geregeld is. En ver-
keer over de bruggen in beide richt-
tingen mogelijk blijft. De provincie 
en de gemeente streven er naar om 
de overlast van de wegwerkzaam-
heden zoveel mogelijk te beperken. 
De veiligheid van de weggebruikers 
heeft de eerste prioriteit.

Fietsverbinding tussen forten
Nieuwe groenvisie: ‘Groen 
en Blauw voor jou!’
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft op 
dinsdag 22 juli de Groenvisie: ‘Groen 
en blauw voor jou!’ vastgesteld. Het 
is een op Aalsmeer gerichte visie op 
groen, natuur en openluchtrecrea-
tie 2014 – 2024’. De planning is dat 
de Groenvisie in de raadsvergade-
ring van 11 september op de agen-
da staat. Van 20 maart tot en met 
17 april heeft de Groenvisie ter in-
zage gelegen bij de gemeente. Hier 
zijn vijf reacties op gekomen. Deze 
reacties zijn verwerkt in de Groen-
visie. Zo is bijvoorbeeld het voorstel 
om een fietsverbinding te realise-
ren tussen fort Aalsmeer en fort Ku-
delstaart opgenomen in het uitvoe-
ringsprogramma van de Groenvisie. 
Wethouder Jop Kluis: “Mijn voorgan-
ger, Rik Rolleman, had al voorwerk 
voor de Groenvisie gedaan. In deze 

visie op groen is de koers voor beleid, 
inrichting en beheer van het groen 
en de openluchtrecreatie voor heel 
Aalsmeer vastgelegd.” Het plan richt 
zich niet alleen op het bebouwde ge-
bied, maar ook op het openbare en 
particuliere groen, zoals agrarische 
gronden en gronden van particu-
liere eigenaren in het buitengebied.
Twee doelen staan in de Groenvi-
sie centraal. “Als eerste willen we de 
ruimtelijke structuur verbeteren door 
groene en blauwe samenhang aan 
te brengen en als tweede willen we 
de natuur en recreatie in Aalsmeer 
toegankelijker en leefbaarder maken 
voor omwonenden en recreanten”, 
aldus wethouder Jop Kluis in een uit-
leg. Via de website www.aalsmeer.nl/
groenvisie is de visie in te zien, even-
als het bijbehorende  uitvoeringspro-
gramma 2014-2018.

Vlam in pan, huis staat vol rook
Aalsmeer - Op donderdag 17 juli 
rond half vier in de middag is alarm 
geslagen vanwege een woning-
brand in het Seringenpark. Omwo-
nenden zagen rook uit het huis ko-
men en roken een hevige brand-
lucht. De brandweer en de poli-
tie zijn ter plaatse gegaan. Brand-
weerlieden hebben de woning ge-
opend en troffen een pannetje op 
het vuur aan. De droog gekookte 

pan had vlam gevat. Het vuur is ge-
doofd, waarna de pan buiten ge-
zet is. De brandweer heeft alle rook 
uit de woning geblazen. Om kwart 
over vier kwam de 80 jarige bewo-
ner nietsvermoedend thuis. Hij is 
opgevangen. Een tip van de brand-
weer tot slot: Deksel er op bij vlam 
in de pan! 

Foto: Yvonne van Doorn

Uitboren cilinderslot
Extra inzet politie wegens 
inbraken in Kudelstaart
Kudelstaart - Alle aandacht is er bij 
de politie op dit moment voor Ku-
delstaart vanwege het toegenomen 
aantal woning-inbraken. De inbraak 
en twee pogingen zijn allen op de-
zelfde manier gepleegd. Met een 
boor probeert de inbreker het ci-
linderslot uit de deur te halen. Op 
maandag 14 juli is dit gelukt bij een 
woning in de Gaffelstraat. Bewoners 
in de Zonnedauwlaan en de Kamer-

lingh Onnesweg hebben meer ge-
luk gehad. In beide gevallen is het 
de inbreker niet gelukt om de ‘klus 
te klaren’. Mogelijk hebben de aan-
wezigheid van buurtbewoners hem 
of haar weggejaagd. In het geval 
van de inbraakpoging in het huis 
aan de Kamerling Onnesweg, zon-
dag 20 op maandag 21 juli heeft de 
inbreker zijn ‘werk’ moeten onder-
breken vanwege een kapotte boor. 

Ruim eigen rommel op
Veel afval na dagje eiland!
Aalsmeer - Eén van de mooiste lo-
caties om te recreëren in Aalsmeer 
is het Surf eiland. Het Surfeiland 
met leuke speeltoestellen, een groot 
grasveld en een heerlijk strand, een 
mooie surfclub en waterskivereni-
ging en het Westeinderpaviljoen. 
Heel veel inwoners en mensen, 
die in Aalsmeer werken, komen bij 
mooi weer lekker een dagje liggen. 
Het Surfeiland wordt dan ook wer-
kelijk het recreatie-eiland. Na een 
dag vol plezier en vertier gaan de 
recreanten weer weg. Wat jammer 
is het dat veel recreanten hun troep 
te laten liggen. Precies op de plek 
waar ze hebben gelegen laten ze 
net zo makkelijk chipszakken, plas-

tic flessen, blikjes drank, patat bak-
ken en alles wat niet meer nodig is, 
liggen. Ja, zelfs luiers worden ach-
ter gelaten. Dan is een excuus vaak 
dat de vuilnisbakken vol zitten. Dat 
is natuurlijk ook waar. Desalniette-
min is het niet sociaal om dan maar 
gewoon alles achter te laten. Ei-
gen afval verzamelen in een plas-
tic zak en  thuis weggooien, kan na-
tuurlijk ook. Wellicht is het wel een 
goed idee voor de gemeente en de 
Meerlanden om bij mooi weer gro-
tere containers neer te zetten. Denk 
zelf ook na en ruim eigen rommel 
op. Het moet toch mogelijk zijn om 
met elkaar het Surfeiland netjes te 
houden!

De boor is afgebroken en is nog 
half stekend in het cilinderslot door 
agenten aangetroffen. Bij de inbra-
ken zijn tevens oliesporen aange-
troffen. Waarschijnlijk wordt olie ge-
bruikt om het geluid van de boor 
te dempen. De politie gaat de ko-
mende weken extra surveilleren en 
hoopt in deze op medewerking van 
inwoners. Wie onraad denkt te zien, 
een vreemd gedragend persoon in 
de straat niet vertrouwd, wordt ver-
zocht direct contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844. Voor-
alsnog zijn de inbraken (pogingen) 
gepleegd in de avond en de nach-
telijke uren. In de Zonnedauwlaan 
heeft de inbraak-poging plaatsge-
vonden tussen dinsdag 15 en don-
derdag 17 juli.

Tentoonstelling in gemeentehuis

‘Hortensialaan’ exposeert
Aalsmeer - Hortensialaan expo-
seert in gemeentehuis Aalsmeer. 
Een expositie waar je werk door ie-
dereen gezien kan worden, waar ie-
dereen er ook wat van kan vinden. 
Dat is best spannend en de cliën-
ten van dagcentrum Hortensialaan 
zijn dan ook bijzonder trots op ‘hun’ 
tentoonstelling in het gemeentehuis  

van Aalsmeer. Burgemeester Jobke 
Vonk was heel enthousiast en raadt 
eenieder aan om een kijkje te ko-
men nemen. De tentoonstelling in 
de hal van het gemeentehuis is ge-
organiseerd door Janna van Zon en 
duurt tot en met 29 augustus. Het is 
onderdeel van een grotere expositie 
met werk van Christa Logman. 

De Dippers slaan ze er weer uit
Jaarlijkse Peuravond: AAP
Aalsmeer - De Dippers slaan ze 
er weer uit: Vrijdagavond 25 ju-
li is weer de jaarlijkse AAP, Alge-
mene (Aal)smeerse Peuravond. Tij-
dens deze peuravond wordt er zon-
der het toeziend oog van de politie 
weer illegaal gepeurd op aal. Het 
belooft weer een bijzonder avond 
te worden en het weer ziet er ook 
weer prima uit. Want zoals een oud 
Aalsmeers spreekwoord zegt: “Met 
mooi weer is het goed paling van-
gen” of een ander: “Bovenlijf bloot, 
Paling in je schoot.” Dit aldus Cor 
Trommel, al jaren deskundig peur-
der en muzikant van de vereniging. 
“Ik  heb er weer zin an, zeker na mijn 
recordvangst van de laatste keer (1 

paling), laat Trommel weten. Meldt 
u met uw bootje of praam om 20.30 
uur aan onder de kraan van jacht-
haven het Drijfhuis aan de Uiter-
weg, alwaar de groep gezamenlijk 
start, waarna ieder zijn eigen gehei-
me peurplekje gaat zoeken. 
Om 00.30 uur is de prijsuitreiking, 
Aal tellen en het weer vrijlaten van 
de vangst. Natuurlijk zorgt ieder 
voor een eigen potje wurmen, peur, 
loodje en wat versnaperingen voor 
onderweg. 
Komt (aal)len tezamen en ga voor 
de lijfspreuk van de Dippers: “Vang 
een Aal zonder proces verbaal.” 
Eventueel contact met De Dippers 
via 341582 of 329832.
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Bets wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op  donder-

Theo en Ko beste bridgers
Aalsmeer - Einduitslag seizoen 
2013-2014 van Bridgeclub Strijd en 
Vriendschap: 

1 Theo Blom en Ko van Es 55,08
2 Jaap en Jan Geleijn 53,33
3 André Lanser en Joris v.d. Zwaard 53,18
4 Jan en Krijnie Joore 52,84
5 Trees de Jong en Rita Ritzen 52,68
6 Jan en Tilly Eveleens 52,45
7 Hans Pothuizen en Elly Zandvliet 51,38
8 Piet van Hoek en Coby Blom 50,93
9 A.  v. Verseveld + Tiny v. Zijverden 50,79
10 Gré Aartse en Jasper Blom 50,62
11 Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 50,44

12 Ina Eijsbouts en Janny Tates 50,19
13 Wil Groot en Trudy Stokkel 50,18
14 M.  Joore en Herma Raggers 49,87
15 Pieter en Erna Jongkind 50,12
16 Gonny en Pim v.d. Zwaard 50,07
17 Ria Kragtwijk en Ria Brockhoff 50,07
18 Martha en Theo Teunen 50,06
19 Maarten en Mary Jongkind 50,02
20 Annie van Buyten en Tiny Neij 49,99
21 Nelly Mul en Marry Tulp 49,91
22 Jan en Mien Korenwinder 49,82
23 A.  Korenromp en Rita v. Leeuwen 49,78
24 Joke Delfos en Alex Pannekoek 49,78
25 Gerrit en Coby van Leeuwen 49,60
26 Anny en Sima Visser 49,55

Tour de Kwakel: Rode lap bij 
de familie Raadschelders
De Kwakel - Henk en zoon Stef 
Raadschelders stieren naar voren in 
het Kwakelse wielerpeloton. De Ku-
delstaarters betwisten elkaar om de 
rode trui. Deze trui is voor de voor-
speller die de meeste renners precies 
op de goede plaats weet te voorspel-
len. Omdat hier veel geluk bij komt kij-

ken, wordt deze trui ook wel de maz-
zeltrui genoemd. Het gevaar is dat de-
ze trui als een rode lap op een stier 
werkt. Mocht er een rode flits in Ku-
delstaart worden waargenomen dan 
moet dat wel  Henk zijn die voor zijn 
leven fietst. De gele trui bleek een te 
zware last voor Mario van Schie, in de 

bergen viel deze jonge renner terug. 
Vader Theo en zoon Vincent Bartels 
kwamen deze week opzetten, waar-
van Vincent nu het geel mag dra-
gen. Op de voet gevolgd door weer 
zo een combinatie, Adrie en zoon Jo-
ris Voorn, en Eric Zethof. De winnaar 
van verleden jaar, Wim Verlaan,  heeft 
toen  een trend gezet. Al rijden Wim 
en zoon Nick dit jaar onzichtbaar mee. 
Het  tourvirus gaat blijkbaar van vader 
op zoon, niet alleen het zestig jarig be-
staan lijkt gewaarborgd, maar dit tour-
spel  gaat ook op voor de Koninklijke 
honderd jaar. De strijd tussen de ploe-
gen is heel erg spannend, maar enkele 
puntjes verschil met elkaar. ‘De Eeuwi-
ge Tweede’  staat zelfs eerste, hun pet-
ten zijn nu de kop van Jut. Vincent is 
de kopman, zijn knechten zijn Willem 
Holla, Matthijs van Rijn, Kees van der 
Meer en Gonny Franken. Gonny is te-
vens de grootste belaagster van Thijs 
Holla die het peloton sluit. Thijs moet 
nu toch wel enige  vaart gaan ma-
ken om voor het donker thuis te ko-
men, vandaar die rode lantaarn. Van 
de dames heeft Willy Turk de deegrol-
ler van Ria Verhoef overgenomen, Ma-
rina van de Hulst ligt op de loer. Van-
uit Frankrijk gaat de lobby, voor een 
rondje Tourhome in 2015, steeds gro-
tere vormen aannemen. Chris Verhoef 
heeft de directie daar  al bijna  zover, 
ook de renners lijkt hij nu in zijn zak te 

Tropische estafette in Het Oosterbad

Wegbrans snelste familie
Aalsmeer - Op 19 juli is de traditi-
onele familie-estafette gehouden in 
Het Oosterbad. Diverse families stre-
den om de titel ‘snelste familie van 
Aalsmeer’. In tropische omstandig-
heden en met een heerlijke water-
temperatuur van 21 graden was het 
aangenaam vertoeven in Het Oos-
terbad. Net weer een dag woonach-
tig in Aalsmeer besloot de familie 
Wegbrans de verhuisvermoeidheid 
van zich af te zwemmen wat resul-
teerde in een overwinning en hoe! 
De leden van de familie zwommen 
de estafette in 1.152 seconde en 
mag zich nu een jaar lang de snel-
ste familie van Aalsmeer noemen. 
Op twee de familie Könst in 1.224 
seconde, op drie de familie van der 
Schaft in 1.225 seconde, op vier de 
familie Brommer in 1.260 seconde, 
op vijf de familie de Groot in 1.392 
seconde en op zes de familie van de 

Lagemaat in 1.525 seconde. De snel-
sten per team: 1. Max Wegbrans, 2. 
Peter Könst, 3. Jelle van der Schaft, 
4. Denise Brommer, 5. Joni Joore en 
6. Esther van de Lagemaat. De snel-
ste heer was Max Wegbrans en de 
snelste dame Denise Brommer.

Rondje IJsbaan 
Op zaterdag 2 augustus zal het 
Rondje IJsbaanzwemmen plaatsvin-
den. Er kan niet alleen in, maar ook 
buiten Het Oosterbad gezwommen 
worden, door het prachtige natuur-
gebied. Ook zal er weer de moge-
lijkheid zijn op dit Suppend te doen 
op de plank. Het Oosterbad is iede-
re dag geopend voor vrij zwemmen 
en beschikt over een speciaal ge-
reserveerde 50-meterbaan voor ba-
nenzwemmers. Voor meer informa-
tie: hou de Facebook- en webpagina 
in de gaten: www.hetoosterbad.nl.

Opbrengst geheel voor kinderboerderij
Voorbereiding tweede 
Tour de Poel in volle gang
Aalsmeer - Team Timmerman is al een 
aantal maanden bezig met het uitzetten 
van nieuwe fietsroutes voor de tweede 
editie van de ‘Tour de Poel’.  Zoals ieder 
jaar is het voor de leden van TeamTim-
merman een uitdaging om een mooie 
en veilige route uit te pijlen. Dit jaar is 
het niet één route, maar zijn er drie ver-
schillende afstanden, welke allen star-
ten vanaf Health & Sportclub Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. De routes die 
uitgezet worden zijn 100 kilometer voor 
de sportieve tour fietser, 40 kilome-
ter voor de recreanten en 10 kilome-
ter voor de kinderen. Voor kinderen on-
der de 16 jaar wordt geen inschrijfkos-
ten gerekend. De 100 kilometer gaat 
onder andere langs de Poel,  door het 
groene hart, de Reeuwijkse plassen, 
Woerden en de Nieuwkoopse Plassen. 
Voor de 40 kilometer route is een gro-
te ronde door en om Aalsmeer uitge-
zet. De kinderen fietsen de 10 kilome-

ter geheel door Aalsmeer heen en fi-
nisht net zoals de 40 kilometer rijders 
bij de kinderboerderij. Voor alle kinde-
ren die meefietsen zal er een mooi aan-
denken klaarliggen bij Boerenvreugd. 
Net als de voorgaande jaren zet Team-
Timmerman zich gedurende een heel 
jaar in voor een goed doel, dit jaar is 
er gekozen voor kinderboerderij Boe-
renvreugd. De fietstocht ‘Tour de Poel’ 
op 28 september is één van de hoogte-
punten van het jaar. Vorig jaar deden er 
al heel veel deelnemers mee en de le-
den van Team Timmerman gaan ervan 
uit dat er dit jaar ook heel veel mensen 
zullen deelnemen. Aan het einde van 
het jaar kan dan een mooi bedrag over-
gemaakt worden naar de kinderboer-
derij. De opbrengst van de fietstocht 
komt namelijk geheel ten goede aan 
Boerenvreugd. Meer weten over Team 
Timmerman of Tour de Poel? Kijk dan 
snel op www.teamtimmerman.nl.

27 F.  Daudel en Wim Spaargaren 49,53
28 Jos Brockhoff en Sjaak Stubbe 49,46
29 Hein Bosman en Lilian Smitz 49,38
30 Guus en Mieke van Neijenhof 49,37
31 B. Brockhoff en Ank Roodenburg 49,37
32 Oege de Jong en Wil Biesheuvel 49,25
33 Roelie Everts en Gerard Verlaan       
49,18
34 Klaas Maarse en Adri Otto 49,09
35 Hans en Lia Vreeswijk 49,05
36 Rina en Laurens Veldt 48,95
37 Jan Oor en Gerard Pouw 48,90
38 Gladys Maarse en Ger Lubbers 48,79
39 Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 48,38
40 Atie Doeswijk en Huub Zandvliet 47,90
41 Diny v.d. Lans en Linda Meeuwsen 
43,71
42 Ton Celie en Loes Oosterwijk 42,99

Bridgen in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Vanaf dinsdag 26 au-
gustus start bridgeclub Strijd & Vriend-
schap het nieuwe bridgeseizoen in de 
grote zaal van het Dorpshuis aan de 
Kudelstaartseweg. Er wordt gebridged 
in drie lijnen volgens het ladder-sy-
steem. Nieuwe leden, zowel gevor-
derden als beginners, zijn van har-
te welkom bij deze gezellige bridge-
club. Aanmelden kan bij Coby Blom 
via 0297- 712601 of 06-81139350 of 
via email: info@juffrouwblom.com.  

hebben. Zij kwamen in zijn voorspel-
de volgorde over de streep, wat Chris 
en zijn vrienden  ‘De bende van vier’ 
de dagprijs in De Kwakel opleverde. 
Vrijdagavond was het stil in het Tour-
home, bijna alle deelnemers zoch-
ten buiten verkoeling. Bijna iedereen 
aanwezig, nieuwsgierig naar de nieu-
we tussenstand van Mira. Die het druk 
had gehad met het nakijken van de 
honderd lappen, daarnaast was er een 
uitslag van een etappe die op het laat-
ste moment veranderd was. Peter en 
Gerda hadden hun handen vol met het 
aandragen van mineralen en vetten.  
Marga Kouw, de tourdirectrice, was 
druk met regelwerk. Zo druk zelfs dat 
ze de volgende morgen ontdekte dat 
zij haar voorspelling was vergeten in te 
leveren. Schrale troost voor haar was 
dat man Henny de jackpot won. Twee 
kwartjes omdat hij Ten Dam als enige 
had voorspeld. Verdriet en geluk lig-
gen dicht bij elkaar op erve Vlasman, 
wat zal de komende week weer gaan 
brengen? Aanstaande zaterdag komt 
een televisieploeg  naar het Tourhome 
om de tijdrit vast te leggen, 17.00 uur 
live op RTVNH. Een goede gelegen-
heid om Tour de Kwakel op de kaart te 
zetten voor de tourstart in 2015. Code 
rood zal er deze middag op erve Vlas-
man worden afgekondigd, de helikop-
ter zou namelijk voor opspattend grint 
kunnen zorgen. 

Open water zwemwedstrijden
Podiumplaatsen voor Oceanus
Aalsmeer - Zaterdag 19 juli is 
een open water wedstrijd gehou-
den op de Bosbaan te Amsterdam.  
Na een minuut stilte ter nagedach-
tenis aan de ramp met de MH17 
ging de wedstrijd met een kwar-
tier vertraging van start. De heren 
4 kilometer vrije slag mochten om 
10.15 uur het spits afbijten en voor 
Oceanus kwam Arjan Bellaart aan 
de start. Ondanks de warmte ging 
het best lekker hij finishte in 57 mi-
nuten. De dames starten vlak ach-
ter de heren aan en Laura Staal 
zwom een lekkere 4 kilometer in 
1 uur en 1 minuut. Rond de klok 
van 12 uur was het de beurt aan 
Amber Bellaart om te gaan star-
ten  bij de 1 kilometer schoolslag. 
Met een sterk deelnemersveld ging 
ze van start en het ging heel goed, 
bij de laatste 125 meter zette ze de 
versnelling erop en hierdoor werd 
ze keurig vierde in een tijd van 
19.21,15. Bij de 1 kilometer Mas-

ters kwamen vier Oceanezen aan 
de start: Arjan Bellaart die keurig 
tweede werd, Laura Staal die ook 
de tweede plaats wist te verove-
ren en Annette de Visser die be-
slag legde op de derde plaats en 
debutant Mirjam de  Koning-Pe-
per. Zij wilde wel eens een andere 
uitdaging aan gaan, met de beno-
digde hulp troepen werd ze te wa-
ter geholpen en ze deed het hart-
stikke goed. Dit was haar tweede 
wedstrijd en de eerste in wedstrijd-
verband en ze zwom over haar ki-
lometer 18.05,42 en werd hiermee 
achtste bij de categorie 40+. Ni-
na Bellaart volbracht haar 500 me-
ter vrije slag in een mooie 11.03,80. 
Rond het middaguur kwamen Myr-
the van Vierzen en Bart Sommeling 
de ploeg versterken. Myrthe van 
Vierzen  zwom samen met Laura 
Staal de 2 kilometer vrije slag en 
dat viel nog beste even tegen voor 
Myrthe , dit was haar eerste open 

water wedstrijd van het seizoen.  
Bart Sommeling mocht zich meten 
op de 1 kilometer vrije slag junio-
ren en meteen vanaf de start ging 
hij er goed vandoor. Op de terug 
weg kwamen vijf jongens zij aan zij 
op de finish af, Bart liet zich wat 
mangelen door de jongens waar-
door hij genoegen moest nemen 
met de derde plaats. Zondag 20 
juli kwam er wederom een Ocea-
nus ploeg aan de start, nu bij de 
Gaasperplas te Amsterdam. Na 
opnieuw een minuut stilte gingen 
de heren 7 kilometer van start. 
Amber Bellaart mocht zich om 
10.30 uur gaan vastbijten in de 
500 schoolslag en wederom ging 
ze vanaf de start goed mee, ze kon 
hem goed doortrekken en werd 
vijfde. Arjan Bellaart, Laura Staal 
en Annette de Visser kwamen al-
le drie aan de start bij de 1500 vrije 
slag en van te voren was de plaatst 
bepaling voor het huldigingsblok 
al even bepaald. Nu was het aan 
hen om het waar te maken. Het 
is gelukt: Arjan en Laura allebei 
eerste en Annette tweede. Jeffrey 
Reijnders zwom met het NTB pro-
gramma mee in de hoop dat hij zijn 

wetsuit aan mocht. Helaas het was 
te warm en vol ongeloof moest hij 
toch in zijn zwembroek gaan star-
ten op de 2 kilometer vrije slag. Hij 
zwom de gehele plas over en fi-
nishte ruimschoots als eerste in 
27.59,60. Nina Bellaart ruilde de 
vrije slag in voor schoolslag en ook 
zij had haar zinnen gezet op een 
podium plek. Er werd een gecon-
troleerde race gezwommen en plek 
nummer drie was voor Nina.  Als 
laatste kwam Menno Koolhaas aan 
de start en ook hij zwom 2 kilome-
ter vrije slag, maar dan in de ca-
tegorie heren jeugd senioren. Hij 
ging super van start, vol vuur en 
tempo baande hij zich een weg en 
met succes. Hij kon met de kop-
groep mee en kwam als zesde bin-
nen in een super tijd 25.33,46. De 
middag werd afgesloten met de 
4x250 meter wisselslag. Arjan Bel-
laart (rugcrawl) , Donald Hillebregt 
(schoolslag),  Menno Koolhaas 
(vlinderslag) en Remco de Veen 
(vrije slag) kwamen aan de start 
en het was geweldig om te zien, ze 
werden derde. Komend weekend 
komen de open waterzwemmers 
aan de start in Anna Paulowna.

dag 17 juli is Bets Romkema op de 
eerste plaats geëindigd met 5504 
punten, gevolgd door Henk van 
Wichen met 5300 punten, Eef van 
Mourik met 5251 punten en Daan 
Sandee met 5058 punten. Ook be-
langstelling voor deze gezellige ou-
derensoos? 
Voor inlichtingen kan gebeld wor-
den naar mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Geslaagde saté duik duikteam
Aalsmeer - Wanneer het weer het 
toe laat, zoals afgelopen donderdag 
17 juli, is het tijdens deze heerlijke 
lange zomeravond tijd voor de jaar-
lijkse saté duik van duikteam Tha-
men. 

Deze wordt dan op korte termijn ge-
organiseerd. Het was om 20.30 uur 
verzamelen in Hoofddorp bij het 
Haarlemmermeerse bos. Eerst is 
er door 18 personen gedoken. Het 
zicht was niet zo heel goed, maar 
er is toch wel wat vis, zoals paling 
gezien. Toen iedereen het water uit 
was en zich stond om te kleden is 
de barbecue aangestoken en zijn de 

sateetjes op de barbecue gegaan. 
Onder het genot van een lekker 
glaasje stond iedereen te genieten 
van de huisgemaakte saté. Duik-
team Thamen is een actieve vereni-
ging die naast het wekelijks duiken 
ook nog andere activiteiten organi-
seert. Ook geeft Duikteam Thamen 
opleiding voor aankomend duikers 
tot 1, 2 of 3 ster duiker, de opleiding 
start half oktober. Ook voor een op-
friscursus is duikteam Thamen een 
goed adres. Op 18 september is er 
een open avond van 21.00 tot 23. 00 
uur in zwembad de Waterlelie aan 
de Dreef. Kijk voor meer informatie 
of foto’s op www.thamen-diving.nl.

Duif 352 van Wim Wijfje wint 
zware vlucht vanuit Sens
Aalsmeer - Wat een weer afgelopen 
week, met de hitte op vrijdag en za-
terdag. Temperaturen boven de 30 
graden en een Zuidoosten wind. Voor 
oude duiven zijn hoge temperaturen 
meestal geen probleem, maar voor 
de jonge duiven is het net als voor 
mensen niet best. Daarom werd be-
sloten op landelijk niveau geen jon-
ge duiven vluchten te organiseren 
en de oude duiven een minder lange 
vlucht te laten vliegen. Zaterdagmor-

gen leek het in de Franse plaats Sens 
(gemiddelde afstand 465 kilometer) 
wel lopende band werk, want vele af-
delingen stonden daar met hun dui-
ven, dus moest er zorgvuldig gelost 
worden. Om 07.00 uur werden de dui-
ven van de Afdeling Noord Holland 
gelost, en met een Zuidoosten wind 
op de staart werd er berekend dat de 
duiven wel eens tussen de 1400 en 
1500 meter per minuut zouden kun-
nen halen. Dat waren maar drie dui-

ven in Noord Holland die dat pres-
teerden, maar de rest kwam er re-
delijk vlot achter aan. Het was voor 
de duiven een zware vlucht, maar ze 
kwamen ongelooflijk fris thuis. 

Dat bewijst maar weer dat vogels 
heel goed tegen extreme warm-
te kunnen. Het was de 352 van Wim 
Wijfje uit De Kwakel die om 12.33.12 
uur aldaar op het hok landde, en met 
een snelheid van 1386,695 mpm. de 
snelste van de Telegraaf. Comb. van 
Ackooy uit Hoofddorp werd twee-
de en John van Duren uit Amstel-
veen derde. In de Afdeling Noord 
Holland waar 2553 duiven in con-
cours waren werd Wim zevende met 

een Teletekst vermelding  (SBS pagi-
na 861), Comb. van Ackooy werd ne-
gende en John eindigde op plaats 61. 
in Rayon F werd Wim tweede, Comb. 
van Ackooy vierde en John 23ste. 
Mooie prestaties weer van de leden 
van Postduiven Vereniging de Tele-
graaf. Uitslag Sens 67 duiven en 6 
deelnemers: 1. W. Wijfje De Kwakel, 
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp, 3. 
J.H. van Duren Amstelveen, 4. G. v.d. 
Bergen Kudelstaart, 5. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug en 6. J.A. van Dijk 
Aalsmeer. Aanstaand weekend staat 
er een vlucht vanuit het Belgische 
Meer voor Jonge en Oude duiven op 
het programma, gemiddelde afstand 
85 kilometer. 



De Tour met Janna van Zon
Elfde etappe: Dikke tranen!
Aalsmeer - Laurens ten Dam gaf 
een paar dagen geleden aan dat 
hij zich verheugde op de warm-
te. Aan hem was de kou en de re-
gen in de eerste tourweek niet be-
steed. Hij kreeg zijn zin, want de elf-
de etappe, richting de Alpen, werd 
verreden bij een temperatuur van 
34 graden. De Amerikaanse belofte 
Andrew Talansky heeft het gestuiter 
over het asfalt van een aantal da-
gen geleden niet goed doorstaan. 
De rustdag was voor hem niet ge-
noeg om in de elfde etappe waar 
te maken wat er van hem verwacht 
werd. Wanneer hij het hoofd moe-
deloos laat hangen en van plan is 
om af te stappen wordt er door de 
ploegleiding op hem ingepraat, het 
duurt minuten. Talansky stapt na de 
peptalk toch weer op. Hij huilt dik-
ke tranen van pijn en vermoeid-
heid. Wat een leed, wat een lijdens-
weg! Nu plan A is mislukt wordt er 
overgestapt op plan B, en wordt hij 
niet meer door zijn ploegmaten ge-
spaard. Zij rijden als een TGV voor 
een eventuele ritzege. Dat is ook 
de Tour! Vooraan het peloton doet 
Tom Jelte Slagter goede zaken, hij 
heeft zijn zinnen gezet op de winst 
van deze dag. Want er liggen goe-

de kansen voor de ontsnappers. Het 
zou mooi zijn voor het Nederlandse 
wielrennen wanneer dit lukt. Helaas 
gaat Slagter te veel over zijn limiet 
heen en wordt weer opgeraapt door 
het peloton. Geheel opgerookt ver-
dwijnt hij in de achterhoede en hij 
is niet de enige. Het maakt de koers 
alleen maar spannender. De Fran-
se slimmerik Gallopin overtroeft een 
boze en verbaasde Peter Sagan, de-
ze alleskunner had de winst bijna 
voor het oprapen. Maar bijna telt 
niet in de Tour. Hij verloor de sprint 
en kwam slechts als negende bin-
nen. Voor Gallopin kan de Tour niet 
meer kapot, een gele trui tijdens 
quatorze juillet en nu de zeer ver-
diende ritzege. En dan die arme Ta-
lansky met de moed der wanhoop 
zwoegt hij voort. Mag 37 minuten 
later aankomen dan de winnaar, hij 
haalt de fi nish en doet er vijf minu-
ten minder over dan de toegesta-
ne tijd. Na afl oop huilt de zeer ont-
redderde renner dat hij was door-
gereden om zijn ploegmaten niet 
nog meer teleur te stellen. Zij had-
den hem daarvoor door dik en dun 
gesteund. Bauke Mollema schuift 
weer een plaatsje op, hij gaat van 
de tiende naar de negende plaats 

met slechts een paar minuten ach-
ter nummer drie. Omdat zijn ploeg 
op zoek is naar een nieuwe spon-
sor, blijkt hij een begeerd persoon 
voor andere ploegen. Als rechtge-
aarde Groninger laat hij zich wei-
nig uit over een eventuele overstap. 
“Ik concentreer mij nu geheel op de 
Tour. Ik neem nu geen enkele be-
slissing.” En daar moet de kijker het 
voorlopig mee doen.

Verloren van de hitte
In het grijze verleden kreeg ik de 
opdracht om een verslag te ma-
ken van het Nederlands Kampi-
oenschap springruiters. Ik kende 
niet alle ruiters van naam en wist 
maar weinig van hun achtergrond. 
Ik luisterde naar de verhalen om 
mij heen, schreef het één en an-
der op. Wat op mij opviel was dat er 
over één van de ruiters nogal nega-
tief gesproken werd. Voor mij een 
reden juist deze ruiter de hele dag 
te gaan volgen. Ik vond hem steeds 
sympathieker worden, zag aller-
lei gebaren die mij aanspraken en 
schreef daar ook over. Aan het ein-
de van een lange dag werd hij uit-
geroepen tot Nederlandse Kampi-
oen. Beginners geluk! Bij de twaalf-
de etappe van de Tour concentreer 
ik mij op de Nederlandse kampioen 
Sebastian Langeveld. Hij heeft de-
ze dag aangekruist en denkt aan 
kansen. Hij kondigt aan met de ont-

snappers mee te gaan en dat lukt 
hem. “Langeveld is een slimme ren-
ner die een koers kan lezen en zijn 
kansen maximaal weet te benutten. 
Deze Tour laat wielersport van de 
bovenste plank zien”, aldus Maar-
ten Ducrot. Geef ‘m eens ongelijk. 
Terwijl Ducrot verder een opzwe-
pend verhaal houdt over de Spaan-
se renner David De La Cruz: “Die 
gaan wij zien in de Pyreneeën, dat 
is helemaal zijn terrein, valt deze 
renner ongenadig op zijn schouder 
en neemt in zijn val Langeveld mee. 
Oh. Dit is geen valpartij maar en 
stortpartij. Ik ben even stil dit moet 
ik verwerken.” 

Terwijl De La Cruz op een bran-
card wordt afgevoerd  krijgt Lan-
geveld een andere fi ets en kan de 
kopgroep makkelijk inhalen omdat 
deze op hem wacht. Zij weten dat 
zij de Nederlander nog hard nodig 
hebben de komende uren. Klonten 
ijs verdwijnen er in het wielershirt, 
liters water laat hij tussen de helm 
over zijn hoofd lopen. Zo moet Lan-
geveld de hitte zien te overwinnen. 
Zijn shirt is wit uitgeslagen van het 
opgedroogde zweet. Met een gang 
van over de 40 kilometer per uur 
worden bochten, beklimmingen en 
afdalingen genomen. Tot 22 kilome-
ter voor de streep lijkt hij zijn plan 
te kunnen uitvoeren: Met de han-
den omhoog over de streep! Maar 

dan overvalt de hitte hem en staat 
Langeveld geparkeerd. Hij krijgt het 
koud, het kippenvel staat hem op 
de rug en armen. Dan weet je als 
renner: dit is einde oefening! Later 
zou hij ook zeggen: “Ik heb het ver-
loren van de hitte.” De etappe ein-
digt in een sprint die wordt gewon-
nen door de Noor Kristoff. Lange-
veld is bereid om na zijn etappe te 
praten met verslaggever Han Kok. 
Maar dan moet deze wel anderhalf 
uur wachten. Langeveld moet eerst 
naar de dopingcontrole en de plas 
wil maar niet komen. “Sorry voor 
het lange wachten, lacht hij tegen 
de verslaggever.” Wat mijzelf be-
treft, ik heb vandaag verkeerd ge-
gokt, maar ja Langeveld is natuur-
lijk wel al Nederlands Kampioen!

Pokerface
“Het leuke aan wielrennen is dat 
niets vast staat en alles mogelijk is.” 
Ploegleider Rudi Kemna van Giant 
Shimano zegt dit met een lach van 
oor tot oor. En hij is niet de enige 
die tijdens de etappe met deze uit-
spraak komt. Meedoen aan de Tour 
is ondanks alle ontberingen het 
mooiste wat er is. Vandaag zal de 
zijwind behoorlijk parten gaan spe-
len, wordt er voorspeld. Mollema 
doet de adem inhouden, hij zit aan 
de verkeerde kant van de weg tij-
dens een waaier. Er wordt gekreund 
in de wagen van de commentators 

en gespeculeerd dat hij misschien 
wel ziek is. Zijn pokerface verraad 
niets. Een wielrenner moet niet al-
leen hard kunnen fi etsen, maar ook 
economisch kunnen omgaan met 
zijn krachten en goed toneel kun-
nen spelen. De angst van de com-
mentatoren is te voorbarig. Molle-
ma rijdt gewoon weer na een sa-
nitaire stop voor in het peloton en 
doet dat verder de hele dag zeer 
gecontroleerd. Hoewel het mij daar 
niet om te doen is, zijn de beelden 
van de omgeving waarin de renners 
rijden fenomenaal. 

Al die prachtige kleuren. De voor-
trazende wolken doen mij den-
ken aan schilderijen van Weissen-
bruch en aan de reisboeken van J.J. 
Voskuil, niemand heeft ooit mooier 
weerswisselingen beschreven. Ge-
fascineerd kijk ik naar de arends-
ogen van de Zwitser Elmiger, wat 
een concentratie! Dit keer ook weer 
een bloedstollende fi nale met op-
nieuw winst voor de Pool Kristoff. 
Hoeveel mooie beelden er van-
daag aan mij voorbij trokken, de 
tranen en uitputting op het gezicht 
van de Nieuw Zeelander Jack Bau-
er weten mij het meest te ontroe-
ren. Voor hem is de teleurstelling 
voor de streep te worden terugge-
pakt onverdraaglijk. Het hoort bij 
de sport. Soms win je, maar meest-
al verlies je.     

Tour de France
Dick Kuin: Toch enerverend!
Woensdag 16 juli, 11e etappe
Besancon – Oyonnax 187,5 km

Deze dag had alles in zich om een 
‘normale’ etappedag te worden, een 
paar heuveltjes van de derde en vier-
de categorie. Niets om over naar 
huis te schrijven dus. Terwijl ik een 
cd van CSN&Y met muziek van 40 
jaar geleden beluister zie ik echter 
iets opmerkelijks op het computer-
scherm, een renner die van de fi ets 
stapt en tegen de vangrail leunend 
zijn voorhoofd afveegt. Hier moet 
zelfs CSN&Y voor wijken, dus zet ik 
vlug het geluid weer aan. De renner 
in beeld is Andrew Talansky, die al 
een paar maal het asfalt van dicht-
bij heeft bekeken en daar niet ge-
heel ongeschonden vanaf is geko-
men. Er wordt druk op hem ingepraat 
en uiteindelijk stapt hij weer op de 
fi ets, al huilend vervolt hij zijn weg, 
met de ‘Voiture Balai’ direct achter 
hem. Dat je lijf pijn doet en de be-
nen niet meer willen, dat herken ik 
van mijn eigen Alpen ervaring, ook 
het even uitrusten tegen de vangrail 
heb ik als ‘weldadig’ ervaren. Maar 
het feit en gevoel dat op 5 meter af-
stand de bezemauto achter je rijdt 
lijkt mij het meest vervelende. Geluk-
kig weet Talansky de eindstreep bin-
nen het gestelde tijdskader te ha-
len en is het afwachten of hij mor-
gen weer op de fi ets stapt. De ‘Voi-
ture Balai’ heeft deze keer gelukkig 
geen renner als bagage mee te ne-
men. Terwijl dit drama zich ver ach-
ter het peloton afspeelt, wordt er aan 
de kop van het peloton door de Gar-
min-Sharp  ploeg van Talansky fl ink 
doorgetrapt. Onbegrijpelijk lijkt dat, 
totdat je de verklaring van de Neder-
landse renners in deze ploeg, Lan-
geveld en Slagter hoort, er was een 
plan voor die dag en daar heeft de 
ploeg zich aan gehouden. Maar dat 
je hiermee de kopman volkomen de 
vernieling inrijdt, maakt het voor mij 
onbegrijpelijk. Het zal wel uit de ho-
gere wielerschool komen. Uit het pe-
loton weet Elmiger te ontsnappen, 
maar wordt weer ingerekend, vervol-
gens gaat Gallopin er vandoor. Die 
krijgt drie andere renners mee, de 
heren Rogers, Swiatkowski en, hoe 
kan het anders, Sagan.  Gallopin ziet 
zijn tweede kans schoon om ook hier 
weer uit te ontsnappen en weet met 
een maximale inspanning,  een mini-
male voorsprong op het aanstormen-

de peloton te verdedigen en als eer-
ste over de eindstreep te komen. De 
sprint van het peloton wordt gewon-
nen door John Degenkolb, die later 
zou verklaren er goed ziek van te zijn 
en de etappe het liefst met 200 me-
ter verlengd had willen zien. En Mol-
lema? Hoor ik u denken, nou, deze is 
een plaatsje opgeschoven in het al-
gemeen klassement en ligt dus op 
koers. Alles bij elkaar is het toch nog 
een enerverende etappe geworden, 
ik denk dat ik CSN&Y maar weer laat 
spelen, dat geeft rust. 

Donderdag 17 juli, 12e etappe
Bourg-en-Besse – Saint Etienne 
185,5 kilometer

Vandaag heb ik zelf weer even de 
stalen ros beklommen en een rond-
je Alkemade gedaan. Onderweg een 
lekke band door een minimaal klein 
steentje in de voorband. Alsof er een 
mesje door de buitenband gaat. Op 
de terugweg gelijk maar even bij 
Daan Spreij naar binnen gereden, 
want ook de snelheidsmeter weiger-
de dienst. Daan zoekt een juist bat-
terijtje voor het metertje en in de tus-
sentijd wissel ik de buitenband voor 
een nieuwe.  Nog even afrekenen en 
wat slap lullen en dan weer op pad. 
In een tijdsbestek van 15 minuten is 
alles gepiept en ik voel me als een 
formule 1 renner die er 30 secon-
den over doet om 4 banden te wis-
selen en de tank vol te gooien. De 
etappe van vandaag ontvouwd zich 
zoals menigeen heeft verwacht, er 
zijn een paar renners die ontsnap-
pen, deze worden 5 kilometer voor 
de streep weer ingehaald en er is 
een sprint van het peloton. Eén van 
de ontsnappers in het begin van de-
ze etappe was Sebastiaan Lange-
veld, altijd goed te herkennen aan de 
rood-wit-blauwe trui. De trui van de 
Nederlandse kampioen. Hij doet zijn 
stinkende best, maar moet uiteinde-
lijk toch accepteren dat hij wordt in-
gehaald door het voortrazende pelo-
ton.  Jammer, want ik gun deze zeer 
positief ingestelde jongen ook wel 
eens een dagoverwinning. Met posi-
tief ingestelde renner bedoel ik na-
tuurlijk niet dat hij stimulantia zou 
gebruiken, gelukkig heeft deze tour 
tot nu toe geen dopingzaken aan het 
licht gebracht. Wat de uitslag van 
deze dag betreft; er was een eind-
sprint, er wordt een fl inke kwak uit-

gedeeld aan Degenkolb en de win-
naar is Kristoff. Als tweede is het Sa-
gan die de streep passeert, het is 
een klein wonder dat deze renner 
het steeds net niet haalt om eerste te 
worden. Ondanks alle tweede, der-
de, vierde en vijfde plaatsen staat hij 
in het algemeen klassement op de 
34e plaats, maar voor hem zou het 
toch mooi zijn wanneer hij ook een 
keer de etappewinst op zijn naam 
weet te schrijven. En Mollema? Nou 
die schuift ook vandaag weer een 
plaatsje op. Ook zonder in de schijn-
werpers te rijden kun je nog hoog in 
het klassement eindigen.

Vrijdag 18 juli, 13e etappe
Saint Etienne – Chamrousse 
197,5 kilometer

Het blijft een rare wereld, terwijl op 
Nederland 1 de nieuwsfeiten over 
het neergestorte vliegtuig elkaar 
steeds weer inhalen en de situatie 
van uur tot uur verandert, heeft de 
directie van de Tour de France voor-
af aan het ‘depart’ een minuut stilte 
in acht genomen. Na deze minuut is 
het peloton van start gegaan. In de 
aanloop naar de eerste serieuze Al-
pen col ontsnappen een aantal ren-
ners aan het peloton en weten een 
voorsprong van 4 minuten op te bou-
wen. Aan het  begin van de eerste 
klim, de Col de Palaquit, zijn het Di 
Marchi, Bakelants, Kadri  en Molard 
die de kopgroep vormen. De rest 
van de eerste kopgroep heeft dan al 
moeten lossen en zal door de kop-
lopers van het peloton worden op-
gepakt. Di Marchi en Molard moe-
ten al snel lossen en Kadri en Ba-
kelants zijn de beklimming samen 
aangegaan. Di Marchi weet echter 
zijn goede verzet te vinden en zal de 
koplopers weer achterhalen, sterker 
nog, hij neemt de leiding in de be-
klimming, rijdt alle anderen uit het 
wiel en zal als eerste de top van de 
Palaquit passeren. Bakelants volgt 
als tweede op 1.21 minuut en dan 
als derde de Spanjaard   Mardones. 
Het peloton, met alle overgebleven 
klassementsrenners, komt op bij-
na 3 minuten over de top van de col. 
Volgens Ducrot en Dijkstra past al-
les steeds op een zakdoek. De juiste 
betekenis hiervan ontgaat mij, maar 
ik denk dat er wordt bedoeld dat al-
les nog aardig bij elkaar is gebleven. 
Ik ga er wel van uit dat de zakdoek, 
tijdens de beklimming, steeds gro-
ter moet worden, want de verschil-
len worden steeds groter. Dan volgt 
er een afdaling van zo’n 20 kilometer, 
even rust voor de benen, maar het 

hoofd moet er wel bijgehouden wor-
den. Fuglsang valt in de afdaling ter-
wijl er weinig aan de hand lijkt te zijn. 
De vraag wordt steeds groter hoe al 
deze valpartijen zijn te verklaren, zijn 
de fi etsframes te licht geconstru-
eerd in een niet afl atende race om 
steeds lichtere fi etsen te ontwikke-
len? Op de laatste klim schudt de 
ploeg van Valverde aan de boom en 
vervolgens vallen de renners bij bos-
jes af. Ook Rodriquez, die in de bol-
letjes trui rijdt, moet lossen. Mollema 
en ten Dam weten zich in de groep 
met onder andere Nibali, te hand-
haven en ook zij maken jacht op de 
koploper Di Marchi. Die wordt op 
13 kilometer van de fi nish opgepakt 
en weet met een uiterste krachts-
inspanning bij de groep aan te ha-
ken. Intussen geeft Kangert van de 
Astana ploeg vol gas en wordt Por-
te, de nummer twee in het klasse-
ment, er af gereden. Majka en Konig 
doen een poging om weg te rijden 
en krijgen Ten Dam als achtervol-
ger. De kopgroep is inmiddels uitge-
dund tot twaalf renners. Ook Valver-
de  doet een uitval en Nibali en Pi-
not weten zijn wiel te pakken. Zij pik-
ken ten Dam op en vervolgens wordt 
er jacht gemaakt op de twee koplo-
pers. Dan gaat Nibali op de trappers 
en rijdt binnen de kortste keren naar 
de twee koplopers. Op drie kilome-
ter van de meet laat Nibali iedereen 
zijn welgevormde achterwerk zien en 
laat even zien waarom hij in de ge-
le trui rijdt. Hij komt als eerste over 
de streep, Konig en Majka volgen en 
op 50 seconden zijn het Valverde en 
Pinot die de fi nish halen. Ten Dam 
komt als vijfde over de meet en nes-
telt zich op een twaalfde plaats in het 
Algemeen klassement. Ondanks een 
kleine achterstand, maar dankzij het 
mindere optreden van  Porte klimt 
Mollema wederom een plaatsje, van 
acht naar zeven dus. Nog zes uitval-
lers te gaan en Mollema wint de tour, 
nog even afwachten dus.

Zaterdag 19 juli: 14e etappe
Grenoble – Risoul  177 kilometer

LAURENS TEN DAM. Het is niet 
zonder reden dat ik in dit etappe-
verslag zijn naam met hoofdlet-
ters schrijf. Want de man begint mij 
steeds meer te intrigeren. Kort ge-
leden zag ik al in een documentai-
re dat hij zich, anders dan zijn Belkin 
ploeggenoten, alleen voorbereid op 
het komende seizoen. Daar waar de 
ploeg een trainingskamp had opge-
zocht in Europa, ging ten Dam alleen 
naar Amerika om de hoogte stage 
te doorgaan. Het was  verrassend te 
zien dat hij zelf zijn boodschappen 
deed en ook zijn eigen potje kook-
te.  Het blijft natuurlijk gissen, maar 
dat zo’n voorbereiding vruchten af-
werpt lijkt mij evident. Zowel giste-
ren als de dag ervoor heeft hij be-
wezen de beste klimmer in de Belkin 
ploeg te zijn. Het gemak waarmee hij 
gisteren wegreed van de achtervol-
gers was imponerend, even naar het 
buitenblad schakelen, op de pedalen 
staan en zomaar wegrijden. Uitein-
delijk weet van Dam met 1.02 op de 
winnaar binnen te komen. Hij komt 
hierdoor de top tien binnen en is 
Mollema aan het inhalen. In het tour-
journaal was nog een aandoenlijk in-
terview met de ouders van Ten Dam. 
Beiden, toch al op leeftijd, waren lo-
pend de berg opgekomen en gaan 

ook weer lopend de berg af. De auto 
staat beneden geparkeerd. Met een 
van trots doordrenkt gezicht zegt 
moeder ten Dam: “Ik zag dat Lau-
rens nog wel wat over had, dat zie ik 
aan zijn gezicht.”  Top ouders van een 
topcoureur. Ik heb geen idee of er al 
een fanclub is voor Ten Dam, anders 
wordt het wel tijd! De etappe werd 
gewonnen door Majka, een groot ta-
lent, en  weer wordt Nibali  twee. En 
Mollema: “Ja, ik denk dat dit mis-
schien wel mijn plaats is, ja.” Op de 
7e plaats gebleven vandaag.

Zondag 20 juli: 15e etappe
Tallard – Nimes, 222 kilometer

De etappe naar Nimes is uiteinde-
lijk 50 meter te lang voor de ren-
ners Bauer en Elmiger. Na een ont-
snapping bij de start weten beiden 
221,950 kilometer aan kop te rijden. 
Van een voorsprong van ongeveer 6 
minuten hebben ze in de laatste kilo-
meter er nog 30 seconden van over. 
Niet voldoende om het aanstormen-
de peloton voor te blijven. Want uit-
eindelijk weet Kristoff zijn voorband 
als eerste over de streep te gooien, 
zijn tweede ritzege. De arme Bau-
er zit nog minutenlang langs de 
kant van de weg verdrie tig te zijn. 
Het is hem net niet gegund om als 
eerste Nieuw Zeelander een ritze-
ge te behalen. De gemiddelde snel-
heid van deze etappe lag, ondanks 
de weersomstandigheden, net on-
der de 50 kilometer per uur, de etap-
pe was, zoals gemeld, 222 kilome-
ters lang. Vandaag reed ik met mijn 
fi etsmaten Jaap en Maarten een ritje 
van zo’n 60 kilometer. Bij thuiskomst 
stond mijn teller op een gemiddelde 
van 27 kilometer per uur. Wij hadden 
het idee dat we een leuk gemiddel-
de hadden gehaald. Met deze we-
tenschap  maak ik een diepe bui-
ging voor de renners van de Tour de 
France. In het algemeen klassement 
is er weinig veranderd, Nibali blijft 
in het geel  en Mollema en ten Dam 
staan onveranderd op de plaatsen 7 
en 9. Morgen een rustdag, dat is wel 
weer verdiend.

Maandag 21 juli: Rustdag

Het verhaal dat ik heb geschreven 
voor de vorige rustdag heeft nog 
een vervolg en dat wil ik de lezer niet 
onthouden. De ervaring om in het 
wiel van Armstrong te blijven heb ik 
uitgebreid gedeeld. Het uiteindelij-
ke doel van die week hoogte stage 
was, zoals gemeld, het rijden van de 
meest ultieme tocht voor een renner 
zoals ik, de Marmotte. Deze wordt in 
de regel het eerste weekend van ju-
li verreden en voert over de Col de la 
Croix de Fer, de Col de Telegraph, de 
Col de Calibier, met 2645 meter de 
hoogste in de route, de Col de Lau-
taret en als laatste moet nog even de 
Alpe d’Huez beklommen worden. In 
sommige jaren wordt eerst de Col de 
Glandon beklommen, maar voor de 
zwaarte maakt dat niet zo veel uit, 
heb ik me laten vertellen, maar daar-
over later meer. De totale afstand 
van deze rit is 174 kilometer en zo-
als gemeld zijn het bijna enkel ber-
gen. Ik kan mij niet herinneren een 
vlak stuk weg te hebben afgelegd. 
Zoals eerder verteld ben ik dus een 
hele week bezig geweest om aan de 
bergen te wennen. Met het strak-
ke trainingsschema van vriend Jan 

en een in Bourg d’Oisan gekocht en 
gemonteerd tandwiel met 30 tanden 
(het grootste wat mijn achterwiel en 
derailleur kon verdragen), heb ik het 
snot voor mijn ogen gereden. Door 
een berichtje van het thuisfront op 
vrijdagochtend, dat die nacht mijn 
hond Woef het leven achter zich had 
gelaten, was ik bedroefd en had ik 
behoeft aan een ritje alleen. Dat was 
de reden dat ik de jongens op de 
Croix de Fer tegemoet ben gereden. 
Zittend bij een snel stromend beek-
je zo halverwege de klim heb ik mijn 
leven even aan mij voorbij laten gaan 
en besloten dat het leven, ondanks 
en misschien ook dankzij de enorme 
bergen om mij heen, nog steeds de 
moeite waard was en nog steeds is 
overigens. 

Toen de jongens en ik elkaar had-
den gevonden ergens op de fl anken 
van deze stenen rots was de afda-
ling naar Bourg d’Oisans weer een 
genot om te ervaren dat je snelhe-
den van rond de tachtig kilometer 
kunt bereiken op twee dunne fi ets-
bandjes. In onze standplaats Bourg 
d’Oisans aangekomen begon de 
lucht al enigszins te betrekken, maar 
dat kon de pret van een heerlijk Itali-
aans diner met veel pasta’s niet ver-
pesten. We hebben de avond in stijl 
afgesloten met een toast op de vol-
gende dag. Dat zou immers de dag 
worden dat we de grote rit zouden 
gaan rijden. Op tijd naar bed dus, 
want volgens Jan was het wekkertje 
op 6 uur ingesteld, want vanaf 7 uur 
kon er gestart worden. De volgende 
ochtend werd ik wakker met een ra-
re suis in mijn oren. Eerst dacht ik 
nog even dat het geluid door Jan 
werd veroorzaakt, maar dat bleek 
niet zo te zijn, want Jan zat al rechtop 
in zijn bed, aandachtig naar het rui-
sende geluid te luisteren. Voor ik iets 
had kunnen zeggen waren zijn le-
gendarische woorden: “Dat gaat het 
dus niet worden vandaag.” Doordat 
hij een klein beetje stottert had ik in 
eerste instantie niet door wat hij be-
doelde. Dat werd wel duidelijk toen 
ik het raam open deed en tot mijn 
verrassing moest constateren dat 
er een enorme bak water werd ge-
leegd. In een enorme waas van wa-
ter was de overkant van de weg niet 
te zien. Van alle jongens die zich die 
hele week hadden verheugd zijn er 
enkele opgestapt. Van Jan mocht ik 
niet op weg gaan, hij vond het on-
verantwoord om te gaan rijden. Eén 
van de jongens  was een beetje ei-
genwijs en besloot wel op de fi ets te 
stappen. Uiteindelijk hebben we die 
boven op de Croix de Fer van de fi ets 
afgehaald, totaal verkleumd.  Ach-
ter in de verwarmde auto met een 
grote deken om zich heen heeft het 
nog ruim een uur geduurd voordat 
hij weer een beetje bij leven kwam. 
Jan zag het allemaal aan en sprak 
toen de wijze woorden: “En daarom 
mocht je dus niet gaan fi etsen van-
morgen.” 

De Marmotte staat nog altijd op mijn 
lijstje, maar ik vraag mij af of ik er in 
dit leven nog aan toe kom, er zijn an-
dere ritten die ook leuk zijn om te rij-
den. Mocht de lezer dezes ook nog 
een keer willen fi etsen in een niet al 
te zwaar bergprogramma, informe-
ren dan eens bij: 
contact@aubergedemerle.com of 
kijk op www.aubergedemerle.com

 
24 juli 2014  •  Nieuwe Meerbode    15




	30_ED1_PAG04
	30_ED1_PAG05
	30_ED1_PAG09
	30_ED1_PAG11
	30_ED1_PAG13
	30_ED1_PAG16



