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KORT NIEUWS:

Poging tot
inbraak

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Aalsmeer - In de nacht van
zaterdag 23 juli op zondag 24
juli heeft er in het Anjerhof een
poging tot inbraak plaatsgevonden. De bewoners van het
huis ontdekten zondagochtend
diverse afdrukken van breekvoorwerpen in het raamkozijn.
De dieven zijn er niet in geslaagd om binnen te komen.

KNIP- EN KLEURSALON

o.a.
Tel. 0297-321569

SENDYStingray

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Laptop weg
Aalsmeer - Op donderdag 21
juli heeft rond zes uur in de
ochtend een inbraak plaatsgevonden in een huis aan de
Machineweg. Nadat buurtbewoners geluid hoorden, is de
dief ervandoor gegaan. Desondanks wist de dief een laptop
mee te nemen.

Botsing tussen
fietser en auto
Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli is er rond half 7 ‘s avonds op
de Oosteinderweg een 34-jarige fietser uit Aalsmeer tegen een auto aangebotst. Uit
onderzoek is gebleken dat de
fietser te veel alcohol op had.
De zaak gaat naar justitie.

Man onwel
Aalsmeer - Op dinsdag 19 juli omstreeks half 2 is er een
31-jarige man uit Hoofddorp
onwel geworden bij het politiebureau aan de Dreef. De ambulance is gekomen en heeft
de man nagekeken. Het ambulancepersoneel heeft de man
doorverwezen naar de huisarts.

Planten gestolen
Aalsmeer - Op maandag 25
juli heeft een 64-jarige man
uit Zaandam planten gestolen
uit een bloemenkraam van een
doe-het-zelf zaak aan de Lakenblekenstraat. Later bleek
dat deze man ook nog planten
had gestolen bij een ander bedrijf.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl

Veel kansen voor meer
recreatie en toerisme

Aalsmeer - In het Aalsmeerse collegeprogramma is aangegeven dat
de watersportsector een economische motor van formaat kan worden.
De gemeente wil samen met het bedrijfsleven actief zoeken naar nieuwe
kansen. Ook wil ze de samenwerking
met de watersportsector en de samenwerking tussen de toeristischrecreatieve bedrijven verder versterken. Als basis voor deze ambitie is
een nieuwe agenda en bijbehorend
uitvoering-programma voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme
gemaakt. De huidige visie recreatie
en toerisme is inmiddels deels achterhaald. Er zijn verschillende ontwikkelingen die een vernieuwing van
deze visie noodzakelijk maken, zoals de teruglopende verdiensten uit
handel en bloementeelt, waardoor
het nodig is andere economische
sectoren, zoals recreatie en toerisme,
te versterken. De mogelijkheid hiervoor ligt ‘om de hoek’. Er is een toenemende vraag naar (verblijfs)recreatie en toeristische arrangementen
in de regio Amsterdam en hier wil
Aalsmeer graag op inhaken. Hoofddoelstelling bij het verder ontwikkelen van toerisme en recreatie is dat
dit niet ten koste mag gaan van het
dorpse karakter en de natuurgebieden.
Volgens de gemeente liggen er op
gebied van recreatie veel mogelijkheden voor Aalsmeerse ondernemers om in te spelen op de vraag.
Groeimarkten ziet de gemeente in
kleine recreatievaart (sloepen en
fluisterboten en kano’s), watersporten als suppen, surfen en zeilen, oeverrecreatie en zwemvoorzieningen.
Op dit moment is de vrije tijdsector
in Aalsmeer goed voor 1190 banen, 8
procent van het totaal aantal banen
in de gemeente.

Veel kwaliteiten
Er is werk aan de winkel om Aalsmeer
met haar prachtige Westeinderplassen en de vele jachthavens naar buiten uit te dragen. Aalsmeer kenmerkt
zich door een grote beslotenheid. Er
moet ‘gewerkt’ worden aan de bekendheid, de bereikbaarheid en de
beschikbaarheid van de Poel. Gezien
de strategische ligging van Aalsmeer
nabij Schiphol en de stad Amsterdam zijn er best veel kansen om
meer recreanten en toeristen te ‘winnen’. Aalsmeer heeft veel kwaliteiten,
die het waard zijn om breder gezien
te worden. Prachtig water, mooie natuur, trekheestercultuur, veel jachthavens, bloemenveiling (en straks
Floriworld), molens, de watertoren
en de Historische Tuin. Uiteraard zijn
evenementen ook toeristische ‘trekkers’ en daar is Aalsmeer groots in.
In de nota worden het Aalsmeer Flower Festival en de Westeinder Water
Week genoemd.

Huisjespark bij ‘t Fort
Met de komst van meer bezoekers
zou het aantal verblijfsaccommodaties vergroot moeten worden, zo
stelt de gemeente. Nu is deze vooral nog gericht op de zakelijke markt.
De gemeente denkt aan vormen als
bed and breakfast, kamperen bij de
boot (jachthavens opener), camperplaatsen en kleine appartementen
op een bijzondere locatie. Er is ruimte
voor ontwikkeling van een klein huisjespark nabij het Fort Kudelstaart. Het
Fort Kudelstaart zelf, sinds anderhalve week eigendom van de gemeente,
biedt de mogelijkheid om te ontwikkelen tot een groots attractiepunt op
het gebied van waterrecreatie.
‘Wensenlijstje’
De gemeente heeft in de nota ook

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.

een ‘wensenlijstje’ opgenomen:
Langs de Stommeerweg tussen het
Surfeiland en de Mensinglaan een
bloemrijke wandelboulevard aanleggen. Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een betere vaarverbinding tussen de Westeinder en het
Praamplein. Een beweegbare brug
aan de Uiterweg. Nieuwe pontverbinding nabij het Dorpscentrum als
onderdeel van de Fortenroute. Betere bewegwijzering zowel langs de
weg als op het water. En vergroten
van het Surfeiland, maar de ruimte
hiervoor is heel beperkt.
Toeristische overstappunten
Samenwerken met de regio maakt
ook onderdeel uit van het streven
om Aalsmeer als bloemendorp aan
het water op de wereldkaart te zetten. De gemeente neemt deel aan
het provinciaal netwerk voor toeristische overstappunten. De auto wordt
geparkeerd en de toeristen stappen over op de fiets, gaan wandelen
of een vaartochtje maken. Gestart
wordt met twee opstappunten, bij
het Chariot en de Beach aan de Oosteinderweg en de Loswal Kudelstaart
aan de Herenweg. Na de realisatie
hiervan is het aan het bedrijfsleven
om dit aanbod verder uit te breiden.
In regioverband wordt ook ‘gebroed’
op realisatie van (regionale) wandel-,
fiets-, kano- en sloepenroutes.
De agenda en de notitie (uitvoeringsprogramma) om de recreatie
en het toerisme in de lift te zetten
worden op 25 augustus besproken
in de gezamenlijke vergadering van
de commissies maatschappij en bestuur en ruimte en economie. De vergadering is openbaar, belangstellenden zijn welkom in het gemeentehuis
vanaf 20.00 uur.

Waar is het leuker de krant lezen dan op het eiland op de Poel?
Dat wil je wel elke week. Stel je voor dat je op vakantie gaat naar het buitenland. De Nieuwe Meerbode wordt gelezen tijdens het bakken van de hamburgers. Deze foto is ingezonden door John de Niet

VAKANTIETIJD: FOTOWEDSTRIJD

Win een reischeque van De Arend

Fotowedstrijd: Meerbode
wil mee op vakantie
Aalsmeer - Maak een foto op het
moment dat de Meerbode bekeken wordt en stuur deze naar de redactie. Reisbureau De Arend geeft
twee reischeques weg van elk 25
euro. Laat Aalsmeer genieten van
uw/jouw vakantie. We zijn benieuwd
waar in de wereld de krant ‘opengeslagen’ wordt. Vertel bij de foto waar
deze is genomen en wie iets ‘geks’

heeft meegemaakt mag dit er best
bij vermelden. Groeten doen aan
thuis mag ook. Niet op vakantie naar
verre oorden, maar wel een week of
meer vrij? Foto’s van de krant lezen
op een mooi plekje in Aalsmeer mogen ook ingestuurd worden. Foto’s
sturen kan naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. De fotowedstrijd loopt
tot eind augustus.

ter werd er verhuisd naar de huidige woning, voor de kwekerij die ze
samen gingen runnen. De kwekerij had eerst anjers, toen rozen, seringen en gloriosa. Er werd keihard
gewerkt. Later ook met alle vier de
kinderen (twee jongens, twee meisjes). Er kwamen twaalf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Het
dieptepunt in het leven van de familie Van Leeuwen is het overlijden
van dochter Margriet op tweeënveertigjarige leeftijd. Er wordt even
stilgestaan of dit wel in de krant
moet, maar ze besluiten dat ze natuurlijk genoemd moet worden! Het
leven is verder gegaan en er wordt
genoten van de sterke familieband
die duidelijk overheerst in het huis
aan de Aalsmeerderweg. Kinderen,
schoon- en kleinkinderen druppelen binnen. Er zal met een groot gedeelte gegeten gaan worden in een
restaurant aan de Pontweg om samen het leven te vieren en de vijfenzestigste huwelijksdag van het
echtpaar dat de respectabele leeftijd van achtentachtig (Grietje) en
negentig jaar heeft weten te bereiken. “We kunnen van elkaar op aan
en op elkaar terugvallen. Dat is zo
fijn”, verzucht Grietje.

paar. In 1976 werd er gestopt op de
kwekerij en liet meneer zich omscholen tot boekhouder. Tot aan de
VUT heeft hij gewerkt bij het GAK
en mevrouw halve dagen op kantoor van de RMTS, de tuinbouwschool in Aalsmeer. Op de vraag of
er hobby’s zijn wordt bevestigend
geknikt. Grietje: “We fietsen allebei graag en ik bridge twee maal
in de week op twee verschillende
middagclubs in Amstelveen en Kudelstaart. Hier ga ik ook altijd op de
fiets naartoe.” Meneer zit op de biljartvereniging. Hij wijst: “Kijk, mijn
keu staat daar in de hoek. Het is nu
zomerstop, maar van de winter ga ik
weer regelmatig naar de Hornmeer.
Tevens heb ik op drie koren gezeten
in Aalsmeer en ik hoop dat ook weer
te gaan doen, zingen.” De boekenkast in de huiskamer puilt uit van de
boeken. Er wordt door beiden graag
gelezen. “En dan is oma ook nog actief op Facebook en WhatsApp.” Aldus een kleindochter. “Ja,” zegt haar
oma, “ik doe er niet zoveel op, maar
ik volg het allemaal wel hoor. Ook
doe ik op de tablet aan Wordfeud,
want ik vind bezig zijn met de Nederlandse taal erg interessant.” Tot
slot wordt door het briljanten echtpaar het volgende geantwoord op
de vraag of er nog wensen zijn: “We
hebben een goed leven samen en
zijn nog steeds gezond. Dat willen
we zo lang mogelijk volhouden. En,
ook belangrijk, als het met de kinderen goed gaat, dan gaat het met
ons ook goed.”

facebook.com/

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Briljanten huwelijk voor Dirk
en Grietje van Leeuwen
Aalsmeer - De oprijlaan voor het
huis aan de Aalsmeerderweg staat
dinsdag 26 juli vol met auto’s; een
aantal kinderen en kleinkinderen is
op bezoek bij (o)pa en (o)ma voor
een wel heel speciaal gebeurtenis; de vijfenzestigjarige trouwdag
wordt gevierd van Dirk van Leeuwen
en Grietje van Leeuwen-Ketelaar.
Net na de oorlog ontmoetten de
twee elkaar op de Middelbare Han-

dels avondschool in Aalsmeer.
Grietje, die door haar schoonfamilie later Rita werd genoemd, omdat
een zusje van Dirk al Grietje heette, was een boek vergeten en fietste
met Dirk mee naar de Oosteinderweg waar hij destijds woonde. Vervolgens bracht hij haar weer helemaal terug naar Uithoorn. “Zo is het
gekomen.” Zegt meneer van Leeuwen. En mevrouw voegt er aan toe:

“En dat was net na de oorlog. We
zijn een jaar later verloofd. Toen
moest Dick (ze noemt haar man
geen Dirk) in dienst en ging drie jaar
naar Indonesië. In 1951 zijn we getrouwd. Ik was destijds secretaresse
van de NVV, dat is de voorloper van
de huidige FNV en ik heb de begintijd van de AOW meegemaakt.” Toen
er werd getrouwd ging het stel inwonen bij de ouders van Dirk. La-

Hobby’s
Ad Verburg is op bezoek namens de
gemeente als locoburgemeester en
heeft het echtpaar bij binnenkomst
een mooie bos bloemen overhandigd en de kopie van de trouwakte,
die aandachtig wordt bekeken. “De
dag zelf is destijds als een roes aan
ons voorbij gegaan”, aldus het echt-

Door Miranda Gommans
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Eerste rang tijdens de
Verlichte botenshow

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

COLOFON
sinds 1888

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
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Inzameling
oud papier
Aalsmeer - Op maandag 1 augustus staat de container klaar op de
parkeerplaats van de The Beach op
de Oosteinderweg 247a. De inzameling is tussen 10.00 uur tot 19.00 uur.
Bedrijven, winkeliers en particulieren: iedereen is welkom!

Een mooi cadeau voor het
65-jarig Seringenpark
Aalsmeer - Een project dat in totaal vier jaar in beslag nam is afgerond. Tijd voor een feestje? Wat de
werkgroep Seringenpark heeft bereikt en hoe hard er is gewerkt in de
afgelopen vier jaar verdient publieke aandacht. Met verstand van zaken is het park voorzien van nieuwe
drainage zijn de struiken vakkundig
gesnoeid en bankjes geplaatst.
Het Seringenpark - toch een paradepaardje van de Gemeente- verloederde voor vier jaar geleden
meer en meer. Dit tot grote ergernis
en bezorgdheid van bewoners. Via
het wijkoverleg werden deze zorgen
kenbaar gemaakt aan de Gemeente.
Het genomen burgerinitiatief werd
toegejuicht en allengs werd het vertrouwen in de werkgroep steeds
groter. ‘Gelukkig werden wij steeds
serieuzer genomen. Er is inmiddels
een goed contact met de medewerkers groenvoorziening van de gemeente.’
Hansje Havinga (secretariaat) voegde nog de volgende leuke informatie toe: ‘Wij hebben om drie nieuwe
bankjes gevraagd, deze waren weggehaald wegens ‘overlast’ van Poolse werknemers. Ons argument was:
De Polen werken hard en waarom
mogen die niet op een bankje in het
park zitten? Er is 2012 een verzoek
van terugplaatsing ingediend bij
wethouder Ad Verburg en dit verzoek is ingewilligd. Om vandalisme
te voorkomen zijn er teksten op de
bankjes geplaatst, dit was een succes en inmiddels hebben vier bankjes een spreuk. Sponsors hebben dit
project - waarmee een bedrag van
2000 euro is gemoeid - mogelijk gemaakt. Nog één bankje wacht op
een tekst. De teksten zijn: Een boom
is geen boom maar een droom van
zijn wortels.
Minder moeten, meer ontmoeten.
Iedere toevallige ontmoeting is een
afspraak. In de schaduw is het licht

slechts één stap opzij.
Het Seringen park heeft daardoor
nog meer aanzien gekregen. Het
is een park met allure en een Gemeentelijk Monument geworden!
Wat een mooi cadeau voor een park
dat dit jaar 65 jaar bestaat.
Doel bereikt
De werkgroep bestaand uit Hansje Havinga , Greet Vaneman, Magda van der Schilden, Martin Smit
(hovenier) en Sjaak Koningen (fotograaf) heeft haar doel bereikt en
alle Aalsmeerders kunnen daarvan meegenieten. Behalve dat het
prachtige park nu veel nieuwe bezoekers aantrekt - hetgeen natuurlijk al een kroon op het werk is komt er nu ook een fototentoonstelling in de Burgerzaal van het Gemeentehuis. Vanaf maandag 1 augustus tot en met vrijdag 28 oktober is de renovatie vanaf de eerste
tot aan de laatste dag te volgen en
te bekijken.
Vastgelegd
Toen de eerste schop de grond in
ging heeft Sjaak Koningen met zijn
fototoestel alles vastgelegd. Inmiddels is hij 3000 foto’s verder. Er is
veel werk besteed aan de selectie
en het eindresultaat geeft een goed
beeld weer van al het werk dat er
is verzet. Het is een mooi verbeeldde geschiedenis van een bijzondere renovatie. Koningen - in het verleden gewerkt bij foto de Boer, daar
ook veel dokawerk verricht - zit het
fotograferen in het bloed. Ook is de
kunsthandel hem niet vreemd en
dat is duidelijk te zien aan de verzorgde afwerking van de gehele foto reportage. De burgerzaal is tijdens de openingstijden van het Gemeentehuis voor alle inwoners van
Aalsmeer ( en daar buiten) gratis
toegankelijk.
Janna van Zon

Nog vier dagen
expo ‘Amazing
Amateurs’
Aalsmeer - Nog maar vier dagen
de mogelijkheid om te gaan kijken
naar de veelzijdige expositie ‘Amazing Amateurs’ in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Werk van totaal 44 enthousiaste mensen die in
hun vrije tijd, boetseren, beeldhouwen, schilderen of fotograferen zijn
hier tot en met zondag te bewonderen. Het is alweer de vijfde editie van Amazing Amateurs. De expositie is traditioneel de laatste en
meest bezochte expositie van het
seizoen en wordt georganiseerd
door de stichting KCA. Er zijn heel
veel verschillende werken te zien.
Een aanrader om nog even binnen
te stappen! Dit kan vandaag, donderdag, tot en met aanstaande zondag 31 juli tussen 14.00 en 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

z’n allen met een vuurtje, hapje en
drankje aan de waterkant zitten
en dan hebben we een hoop lol.
Het is echt de gelegenheid om als
familie bij elkaar te komen.”
Wanneer het spandoek van Vuur
en Licht op het Water voor de foto
vastgehouden moet worden, zegt
Annemarie: “Het is misschien wel
leuk om drie generaties op de foto
te hebben.” Ze gaat het huis binnen en komt terug met Peter Jan,
kleinzoon van Elsbeth Ras. Ook
hij kent het evenement en is er
enthousiast over. Hij helpt graag
mee het spandoek vast te houden.
Het duurt nog maar vijf weken
totdat het evenement losbarst. Op
3 september verzamelen de verlichte boten vanaf 19.45 uur op de
Kleine Poel en vertrekken vandaar
om 20.15 uur. Via ’t Zwet varen ze
rond 20.30 uur de Ringvaart op.
De voorste boten keren om ongeveer 21.00 uur bij de Aalsmeerderbrug en varen terug door de
Ringvaart naar Rijsenhout. Mevrouw Ras en haar familie zien
de boten dus twee keer voorbijkomen.

Schuilen onder parasol

VAC 30 jaar
in Aalsmeer
Aalsmeer - In Aalsmeer is de VAC
al ruim 30 jaar werkzaam. VAC
Aalsmeer houdt zich bezig met
het beoorde len en adviseren van
bouwtekeningen bij meestal grotere bouwprojecten in de diverse gemeenten. Er wordt vooral gekeken
naar praktische zaken in de woning
zoals deuren die de verkeerde kant
opdraaien, tegen elkaar aan slaan of
onhandig gepositioneerd zijn.

Rijsenhout - Mevrouw Elsbeth
Ras zit voor haar huis in de zon
aan de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. Ze woont er al meer dan
vijftig jaar en heeft een prachtig zicht op de Ringvaart en het
pontje naar het eind van de Uiterweg. Op de eerste zaterdagavond
van september wordt het erg druk
bij haar: “Ik heb vier dochters en
we hebben altijd een feestje met
de hele familie wanneer de verlichte boten langskomen. Dat is
dan heel gezellig. Het is vooral
de sfeer die zo geweldig is. En je
kan ook het vuurwerk op de Grote
Poel nog goed zien, nadat de verlichte boten voorbij gevaren zijn.”
Haar dochter Annemarie is bezig
in de tuin en is toevallig langsgekomen uit Zuid Duitsland, waar zij
in de buurt van Freiburg woont:
“De afgelopen jaren ben ik vier
keer speciaal uit Zuid Duitsland
gekomen om het feestje mee te
maken en twee keer heb ik zelf
meegevaren. De sfeer spreekt mij
ook zo aan en ik heb daar goede herinneringen aan. Ik heb thuis
een heleboel foto’s liggen die ik
hier gemaakt heb. We gaan met

Aalsmeerse Peuravond
blijkt zeer gevaarlijk
Aalsmeer - Secretaris DIP breekt
(bijna) beide benen, voorzitter
DIP raakt peurstok kwijt en penningmeester DIP houdt de eer
hoog.
Zoals in de voorgaande jaren werd
vrijdag 22 juli door De Illegale Peurders (DIP) weer een avond georganiseerd om de palingstand in de
Aalsmeerse wateren op te nemen.
Dit keer verschenen 3 pramen met
onderzoekers ten tonele. Mede in
het kader van de titel Aalsmeers
Peurkampioen 2016 was de sfeer
direct vanaf het begin zeer ontspannen. Er werden tijdens het rijgen van de peuren een aantal naalden vriendschappelijk uitgeleend en
zelfs een stukje peurlijn werd aan
de tegenstanders gegeven. Peurrelations man Henk van L. had een
goedmaakdiner met zijn vrouw en
had zijn vervanger Pieter B. ingezet en deze had weer zijn aanstaande schoonzoon meegenomen. Deze jongen bleek nog peurmaagd te
zijn, maar dat bleek geen bezwaar.
Wat wel een bezwaar bleek was
de gladde vloer van de DIP praam.
Toen secretaris HWS voor de tweede maal kwiek in de praam stapte,
werd hij compleet bij zijn enkels afgezaagd. Zijn teint veranderde van
Moskou’s bruin naar Westeindergroen. Slechts de adrenaline hield
hem overeind en ook de koeling
in de peurteil met poelwater was
een verademing en verder direct
de vloeibare medicijnen erin. Echter
van paling vangen was geen sprake
meer. In het Vossegat, de eerste gezamenlijke vangplaats, klonken weldra de stoerste peurverhalen: van
enorme vangsten (vroeger) tot ontmoetingen met de RP te water. Vanaf 21.30 mochten de teams hun ei-

gen onderzoeksplekken gaan zoeken. De afspraak werd gemaakt: om
24.00 uur exact de gevangen paling met elkaar te gaan vergelijken.
Zo kon elk team hun favoriete stek
gaan bepeuren.
Voorzitter van der M. ving weer iets
bijzonders aan zijn geleende peur
( Op onverklaarbare wijze was zijn
eigen peurstok met peur en al van
de praam verdwenen) Geen meerval deze keer. Ook geen schele pos
of baars. Zelfs geen wolhandkrab,
maar …..een seringenarm! Hilariteit
alom. De penningmeester daarentegen slingerde een behoorlijke knoeperd van een paling aan boord. En,
dat was al zijn tweede van de avond.
De eer van DIP was gered. Het werd
tijd om op de afgesproken plek de
vangsten met elkaar te gaan vergelijken. Met de zinsnede: ‘als ik
de jouwe mag zien, mag jij de mijne zien ‘ werden de teilen naast elkaar gezet. Het bleek dat de overige
deelnemers wel veel stootjes hadden gehad maar blijkbaar niet het
juiste materiaal of de juiste techniek
om de aal daadwerkelijk aan boord
te krijgen. Uitslag van deze avond is
dus als volgt: Kampioen 2016: Peter
P. ( 2 alen)
Kampioensteam 2016: DIP (2 alen
+ 1 seringenarm) in de categorie
“alles telt”
Team Janssens en team van der
Schilden zijn uitgenodigd voor een
herkansing, want ……die komt er.
Op een vrijdag in augustus (exacte
datum wordt later bekend gemaakt)
Dan zal ook de kampioen van vorig zijn titel komen verdedigen. Met
zijn team: the Young Dippers. Komt
u ook? Het weer was fantastisch. De
sfeer was perfect. En, de paling van
Piet,……iets anders wil je niet!
Door: P.J.Prochazka

Aalsmeer - Op het moment is fase
2 van het verbeteren van de ondergrondse infrastructuur op de Uiterweg in volle gang.
Dit houdt in dat water en gasleiding en de elektrakabel worden vernieuwd. Ook wordt er glasvezel aangelegd. Overdag wordt het verkeer

geregeld door verkeersregelaars, ‘s
avonds door verkeerslichten.
Vorige week was het erg warm maar
gelukkig kon deze verkeersregelaar
af en toe even schuilen onder de parasol.

KERKDIENSTEN

Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. H.F. Kaldeway,
Wijk bij Duurstede en 18.30u. ds.
K. Muller. Gez. dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Eucharistieviering
in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering in Karmelkerk.
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Diensten Russiche orthodoxe kerk.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed.
Zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Zondag 16 uur is er kerkdienst
voor iedereen.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. A. Creemer uit Kudelstaart.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunieviering.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot en
met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Zondag 31 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat
Zondag dienst om 10u. met Marjolein Vrees.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Geen dienst op 31 juli en 7 augustus.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
18.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Henk
Klein Nagelvoort. Collecte voor
Ouderenwerk. Opvang 0-4 jaar
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 dhr. Van
Bloemen.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.
J. Westerman. Organist: J. Piet.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
kand. J.W. Bassie uit Assen. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Piet Hildering.

Ingestuurd door: Jeroen de Leur
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Honing slingeren op de
Historische Tuin

Acoustic duo op Shack terras

Mike Vos en Marco
Diamantatos in The Shack
Oude Meer - De zomerse zondagmiddagen in The Shack blijven
’n publiektrekker voor jong en oud,
dus bij mooi weer staat ook dit duo
uiteraard op het terras! Mike Vos is
bekend in The Shack als de zanger/
gitarist van The Rolling Stones Coverband The Dead Flowers. Op zondagmiddag 31 juli zal Mike het publiek verrassen met een akoestisch
optreden samen met zijn muzikale maat Marco Diamantatos. Mike
en Marco nemen je mee op een
muzikale reis langs hun persoonlijke inspiratiebronnen uit vele decennia. Nummers van David Bowie, Neil Young, Beatles, Pearl Jam,

The Kings, Black Crowes, Tom Petty, Moody Blues, Bob Dylan zorgen
voor de nodige nostalgische herkenning en kippenvel momenten.
En dit is nog maar een kleine greep
uit het repertoire van dit geweldige
muzikale duo! Dit gaat wederom ‘n
bijzonder gezellige zondagmiddag
worden, dus stap op de fiets, motor, in je auto of boot richting Oude
Meer voor akoestische live muziek
in ’n relaxte sfeer!
The Shack is geopend op zondag
31 juli vanaf 15.00 uur, het optreden
van Mike en Marco begint om 16.00,
entree gratis

Aalsmeer - Stap in de fascinerende
wereld van de bij en laat u alles vertellen over het gele goud dat ze produceren: honing. Zaterdag 30 juli
zijn op de Historische Tuin Aalsmeer
demonstraties honing slingeren in
de bloemenschuur. Tussen 13.00
en 15.30 uur kunt u live aanschouwen hoe imker Eric van der Meer de
oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt.
De werksters hebben weer hun best
gedaan en het resultaat mag er zijn!
De vers getapte honing en andere
leuke bijenartikelen zijn te koop in
de Corridor. Haal de zomer in huis
met deze natuurlijk zoete lekkernij
uit de Historische Tuin. Uw entreekaart geeft gratis toegang tot de demonstratie.
Om 15.00 uur start de veiling. Dit
keer zijn veilingmeester Coos Buis
en opsteker Gerard van de Velden
van de partij. Maak van de gelegenheid gebruik om voordelig een kleurrijke tuin- of kamerplant te scoren.
De Tuin heeft een bonte verzameling fuchsia’s te koop in de winkelkas. Vraag de vrijwilligers om advies.
Ook aan de kids is gedacht. Tijdens
de schoolvakantie is er een aantrekkelijke puzzeltocht uitgezet voor
kinderen vanaf 8 jaar. Aan de hand
van een vragenlijst wordt men door
het tuinbouwmuseum geloodst. Met
slim speurwerk en logisch nadenken kun je de antwoorden verzamelen. Natuurlijk mogen opa en oma of

Nieuwe ‘Hohner’
mondharmonica’s
v.a. €39,95
KOOPJE:

Happen & Stappen in
Aalsmeer-Centrum
Aalsmeer - Voor het vierde seizoen organiseert het VVV-agentschap wandelingen onder leiding
van gidsen door de oude dorpskern van Aalsmeer. Tijdens de wandelingen worden fraaie plekjes aangedaan en monumenten bekeken .
De gidsen vertellen vanuit hun persoonlijke deskundigheid over de
historie van Aalsmeer en geven zo
een dikwijls verrassende kijk op het
dorp. De dorpswandelingen worden
gehouden van april tot en met september op elke laatste zaterdag van
de maand. Wandelingen voor groepen worden op afspraak gehouden.
Zaterdag 30 juli staat er een speciale wandeling op het programma.
Na het succes van vorig jaar wordt
wederom een wandeling georganiseerd onder de noemer Happen &

Stappen. Verschillende gidsen begeleiden de deelnemers tijdens deze wandeling, die afwijkt van de gebruikelijke route. Onderweg zijn er,
in samenwerking met lokale ondernemers, enkele tussenstops met
een lekkere verrassing. Waar en hoe
blijft nog een verrassing. Zeker is
dat het een informatieve, gezellige
en aangename middag gaat worden!
Happen & Stappen op zaterdag 30
juli begint om 13.00 uur in het VVVagentschap in Boekhuis Aalsmeer.
De wandeling eindigt omstreeks
15.00 uur. Deelname kost € 12,50
p.p. Inschrijven kan in het Boekhuis,
via tel. 0297-324454 of info@beleefaalsmeer.nl. Ook bij regen gaat
de dorpswandeling door, in dat geval met een groter aantal binnenlocaties.

Klassieke gitaar
‘Valencia’ 4/4 €69,-

pappa en mamma een handje meehelpen. Wie de puzzeltocht tot een
goed einde brengt, wacht een leuke attentie! Kinderen tot 12 jaar gratis. Verwen uw smaakpapillen met
groenten uit de Tuin. Bietjes, courgettes, Piet Vissers snijbonen, uien,
sperziebonen en Kudelstaartse Koninkjes; met liefde gekweekt en geoogst. Proef het verschil!
Voor meer informatie zie de website
of Facebook.

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Afrikaanse Djembé
(12 inch) €135,-

AANBIEDING:

Blokfluit ‘Yamaha’
(kunststof) €10,-

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

Mooie opbrengst Sympany
kledingcontainers voor OSA
Aalsmeer - Goededoelenorganisatie Sympany heeft dit jaar een bedrag van €10.188,00 gestort op rekening van OSA (stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer).
Dit bedrag is 25% van de opbrengst
in 2015 van de ingezamelde kleding via de containers die in de gemeente Aalsmeer staan. De Sympany-containers groen en crème van
kleur staan op de volgende plekken:
Aalsmeerderweg 207, Haydnstraat 3,
Ophelialaan 167 (Pompplein), Poldermeesterplein, Praamplein 4 en
Sportlaan 43-A. In Kudelstaart vindt
u ze op de Bilderdammerweg 2 en
Robend 14. OSA (OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer) ondersteunt plaatselijke initiatieven voor

ontwikkelingssamenwerking door
middel van verdubbeling van de ingezamelde gelden (tot een maximum van € 2500,-). Omdat OSA dit
geld opnieuw heeft ontvangen kan
zij extra geld besteden voor projecten en voorlichting op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking.
OSA dankt iedereen voor het brengen van hun vodden, kleding, linnengoed, schoenen enzovoort, want
zonder hen was het bedrag opnieuw
niet zo hoog geweest. Mocht u
meer willen weten over OSA kijkt
u dan op de website: www.osaaalsmeer.nl of bel met de secretaris,
Betty Kooij, telefoon: 0297-321509.
Meer informatie over Sympany vindt
u op: www.sympany.nl

Zwemmen onder steigers en
terrassen levensgevaarlijk!
Rode Kruis huldigt vrijwilligers
Aalsmeer - Het Rode Kruis
Aalsmeer heeft maandag twee vrijwilligers gehuldigd. Rina Velders
staat al 20 jaar klaar voor het Rode
Kruis. Ze maakt onderdeel uit van
de chaufeurspool. Ook Jaap Breugem werd in het zonnetje gezet voor
10 jaar inzet als flex-vrijwilliger. Beide vrijwilligers werden bedankt voor
hun belangeloze inzet en toewijding
en ontvingen een oorkonde met een
medaille uit handen van de voorzitter van Het Rode Kruis Aalsmeer,
Dick Overkleeft en een mooie bos
bloemen van Ineke Hoogeveen, be-

stuurslid vrijwilligersmanagement.
Het Rode Kruis zoekt in Aalsmeer en
Kudelstaart nog vrijwilligers die willen helpen bij bijvoorbeeld de taalklas, rolstoelwandelen, soos-middagen en de Rode Kruis interventieboot. Ineke Hoogeveen is bereikbaar
voor meer informatie en aanmeldingen op 0297 -328613 of gein@planet.nl. Meer informatie over de activiteiten van het Rode Kruis afdeling
Aalsmeer – Kudelstaart is te vinden op www.rodekruis.nl/afdeling/
aalsmeer

Aalsmeer - Tijdens deze warme
dagen zoeken veel jongeren verkoeling in het water. Dat is geen probleem, zolang ze niet onder de steigers en terrassen zwemmen. Dat
kan levensgevaarlijk zijn en de politie raadt dit ten sterkste af. De kans

dat de jonge zwemmers gewond raken door draaiende scheepsschroeven of onder de steigers komen vast
te zitten is groot. Voor hulpverleners is dan haast onmogelijk om ze
er onder vandaan te krijgen als het
fout is gegaan.

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - De Watertoren is de komende periode alle zondagmiddagen geopend voor het publiek. De
eerste zondagen van deze maand
trokken dermate veel bezoekers, dat
besloten is tot einde augustus open
te gaan op alle zondagen van 13.00
tot 17.00 uur. Dus ook zondag 31 juli
zijn belangstellenden welkom. Vanaf circa 50 meter hoogte is er een
heel mooi uitzicht over Aalsmeer
en haar verre omgeving. Afhankelijk van het weertype is het veelal
mogelijk tot Utrecht en de duinen
te kijken, dus zo’n 30 à 35 kilome-

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 augustus houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat van de Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur en iedereen

Muziek
Zondag 31 juli:
* Akoestisch optreden Mike Vos en
Marco Diamantatos in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude Meer
vanaf 16u.
Films
Donderdag 28 juli:
* Animatiefilm ‘Ice Age 5: Collision
Course’ in Bioscoop Aalsmeer.
* Film ‘De Grote Vriendelijke Reus’
(DGVR) in Bioscoop Aalsmeer.
30 en 31 juli:
* Live registratie concert André Rieu
in Maastricht in Bioscoop Aalsmeer.
Zaterdagavond vanaf 20u. en zondag vanaf 17.15u. Ook 7 augustus
vanaf 17.15u.

STAGE
MUSIC SHOP
TIP:

AGENDA

ter. Uiteraard ligt het mooie gebied
van Aalsmeer aan de voeten van de
kijker en zijn Schiphol, de bloemenveiling en de Arena duidelijk waarneembaar. Voor de beklimming is de
entree voor kinderen 1 euro en voor
volwassenen 2 euro.
Op zaterdag 3 september staat de
watertoren centraal bij Vuur en Licht
op het water en in het weekend van
17 en 18 september is de watertoren
onderdeel van de Aalsmeerse Kunstroute. Voor informatie kan de website worden geraadpleegd: www.
aalsmeer-watertoren.nl
is welkom. De koffie en thee staan
klaar. Er zijn mogelijkheden om een
kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een gesprek van mens tot
mens te hebben.
U/jij komt toch ook? Neem gerust
iemand mee. De toegang is gratis.

Exposities
Zaterdag 30 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open met exposities. Ook zondag. Ingang via Praamplein.
Tot en met 31 juli:

* Amazing Amateurs in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
t/m zondag van 14 tot 17u.
Tot en met 18 september:
* Stock-expositie in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg (tegenover
watertoren). Open zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders
Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Diversen
Vrijdag 29 juli:
* Presentatie dementie app met lezing in Ontmoetingscentrum in gebouw Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
Zaterdag 30 juli
* Happen & Stappen in Aalsmeercentrum. Start bij VVV-agentschap
Boekhuis in de Zijdstraat. Vanaf 13u.
Zondag 31 juli:
* Watertoren langs Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Maandag 1 augustus:
*Inzameling oud papier op het terrein van de The Beach. Oud papier
inleveren kan tussen 10 en 19u.
Donderdag 4 augustus:
* Kaartmiddag voor ouderen in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.

Extra voorstellingen concert
André Rieu in bioscoop
Aalsmeer - De live registratie van
André Rieu’s concert in Maastricht
op zaterdagavond 23 juli in Bioscoop Studio’s Aalsmeer was uitverkocht, Vanwege de grote belangstelling is besloten om extra avonden in te lassen zodat meer inwoners de mogelijkheid krijgen om
te genieten van ‘de Koning van de
Waltz’. De zomeravondconcerten
zijn elk jaar een grandioos spektakel vol prachtige muziek, humor,
grote decors en licht- en vuurwerkshows. Daarnaast komen de nodi-

ge gastartiesten voorbij. Zoals altijd wordt André vergezeld door zijn
beroemde Johann Strauss orkest,
zijn sopraan, tenors en zeer speciale gasten. Het concert duurt ongeveer 3 uur en bevat een pauze van
15 minuten. De toegang bedraagt
12,50 euro per persoon.
Kaarten voor de extra voorstellingen
op zaterdag 30 juli vanaf 20.00 uur
en de zondagen 31 juli en 7 augustus vanaf 17.15 uur zijn te reserveren via 0297-753700 en bioscoop@
studiosaalsmeer.nl.

Lijkt wel depot Meerlanden
Aalsmeer - “Dit trof ik dinsdagochtend 19 juli aan achter de plastic-afvalcontainer aan de Zwarteweg. Het
lijkt wel een depot van de Meerlanden”, laat Jan van der Zwaard in een
schrijven weten. Een loopwagen,
kleding, een bak, een rek en onder andere een kussen. “Ze zijn alleen vergeten het kind er ook bij te
zetten, maar dat ruimen ze volgende week wel op, denk ik”, grapt hij.
Dit hoort natuurlijk niet. Grof vuil
kan naar Meerlanden in Rijsenhout
gebracht worden. Ook wordt om
een aantal weken grof vuil thuis opgehaald. Kijk hiervoor op de website
van het afvalverwerkingsbedrijf aan
de Aarbergerweg. Iets wat je niet

meer nodig hebt, zet je niet klakkeloos bij een container. Dit kan en
mag echt niet! Zo 2015...

‘Zomerse 50’ van (on-)bekende
Aalsmeerders op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de zomervakantie draait Radio Aalsmeer gewoon
door voor iedereen in Aalsmeer en
Kudelstaart. ‘Door de Mangel’ zendt
de komende weken herhalingen uit
van gasten die eerder in het jaar
in de spotlights stonden. Maandag
hoort u de aflevering met kraanmachinist en tevens tennisliefhebber
Marcel Mieremet. Overdag klinkt er
non-stop muziek en ’s avonds zijn
programma’s te beluisteren die misschien wel door uw buren gepresenteerd worden! Bent u in de zomer toevallig een keer in Studio’s
Aalsmeer? Dan kunt u een verzoekje inspreken in de speciale praatpaal die voor de studio in Studio’s
Aalsmeer (Van Cleeffkade) staat. Je
verzoekje hoor je dan terug op donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur in
‘Praatpaal Aalsmeer’.
Ieder jaar wordt door 150 omroepen in Nederland en België de hitlijst ‘Zomerse 50’ uitgezonden. De
lijst wordt samengesteld door luisteraars. Surf naar www.zomerse50.
nl en geef jouw vijf favoriete zomerhits door. Daarmee maak je tevens kans op een mooie vakantie naar Tsjechië, de winnaar mag
namelijk met vijftien vrienden een
week doorbrengen in een luxe vakantievilla. In de Zomerse 50 staan
de grootste zomerhits ooit en dit
jaar is de zestiende editie. Vorig jaar
stond Kaoma op 1 met de Lambada,
op 2 stond Bryan Adams met Summer of ’69 en Kid Rock stond op 3
met All summer long. De ‘Zomerse
50’ wordt op zondag 28 augustus op
Radio Aalsmeer uitgezonden en gepresenteerd door Frank Bunnik en
Walter de Vries.
In de zomer is ‘Vrijdagavondcafé’ tijdelijk omgedoopt tot ‘Ron’s Vrijdagavond Zomer Muziekcafé’. Daarin draait Ron Leegwater de beste, maar ook de inmiddels vergeten
zomerhits uit de 80’s en 90’s, afgewisseld met de hits van nu. Natuur-

lijk ook de favoriete zomerhits van
(on)bekende Aalsmeerders, die zelf
de plaat aankondigen. Deze week
zijn dat Leen Mulder, Esther Sparnaaij en Jasper Leegwater. Verder
het Westeinder Weerbericht en hitfeiten bij de zomerse nummer 1 hits.
Wil jij ook jouw zomerhit laten horen? Bel vrijdag tijdens de uitzending tussen 21.00 en 23.00 uur met
Ron in de studio op 0297-325858. Of
stuur een mailtje naar studio@radioaalsmeer.nl.
Afgelopen zaterdag kreeg Sem van
Hest zoveel reacties op zijn speciale programma, dat hij heeft besloten om wederom een uitzending
omtrent respect en saamhorigheid
te maken. Hij maakte het programma vanwege de recente gebeurtenissen in Frankrijk, maar deze week
moest het Zuiden van Duitsland tevens zijn adem inhouden. Van Hest:
”Ik kreeg de vraag of ik meer muzikale statements over respect voor
andere culturen en andersdenkenden kan vinden. Een mooie uitdaging waar ik zaterdag zeker aandacht aan zal schenken.”
Het is zomerreces voor de lokale politici. Samen met hen zal Sem
van Hest daarom over hun muzikale voorkeuren praten in plaats van
de politiek. Deze week is Marjanne
Vleghaar (VVD) te gast. Haar muziekkeuze is zo groot en divers dat
er makkelijk drie uur radio gevuld
had kunnen worden. Zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur is het resultaat te beluisteren.
Radio Aalsmeer hoor je via 105.9 FM
in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en
via www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter (@RadioAalsmeer) en Facebook (www.
facebook.com/radioaalsmeer).
Radio Aalsmeer ook op Twitter (@
RadioAalsmeer) en Facebook (www.
facebook.com/radioaalsmeer).
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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vastgestelde structuurvisie 2016 gpa,
inclusief royal floraholland
Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de structuurvisie ‘2016 Green Park Aalsmeer, inclusief Royal FloraHolland’ vastgesteld. Met ingang van vrijdag 29 juli 2016 zal de
vastgestelde structuurvisie gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage liggen.
Wat is het doel van de structuurvisie?
In 2011 is er voor Green Park Aalsmeer een structuurvisie
vastgesteld vanuit de doelstelling om het gebied, vanwege
de nabijheid van de bloemenveiling, tot ontwikkeling te
brengen als een bedrijventerrein voor hoofdzakelijk sierteeltgerelateerde- en lokale bedrijven. Dit gebied is globaal gelegen tussen de woonkernen van Aalsmeer en Nieuw Oosteinde. De economische omstandigheden van de afgelopen jaren
en de ontwikkelingen in de sierteeltsector hebben geleid tot
een andere economische ruimtevraag. De ruimtevraag voor
sierteelt(gerelateerde) bedrijven is minder dan oorspronkelijk voorzien. In plaats daarvan neemt de ruimtebehoefte
vanuit andere bedrijfssectoren juist toe. Hierbij kan gedacht
worden aan o.a. logistiek, food, toerisme, ‘home, gift & garden’, toerisme ((Floriworld) en hotels.
De wijzigingen in de marktbehoefte vraagt ook om een andere inrichting van de gronden, zoals de gewenste omvang
van de bedrijfskavels, de eventuele mogelijkheid van bedrijfswoningen en de stedenbouwkundige voorschriften voor
nieuwbouw (bouwbepalingen).
Het doel van de structuurvisie ‘2016 GPA, inclusief Royal
FloraHolland’ is om de thans geldende structuurvisie uit
2011 op onderdelen te herzien, zodat het gebied zich op een
goede manier kan ‘verkopen’ aan de juiste doelgroepen in het
bedrijvensegment. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de
wijzigingen ten opzichte van de structuurvisie 2011 apart
beschreven in een zogenaamde “Staat van Wijzigingen”.
Waar vind u informatie?
De structuurvisie wordt op 29 juli 2016 beschikbaar gesteld.
De visie vindt u op de volgende manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.
nl door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SVGPAALSM2016-VG01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website
www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije
inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur
tot 20.00 uur.
De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag
8.30-12.30 uur.
bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een
structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
beleidsregels terugvordering en verhaal
gemeente aalsmeer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat de ‘beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aalsmeer op 26 juli 2016 in de
vergadering van burgemeester en wethouders is vastgesteld.
In dezelfde vergadering is de ‘‘beleidsregels terugvordering
en incasso WWB, IOAW, IOAZ 2012’ ingetrokken.
inwerkingtreding en overgangsrecht
De ‘beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aalsmeer’ treedt op 1 augustus 2016 in werking.
Op dat tijdstip wordt de “beleidsregels terugvordering en incasso participatiewet, IOAW en IOAZ” zoals vastgesteld in de
vergadering van burgemeester en wethouders van 23 december 2014, ingetrokken.
ter inzage
De bijbehorende documenten kunt u vanaf 27 juli tot en met
27 augustus 2016 inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
bezwaar en beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”.
Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer
woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
CMYK / .eps
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Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen
F.B.

06-01-2016 20-07-2016

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

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

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Ślepko
van der Borght

M.
E.

12-07-1989 21-07-2016
11-08-1985 19-07-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook
stuurt u een kopie van het besluit mee.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Mijnsherenweg 45C01, 1433 AP (Z-2016/039526) het realiseren van 12 prefab bedrijfsboxen
- Rietwijkeroordweg 40, 59 en 66, 1432JE (Z-2016/038781)
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik
van een weiland en/of parkeerterrein voor festivalbezoekers van 15 t/m 24 juli 2016
- Beethovenlaan 56, 1431 WZ (Z-2016/039796) het plaatsen van een naambord op de gevel
- Rietwijkeroordweg 59 en Mr.Jac.Takkade 40, 1432 JG (Z2016/039123) het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het gebruik van een weiland en/of parkeerterrein
voor festivalbezoekers van 4 t/m 8 augustus 2016
- Herenweg 58, 1433 HB (Z-2016/040149) het geheel vervangen van de bestaande beschoeiingen
- Nabij Stommeerkade 33 (aansluiting Burgemeester Kasteleinweg), 1431 EK (Z-2016/040413) het aanleggen van
een in- en uitrit t.b.v. het bouwverkeer gebied Polderzoom
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/040371) het vervangen van
2 containers in 2 silo’s het deels herzien van brandscheidingen in het gebouw, het wijzigen van de in- en uitritten
en het wijzigen van het aantal parkeerplaatsen voor personenwagens en trucks.
verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide
procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Stuurboordstraat 6b, 1433 SC (Z-2016/032648) het
plaatsen van een damwand
- Kerkweg 62, 1432 EJ (Z-2016/031072) het plaatsen van
een dakkapel aan de zuidoost-zijde
aanvragen ligplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een ligplaatsvergunning zijn
ontvangen.
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 154 WS8, 1431 AS (Z-2016/038331) het verplaatsen van de woonark voor niet-permanente bewoning
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Emmastraat 29, 1432 EW (Z-2016/027876) het plaatsen
van een dakopbouw
- Nabij Wim Kan Dreef 2A, 1433 HM (Z-2016/029397) het
plaatsen van een stalen damwand
- Oude Spoordijk 8 ws, 1432 AB (Z-2016/032042) het vernieuwen en uitbreiden van een schuur
- Naast Brazilielaan (Z-2016/030917) het tijdelijk plaatsen
van een reclamebord t.b.v. verkoop van de kavels Greenpark

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Begoniastraat 55, 1431 TB (Z-2016/039168) het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/040350) het slopen
van afdeling 6 van het voormalige tuinbouwkascomplex
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/039963) (activiteitenbesluit) het veranderen van het bedrijf
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/034073)
Activiteitenbesluit m.b.t. beëindiging activiteiten tankstation aan de zuidzijde
- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM (Z-2016/035148) Activiteitenbesluit t.b.v. het plaatsen van lichtmasten en ledarmaturen tijdens de aanleg van het 2e kunstgrasveld
RKDES
- Begoniastraat 55, 1431 TB (Z-2016/039168) het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS (Z-2016/040350) het
slopen van afdeling 6 van het voormalige tuinbouwkascomplex
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Bellefleurstraat 5, 1432 LJ (Z-2016/033744) het plaatsen
van een dakkapel op het achterdakvlak
- Schinkeldijkje 20, 1432 CE (Z-2016/029748) het oprichten van een woonhuis
buiten behandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2016/008367) het oprichten
van een nieuwe kantine en het wijzigen van gebruik bestaande kantine
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/026193) het plaatsen
van een vaste terrasoverkapping over het bestaande terras van het restaurant

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 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.

geWeigerde omgevingsvergunning,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 282a, 1431 AW (Z-2016/019438) het plaatsen
van een terrasoverkapping op een recreatielandje

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

ingetrokken vergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 255, 1432 CM (Z-2013/019634) het vergroten van de bestaande bedrijfsruimte

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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ingezonden

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Grens bereikt, groen meer
belangrijk dan woningen
Kop van de Nieuwe Meerbode van
21 juli: “Gemeente zoekt en vindt alternatieve woonlocaties.” Niet verder nadenkend lijkt het een sympathieke maatregel om een aantal jongeren, senioren en alleenstaanden
te huisvesten. Er is sprake van woningnood maar er is ook een grens
aan bebouwing. Een volgebouwde
wijk is op zijn zachtst gezegd een
weinig aantrekkelijke wijk en het
probleem van woningnood zal dan
nog steeds bestaan. Het opofferen
van groen heeft een aantal negatieve effecten. Niet alleen op de gezondheid en de leefbaarheid maar
ook op de waarde van de omringende woningen. Groen krijgt daarnaast steeds meer de functie van
wateropvang bij pieken in de neerslag.
Volgens allerlei onderzoeken bestaat er een relatie tussen groen
en gezondheid. De aanwezigheid van groen kan er voor zorgen dat depressies minder voorkomen, het aantal nekklachten terugloopt en het percentage inwoners dat migraine of ernstige hoofdpijn heeft wordt verlaagd. Leefbaarheid en welbevinden nemen toe bij
meer groen in een wijk. Omge-

keerd nemen die af als groen minder wordt of verdwijnt. Wat de leefbaarheid betreft heeft men aangetoond dat groen zelfs de sociale cohesie van bewoners en daarmee de
burgerparticipatie verbetert. Als ik
me beperk tot de groenstrook naast
de Proosdijhal in Kudelstaart (Edisonstraat) kan ik me daar wel iets
bij voorstellen. Bij dit hondenuitlaatveld, dat onlangs gerenoveerd en
opnieuw ingezaaid is, staan regelmatig bewoners een praatje te maken. Terwijl honden zich veilig binnen de omheining uitleven met het
hollen achter een tennisbal worden
de laatste nieuwtjes uitgewisseld of
wandelen groepen kinderen daar
autovrij tussen school en sporthal.
Kudelstaart heeft al niet veel groen,
kijk maar eens op een luchtopname van Google-Maps. Akelig smalle
groenstrookjes vergeleken met andere Gemeenten. Het groene veld
aan de westkant van de Proosdijhal
is al gehalveerd door bebouwing en
een parkeerterrein en nu moet het
groen aan de oostzijde ook nog verdwijnen? Lijkt me een uiterst slecht
plan!
Peter de Vries
Kudelstaart

Bermtuin Mijnsherenweg
op eigen initiatief
Kudelstaart - Je móet er gewoon
even naar kijken, als je de tuin van
de familie Goes aan de Mijnsherenweg langsrijdt. Er is zoveel te zien
aan kleuren en vormen; een bloemenzee met in het midden een keurig gazon en aan de uiteinden hoog
gewas met daartussen soms zeer
bijzondere bomen en planten. Een
tuin die wel een paradijs lijkt. Daar
moet iemand met een passie voor
planten en bloemen achter zitten.
En dat klopt: Ton Goes heeft jaren in
de orchideeën gezeten (snij-cymbidium) aan de Aalsmeerse Legmeerdijk. Ook daar was de voortuin al
niet te missen met een ophaalbrug
die in december prachtig verlicht
was. Sinds 9 jaar woont het echtpaar Goes echter in Kudelstaart. Ton
zorgde in vier jaar tijd voor een tuin
die wel een schilderspalet lijkt. De
liefhebber kan er wel een goed uur
in rondkijken en veel ontdekken.
Dat deden bezoekers van de Open
Tuinen trouwens als tweemaal. Achter het huis is een heuse 'verborgen tuin'. Ontworpen door Ton en

Lenie winnaar
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op 31 augustus vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 20 juli is gewonnen door
Lenie van Klink met 5142 punten,
gevolgd door Joop Biesheuvel met
5124 punten, Wil ter Horst met 4992
en Dirk Tromp met 4971 punten.

met 'spul' dat hij over had, gekregen
planten soms en hergebruik van bijvoorbeeld keien is hier met pleintjes
en al een waar lustoord ontstaan. Er
zijn ook fruitbomen, een kas, hanging baskets, agapanthussen groter
dan een kinderhoofdje en dan zijn
er nog... de planten en bloemen die
niet in zijn eigen tuin staan. Want
Ton heeft verderop, bij de afslag
naar de wijk waar ook de school
te vinden is, een strook volgeplant
met bloemen en planten. Ook heeft
hij een stuk berm voor zijn huis voor
zijn rekening genomen. Daar bloeien hortensia's, geraniums en nog
meer kleurig goed. Aan de overzijde trouwens is de berm eveneens
de moeite waard; overbuurman Piet
Weerdenburg beplantte de meterslange berm aan de kant van het
voormalig RKDES-terrein. Op deze
manier doet Aalsmeer (nou ja, Kudelstaart) echt zijn naam als bloemendorp eer aan. Op eigen initiatief.
Om vrolijk van te worden!
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nieuws uit de regio!
regio!

zie
zie onze
onze site:
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Opheffing van losloopgebied
voor honden in Ecuadorlaan
Aalsmeer - Hondenbezitters opgelet: de Ecuadorlaan is sinds kort een
doorgaande weg geworden. Omdat
deze weg dwars door het losloopgebied (ter hoogte van sporthal De
Bloemhof) loopt, heeft de gemeente besloten dit losloopgebied per direct op te heffen.
Met het opheffen van dit tijdelijk losloopgebied wil de gemeente voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. “De veiligheid van
uw hond staat voorop”, aldus de gemeente in haar persbericht. Hondenbezitters zijn vast en begrijpelijk

teleurgesteld. Want, er komt vooralsnog geen ander losloopgebied
voor in de plaats. “Op dit moment
is er geen beschikbare ruimte om
dit te realiseren”, laat de gemeente
verder weten. Wel worden mogelijkheden gegeven waar inwoners hun
honden wel lekker kunnen laten ravotten. “In Aalsmeer zijn nog andere plekken om uw hond uit te laten.“
En zelfs een tip: “Het Amsterdamse bos is ook een mooie optie.” Er
wordt overigens wel onderzocht of
een gedeelte van het losloopgebied
behouden kan blijven.

Winkeldiefstal
Aalsmeer - Op donderdag 21 juli
heeft er winkeldiefstal op het Poldermeesterplein plaatsgevonden.
Na de winkeldiefstal is er direct
een 30 jarige man zonder vaste

woon- of verblijfsvergunning aangehouden. Uit onderzoek bleek
dat er nog een 24 jarige man bij
betrokken was. Deze tweede persoon is niet vervolgd.

Fietser gewond
Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli is
er om 21.00 uur op de Aalsmeerderweg een fietser gewond geraakt. De 47 jarige fietser zonder
vaste woon- of verblijfsvergun-

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaart middag in het Dorpshuis ’t
Podium te Kudelstaart, van 13:30 tot
16:30 uur. Op donderdag 21 juli is het
klaverjassen gewonnen door Huub
Bouwmeester met 5578 punten, 2e
is Riet Pothuizen met 5137 punten en
3e Jaap Spaargaren met 5103 pun-

ten. Bij het jokeren was Gerard de
Wit deze week met 180 punten 1e,
Trudy Knol met 239 2e en Bets Teunen met 278 punten 3e. Belangstelling voor onze gezellige kaartmiddag?? Graag zouden wij er nog enkele jokeraars bij hebben, iets voor
U?? Kom gerust eens kijken. Voor inlichtingen: Nico de Ron, 0647890256

Aalsmeer - In de nacht van zondag 24 juli op maandag 25 juli is
er ingebroken in een woning aan
de Citroen Vlinderstraat. De dieven zijn via een losstaand keukenraam naar binnen geklommen en hebben de woning via de
voordeur verlaten. De dieven zijn
er vandoor gegaan met een zwarte kinderwagen van het merk Bugaboo Cameleon3. Ook de luier-

tas met daarin een portemonnee
is meegenomen.
De politie zoekt getuigen van deze dieftal. Heb je iemand midden
in de nacht een persoon met een
kinderwagen zien lopen? Neem
dan contact op met de politie via
0900-8844.

Brand in bedrijf Oosteinderweg

Verstopt in de bosjes
Rijsenhout - De politie Kennemerland is vrijdagavond 22 juli met succes op boevenjacht gegaan. Een 33 jarige man uit Rijsenhout dacht in te kunnen breken bij een sportvereniging aan
het Konnetlaantje. Op alarm op
het pand had hij niet gerekend.
Toen dit afging is de man er snel
op een fiets vandoor gegaan. Een

getuige zag dit en heeft direct de
politie gealarmeerd. Agenten waren snel ter plaatse en zijn met
een politiehond in de omgeving
gaan zoeken. De inbreker was
snel gevonden. Hij had zich verstopt in de bosjes. De Rijsenhouter is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Brand in winkel

Aalsmeer - Op donderdag 21 juli
rond kwart over drie in de middag
is de brandweer van Aalsmeer
samen met collega’s uit Amstelveen uitgerukt voor een brand in
een bedrijf aan de Oosteinderweg. Er was brand ontstaan in het
dak door slijpwerkzaamheden. De
brandweer heeft het vuur geblust.

Om zeker te zijn dat de brand uit
was, is een deel van het dak verwijderd. De politie heeft assistentie verleend. Vanwege de brand is
de Kerkweg enige tijd afgesloten
geweest voor verkeer. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.
Foto: Marco Carels

Navigatie weg uit auto
Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli tussen 11u ‘s ochtends en half
12 ‘s avonds is er uit een Duitse
auto op de Rietwijkeroordweg na-

Brandweer extra alert met
warm zomers weer

vigatie gestolen. De eigenaar van
de grijze Audi A3 was op dat moment op een festival in het Amsterdamse bos.

Inbraak woning Machineweg

snel onder controle. De container
is licht beschadigd. Hoe de brand
heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht.
Neem drinken mee
Een persoonlijke ‘hitte-tip’ ook van
de brandweer: Let ook goed op je
zelf. Zorg ervoor dat je voldoende
blijft drinken. Neem bijvoorbeeld
voldoende water mee als je met de
auto gaat reizen. In een file kan de
temperatuur in de auto snel oplopen. Een flesje drinken mee op de
fiets of tijdens een wandeling is met
deze warmte overigens ook geen
overbodige luxe.

Huub en Gerard winnen
bij de Ouderensoos

ning had een hoofdwond en diverse schaafwonden, De ambulance is gekomen en de fietser is
ter controle naar het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp gebracht.

Containerbrand in Beethovenlaan

Aalsmeer - Het warme, zomerse weer is heerlijk, maar vergt wel
aanpassing en alertheid, aldus de
brandweer, die waarschuwt voor
berm- en natuurbranden. Door het
warme weer is de grond droog en
kan het vuur verraderlijk snel om
zich heen slaan. Bel dus direct de
brandweer bij het ontdekken van
een natuurbrand.
Of een ander soort brand, zoals
woensdagavond 20 juli. De brandweer werd rond half twaalf in de
avond gealarmeerd voor een brandje in een container bij een supermarkt aan de Beethovenlaan. Het
vuur hadden de brandweerlieden

Restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Geen zin om te koken? kom dan a.s. woensdag en vrijdagavond
gezellig bij ons eten. Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen menu
met op woensdag een koninginnensoep met daarna een rijk gevulde
huzarensalade met daarbij gevuld ei, rosbief, ananas, ham-asperge,
gerookte zalm en haagse bolletjes. En een heerlijke chocolade bavarois
als dessert. Vrijdag bestaat het menu uit een voorgerecht van meloen
met Ardennerham met daarna kalkoen reepjes in roomsaus, geserveerd
met doperwten, worteltjes, Griekse salade en aardappel kroketjes. En
als dessert Griekse yoghurt met vers zomerfruit. Voor reserveringen/
inlichtingen kunt u bellen met 0297 820 979. Nobelhof 1. Vanaf 1
augustus wordt het broodje van de maand een ‘broodje kroket‘.
Voor €4,50 krijgt u twee Van Dobben
rundvleeskroketten met naar keuze
wit/bruin, of volkoren brood.

Opmerkelijke diefstal

Politie: Niet verzekerd kan
grote gevolgen hebben
gen voor deze geconstateerde overtredingen.
Op facebook doet de politie een
waarschuwing uit: “Het rijden zonder rijbewijs of onverzekerd rijden
kan grote gevolgen hebben voor
de bestuurder die betrokken is bij
een verkeersongeval. De verzekeraar keert vaak niet uit voor de opgelopen schade. Ook mag de tegenpartij de schade op de bestuurder
verhalen. In sommige gevallen kan
het schadebedrag (inclusief kosten
vanwege letsel) oplopen tot enkele
tienduizenden euro’s.”

‘Terras bij ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart’
Vele Kudelstaartse senioren hebben inmiddels de weg gevonden naar
Wijkpunt ‘Voor Elkaer.’ Er zijn daar tal van activiteiten en ook kan er tussen de middag en op de woensdag- en vrijdagavond heerlijk gegeten
worden. Nu het mooie weer zich aandient is ‘Voor Elkaer’ uitgerust met
een terras. Het is nu mogelijk voor onze gasten om bij goed weer buiten
te zitten.

Joke van der Zee.

Bestuurder snorfiets betrapt!

Aalsmeer - Afgelopen woensdag
20 juli zagen agenten een snorfiets
rijden met twee jongens. De bestuurder leek in de ogen van de politie erg jong om een rijbewijs te hebben en besloten werd de snorfiets
tot stoppen te manen. Na controle
bleek inderdaad dat de bestuurder
niet in het bezit was van een geldig
rijbewijs. Bovendien bleek de snorfiets niet verzekerd, was niet voorzien van geldige kentekenplaten en
er kon dus ook geen kentekenbewijs getoond worden. De bestuurder heeft een proces-verbaal gekre-

Musica groots, ´Ciske de rat´ !
Donderdag 4 augustus organiseert het Inloopcentrum i.s.m de
gastvrouwen van wijkpunt ‘Voor Elkaer’ een Musica in het groot! We
gaan kijken naar: “Ciske de rat”, een Nederlandse speelfilm! Het verhaal
speelt zich af midden in de jaren 1930. Ciske is een straatjongen die weinig ouderliefde krijgt. Zijn vader is zeeman en bijna altijd weg, en Ciske
moet noodgedwongen bij zijn moeder wonen, die niets van hem moet
weten. Hoofdrolspeler Danny de Munk scoorde een grote hit met het
liedje ‘Ik voel me zo verdomd alleen’ (geschreven door Karin Loomans en
Herman van Veen). Deelname aan de activiteit is gratis, consumpties zijn
voor eigen rekening. Inloop vanaf 14.00 uur, de activiteit start om 14.30
uur.

Aalsmeer - Bij te slopen huizen
aan de Machineweg heeft er tussen woensdag 20 juli 21.00 uur en
donderdag 21 juli 09.00 uur een inbraak plaatsgevonden. De dieven
hebben de achterdeur vernield en
zijn er vandoor gegaan met klein
Aalsmeer Even voor een uur in
de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 juli is brand uitgebroken
in een supermarkt aan de Hornweg, hoek Machineweg. De politie en de brandweer zijn ter plaatse gegaan. Boven de winkel is een
woning. De bewoner hiervan had

het huis al verlaten. De brandweer
heeft het vuur geblust. De brand
was snel onder controle, waardoor de schade relatief beperkt
is gebleven. De oorzaak van de
brand is nog onbekend. De politie doet nader onderzoek.
Foto: Marco Carels

geld. Het zijn overigens niet de eerste inbraken, al vaker hebben dieven zich toegang verschaft tot de
oude huizen. De politie raadt aan
geen kostbare goederen in het
zicht te leggen. Berg ze goed op.
Bel bij onraad direct 0900-8844.

Inbraakpoging
Aalsmeer - Op donderdag 21 juli heeft rond vijf uur in de ochtend
een poging tot inbraak plaatsgevonden in de Jac. P. Thijsselaan.
In de nacht hebben buurtbewo-

ners een klap gehoord en ‘s ochtend werd ontdekt dat er met een
baksteen is geprobeerd een ruit in
te gooien. Er is niets gestolen.
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kinder- en jeugdkrant

Kindervakantieweek 2016
was weer een groot succes
Aalsmeer - Van 18 t/m 22 juli hebben 152 kinderen weer kunnen genieten van de Kindervakantieweek.
Dankzij meer dan 35 enthousiaste
vrijwilligers van tussen de 16 en 35
jaar is het ook dit jaar met het ontzettend warme weer gelukt om er
een geweldige week van te maken.
Zondag 17 juli kwamen de vrijwilligers al in de middag bijeen om onder begeleiding van Gilbert Themen een communicatie training
(B.R.I.C.K. Toolkit: effectief communiceren) van 2 uur te krijgen. Hierin kregen zij praktische communicatie tools aangereikt die ze tijdens
en na de Kindervakantieweek kunnen gebruiken in relatie tot elkaar
en deelnemende kinderen. Atletiek-

vereniging AVA opende wederom
haar deuren voor de Kindervakantieweek van de Binding. Sinds een
paar jaar werkt de Kindervakantieweek samen met de Voedselbank
en Vluchtelingenwerk. Door extra
giften van bedrijven en particulieren kon er een groep kinderen geplaatst worden op de gesponsorde plekken. Onze dank hiervoor is
groot! Op maandag werden prachtige hutten gebouwd. Dit jaar was
het thema Tijdreizen! Ook op dinsdag en woensdag werd er nog volop aan de hut geknutseld. Natuurlijk was er met het warme weer elke dag waterijs, maar op dinsdag
kwam de echte IJscoman langs met
overheerlijke zelfgemaakt softijs…

wat een feest!, bedankt hiervoor de
kinderen hebben er enorm van genoten. Woensdagmiddag was het
Zeskampdag. De kinderen konden
heerlijk over de stormbaan rennen
en daarna nog door naar het levend
sjoelen om vervolgens nog te gaan
kwallenballen…water was al om
aanwezig om mee te spelen. Dit was
dan ook heerlijk voor de verkoeling.
Donderdag was het tijd voor de
sportdag! Sportvereniging Omnia
verzorgde net als vorig jaar een mini-workshop trampoline springen
en ook de afdelingen dans en tumbling waren van de partij! Ook was
er een stormbaan en voetbal. ! Een
zeer afwisselende dag die afgeslo-

ten werd met het voordoen aan de
ouders van het dansje dat ze die
dag hadden geleerd. Voor diegene
die nog meer wilde dansen was er
‘s avonds nog disco in jongerencentrum N201, die uiteraard ook in het
teken van Tijdreizen stond! Vrijdag
was dan echt de allerlaatste dag. ’s
Morgens hielpen alle kinderen met
het afbreken van de hutten en het
netjes opruimen van het grasveld bij
de atletiekbaan. In de middag gingen ze gezamenlijk op zoek naar
het hulpje van de professor. Door
het opsporen van alle vossen kwamen ze uiteindelijk achter de schuilplaats van het hulpje Ribedebi.
Volgend jaar ook meedoen? Het is
op dit moment nog niet duidelijk
wanneer de Kindervakantieweek
2017 plaats zal vinden. Houd u hiervoor de Nieuwe Meerbode en de
website van de Binding in de gaten.
Met dank aan onze fantastische
vrijwilligers groep en onze sponsoren. Zonder hun hulp zou de Kindervakantieweek er niet hetzelfde
uitzien.

Bericht vanuit het
Bindingkamp Wigny 2
Aalsmeer - Hier een bericht vanuit Wigny 2, 2016. Het is hier fantastisch, de sfeer zit er lekker in. De regenbuien zijn wat minder, maar gelukkig schijnt de zon ook nog. Vrijdagochtend half 6 zijn we begonnen
aan dit avontuur, waarvan we hopen
dat het nooit zal eindigen. Na wat
vertraging zijn wij om half 7 gaan rijden in de superdeluxe bus. We zijn
om 12 uur gearriveerd in ons 3 sterren resort. Nadat we onze bagage
hebben gedropt in de kamers, begonnen we aan onze hels erbarmelijke verkenningstocht in het levendige bos van Wigny. Na deze tocht
die wat langer duurde dan gepland,
hebben we een heerlijke culinaire
maaltijd van onze privékoks gegeten. Na een ietwat onrustige nacht
zijn we fris begonnen aan de volgende dag maar de frisheid hield
niet lang stand, toen we onze conditie gingen aanscherpen met het

mountainbiken. De modder zat tot
in de naad. Na weer helemaal gereinigd te zijn begonnen wij aan de
avond. We zijn gaan zitten in onze
privé bioscoop en hebben een enge film aanschouwd. Helaas was de
dropping gecanceld door het verschijnen van het everzwijn genaamd
Wilfred. De nacht was vrij heftig en
men is niet aan veel slaap toe gekomen. De volgende dag stonden we
met vermoeide hoofden bij de vlag
en kon de dag beginnen. Het assortiment bood ons een sportief dagje
aan en daarbij scheen de zon uiterst
fel. Hierdoor konden wij wat leuke wateractiviteiten doen. Na een
heerlijke barbecue op ons mooie
terras begonnen wij aan een serieuze avond. De nacht verliep rustig
en we sliepen allemaal als roosjes.
We gaan er nog een paar super leuke dagen van maken met de leukste
leiding en onze kampvrienden.

Vakantie voor kinderen
via Europa Kinderhulp
Aalsmeer - Europa Kinderhulp
heeft zich ook dit jaar weer vol ingezet om vakantieouders te vinden
die kinderen drie weken willen opnemen in hun gezin voor een vakantie om nooit te vergeten. Het betreft
kinderen die opgroeien in zorgelijke situaties en die nauwelijks weten
hoe het er in een gewoon gezin aan
toe gaat. De kinderen verblijven bij
de vakantieouders thuis.
De kinderen ervaren dat er ruimte
is om te spelen en om gewoon kind
te mogen zijn, dat er oprechte aandacht voor ze is en waar tijd wordt
vrijgemaakt voor ze.
Zorgeloze vakantie
Fietsen, buiten spelen, samen eten,
spelletjes doen, een boswandeling
of voorlezen, maar vooral gewoon
meedraaien in het gezin, gewoon
bij u thuis. Het lijkt zo gewoon, maar

voor deze kinderen is dit soort aandacht heel bijzonder.
U kan deze kinderen tegenkomen in
de speeltuin, op het strand of misschien wel gewoon bij u in de straat.
Na drie weken gaan ze opgeladen
naar huis met een rugzak vol positieve ervaringen.
Het spreekt voor zich dat dit waardevol is in hun jonge leven, maar zeker ook voor hun toekomst. Dit is de
invulling voor ongeveer 1500 kinderen die verblijven bij vakantieouders
in Nederland. Daarvan komen ruim
140 kinderen bij gezinnen in NoordHolland.
Er komen kinderen uit Duitsland,
Frankrijk, Oostenrijk en Nederland.
Ga voor meer informatie of aanmelding als vakantiegezin of vakantieouder naar: www.europakinderhulp.
nl of neem contact op met de heer
Gert Pool via 023-5272560.

De diehards die tijdens een plotselinge regenbui toch klaar gingen zitten voor
het avondprogramma

‘Kwallenballen’ in Almen
Aalsmeer - Hallo daar thuis in
Aalsmeer, hier het Almen 2 kamp!
Wij zijn zaterdag goed aangekomen
in Almen en hebben het dol fijn! Zaterdag zijn we gefietst naar de dikste eik van Laren en dat was eigenlijk gelijk al het hoogtepunt van de
week. Zondag hebben we nog veel
verder gefietst tijdens de fietsspeurtocht. Dat was een heel eind, voor
sommige groepjes zelfs meer dan
de bedoeling was! Je moest namelijk zelf de route zoeken en de leiding wist helemaal niks.
Maandag hebben we een pittige sportdag gehad waarbij we opwarmden met een superstom nummer van de leiding genaamd Doppeldouche. Toen deden we alle-

Veel groetjes vanaf Texel
Aalsmeer - Vrijdag 22 juli om kwart
over 12 ’s middags reden wij weg
vanaf het zwembad de Waterlelie.
Na een klein uurtje rijden kwamen
we aan in Den helder waar wij op de
boot stapten richting Texel. Eenmaal
op Texel aangekomen zijn wij met
de fiets naar ons kamphuis gefietst.
Het is een erg groot huis met een
gezellige woonkamer. Na een kennismaking met boer André hebben
wij ons georiënteerd en alles in en
rondom het huis verkend. ’s Avonds
hadden wij lekkere pasta gegeten.
Na het eten hebben wij het kampthema behandeld welke luidt: kijk
eens door de bril van een ander. Aal
heeft ons hierna verteld over Wouter Bakker, de broer van Bart, omdat hij op dit moment in Malawi zit
als tropenarts en zijn budget beperkt is. Wij hebben met elkaar manieren bedacht om geld in te zamelen voor Wouter zodat hij de zieken
meer kan helpen. Daarna hebben
we een hele spannende film gekeken of geweerwolfd. Daarna volgde
de dropping. Wij werden ergens op
Texel gedropt en moesten onze weg
naar het kamphuis vinden. Het was
niet heel erg moeilijk en iedereen is
veilig thuisgekomen. Deze dropping
zorgde weer voor het echte kampgevoel!
Zaterdag 23 juli zijn wij na het ontbijt naar Den Burg gegaan waar wij
vrije tijd hadden om bijvoorbeeld te
shoppen. Na ongeveer anderhalf
uur zijn wij met de hele groep naar
de garnalenboot gegaan. Op de garnalenboot kregen wij te zien hoe alles op een garnalenboot in zijn werk
gaat. Uiteindelijk werden er niet alleen garnaaltjes gevangen, maar
ook krabbetjes, tongetjes en nog
een paar verschillende visjes. Toen
wij uiteindelijk weer naar het vaste
land gingen mochten wij een zakje garnalen meenemen. Wij zijn naar
het kamphuis gegaan na de boottocht en hebben hier chilli con carne gegeten. Na dit lekkere avondmaal zijn wij met de groep naar de
Koog gegaan om daar te feesten.

Wij zijn uit geweest in de Toekomst
en de Babbels. Het was een erg gezellige avond en er is veel gedanst!
Na een kort nachtje slapen hebben wij na het ontbijt op zondag
24 juli een hele intensieve dag gehad. ’s Ochtends hebben wij namelijk een bootcamp gehad onder leiding van Bart van der Wal en Ricardo de Hartog. Na deze actieve ochtend hebben wij ’s middags een vermoeiende 27 speurtocht afgelegd.
Wij legden deze speurtocht af op
de fiets en hebben een aantal raadsels op moeten lossen om steeds
je volgende locatie te weten te komen. De eindbestemming was het
strand waar wij lekker mochten relaxen, even bijslapen voor degene
die dat wilden en lekker zwemmen.
’s Avonds zijn wij weer naar het centrum gegaan van de Koog en daar
hebben wij bij de kermis een heerlijk patatje gegeten met snack naar
keuze. Toen wij uitgegeten waren
zijn wij naar het kamphuis gegaan
en hebben hier een avondprogramma gehad waardoor onze band nog
sterker is geworden.
Maandag 25 juli, vandaag dus, was
het sportdag. Op het strand hebben
wij een aantal actieve spellen gedaan. Het was erg lekker weer dus
wij besloten om iets langer op het
strand te blijven. Eenmaal weer in
het kamphuis aangekomen konden
de kampkinders die wilden kwalleballen, kwalleballen. De rest heeft
een beetje gerelaxed en gekletst
met elkaar.
Morgen, dinsdag 26 juli, staat bubbelvoetbal en pruttrappen (wadlopen) op het programma, dat wordt
sowieso erg lachen. Woensdag 27
juli is de bonte dag waarop ons veel
te wachten staat! Donderdag 28 juli
gaan wij weer lekker naar het strand
waar wij mogen brandingraften en
powerkiten. Ook dit wordt zeker weten erg leuk! Vrijdag 29 juli is het helaas al weer de laatste dag van ons
allerlaatste bindingkamp… Helaas,
maar wij kijken terug op 7 geweldige kampen!

maal spelletjes en een estafette en
kwallenballen. Na het kwallenballen mochten we onder de nieuwe
douches en die waren heerlijk! Toen
het avond was hebben we een soort
speurtocht gelopen waarbij we door
de bril van een vluchteling keken en
stil stonden bij hoe anders het leven eruit kan zien. Voor de komende week staan nog veel meer dol fijne dingen op het programma; een
vossenjacht, de bonte dag, de fietstrein-fiets, levend monopoly, zingen,
Heel veel overlopen en veel zonnendansjes. Kunnen jullie de zonnestralen uit Aalsmeer naar Almen
sturen? Zaterdag rond kwart voor
drie kunt u ons in komen zwaaien
op de Dreef!

Geslaagd Open Jeugd Toernooi
bij Tennisvereniging All Out
Aalsmeer - Van 18 t/m 22 juli was
het Hilverda de Boer Open Jeugd
Toernooi bij Tennisvereniging All
Out. Er zijn veel spannende en sportieve wedstrijden gespeeld onder tropische omstandigheden. Het
was, mede door het mooie weer, een
zeer geslaagde week. Alle deelnemers hebben minimaal twee wedstrijden gespeeld en vrijdag was de
finale dag. Voor iedereen waren er
dagelijks lekkere en verkoelende
versnaperingen. Volgend jaar, in de
eerste week van de zomervakantie,
is ons toernooi er weer.
De uitslagen van het toernooi: Jongens Enkel in de leeftijdscategorie 11 t/m 16 jaar is gewonnen door
Tom de Leeuw en Luca Roosingh
eindigde als tweede. Groen Enkel in
de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar
is gewonnen door Matthijs Bos en
Berend Kleijn eindigde op de tweede plaats. Meisjes Dubbel in de

leeftijdscategorie 11 t/m 16 jaar is
gewonnen door Lynne van Bael en
Maura Kesting. Op de tweede plaats
eindigde Steffie Kooij en Megan van
Scheppingen. Meisjes Dubbel in
de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar
is gewonnen door Bobby de Groot
en Ruby Hooiveld en op de tweede
plaats eindigde Esmee Lek en Eline
Stokman. Groen Dubbel in de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar is gewonnen door Mats Offerman en
Nils van ’t Schip. Sven Eveleens en
Milan Samuels zijn als tweede geeindigd. Jongens Dubbel in de leeftijdscategorie 11 t/m 14 jaar is gewonnen door Jef v.d. Laarse en Casper Wiersma en op de tweede
plaats eindigde Steffan Abou el Haoua en Maik van Es.Gemengd Dubbel in de leeftijdscategorie 11 t/m 14
jaar is gewonnen door Lynne v. Bael
en Jef v.d. Laarse en op de tweede
plek eindigde Steffie Kooij en Bram
Hoep.
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Sven en Wessel winnen
NK Beachvolleybal
Aalsmeer - Sven Vismans en Wessel Keemink hebben 24 juli op het
Scheveningse Strand de titel Nederlands Kampioenschap beachvolleybal 2016 veroverd.

28e Kooyman Polderloop

Loop belooft weer een
groot spektakel te worden
De Kwakel - De polderloop in de
Kwakel is in de loop der jaren tot
een loopevenement uitgegroeid
waar een groot aantal lopers uit een
grote regio graag voor naar de Kwakel komen. Dit jaar wordt deze loop
al weer voor de 28e keer gehouden
en de verwachting is dat ook dit jaar
weer tussen 800 en 1000 lopers de
weg zullen vinden naar de start van
de polderloop op het feestterrein in
de Kwakel. Alle deelnemers zullen
na het volbrengen van de loop een
blijvende herinnering ontvangen.
Naast het feit dat de lopers naar de
Kwakel komen voor de organisatie en het parcours, is de sfeer ook
een belangrijke factor voor sporters
en toeschouwers. De polderloop is
een vast onderdeel van het polderfeest en dat staat garant voor gezelligheid, enthousiasme en veel toeschouwers.
Het feestcomite dat de polderloop
organiseert en atletiekvereniging
AKU werken op een fantastische
manier samen om de loop elke keer
tot een groot succes te maken.
All lopers die in de afgelopen jaren
aan de polderloop hebben meegedaan zijn via een e-mailbericht uitgenodigd om dit jaar weer mee te
doen. Daarnaast zijn folders verspreid en zijn op vele plaatsen in
Uithoorn en de Kwakel grote posters op borden geplaatst.
De organisatie is er trots op dat
dit jaar een G-run in het programma is opgenomen. Stichting Ons
Tweede Thuis heeft de samenwerking met AKU gezocht omdat zij
het belangrijk vindt dat cliënten en
medewerkers langer vitaal en gezond blijven en hardlopen is daarin een van de speerpunten geworden. Op de woensdagavond wordt
sinds eind mei een grote groep clienten op de Zijdelweg en de atle-

tiekbaan bij AKU door een van de
trainers van AKU voorbereid op de
polderloop. Voor hen wordt speciaal
een G-run georganiseerd over 2 kilometer, sommigen zijn echter al zo
ver dat zij aan de 4 of 10 kilometer
meedoen. De G-run staat open voor
iedereen met een beperking en start
voorafgaand aan de kidsrun van 1
km. om 18.30u.
Dit jaar vindt de polderloop plaats
op donderdag 4 augustus. Inschrijven kan vanaf 18.00u. en tot 10 minuten voor aanvang van de afstand
die wordt gelopen en vindt plaats in
de tent van het feestcomite.
Het programma is dus enigszins gewijzigd ten opzichte van voorgaande
jaren. De G-run start om 18.30u en
de andere aanvangstijden zijn ongewijzigd gebleven.
Dat betekent dat om 19.00u. het
startschot wordt gelost van de 1 kilometer voor de kinderen tot en met
12 jaar. Naast een mooie medaille
krijgen alle kinderen na afloop allemaal een ijsje.
Om 19.15u. start de 4 kilometer, voor
alle leeftijden, en het hoofdnummer
is zoals altijd de 10 kilometer die
om 20.00u. start.
Op de 1 kilometer zijn er 3 bekers te
verdienen voor meisjes en jongens
tot en met 9 jaar en voor meisjes en
jongens van 10 tot en met 12 jaar.
Op de 4 kilometer zijn er 3 bekers
voor dames en heren en kunnen bij
de 10 kilometer de eerste 10 dames
en heren waardebonnen verdienen
die zij kunnen benutten bij een van
de sponsors, Intersport DUO Uithoorn.
Informatie over de loop kan worden
ingewonnen bij Jos Lakerveld, 0297
565358 of via
de website.

Het was een lang en slopend weekend voor de mannen, waarin zij
maar liefst 10 wedstrijden hebben
moeten spelen om de titel veilig te
stellen. Na al 2 keer een zilveren
medaille behaald te hebben op het
NK, waren ze dit maal de sterkste en
versloegen ze Mees Blom en Ruben
Penninga in de finale met 2-0 (2118 en 21-14).
Omdat Wessel Keemink deze zomer
met het Nationale Volleybalteam in
de zaal speelde en geen toernooipunten heeft kunnen vergaren,
moest het team via de kwalificaties
een plek in het hoofdtoernooi afdwingen. In het kwalificatietoernooi
werd al duidelijk dat team VismansKeemink in vorm was. Zij stootte dan ook zonder setverlies door
naar het hoofdtoernooi. Na een gewonnen wedstrijd in het hoofdtoernooi, verloren zij met een minimaal
verschil in de tweede ronde van
een van hun grootste concurren-

ten, Bouter-van Steenis. Door vervolgens alle wedstrijden in de herkansingen te winnen stonden zij in
de halve finale weer tegen Boutervan Steenis. Na 3 spannende sets,
wisten Vismans-Keemink met 19-17
in de derde set een plek in de finale
te bemachtigen. De finale werd vervolgens vol overtuiging gewonnen.
Sven Vismans: “Het was hard werken, maar na twee keer de zilveren
medaille gepakt te hebben is het
deze keer gelukt! Wij willen graag
alle supporters bedanken voor hun
enthousiasme. Mede dankzij de
support vanuit het stadion wisten
we vol energie de finale te winnen!”
Aankomende vrijdag wordt het team
gehuldigd in The Beach tijdens de
sportieve vrijdagmiddagborrel ‘VrijMiBeach’. Tijdens deze vrijdagmiddagborrel, in combinatie met beachvolleybal, is er de kans om Sven uit
te dagen voor een potje beachvolley.
Wie verslaat de Nederlands Kampioen?! Kijk voor meer informatie op
www.beach.nl.
Foto: Pim Waslander

Klaverjassen bij
de Geluksvogels

Fiets mee
met de OVAK

Kudelstaart- Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels . Het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart en we beginnen
om 20:00 uur. Op 20 juli werd eerste Piet v. Klaveren met 4907 punten , Teunie v. Klaveren werd tweede met 4818 punten, Corrie Durieux werd derde met 4802 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Ben Bon met 3678 punten.

Aalsmeer - Donderdag 4 augustus is er weer de fiets middagtocht
vanuit Aalsmeer van de OVAKPedaalridders. De tocht is circa 25 kilometer lang en gaat deze keer richting Leimuiden. Het belooft weer een mooie tocht te worden. Vertrek vanaf de parkeerplaats
van het zwembad aan de Dreef om
13.30 uur.
Als u lid bent van de OVAK kunt u
gezellig mee fietsen.

Postduiven vereniging de Telegraaf
Piet v.d. Meijden wint jonge
duivenvlucht vanuit Minderhout
Irene Wouters, Michael Blauwhoff en Els van Wassenberg tijdens het toernooi van vorig jaar

Het watertorendubbel toernooi
van Tennis2Tennis komt er aan!
Aalsmeer - Van 13 tot en met 21
augustus zal het Blauwhoff Watertorendubbel toernooi voor senioren
aan de Beethovenlaan in Aalsmeer
plaatsvinden. De wedstrijdleiding
van dit jaar bestaat uit Irene Wouters en Els van Wassenberg. Zij organiseren al jarenlang dit toernooi
van Tennis2Tennis. Sfeer en sportiviteit staan bij dit toernooi hoog in de
vaandel. Deelnemers die snel uitgeschakeld worden, kunnen ook deelnemen aan het troosttoernooi. Elk
deelnemer van het toernooit speelt

hierdoor minimaal twee keer. Er
wordt gehoopt op mooi weer, maar
als het weer te gortig wordt, dan
wordt het toernooi verder in de hal
gespeeld. Deelnemers aan het toernooi maken ook nog een kans op
deelname aan een gratis intensieve tennisclinc, waar diverse spelvormen geoefend worden met verschillende trainers.
Voor meer informatie over het toernooi: www.tennis2tennis.nl of www.
toernooiklapper.nl.

Windsurflessen Windsurfclub Aalsmeer
Aalsmeer - De Windsurfclub
Aalsmeer heeft dit jaar al weer ruim
30 cursisten de eerste beginselen
van de mooie windsurfsport bijgebracht. Er komen nog 4 series. 2 in
augustus en 2 in september en er is
nog plek. De WSCA organiseert al
jaren met veel succes windsurflessen. De doelstelling van deze lessen
is om jong en oud kennis te laten
maken met de mooie windsurfsport.

De lessen worden op 3 zaterdagen
of zondagen gegeven en zijn van
10.00 tot 14.00 uur. Na deze 3 lessen
ben je in staat om een surfplank op
en af te tuigen, heb je de noodzakelijke kennis van de wind- en weersomstandigheden. Ook leer je de basis van het overstag gaan of gijpen.
Voor meer informatie en opgeven ga
je naar de website: www.wsca.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
waren er wederom twee vluchten: een jonge duiven vlucht vanuit Minderhout met een gemiddelde afstand van 93 kilometer en een
Dagfond vlucht vanuit het Franse Le
Mans met een gemiddelde afstand
van 574 kilometer. Om 08.00 uur
werden de duiven in Le Mans gelost. Het werd een zware vlucht, en
die werd gewonnen door de 15-868
van Wim Wijfje uit De Kwakel. Deze
duif maakte een gemiddelde snelheid van 1175,548 meter per minuut,
ruim 70 km/u. Deze prestatie leverde hem ook de 3e plaats in de Afdeling Noord Holland op. Tweede werd
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp en
de derde plaats is voor Piet v.d. Meijden uit Aalsmeerderbrug.
Om 10.35 uur weden de jonge duiven in Minderhout gelost. De vlucht
is gewonnen door de 16-278 van
Piet v.d. Meijden, en deze duif
maakte een gemiddelde snelheid
van 1250,564 meter per minuut,
ruim 75 Km/u. Tweede werd Leo v.d.
Sluis uit Uithoorn, de derde plaats is
voor Gerard & Lies v.d. Bergen uit

Kudelstaart.
De uitslag van de vlucht Minderhout
met 598 duiven en 18 deelnemers:
1. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug,
2. L. v.d. Sluis Uithoorn, 3. Gerard &
Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 4. A.J.
van Belzen Kudelstaart, 5. W. Wijfje De Kwakel, 6. J.H. van Duren Amstelveen, 7. Comb. v. Leeuwen & v.
Grieken Aalsmeer. 8. C. van Vliet
Kudelstaart, 9. J. Vijfhuizen De Kwakel, 10. Tim Rewijk De Kwakel, 11.
A. v.d. Wie Aalsmeer, 12. Comb. van
Ackooy Hoofddorp, 13. Darek Jachowski Mijdrecht, 14. D. Baars Kudelstaart, 15. J. Spook Aalsmeer,
16. Th. V.d. Wie Aalsmeer, 17. M. de
Block Aalsmeer, 18. J.A. van Dijk
Aalsmeer.
De uitslag van de vlucht Le Mans
met 99 duiven en 9 deelnemers: 1.
W. Wijfje De Kwakel, 2. Comb. van
Ackooy Hoofddorp, 3. P. v.d. Meijden
Aalsmeerderbrug, 4. Gerard & Lies
v.d. Bergen Kudelstaart, 5 J.H. van
Duren Amstelveen, 6. Comb. Baas &
Berg De Kwakel, 7. L. v.d. Sluis Uithoorn, 8. C. van Vliet Kudelstaart, 9.
W. Grapendaal Aalsmeer

Van links naar rechts: Adrie van der Sluis, Huib Peters, Piet Kant, Maarten
Jongkind, Jaap Geleijn (begeleiding) en Piet van Dongen. Zittend: Dick Kuin
en Hennie Bruine de Bruin.

Timmerman groep slaat vleugels uit

Benelux tour ‘fietsmannen’
voor Thamen Thuis
Aalsmeer - De Timmerman groep
heeft de vleugels uitgeslagen en
heeft de ‘Fietsmannen’ bereid gevonden om de Benelux tour dit jaar,
in het kader van het goede doel,
Thamer Thuis, te laten fietsen. Binnen Aalsmeer zeker, maar ook daarbuiten, is de groep Team Timmerman geen onbekende. Deze bevlogen groep wielrenners organiseert
al enkele jaren fietsritten voor goede
doelen. Zo heeft de groep onlangs
gezorgd voor een duofiets voor Ons
Tweede Thuis. Dit jaar hebben zij
zich tot doel gesteld om het Hospice Thamer Thuis in De Kwakel financieel te ondersteunen. Dit hospice functioneert voor het grootste
gedeelte op basis van enthousiaste vrijwilligers en kan alle hulp en
steun goed gebruiken.
Toen bekend werd dat de ‘fietsmannen’ weer hun jaarlijkse rondje gingen fietsen heeft het bestuur van
Team Timmerman in overleg met het
bestuur van Thamer Thuis besloten
om dit jaar alle activiteiten voor het
hospice te organiseren. Dit is door
de ‘fietsmannen’ zonder enige vorm

van discussie geaccepteerd.
Wanneer lezers een bijdrage willen
leveren kunnen zij een bedrag overmaken op de rekening van Stichting
Team Timmerman onder vermelding
van Hospice Thamer Thuis De Kwakel: NL RABO 0395 3130 66.
Fietstocht
Op 25 september organiseert Team
Timmerman weer de jaarlijks fietstocht. Gekozen kan worden uit twee
prachtige ritten van 110 of 40 kilometer. Ook is er voor kinderen een
leuke tocht van 10 kilometer.
Verder wordt op 12 november een
feestavond gehouden bij het Westeinderpaviljoen met onder andere een optreden van de zanger Rick
van der Kroon. Alle opbrengsten zijn
voor Thamer Thuis.
Kijk voor meer informatie op de
website www.teamtimmerman.nl.
De mannen op de foto gaan van 5
tot en met 13 augustus de Beneluxtoer fietsen. Een afstand van 1200
kilometer om het hospice Thamer
Thuis onder de aandacht te brengen.

Wereldtitel voor Jetze
Plat op WK paratriathlon
Uithoorn - De gouden Jetze Plat,
lid van UWTC, bekroonde zondagmiddag 24 juli een uitermate succesvol triathlonweekend in
Rotterdam. Plat pakte voor het
eerst de wereldtitel in de PT1klasse voor rolstoelatleten en zag
zijn teamgenoot Geert Schipper
brons winnen. Europese titels in
de paratriathlon won Jetze Plat uit
Vrouwenakker al, maar WK-goud
ontbrak nog op het palmares van
de atleet die op de Paralympische
Spelen uit zal komen als triatleet
en als handbiker. Plat was met afstand de snelste zwemmer en zag
zijn leidende positie in het vervolg
nooit in gevaar komen. Schipper deed verwoede pogingen de
Amerikaan Krige Schabort te achterhalen, maar moest ook de van
achter komende Italiaan Giovanni
Achenza achter zich zien te houden. Plat reageerde na afloop dolblij: “Eindelijk lukt het! Ik was er
al vaker dichtbij en met het oog

op Rio wilde ik geen onnodige
risico’s nemen, maar het is gelukt!” Op de Paralympische spelen in Rio zal Plat op 2 disciplines
van start gaan: Handbiken en Triathlon. Op 10 september wordt de
triathlon verreden, op 14 september de tijdrit bij het handbiken en
op 15 september de wegwedstrijd
bij het handbiken. Een druk programma dus voor Jetze bij de Paralympische spelen. UWTC wenst
Jetze daar heel veel succes. De
eliterenners van UWTC Jeroen
Breewel en Steven Stenekes hebben het goed gedaan bij de Veluwemeerdaagse. Vrijdag 15 juli reden zij een wedstrijd over 80 km
in Hardewijk. Jeroen ging er met
de winst vandoor en Steven werd
9e. Zaterdag 16 juli reden zij nogmaals een wedstrijd over 80 km
en nu in het mooie Elburg. Hier
werd Steven 3e en Jeroen 4e. In
het algemeen klassement werd
Jeroen eerste en Steven vierde.

Amazone Kuintjes op weg
naar Denemarken
Aalsmeer - De Aalsmeerse amazone Zoë Kuintjes is opnieuw geselecteerd voor het Nederlands dressuurteam dat over ruim twee weken het Europees Kampioenschap
gaat rijden in het Deense AarhusVilhelmsborg. Van 17 tot 21 augustus zal ze actief zijn in zowel de landenwedstrijd als op individueel vlak.
De 16-jarige Kuintjes debuteerde
vorig jaar in het Zweedse Malmö
en maakt nu voor de tweede keer
bij de pony’s haar opwachting samen met haar maatje Elin’s Noncisdador. Dat heeft ze mede te danken
aan de steun van de Jumbo Koster in de Ophelialaan van eigenaar
Jurgen Zaal. Zaal draagt de paardensport en Kuintjes een warm hart
toe. Voor de kleine volksverhuizing
richting Scandinavië voorziet hij

Team Kuintjes van de nodige versnaperingen zoals eten en drinken
en uiteraard de nodige wortels en
appels voor ‘Sco’ zoals de bijnaam
luidt van Elin’s Noncisdador.
Kuintjes werd twee weken geleden
nog tweede op het NK. Ze won dit
jaar vijf wedstrijden en werd in het
Deense Odense eerder dit jaar derde met Nederland bij een sterk bezette landenwedstrijd en individueel
werd een tweede plek behaald op
een soort generale repetitie voor het
komende EK. Kuintjes bezet op dit
moment de vijfde plaats op de wereldranglijst. Met het team behoort
een medaille dus zeker tot de mogelijkheden, nadat vorig jaar in Zweden net naast de medailles werd gegrepen (4e).
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Een sportman moet
zijn geluk zelf creëren

Dumoulin: de Mona Lisa
van de tijdrijders

Aalsmeer - De Nederlandse renner Stef Clement heeft er de pest
in. Zijn ploeg wordt komend seizoen niet meer gesponsord en hij is
op zoek naar een nieuwe werkgever. Maar die staan niet voor hem in
de rij, niet eens één ploeg. Ja…hij is
wel gevraagd om als analist te komen werken bij de TV maar hij wil
nog zo graag een paar jaar fietsen
en meedoen aan de grote wedstrijden. Ook vandaag laat hij zien wat
hij nog waard is. Klimt met de allerbesten mee. ‘Een sportman moet
zelf zijn geluk creëren’ wordt er tijdens het verslaan van de etappe
meegedeeld. Het zou mooi zijn wanneer Stef dat geluk ten deel valt. Tijdens de Giro -enkele maanden geleden- maakte een van de deelne-

Aalsmeer - De logistieke ramp van
gisteren waardoor de renners vele uren later dan gepland in het hotel kwamen, kan als een behoorlijk minpuntje worden gezien. Leuk
wanneer de Tour een dorp of stad
aandoet - tenslotte altijd goed voor
de commercie - maar dan wel zo organiseren dat de hoofdrolspelers
daar profijt van hebben en geen narigheid. De enige die nergens last
van had was Froome, hij werd onder politie begeleiding door de chaos geloodst. Zou dat ook te maken hebben met zijn overwinning
van vandaag? Nog nooit is het eerder in de Tour vertoond dat er zoveel zware berg etappes achter elkaar verreden moeten worden. Dit
volgens de Belgen en die mannen
hebben de hele wielerencyclopedie
in het hoofd. Vandaag ging de persaandacht vooral naar Tom Dumoulin

mende wielrenners een lelijke val,
hij duikelde enige meters naar beneden en lag er bepaald niet fraai
bij. Per ambulance werd hij afgevoerd. En vandaag wint de toen zo
onfortuinlijke renner de loodzware etappe. De Rus Linoer Zakarin
redt de eer van zijn ploeg Katusha.
Genomineerd voor de Spelen in Rio
maar of hij daar ook zal verschijnen?
De hoge heren zijn nog niet uit het
dopingschandaal dat zich in dit land
afspeelt. Bauke Mollema heeft niet
de benen van een week geleden. Hij
verliest tijd en hoopt op betere dagen. Want die goede benen zal hij
de komende etappes hard nodig
hebben om zicht te houden op een
podiumplaats.
Janna van Zon

Grote klasse van Rus Zakarin!
Woensdag 20 juli 2016
17e etappe 184,5 kilometer
Bern (Zwi) – Finhaut-Emosson (Zwi)
Aalsmeer - Het beloofde een
mooie dag te worden en dat werd
het ook. Niet alleen het weer was
mooi, maar wij, de ‘Fietsmannen’
hebben een mooie rit gereden
van zo’n slordige 120 km. Met
een matige snelheid door al het
moois dat Nederland te bieden
heeft… en dat is veel. Een uitsmijter eten in Overwater en dan
weer terug naar Aalsmeer waar
we nog op tijd waren om de finish van de Tour etappe mee te
maken. Uithijgend op de bank zie
de strijd van Mollema om zo dicht

als mogelijk bij Froome te blijven, uiteindelijk lukt het net om
zijn tweede plaats vast te houden.
De etappewinst gaat naar de Rus
Zakarin die zich het snot voor de
ogen heeft getrapt, grote klasse,
van mij mag hij naar de Olympische Spelen, maar daar ga ik dan
weer niet over.
Ik heb ook van Garderen en Quintana door het ijs zien zakken vandaag, maar misschien zijn de benen morgen weer beter. Morgen
een ultieme test voor Dumoulin,
maar ook voor Mollema, kunnen
zij nog een keer hun klasse laten
zien in de tijdrit bergop? Ik zal
voor beide renners duimen!
Dick Kuin

ETAPPE 20

De Tour is en blijft een krachtproef
Aalsmeer - Vandaag opnieuw een
etappe met een explosieve start
en aan het eind een moordenaar.
Daarbij is het ook nog noodweer
en is het dubbel oppassen geblazen
voor de renners van wie een aantal
nog behoorlijk de schrik in de benen heeft van gisteren. De Tour is
en zal altijd een krachtproef blijven maar de renners wordt de laatste dagen weinig bespaard. Met de
aan de tekentafel bedachte etappes
zouden in de toekomst best eens de
renners zich mogen gaan bemoeien. Wie weet bedenken zij wel wegen die niets aan spanning afdoen
maar wel veel minder gevaarlijk zijn.
Bij wielrennen hoort vallen, dat vinden de renners zelf ook maar er
moeten toch grenzen zijn! Acrobaat
afdalen - de Colombiaan Pantano daalt naar beneden zoals een komeet omhoog schiet. Het is van een

ongekende schoonheid tot op het
moment dat hij menige hartslag op
hol doet slaan. In een scherpe bocht
lijkt hij te verdwijnen in het groen
maar weet op miraculeuze wijze op
de fiets te blijven zitten. Deze sympathieke goedlachse Colombiaan is
een aanwinst voor de wielrennerij.
Hij zorgt voor het mooie strijdvaardige wielrennen, dat een lust voor
het oog is. Zelf woont en traint hij
grotendeels in Europa en onderhoudt zijn gehele familie - die in het
geboorteland zijn achtergeblevenmet datgene wat het fietsen opbrengt. Toch is hij niet degene die
vandaag de etappe wint. Die eer valt
te beurt aan de Spanjaard Izaguirre
en daarmee redt hij de eer van zijn
land want Spanje viel tot nu toe geheel buiten de prijzen.
Janna van Zon

Nat is nat en natter kan het
vervolgens toch niet meer worden
Zaterdag 23 juli 2016
20e etappe 146,5 km
Mégève – Morzine
Aalsmeer - Net als gisteren een
bergetappe aan het einde van de
Tour. Persoonlijk vind ik dat de
Tourdirectie dat goed heeft gedaan. Jammer dat het door de regenval een soort tombola is geworden waardoor de competitie
enigszins in het water is gevallen.
Wel goed dat op beide dagen een
overwinning wordt geboekt door
een Franse en een Spaanse renner, zijn die supporters ook tevreden gesteld. Ik kan mij een beetje voorstellen hoe de renners zich
voelen, met een lekker zonnetje
van start en dan begint het zachtjes te regenen, je voelt, door het

ontbreken van een achterspatbordje, langzaam de onderzijde van je rug en billen nat worden, verdikkeme denk je dan nog,
had ik toch maar……. Ook voel
je langzaam je schoenen vollopen
en na een paar kilometer voel je
alleen nog maar water en maakt
het je allemaal niet meer uit. Nat
is nat en natter kan het toch niet
worden. Het enige dat je dan nog
moet doen is op de fiets blijven
zitten, geen al te grote risico’s
nemen in de bochten en vooral,
daar wordt ja als beginneling al
voor gewaarschuwd, vermijd de
witte strepen en verdrijving vlakken, deze zijn spek en spek glad.
Kelderman was nog niet zo ver?
Dick Kuin

Biljart Vereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Bij de Biljart Vereniging gaat op 8 Augustus de onderlinge competitie van de Maandag
/ Dinsdag/en Woensdag middagen
weer van start. De competitie van de
Donderdagavond en Vrijdagavond
starten op 11 en 12 Au gustus.
Voor deze middagen en avonden
zijn nieuwe leden welkom.
De Zaterdagen is het vrij biljarten en
dan is er ook de mogelijkheid om les
te krijgen van een instructeur. Interesse? Kom gerust even langs!
Biljartvereniging Aalsmeer heeft

8 teams die uitkomen in de verschillende klasse`s in het District
Veen en Rijnstreek. Nieuw bij Bv.
Aalsmeer is dat er een driebanden
team is opgezet zodat er nu 5 teams
in de avondcompetitie spelen, en 3
in de Vrijdagmiddag competitie. In
de hogere klasse C 1 en C2 variëren het te maken carambole`s van
50 tot 300.
Eind Augustus beginnen de team`s
met hun eerste wedstrijden, zowel
thuis, aan de Roerdomplaan 3; als
uitspelend in het District.

zou hij in staat zijn om vandaag opnieuw als snelste te eindigen? Zijn
tijdrijden is van zo een schoonheid,
te vergelijken met de Mona Lisa van
Leonardo da Vinci. Van de tot dan
toe gereden renners was hij verreweg de beste. Toch was er aan de finish twijfel in de ogen: Het was net
niet goed genoeg geweest. Tot op
het laatste leek die twijfel onterecht
maar Froome bleek oppermachtig. Bouwde zijn race zo ongelooflijk goed op dat hij Tom maar liefst
21 seconden voor bleef. Mollema
reed een geweldige etappe alsof de
duivel hem op de hielen zat. Maar
het was niet de duivel wel een aantal renners die het hem de komende
twee dagen heel lastig kunnen maken. Zijn podium plaats is nog lang
geen gelopen race.
Janna van Zon

De spanning is om te snijden
Donderdag 21 juli 2016
18e etappe 17 km
Klimtijdrit Sallanches – Mégève
Aalsmeer - Ik heb het zweet nog
in mijn handen, het was spanning ten top en uiteindelijk is alleen Froome sneller dan Dumoulin. Jammer voor de laatste, maar
bij zijn aankomst had hij al twijfels aan zijn verreden rit. Ook
Mollema en Clement kunnen met
tevredenheid terugkijken op een
geslaagde tijdrit. Mollema blijft
tweede in het algemeen klassement en Clement zal zich handhaven bij de 1e twintig. Een verrassing is het dat Aru een geweldige rit rijdt en voor de komende
twee dagen een gevaarlijke be-

dreiging is voor de kop van het
klassement. Van Quintana zullen we weinig last meer hebben
denk ik, hij lijkt het niet meer te
redden. Vanuit de medische hoek
kan ik nog wel even melden dat
Froome, met pleisters op zijn rug
rijdend om de spieren in zijn rug
te ontlasten, de komende twee
dagen stevig moet worden aangevallen. Mollema c.s. moeten
hem pijn gaan doen, anders zie
ik er toch van komen dat hij ook
deze keer weer de Tour gaat winnen. Misschien is het ook handig
als Poels ook nog even stuk gaat
zitten, want de engel van Froome
zal hem anders wel redden.
Dick Kuin

ETAPPE 21

‘Wie de Tour uitrijdt
is een echte kerel’
Aalsmeer - Vooraf aan de laatste
etappe van de Tour 2016 richting de
Champs -Élysées hebben de renners er al een ‘dagtaak’ opzitten. In
en uit de bus, in en uit het vliegtuig,
vlug de renners kleding aan die in
de ploegwagens klaar ligt en hup de
fiets op. Dat er de eerste kilometers
rustig wordt gereden is daarom zo
vreemd niet. Er wordt voor de pers
genipt aan een glaasje champagne, de winnaar gefeliciteerd. De bescheiden maar succesvolle Colombiaan Pantano durft zowaar met zijn
landgenoot Quintana - waar hij huizenhoog tegen opkijkt- een praatje
te maken. Smaakmaker Sagan- hij
wint terecht het rode rugnummer
voor de meest strijdlustigste renner van deze Tour - kletst vrolijk met
Nibali waarvan stiekem meer werd
verwacht in deze Tour. Pechvogel Mollema kan gelukkig weer lachen, hij is te veel sportman om niet
een knop te kunnen omdraaien. Dat
telt ook voor de andere Nederlandse deelnemers die nu nog niet uit de
verf kwamen. Maar zoals Rob Harmeling - analist en oud wielrenner terecht blijft herhalen: ‘Als je de Tour
uit kunt rijden , dan ben je een echte kerel. Tegenslagen en verliezen
het hoort nu eenmaal bij het wielrennen en in de Tour lever je een
sportprestatie van formaat!’ En dan

…..dan is daar de Champs - Élysées,
dan staat het kippenvel de renners
op de armen. Bijna thuis zij hebben het ‘m geflikt! Zij zijn in Parijs!
Er moet nog wel ‘even’ een laatste
sprint getrokken worden die door
een overgelukkige André Greipel
gewonnen wordt. En wat een pech
voor Nederlands Kampioen sprinter Dylon Groeneweegen. Drie weken lang wist de piepjonge renner
zich te handhaven. Soms met de
moed der wanhoop, moest hij door
ploeggenoot Sep Vanmarcke over
de loodzware cols met een ‘Je kan
het…vooruit…niet afstappen…’ gesleept worden. Hij wordt tot één van
de kanshebbers gezien die kan winnen in Parijs. Pats….klapband over
en uit.
De Tour 2016 is ten einde. Het schrift
is vol, het had ook zomaar een heel
boek kunnen worden. Over iedere
Tourwielrenner is een prachtig verhaal te vertellen. Bij elke etappe gebeurde altijd wel iets wat de Tour tot
de Tour maakt. Heroïek, spanning
en sensatie, drama en geluk het
kwam allemaal voorbij. Slechts een
piepklein brokje van de Tourdiamant
heb ik kunnen beschrijven, hoop dat
de lezers iets hebben meegekregen
van deze schoonheid.
Janna van Zon

De hemel huilt om Tom en Bauke
Aalsmeer - Als kijker naar de Tour
hoop je het doem scenario van vandaag nooit te hoeven mee beleven
maar helaas is het de realiteit die
telt…. Dumoulin door een val uit de
koers met een gebroken pols, weliswaar een ‘nette’ breuk maar zijn
droom om in Rio bij het tijdrijden
een gouden medaille te winnen lijkt
uiteen te spatten. Tom huilde van teleurstelling en de hemel huilde met
hem mee. Dat ook Bauke Mollema zich totaal vergaloppeerde en
bij de afdaling en over het spekgladde natte wegdek gleed maakte het drama compleet. Hoe hard
hij ook vocht, hij verloor vier minuten en verspeelde hiermee zijn
tweede plaats. Als nummer tien zal
hij morgen gaan starten. Mollema normaal een goede slaper - zal de
nacht nu heel anders ingaan. ‘Het
is mijn eigen schuld, ik heb het verkloot.’ Dit is de grootste tegenslag in
zijn wielercarrière. De regen bepaal-

de vandaag het verloop van de wedstrijd. De ene na de andere renner
maakte op hardhandige wijze kennis met het asfalt dat vanwege de
Tour was voorzien van een nieuw
wegdek. Door de extreme hitte van
de afgelopen dagen en de regen van
vandaag ontstond er een olievlek
van zo’n vier kilometer, het maakte het voor de renners bijna onmogelijk om in het zadel te blijven zitten. De renners vielen massaal zoals rijpe appels uit de bomen. Hoewel er over de etappe zelf genoeg
te schrijven valt, hakt deze gruwelijke teleurstelling er zo in dat er geen
ruimte meer blijft voor de andere zaken. Froome behoudt - ondanks zijn
val en een andere voor hem onbekende fiets - het geel. De Fransman Bardet liet het land van Marianne juichen, voor hem nu de tweede plaats en Quintana staat derde.
Janna van Zon

De trots gaat uit naar de renners die
de tour ‘gewoon’ uitrijden
Vrijdag 22 juli 2016
19e etappe 146 km
Albertville – Saint-Gervais Mont Blanc
Aalsmeer - De verwachtingen,
in ieder geval die van mij, waren
hoog gespannen voor deze twee
laatste dagen van de Tour. Ik weet
ook wel dat er zondag nog wordt
gereden, maar dat is meer een
optocht met een sprint aan het
einde. Nee, vandaag en morgen
wordt de Tour beslist. Groot was
dan ook de teleurstelling aan het
einde van de dag, maar tegelijkertijd ook een gevoel van trots.
De teleurstelling was bij mij groot
vanwege het ontbreken van de
hulp van ploegmaten voor Mollema. Geen enkel gevoel van respect heb ik nog voor Cancela-

ra, die nota bene een dag eerder
nog zijn onvoorwaardelijke hulp
aan Mollema heeft toegezegd en
de dag erna gewoon afstapt omdat de OS in zicht komen. Net
als Cavendish die dat enkele dagen ervoor ook al heeft gedaan.
Ik vind dit pure uitslagen vervalsing en wil er dan ook voor pleiten dat beide heren niet mogen
meedoen aan de OS, uitsluiten is
de enige optie. De trots gaat uit
naar Poels, Mollema, Clement, en
alle andere renners die ‘gewoon’
de Tour uitrijden, niet in de laatste
plaats naar onze nationale wegkampioen Groenewegen die het
toch maar flikt om naar Parijs te
fietsen, CHAPEAU!
Dick Kuin

Skyploeg levert knappe prestatie
Zondag 24 juli 2016
21e etappe 113 km
Chantilly – Parijs
Aalsmeer - Tsja, eh, ppfff, zijn de
keelklanken die Mollema na de rit
van gisteren nog wist uit te brengen, het zijn voor mij de meest
frapante klanken geworden, totale ontreddering van een groot
renner, die, in bijna alle etappes
de klus alleen heeft moeten klaren. Een ploeg zoals de Sky directie heeft gebouwd, waar de kopman geen moment alleen een
etappe hoeft te rijden, is voor
Mollema een droom. Ik hoop voor
hem dat er voor het volgende seizoen een aantal goede renners
aangetrokken worden opdat hij
ook op mindere dagen wat hulp
krijgt. Jammer dat Groenwegen

in de laatste ronde op de Champs
Elyssee mechanische pech krijgt,
mist ie weer de sprint. Maar gezien zijn leeftijd krijgt hij nog voldoende kansen. En Froome?
Hij komt, samen met de gehele
Sky ploeg schouder aan schouder over de streep. Een knappe
ploeg prestatie zou ik zeggen en
ik hoop dat er voor het volgende
jaar wat meer van dit soort ploegen komen zodat de competitie wat groter gaat worden. Want
zeg nou zelf, de overwinning
van Froome kon hem na de derde etappe al bijna niet meer ontgaan, deze geoliede Sky machine
heeft de Ronde van Frankrijk gedomineerd. Ook dat is een kwaliteit, maar niet zo spannend. Tot
volgend jaar!
Dick Kuin

Officieus: Arthur Franken
wint Tour de Kwakel
De Kwakel - Wanneer men iemand
met zijn smartphone over straat ziet
lopen, wordt tegenwoordig al gauw
aan een fanatieke “Pokémon Go”speler gedacht. In De Kwakel kan
het in zo’n geval echter ook om een
fanatieke Tour-deelnemer gaan. Via
de Tourhome-app worden tijdens de
Tour immers dagelijks massaal relevante (en minder relevante) nieuwtjes, dagscores en bijbehorende
vreugde of teleurstelling gedeeld.
Naar aanleiding van de berichten
in deze Whatsapp-groep kan er
maar één conclusie getrokken worden. Wanneer maandag de officiële eindstand wordt opgemaakt, zal
de naam Arthur Franken bovenaan staan. Voor het weekend was
het al duidelijk dat de eindwinst betwist ging worden door Arthur en
Bart Peek. De demarrage die Arthur

op zaterdag plaatste kon niet gepareerd worden door Bart, waarna Arthur zondag rustig uit kon bollen.
Bart mag zich troosten met de witte
trui, die hij overneemt van zijn vriendin Cynthia van den Berg.
Spannend wordt het gehouden door
de (oudere) deelnemers die een telefoon alleen gebruiken om te bellen. Zo is het de vraag of het Ben de
Bruin nog gelukt is Jelle de Jong uit
de rode trui te rijden. En of Arrianne van Wees, Gonny Franken (vrouw
van) achter zich heeft weten te houden als eerste vrouw in de rangschikking. Ook om de rode lantaarn
(laatste plaats) wordt nog volop gestreden nu de dagen weer korter
beginnen te worden. Michel van der
Gronden en Berry Schalkwijk verzamelden tot nu toe de minste punten.
Tot zijn niet zo grote spijt is de te-

lefoon van uittredend directielid Ton
Onderwater (Dopper) ook niet verbonden met het internet. Dit betekent wel dat hij nog even in spanning moet afwachten of zijn ploeg
Gérardmer, de ploegen Parijs en
Montpellier de baas is gebleven.
Arnoud van der Knaap, Sjors Kas,
Nick Verlaan en Petra van Leeuwen
bibberen met hem mee. Voor één
van de bijzonderste prijzen blijft het
altijd tot de laatste dag spannend.
Het is schier onmogelijk uit te kienen precies op de 50e plaats te eindigen, een vereiste voor de Frank
Vlasman-prijs. De nummer 30 tot
en met 70 maakten voor het laatste
weekend nog kans. De winnaar van
deze prijs en de officiële eindstanden volgen in het verslag van volgende week, na de prijsuitreiking op
vrijdag 29 juli (aanvang 20.30 uur).

Hieronder de standen na de 19e
etappe
Algemeen klassement
1.Arthur Franken 115
2.Bart Peek 114
3.Bas Plasmeijer 110
4.Joost Kooij 110
5 Jelle de Jong 109
Rode trui
1.Jelle de Jong 25
2. Ben de Bruin 25
3. Bart Peek 24
Ploegenklassement
1. Gérardmer 347
2. Parijs 344
3. Montpellier 344

