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Wethouder Van Rijn: “Beeldbepalend voor Aalsmeer”

Aardbeienbrug wordt vervangen en
krijgt replica bovenbouw
Aalsmeer - De Aardbeienbrug op
de Uiterweg is op dit moment in
slechte staat. Om deze reden is
begin dit jaar de onderkant van
de brug al extra versterkt. Maar
dit is op termijn niet voldoende.
Het college heeft daarom besloten de vervanging van de Aardbeienbrug in de planning naar
voren te halen en de brug volgend jaar te vervangen.

brug te vervangen door een replica. Daarnaast is het belangrijk dat
de vervanging van de brug nu in
één keer grondig gebeurt en dat
we een goede toekomstbestendige brug krijgen waar we weer
jaren veilig gebruik van kunnen
maken.”

Dialoog met raad en bewoners
Voor het besluit van het college
om te kiezen voor een replica bo“Hoort bij Aalsmeer”
venbouw is een dialoog gehouWethouder Robert van Rijn: “Een den met de gemeenteraad. Almarkant beeld als de Aardbeien- le fracties gaven aan de voorkeur
brug hoort bij Aalsmeer. Daar- te hebben voor deze variant van
om heeft het college ervoor ge- in ere herstellen van de Aardbeikozen om de bovenbouw van de enbrug. Ook heeft het advies van
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Planning
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Eerst wordt
het ontwerp uitgewerkt en daarna volgt het vergunningstraject. Het streven is om in de eerste helft van 2019 de brug te vervangen.
Meer weten over de verschillende werkzaamheden in Aalsmeer?
Kijk
op
www.aalsmeer.nl/
werkinuitvoering.
van Stacey en de baasjes van deze
mooie hond zijn Jan en Tonnie de
Jong uit Kudelstaart: “Omdat het zo
warm was, mocht ik van mijn baasjes even zwemmen. Maar wilde ik
wel, of wilde ik niet…”

Miele specialist

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Lokale Erfgoedcommissie en de Klankbordgroep Bruggen Uiterweg meegewogen in de
beslissing.

Prachtige tuinen en grappige dieren

Veel animo fotowedstrijd
tuinen en dieren
Aalsmeer - De animo voor de fotowedstrijd tuinen en dieren deze
zomer van de Meerbode is bijzonder groot. Gelijk na de aankondiging in de krant afgelopen donderdag stroomden de inzendingen binnen. Foto’s van prachtige
(tropische) tuinen om jaloers op
te worden en lieve foto’s van katten, honden, vogels en onder andere vlinders. Sommige deelnemers konden niet hun mooiste
of leukste foto kiezen en stuurden maar drie tot vijf foto’s op.
Om alle inzenders evenveel kans
te geven, wordt van elk één foto
gekozen en deze maakt kans op
een cadeaubon van tuincentrum
Het Oosten aan de Aalsmeerderweg (weer goed bereikbaar overigens).
Ook op de website
De redactie wil graag alle foto’s
met de lezers delen en zal naast
twee foto’s op de voorpagina ook

Palmbomen
“Hierbij wat foto’s van mijn palmentuin voor de fotowedstrijd waarover
ik zojuist lees in de Nieuwe Meerbode”, schrijft Frits Werner. “Door de
droogte is veel verdord en uitgebloeid in onze tuin. Maar de vijf Trachycarpus palmen genieten van deze zomer en groeien als kool.” Zoals Johan Cruijf zou zeggen: Elk nadeel heb z’n voordeel. Heerlijk deze
mooie en zonnige zomer!

Tot eind augustus
Ook een tuin om trots op te zijn of
een (huis)dier in actie in de tuin,
op het strand of in het water en
pagina’s samenstellen met foto’s wil jij/u de gemaakte foto graag
van inzenders. Deze worden ge- delen met de lezers van de Meerplaatst zodra er ruimte is in de bode? Deelnemen aan de zo(papieren) krant. Ook zullen regel- mer-fotowedstrijd tuinen en diematig inzendingen te zien zijn op ren kan tot eind augustus. Stuur
de actuele nieuwssite www.meer- een foto met een verhaaltje naar
bode.nl.
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Wie weet is één van drie cadeauEven zwemmen
bonnen van tuincentrum ‘t OosDe eerste foto op de voorpagina is ten voor u/jou!

Nieuwe Meerbode

ook 5
van ha0+
r
welkomte
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

GEVRAAGD

Aalsmeer - Naar aanleiding
van een melding over dierenleed via 144 heeft de afdeling Milieu van de politie
Aalsmeer Uithoorn op donderdag 19 juli rond 17.50 uur
een onderzoek ingesteld op
een adres op de hoek van
de Dorpsstraat. Op het adres
werden totaal 110 kwartels
aangetroffen in te kleine
leefomstandigheden. Hierdoor ervaarden de kwartels
veel stress en een groot deel
van hen zat dan ook onder
de kale plekken.
De 110 kwartels zijn door de
Inspectiedienst in beslag genomen. De vogels zijn ondergebracht bij een gespecialiseerd bedrijf in Drenthe.
De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen en zal
later onaangekondigd nogmaals gecontroleerd worden om te voorkomen dat
het nog een keer mis gaat.

Rijsenhout: omg. Heermanszwet, Konnetlaantje
(200 kranten)
Aalsmeer: omg. Lijnbaan, Nieuwbouw Noeneketouwhof
(200 kranten)

VAKANTIEBEZORGERS/STERS
GEVRAAGD

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Vrijwilligers (collega’s) welkom!

Twee uitrukken voor de
brandweer van Aalsmeer
Aalsmeer Geen avond of ochtendje vrij voor de vrijwilligers van
de brandweer van Aalsmeer dit
weekend. Zaterdag 21 juli werden
de brandweerlieden rond kwart
over negen in de avond gealarmeerd voor een bermbrand op de
Westeinderplassen. De brandweer
is met drie brandweervoertuigen en de blusboot uitgerukt. Ter
plaatse bleek het te gaan om een
vuurtje op het gemeente-eiland.
Dit brandje was snel onder controle. Vanwege de droogte wordt
aangeraden om bij het maken van
een vuurtje of het ontsteken van
de barbecue deze na afloop goed
te doven en extra te controleren
of er echt geen smeulende resten
meer zijn!

niastraat. Daar zou een woning
vol met rook staan. Er bleek een
brandje te hebben gewoed op het
toilet in het huis. Dit vuurtje smeulde nog na. Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis, omdat zij rook had ingeademd. Het
brandje hadden de brandweerlieden snel geblust. De schade is beperkt gebleven. De woning is door
de brandweer geventileerd.

200e Uitruk
Met deze uitruk is een mijlpaal
bereikt: Het was de 200e uitruk
voor de vrijwilligers van korps
Aalsmeer in 2018! Overigens kan
het team nog steeds vrijwilligers
goed gebruiken. Bij de brandweer
iets voor jou? Geheid een gevarieerde en uitdagende ‘baan’. IeBrand op toilet
dere maandagavond zijn de vrijOm even voor half vier in de nacht willigers aanwezig in de kazerne
van zaterdag 21 op zondag 22 ju- aan de Zwarteweg voor oefening.
li is de brandweer uitgerukt voor Loop eens binnen en vraag meer
een woningbrand aan de Bego- informatie.
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Nog drie repetitieavonden

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl

Foto: Politie Aalsmeer/Uithoorn

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl

Aalsmeer - Op vrijdag 20 juli heeft de provincie Noord-Holland een waarschuwing afgegeven voor blauwalg bij Surfeiland
Vrouwentroost. Dit betekent dat
zwemmen hier slecht kan zijn
voor de gezondheid. Er mag hier
dus wel gezwommen worden,
het is aan de inwoners en bezoekers zelf om te beoordelen of er
een risico is voor hun gezondheid.

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Waarschuwing Provincie NH

Blauwalg bij Surfeiland
het meest kwetsbaar zijn, kunnen
betere een andere zwemplek kiezen. Zwemmen kan in natuurbad
Het Oosterbad aan de Mr. Jac.
Takkade en in het buitenbad van
zwembad De Waterlelie aan de
Dreef in de Hornmeer.

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

J.A.C. Weij, gez. dienst in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering.
Voorganger
M. van Zoelen. Zondag 11u. gezamenlijke viering in Uithoorn. In
Karmelkerk om 14u. Poolse dienst
met Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie.
Zondag 16u. Viering, voorganger
mgr.dr. Dirk Jan Schoon, bisschop
van Haarlem. Organist: Michael
van den Bergh. Lezingen: Lisette
Visser-Moleman.
Elke zaterdag om 17u. Vespers en
zondag 9u. Utrenia en 10.30u. Heilige Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. F.
Praamsma uit Sappemeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds A. Mak
uit Bloemendaal.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag. Geen viering (gesloten).
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag van 10 tot
11u. En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maandag
in gebouw Mendel, Zwarteweg 98.
Zomerstop.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om
de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Aalsmeer - Een geweldige opkomst bij de eerste repetitie van
het Oecumenische gelegenheidskoor op 27 juni. Het koor is bijeen geroepen door de Vredesgroep van de Raad van Kerken in
Aalsmeer en gaat op zondag 16
september de Vredesdienst in de
Open Hof kerk muzikaal opluisteren. Het koor bestaat momenteel
uit ruim dertig enthousiaste zangers - geschoold en minder geschoold - en staat onder leiding
van dirigente Lous Zandvliet. Op
29 augustus, 5 en 12 september
volgen nog drie repetities. De eerste in de Karmelkerk aan de Stom-

meerweg en de laatste twee in
de Open Hof kerk aan de Ophelialaan. De repetities beginnen om
19.30 uur. Wil jij/u nog meedoen?
Laat het weten aan Otto Zandvliet
via activiteitenkarmelparochie@
gmail.com of bel 0297-329977. De
Vredesdienst op zondag 16 september begint om 10.00 uur in de
Open Hof kerk. Het Oecumenische
gelegenheidskoor zal optreden en
muzikale begeleiding is er van Leon Doeswijk en Moniek Zandvliet.
In de viering, die de start van de
Vredesweek vormt, zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Handwerken in
het Lichtbaken

COLOFON

Rijsenhout - Op woensdag 1 augustus staat om tien uur weer in
Zwemwater.nl
Actuele informatie over de kwa- het Lichtbaken de koffie en de
liteit en veiligheid van zwemlo- thee weer klaar.
caties in Nederland is te vinden Neem een breiwerk, haken
op www.zwemwater.nl en is op patchwork of andere hobby mee.
Het Oosterbad en De Waterlelie te vragen via de zwemwatertele- Ook zonder dat, welkom hoor.
Leuke patronen of iets gemaakt?
Jonge kinderen en ouderen, die foon: 0800-9986734.
Neem het mee!
Naast handwerken is het zeker
fijn zo mensen te ontmoeten
waarmee nog nooit eerder gesproken is. Daarom iedereen uit
Rijsenhout: Kom gezellig langs.
!Voor meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met
Adrie van Limpt via 0297-320799
of met Gre Tuinstra via 0297331545.

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Kerkdiensten
Zondag 29 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook,
J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst
met dhr. Arno Post.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen
dienst i.v.m. zomervakantie.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. met ds. M. Hogenbirk en 18.30u. met ds. J.A.C.
Weij. Oppasdienst kinderen 0-3
jaar en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u Dienst
met ds. Mieke Wierda. Collecte:
Duurzame ontwikkeling. Oppas op
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Dienst met dhr. R.
Prent.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. A.J.
Fraanje uit Drachten. Organist: Joshua Prins.
Oost: Oosterkerk,
Oosteinderweg 372. Zondag om
10u. Dienst met ds. D.M. v/d Wel uit
Langbroek. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martin Dol. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling
in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. C.D. Affourit uit
Amsterdam en om 18.30u. met ds.

Zing mee met Oecumenisch
gelegenheidskoor

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Orgelconcert in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Er komt deze zomer weer een orgelconcert in
Aalsmeer. Op donderdag 30 augustus verzorgt organist André
Knevel samen met panfluitiste Liselotte Rokyta een optreden in de
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Het
belooft een gevarieerd programma te worden.
Amstelland - Ieder jaar organi- de bebouwde kom horen daar- De bezoekers worden getrakseert De Vlinderstichting een lan- bij. Met de tuinvlindertelling pro- teerd op zowel klassieke kerkmudelijke Tuinvlinder Telling. Dit jaar beert De Vlinderstichting, samen ziek als vrolijke Roemeense volkswordt deze telling voor de tien- met iedereen die van vlinders muziek. Het concert vangt aan
de keer georganiseerd! Daarom houdt, zoveel mogelijk gegevens om 20.00 uur. Alvast een notitie
staat deze zomer in het teken te verzamelen.
in de agenda waard!
van de Tuinvlinder Tel Tiendaagse: van 27 juli tot en met 5 augus- Herkennen en melden
tus kan iedereen meetellen in de Iedereen kan zijn of haar waarnetuin.
mingen van vlinders in de tuin diIedereen ziet wel eens vlinders rect doorgeven via de app Vlinin de tuin. Maar waarom zou je dermee of de website www.vlinze tellen? Door vlinders te tellen, dermee.nl. Hulp nodig bij het
kun je meten hoe het met de na- herkennen van vlinders? Down- Aalsmeer - Op donderdag 2 autuur in je omgeving gaat. En die load dan de handige vlinderher- gustus gaat er in nieuwe buurtcijfers zijn belangrijk, want dag- kenningskaart. Of gebruik de app huis in de Hornmeer een koffie
vlinders reageren snel op het mi- Vlindermee om vlinders te her- ochtend van start.
Het buurthuis heeft een grondige
lieu en de klimaatverandering.
kennen.
opknapbeurt gehad en heeft een
De Vlinderstichting verzamelt al
vriendelijke uitstraling gekregen.
jarenlang gegevens over vlinders, Foto: Truce Waaijman
zodat ze beter beschermd kun- (Deelnemer fotowedstrijd tuinen Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom en om 12.00 uur wordt afnen worden. Ook gegevens uit en dieren van de Meerbode)
gesloten. De toegang is gratis, de
koffie niet.
Het doel is gezelligheid. En als de
gesprekken stokken zijn er ook
spelletjes aanwezig. Bij voldoende belangstelling gaat de koffieochtend elke week plaatsvinden.
Het bestuur zien u graag komen
op 2 augustus.

Tien dagen lang vlinders
tellen in de tuin

Koffie-ochtend
in Hornmeer

Koffie in
de Spil

Kent iemand deze poes/kater?
Rijsenhout - Ruim twee weken
geleden is een poes of kater aan
komen lopen in de Rijshornstraat
in Rijsenhout.
Het dier wordt door dierenvrienden elke dag voorzien van eten
en drinken, maar wordt vast door
haar of zijn familie gemist. Tele-

fonische informatie bij de familie
Meijer via 06-25208191.
Wanneer er geen reactie komt op
dit schrijven, zijn de huidige verzorgers genoodzaakt om de dierenambulance te bellen om de
poes of kater op te laten halen.

Kudelstaart - Op woensdag 1 augustus houdt de SOW gemeente haar maandelijkse koffie-inloop in gebouw de Spil aan de
Spilstraat 5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is
10.00 uur. Iedereen is welkom
en de toegang is gratis. Koffie en
thee staan klaar.
Er zijn mogelijkheden om een
kaartje te schrijven aan zieke
mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben. Kom
ook eens langs en neem gerust
iemand mee.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 17.700
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
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

04

26 juli 2018

Vrolijke Ierse muziek op het terras

Boxin’ The Vox in The Shack
bevlogen boogie-woogie pianist
Eric-Jan Overbeek betekent altijd
honderd procent Party Time.

Woodshack weekend
Op vrijdag 17 en zondag 19 augustus vindt het jaarlijks terugkerend Woodshack weekend
weer plaats. En dat betekent dat
The Shack terug gaat naar het
Woodstock tijdperk. Love, Peace
en Music dus! Vrijdag 17 augustus staat al een tijd vastgespijkerd in de agenda van The Shack
en veel mensen kijken hier al heel
lang naar uit, want dan staan ze er
weer; vijf topklasse muzikanten
uit het professionele circuit in een
fenomenale tribute to Creedence Clearwater Revival. Op zonAcoustic Mix
dagmiddag 19 augustus: WoodsZondag 5 augustus kan op het hack-Woodstock-Jam op het terShack terras genoten worden van ras, met Coolcast & Friends! Hans
twee talentvolle gitaristen en zan- en Remco Millenaar nemen het
gers. Acoustic Mix speelt een mix voortouw op deze muzikale midvan bekende pop, rock, reggae, dag, uiteraard mét hun muzikale
blues en country uit de jaren zes- vrienden. Speel mee of kom getig tot negentig. Wie kent ze niet, zellig kijken en luisteren!
de grote hits van Doobie Bro- The Shack is op de zondagen
thers, Mink deVille, The Strang- open vanaf 15.00 uur. Aanvang
lers, Shocking Blue, The Rolling van de bands is dan om 16.00 uur.
Stones en onder andere CSNY.
En de entree op de zomerse zondagen is gratis! Vrijdag 17 augusMr. Boogie Woogie
tus open om 20.00 uur, aanvang
Op zondag 12 augustus mag The CCR is om 21.00 uur en de enShack Mr. Boogie Woogie weer tree bedraagt 10 euro. Voor alle
verwelkomen op het terras. Een info: www.the-shack.info. Adres:
optreden van Nederlands meest Schipholdijk 253b in Oude Meer.

▲

Oude Meer - Zondagmiddag 29
juli staan ze weer, op veler verzoek, op het terras van The Shack
in Oude Meer: Boxin’ The Vox met
mooie en vrolijke Ierse songs,
prachtige liedjes van Melanie, Simon & Garfunkel, Boudewijn de
Groot en vele anderen. Boxin’ the
Vox bestaat uit David Plasmeijer
op zang, gitaar, bas en mandoline
en Anne-Lotte Paymans op zang
en gitaar. Hun muziek is geïnspireerd op de muziek van Folk muzikanten als Luka Bloom & Christy
Moore en jaren zestig en zeventig
muzikanten. Zorg dat je hierbij
bent, want Boxin’ the Vox is gonna folking up The Shack! De entrée is gratis.

Bloemen en planten kopen op de klok

Veiling op Historische Tuin
Aalsmeer - Begin de zomervakantie goed en kon een bloemetje of een plantje ‘scoren’ op de
Historische Tuin. 28 juli is weer de
laatste zaterdag van de maand
en is het tijd voor de traditionele
bloemen-en plantenveiling. Deze
gaat om 15.00 uur van start. Belangstellenden zijn van harte welkom in de afmijnzaal van de Tuin.
Beleef het koopproces eens vanaf de houten banken die uitzicht
bieden op de Jugenstil klok. De
veilingmeester en opsteker bieden hun waar op professione-

le wijze aan. Kom eens langs om
de sfeer te proeven. In de gemoedelijke ontvangstruimte van het
tuinbouwmuseum is vooraf koffie
of thee met iets lekkers, bijvoorbeeld een echt Aalsmeers Westplasjes te bestellen. Het entreekaartje geeft toegang tot de veiling. Donateurs, museumkaarthouders en kinderen tot 12 jaar
hebben gratis toegang. De Tuin is
bereikbaar via de ophaalbrug aan
het Praamplein en geopend van
dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.30 uur.
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Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Sjoelen in wijkcentrum Voor
Elkaer Kudelstaart van 14.30
tot 16u.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Expositie tot en met 29
juli. Open: 14 tot 17u.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingsuren.

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.

31 JULI

Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Infopunt Kudelstaart in Place2Bieb, Graaf Willemlaan van
12.30 tot 14.30u.
Workshop taartdozen maken
in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart vanaf 14.30u. Op
7 augustus kaarten maken.

27 JULI

Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 14 tot 17u.
Hippiemarkt op Surfeiland
Vrouwentroost van 16 tot 23u.

28 JULI

Aalsmeer Photo: Bloemen

30 JULI

Dorpswandeling met Jan van
Veen. Start 11u. bij Historische
Tuin, ingang brug Praamplein.
Crash Museum open van 11
tot 16u. in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk, Aalsmeerderbrug.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open: 14 tot 17u.
Veiling op Historische Tuin,
ingang Praamplein om 15u.
Open: dinsdag tot en met zondag 10.00 tot 16.30u.

1 AUGUSTUS

Handwerken in Het Lichtbaken, Rijsenhout vanaf 10u.
Koffie-ochtend in De Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
Spelletjesmiddag in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16.30u. Elke
woensdag.
Voorlezen in bibliotheek,
Marktstraat voor kinderen om
15.30u. Iedere woensdag.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1.
Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

KCA Kunstroute op 15 en 16 september

Het kleurige huis van
Michael Glanz
Aalsmeer - In aanloop naar de
KCA Kunstroute op zaterdag 15 en
zondag 16 september beschrijft De
Nieuwe Meerbode het werk van
een aantal kunstenaars die in eigen atelier exposeren.

Michael exposeerde eerder in het
gemeentehuis, ontwierp en vervaardigde de ketting van de kinderburgemeester en assisteerde Anne en Karin bij het DownTown Ophelia project. Deze werken zijn te zien op de muur naast
Wonderlijke space-balls
het voormalige Espago in de OpMichael Glanz is beslist geen de- helialaan.
butant, maar nieuw is wel dat hij Het adres is van het atelier van
tijdens de Kunstroute exposeert Michael Glanz is Seringenstraat 1
in eigen huis. Wie zijn domein en in het Centrum.
atelier bezoekt begrijpt direct dat Janna van Zon
de van oorsprong Duitse kunstenaar veel van de meest uiteenlopende kleuren houdt en van geometrische vormen. Doch, zoals het een onderzoekende kunstenaar betaamt, is hij de laatste
jaren aan het experimenteren.
Is hij een weg ingeslagen waarin de kleuren wat minder fel zijn
en ook grilliger van vorm. Zijn
space- balls vormen tezamen een
wonderlijk heelal. Michael heeft
dus veel om te laten zien en waar
kan dat beter dan in een omgeving waar hij zich thuis voelt, hij
het werk kan tonen op een wijze
waarin de persoonlijks toets het
meest spreekt.

2 AUGUSTUS

Regio - Aalsmeer - Op de blauwe borden in de burgerzaal van
het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde foto’s gemaakt voor het
Aalsmeer Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht de komende
weken een aantal van deze foto’ s.
Fem Riphagen: Pluisbloem
De Paardenpluisbloem is van Fem
Riphagen. Ze vertelt: “Ik heb de
foto al in 2011 gemaakt met een
spiegelreflex camera Canon EOS
45 D met een normale lens. Wat ik
zelf zo boeiend aan de foto vind
is de groeivorm. Uitgebloeid is de
bloem bijna net zo mooi, zo niet
nog mooier. Het hart heeft wel
iets weg van een zeester of een
filigrein smeedwerkje. In de serie sprong deze foto er voor mij
uit en dat heeft te maken met de
stand van de bloem en ook het
licht dat op de witte pluizen valt.
De paardenbloem stond gewoon
in de tuin. Ik hoefde er echt niet
ver voor weg.”
Fem laat met haar foto zien dat
een paardenbloem - toch vaak
gezien als onkruid - over een ongekende schoonheid bezit. En de
pluizen van de paardebloem die
meegenomen zijn door de wind,
waar zijn zij terecht gekomen?
Gert Karssing: Waternimph
Wie naar de foto - gemaakt door
Gert Karssing - kijkt zal een gevoel van rust en vrede ervaren.

De speciale kleur groen van de
bladeren die te zien is in de weerspiegeling, de flauwe rimpeling van het water en de dauwdruppels. Het is een schitterende
weergave van de natuur.
“Ik heb het geluk dat ik achter
mijn huis een natuurvijver heb.
Dát is mijn allergrootste inspiratiebron. Ik heb er duizenden foto’s gemaakt. Ik heb heel veel met
de natuur, ik was als kind al een
‘natuurventje’. Wegens werkomstandigheden kwam het er jaren
niet van om te fotograferen. Maar
uiteindelijk is de passie toch weer
met veel plezier opgepakt.
Deze foto heb ik zes jaar geleden
met een Sony A 5000 gemaakt.
Ik houd van macro fotografie zoals bijvoorbeeld het uitvergroten van een boomschors of een
zwam of insecten.
Mijn vrouw zegt altijd ‘Jij hebt
vergrootglas ogen’. De foto heb
ik als titel gegeven ‘Waternimph’.
De oorspronkelijke Latijnse naam
voor de waterlelie is Nymphea.
De bladeren doen mij altijd denken aan ruches die je ziet aan kleding.
Wist je dat de bladeren van de waterlelie zich al om vier uur ’s middag sluiten en dan ontvouwen ze
zich weer de volgende ochtend.
Ik blijf het altijd weer een wonder
vinden dat de bladeren nooit verward raken. De natuur zit zo ingenieus in elkaar.”
Janna van Zon

29 JULI

Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Hommage aan Coq Scheltens
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 14 tot 17u.
Boxin’ The Vox live op terras
The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 16u.

Caramba in P60

Koffie-ochtend in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 van 10 tot
12u.
Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Fietstocht OVAK Pedaalridders. Start 13.30u. bij zwembad aan de Dreef, Hornmeer.
Naar Poldersport met Binding
en Dock van 13.30 tot 16u.
voor jongeren vanaf 12jr. Diverse activiteiten in augustus.

ge muziek, met een vleugje Mexico. Dat is Caramba. Bestaande uit
Amstelveen - Op donderdag 11 zanger (en presentator) Joris Linsoktober brengt Joris Linssen met sen, Eric van Loo (contrabassist),
zijn semi-akoestische band Ca- Marcel van der Schot (accordeoramba en special guest Djem van nist) en Kees van den Hoogen (giDijk (percussioniste) een stukje tarist). Kijk voor meer informatie,
Mexico naar P60! Nederlandstali- tickets, etc. op: www.p60.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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.

Geslachtsnaam

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.

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.

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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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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Djordjević
Kroes
Rozekrans
Telman
Tjepkema
de Rooij
van Klinken

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

R.
E.J.
L.
B.J.
C.D.
P.R.
E.

29-10-1987
31-07-1959
23-08-1997
15-01-1964
22-12-1999
18-03-1958
26-05-1970

17-07-2018
17-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
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 nietingezetene.
Geslachtsnaam
Adamkiewicz

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

S.

12-10-1994

17-07-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer,
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen
en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

waarom u het niet eens bent met ons besluit;
uw handtekening;
zo mogelijk uw e-mailadres;
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

een carport, het wijzigen van enkele constructieonderdelen, het aanbrengen van gevelisolatie, afgewerkt met
stucwerk en houten gevelbekleding. Verzonden: 20-072018

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Pontweg 6 (Z-2017/062013), het oprichten van een
woonhuis. Verzonden: 19-07-2018.

-

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.
- Herenweg 80 a, 1433 HB (Z18-004894), het vervangen
bestaande golfbreker, het verwijderen van een niet tot
dienst doende golfbreker en het aanleggen van een stukje nieuwe golfbreker
- Hortensialaan 29, 1431 VA (Z18-004900), het uitbreiden
van de woning door middel van een opbouw op de bestaande aanbouw
- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-004906), het tijdelijk plaatsen van een container op een parkeerplaats
- Apollostraat 49, 1431 WT (Z18-004919), het maken van
een doorbraak tussen de woonkamer en keuken en het
plaatsen van een stalen balk om het gewicht op te vangen
- Vlinderweg 62, 1432 MJ (Z18-004957), het uitbreiden van
de woning op de begane grond
- N201 bij hm 39.0 en 40.9 (Z18-004959), het plaatsen van
trajectcontrolesystemen op de N201 en N205
- Oosteinderweg 377, 1432 AZ (Z18-004630), het vergroten van de aanbouw op de begane grond en het realiseren van een opbouw op de 1e verdieping aan de achtergevel en het oprichten van een erfafscheiding
- Eiland Westeinderplassen, omgeving Koddespoel, Sectie
H nr. 1877 (Z18-004756), het aanleggen van een afmeersteiger
- Stommeerkade 65, 1431 EV (Z18-005118), het oprichten
van een woonhuis
- Legmeerdijk 289, 1432 KC (Z18-005151), het aanleggen
van een nieuwe gasleiding voor MarginPar in DP10 van
Green Park Aalsmeer
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd.
De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
- Stommeerkade 64, 1431 EL (Z18-002368), het uitbouwen
van een bestaande schuur.
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 116, 1431 AR (Z18-001928), het vervangen van
bestaande kozijnen. Verzonden: 18-7-2018
- Oosteinderweg 529, 1432 BK (Z18-002481), het oprichten
van een loods voor agrarisch gebruik. Verzonden: 18-072018
- Giekstraat 1, 1433 SH (Z18-002682), het verplaatsen van
de bestaande schuur en daaraan een overkapping bouwen, het verplaatsen van de erfafscheiding en het verwijderen van struiken. Verzonden: 20-7-2018
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Zuiderpark 11, 1433 PP (Z18-002530), het plaatsen van
een losstaande schuur. Verzonden: 17-7-2018
- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM (Z18-002323), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 17-7-2018
- Zeemanhof 10, 1433 LM (Z18-002528), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 19-07-2018
- Kamerlingh Onnesweg 114, 1433 LK (Z18-002494), het
plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 19-07-2018
- Willem-Alexanderstraat 93, 1432 HL (Z18-003838), het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een vergunningsvrije dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 20-07-2018
- Clantstraat 22, 1433 NV (Z18-000786), het vervangen van
stalen garagedeuren door hardhouten garagedeuren
met klein raampje. Verzonden: 20-07-2018
- Haydnstraat 6, 1431 ZB (Z18-002394), het plaatsen van

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.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
aangevraagd:
- Aalsmeer centrum (Z18-005129), Intocht Sinterklaas Aalsmeer, 17 november 2018, verzonden 20 juli 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

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

Vervolg van vorige blz.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Gerberastraat 4 (Z18-002911) Stichting Bacchus, ontvangen 4 juni 2018

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Gerberastraat 4 (Z18-002912) Stichting Bacchus, ontvangen 4 juni 2018
- Marktstraat 19 (Z18-002989) Restaurant De Oude Veiling,
ontvangen 18 juni 2018

TER INZAGE:
t/m 23-08-18

t/m 23-08-18

Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied
Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-2018/001523) en bijbehorende stukken
Bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer
– Zuiderkerk’ (Z-2015/059647) inclusief de
bijlagen.

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

zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal Hoofdweg 158 Kudelstaart, Z-2018/029362; D-2018/156434
de ontwerp-omgevingsvergunning voor
bouwen in afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ontwerpbeschikking Wgh – Hoofdweg 76 (Z-2017/063224)met de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Expositie tot en met dit weekend

Prachtige ode aan Coq
Scheltens in Raadhuis
Aalsmeer - Tot en met aanstaande zondag 29 juli zijn er tekeningen, schilderijen en vazen te zien
van de enkele jaren geleden overleden kunstenaar Coq Scheltens.
De pentekeningen van herkenbare elementen en monumentale gebouwen zijn werkelijk prachtig, tot in detail uitgewerkt. Leuk
en lief zijn de verschillende tekeningen over indianen en over de
rode poes, die door Coq Scheltens ook is vereeuwigd op vazen
en zelfs op een paar gymschoenen.
Politiek Aalsmeer
Geweldig zijn de diverse strips
en lees vooral de verhalen op
de volle tekeningen over politiek Aalsmeer, de krant en andere onderwerpen. Zoek bekenden,
want tussen de vele kopjes is menig bekend inwoner te vinden.
Oud-wethouders hebben een
plaatstje gekregen en ook oudburgemeester Pieter Litjens heeft
een plek veroverd op een teke-

ning van Coq Scheltens.
Boeken en tijdschriften
En dan zijn in het Oude Raadhuis ook nog vele boeken en tijdschriften in te zien waaraan deze
Aalsmeerse kunstenares haar creatieve medewerking heeft verleend. Een aanrader deze expositie, die eigenlijk nog wel een
maandje langer aandacht verdiend in de sfeervolle monumentale tentoonstellingsruimte in de
Dorpsstraat 9 in het Centrum. Wie
weet neemt KCA, die deze ode
aan Coq Scheltens samen met
haar familie organiseert, hiertoe
het besluit.
Zo niet, dan deze donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag zeker
een kijkje gaan nemen en voor
wie een aandenken overweegt:
Er is een aantal werken te koop
voor schappelijke prijzen, variërend van 10 tot 30 euro. Het Oude
Raadhuis is (gratis) te bezoeken al
deze vier dagen tussen 14.00 en
17.00 uur.

Aan slag! Interactieve en leerzame muur
bij Tennisvereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Sinds verleden
week is Kudelstaart een geweldige muur rijker. Een muur die niet
alleen leuk is om naar te kijken,
de hele buurt een boost geeft
maar waar ook jong en oud – met
plezier in tennis – zich op kunnen
uitleven. Een interactieve en leerzame muur dus. Wat een vondst!

begonnen. Tennis Vereniging Kudelstaart (TVK) – blij met de locatie – had toch wat moeite met de
donkere saaie muur. “Zouden wij
daar niet iets leuks mee kunnen
doen?”, was de gedachte. Kunstenaar Irene Kramer – zij is lid van
de vereniging – werd gevraagd of
zij niet eens mee wilde denken.
Zij ging aan de slag, bedacht een
Voorgeschiedenis
ontwerp waar ieder zich in kon
Het is allemaal twee jaar geleden vinden en dan zou je zeggen: Aan

Buurman & Buurvrouw
Omdat het toch wel om een gigantische klus ging, zocht Irene
hulp bij buurman Sander Bosman
(van Lak aan Alles) en hij was dide slag, maar helaas. Want plotse- rect enthousiast. Hij paste zijn eiling bleek er sprake van te zijn dat gen technieken en een aantal
de muur zou worden afgebroken ideeën toe en zo werd het een gezamenlijk project. Vrijwilligers been verplaatst.
werkten en schilderden de saaie
Grote teleurstelling bij TVK en het donkergroene muur in de door
plan verdween voorlopig in de Irene aangegeven kleuren.Het
ijskast met hoop op betere tijden rood van de baan en blauw van
en die kwamen er. Er kwam groen de lucht.
licht! De muur mocht in het park De basis was gelegd en Irene en
blijven staan en het plan werd op- Sander konden aan het werk.
Buurman & Buurvrouw, zo noemnieuw opgepakt.
den zij zichzelf. Het logo van TVK
kwam op de muur, er werd een
net geschilderd, evenals de termen die gebruikt worden in de
tennissport en de ballen kregen
punten.

gend. De muur, die nu al veelvuldig wordt gebruikt, leert kinderen het krijgen van balgevoel en
hun reactievermogen wordt getraind. “Een tegen de muur geslagen bal reageert anders dan een
Geweldige reacties
bal die je in de openlucht slaat”,
De dag dat er werd geschilderd legt Irene Kramer uit.
was het 30 graden. Pauze was er Je kan alleen een balletje slaan,
niet bij, met een boterham in de maar er worden ook al wedstrijhand werd er door geschilderd den gehouden. Met de ballen net
en gelukkig was Lara – de doch- boven het net kan je de meeste
ter van Irene – een geweldige as- punten verdienen.
sistente, want zij kleurde de vlakken in. Van de vroege ochtend tot Super project
de late avond werd er door ge- Tennis Vereniging Kudelstaart
werkt. De reacties zijn overweldi- heeft er een super project van

gemaakt waaraan jeugd en ook
ouderen veel plezier gaan beleven. Gewoon lekker sportief bezig zijn. Een balletje slaan tegen
de muur zonder dat de buren last
hebben van het geluid. De muur
– afgewerkt met betonlak – kan
gelukkig tegen een stootje.
Ook de tennisleraar is blij met
de muur. Zo nu en dan stuurt hij
zijn pupillen naar buiten. Leren zij
weer andere technieken. Irene en
Sander hebben de smaak te pakken. De samenwerking liep perfect en er zijn nog zoveel saaie
muren in Aalsmeer te vinden…
Janna van Zon
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Reguliere programma’s en herhalingen

Riki Stichting vervult
hartenwens ouderen
Aalsmeer - De Riki Stichting vervult deze zomer de hartenwens
van ruim 1.500 ouderen. Veel ouderen voelen zich eenzaam en komen amper de deur uit. In de zomerperiode, als kinderen en vrienden op vakantie gaan, is het verlaten gevoel extra groot. Door lichamelijke beperkingen kunnen veel
ouderen ook niet alleen op pad.
Bij de Zomerhartenwensenactie
worden ze in het zonnetje gezet.

Bijzondere uitzendingen
op Radio Aalsmeer

der om gevraagd te worden naar
wat men het liefst nog zou willen
doen en om hierover te kunnen
vertellen aan iemand die luistert.
Deze wensen mogen op kosten
van de Riki Stichting vervuld worden. De Zonnebloem afdelingen
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout doen ook dit jaar mee met
deze mooie actie.

Herhaalde aandacht
De Riki Stichting organiseert jaarExclusieve aandacht
lijks landelijke acties in de zoSinds 2008 organiseert de Riki mermaanden, de herfstperiode
Stichting deze actie samen met de en met Kerst en Pasen. De vrijZonnebloemafdelingen en verzor- willigers zijn ervan overtuigd dat
gingshuizen waar zij mee samen- herhaalde persoonlijke aandacht
werkt. De afgelopen weken heb- structureel bijdraagt aan het verben ruim 1.500 ouderen met vrij- beteren van het welbevinden van
willigers en leerlingen van basis- ouderen. Een-op-een activiteiten
scholen gesproken over hun wen- en exclusieve positieve aandacht Aalsmeer - De FairTrade Werksen; een prachtig contactmoment. zijn betekenisvolle elementen van groep is druk bezig met het opnieuw inventariseren van de verHet is voor ieder mens bijzon- alle acties.
kopers en gebruikers van FairTrade producten in onze gemeente. Dit doen de leden om verlenging te verkrijgen voor de titel
FairTrade Gemeente Aalsmeer.
Na 1 jaar van de titel uitreiking is
de aanvraag voor verlenging nodig. Een behoorlijke klus voor de
mensen van de werkgroep. De
werkgroep hoopt daarom dat er
inwoners zijn die ook hulp willen
bieden. Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen
worden met Betty Kooij via het
mailadres: jbkooij@kabelfoon.nl

FairTrade Werkgroep
zoekt versterking!
FairTrade week
Tijdens de FairTrade week van 5
tot 13 mei was er een fotowedstrijd met het thema #stand4fairness. Er zijn diverse foto’s binnengekomen waarvan twee foto’s
een FairTrade shirt hebben gewonnen.
De volgende FairTrade week is
van 27 oktober tot 4 november
2018. Uiteraard zullen er in die
week weer diverse activiteiten
georganiseerd gaan worden.
Meer informatie over FairTrade
is te vinden op de website:
www.fairtradegemeenten.nl

Mieke met haar familie.

Ambulance Wens en Midgetgolfclub

Wens Mieke: Een rondje
midgetgolf spelen
Aalsmeer - De Stichting Ambulance Wens en Midgetgolfclub
Aalsmeer hebben de wens vervuld van Mieke. Vrijdagmiddag
20 juli werd Mieke met de ambulance naar de midgetgolfbaan in
Aalsmeer gebracht om daar met
haar familie een rondje midgetgolf te spelen. Mieke heeft altijd
groot golf gespeeld, maar dat
ging nu niet meer. De hele familie genoot op deze prachtige zonnige dag om met elkaar samen te
zijn. Mieke heeft deze ronde, met
haar rode geluks midgetgolfbal,
als winnares afgesloten met een
hole in one op baan 18. De familie
had een beker met gouden balletje voor haar als prijs. De middag

werd afgesloten met een drankje
van de midgetgolfvereniging in
het gezellige clubgebouw.
Veel vrijwilligers
Er zijn heel veel vrijwillig(st)ers
bij de stichting Ambulance Wens
die in hun vrije tijd meewerken
aan het vervullen van een wens.
Ook deze middag waren er een
verpleegster en een arts aanwezig. Aan het einde van de middag
werd Mieke weer door de ambulance naar het hospice gebracht
waar zij sinds woensdag verblijft,
maar niet voordat zij de vrijwilligers van de Midgetgolfvereniging Aalsmeer uitvoerig had bedankt voor de gastvrijheid.

Mieke (midden) met de dames Gerry en Elly van de MGC Aalsmeer.

Origineel cadeau voor Nico Borgman

Aalsmeer - De zomervakantie is
ingetreden en dat is te merken.
Het wordt wat rustiger op straat.
Het hele jaar door zijn de medewerkers van Radio Aalsmeer druk
in de weer, en in de zomer zijn die
hier en daar ook op vakantie. Dit
biedt de kans om, naast de reguliere programmering die uiteraard gewoon doorgang vindt,
ook eens terug te grijpen naar bijzondere uitzendingen die eerder
dit jaar plaatsvonden. In ‘Echt Esther’ vandaag, donderdag 26 juli, een herhaling van het interview met Peter van Lo over boeddhisme. Peter Van Lo werd boeddhist en de titel Sri Annatta is
hem verleend na een lange serie van meditaties, met nadruk op
het aspect ‘zonder zelf’. Sri Annatta woont en leeft al vele jaren in
Thailand en geeft les in onder andere meditatie en mindfulness.
Hij brengt deze lessen ook naar
Nederland en geeft hier retraites.
Kort geleden kwam van hem een
nieuw boek uit, de spirituele biografie ‘Reis naar Metta’.
Leukste ‘Let’s Go’ shows
Ook Kim, Laurens en Jonas genieten nu van de zomervakantie,
maar vrijdag kan gewoon geluisterd worden naar ‘Let’s Go Zomerstop’. De afgelopen weken kon jij
mee beslissen welke uitzending
van het afgelopen seizoen je nog
een keer wil terug horen. De intocht van Sinterklaas was een
veel gekozen uitzending. Van deze Let’s Go op locatie is een leuke
compilatie gemaakt. Dus, midden
in de zomer even terug in de Sinterklaas-sfeer. Het team van Let’s
Go is benieuwd wat jij deze zomer gaat doen! Daarom roepen
zij jou op om je leukste vakantiefoto’s en filmpjes met te delen. Je
kan je ze delen op de Let’s Go facebookpagina, maar mag ze ook
mailen via letsgo@radioaalsmeer.
nl. Of je deelt ze op instagram
met #letsgozomervakantie en tag
@letsgo_radio. De makers met de
leukste filmpjes en/of foto’s mogen op 7 september naar de eerste live uitzending komen van het
nieuwe ‘Let’s Go’ seizoen en alles
vertellen over hun zomeravonturen.

Nieuw sportprogramma
Radio Aalsmeer zoekt medewerkers (m/vr) voor nieuw sportprogramma. Het plan is om op zondagen in teamverband een drie
uur durend live sportprogramma
te maken, met daarin aandacht
voor alle sporten die in Aalsmeer
beoefend worden. Er wordt een
team gevormd die eens per
maand het programma verzorgt.
Hiervoor worden inwoners gevraagd die vrijwillig mee willen
bouwen aan dit sportprogramma: presentatoren, redactieleden
en technici. Ervaring is geen vereiste, Radio Aalsmeer leidt je intern op! Daarnaast zoekt Radio
Aalsmeer contact met sportverenigingen. Ben je lid van een vereniging en toch al iedere week op
het veld of in de zaal te vinden en
vind je het leuk om bijvoorbeeld
via de telefoon verslag te doen
van de wedstrijd van je eigen
club? Dan ben jij de verslaggever
die de lokale omroep zoekt! Interesse? Stuur dan een mail naar: info@radioaalsmeer.nl.
Radio Aalsmeer is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
op de kabel, digitaal radiokanaal
868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.

Vaartocht PvdA met oudvoorzitter Bovenlanden
Aalsmeer - Het is alweer een half
jaar geleden dat Nico Borgman
als voorzitter afscheid nam van
Stichting De Bovenlanden met
een grote afscheidsreceptie op
de Historische Tuin. Bij die gelegenheid was er een veelheid aan
geschenken voor Borgman, waaronder het geven van zijn naam
aan een akker op zijn geliefde
Westeinderplassen.
Op die 19e januari werd Nico
Borgman door het bestuur van
de PvdA Aalsmeer een vaartocht
aangeboden door ‘zijn’ Bovenlanden.
Vrijdag 20 juli was het dan zover en stapten zo’n 25 PvdA leden op de Historische Tuin in de
rondvaartboot bij schipper Marjan van Houwelingen om zich
door Nico Borgman via een speciale route uit te laten leggen welke akkers allemaal van de Bovenlanden zijn.
Voordat de boottocht begon
werden de aanwezige PvdA leden ontvangen in de Historische
Tuin met een welkomstwoord gesproken door Janny Oosterloo.

Zij ging in op de vele verdiensten
van Nico Borgman voor de Partij
van de Arbeid en de Bovenlanden. “Zonder Nico was er nooit
een stichting Bovenlanden gekomen”, aldus de spreekster, waarna
de bezoekers konden genieten
van de film door het unieke plassengebied. Daarna werd er ingestapt bij schipper Marjan.
Op deze prachtige zomerdag
maakten de deelnemers een
vaartocht door de Kleine en Grote Poel en de dijksloot. Voor de
meesten geen onbekende gebieden, maar voorzien van commentaar door de op diverse fronten
nog actieve Nico Borgman gaan
de Westeinderplassen toch op
een andere manier leven.
De termen als Matje’s Bos, Grote Zwetzudde, Bolletjeszudde en
Koddespoeltje waren voor velen nieuwe begrippen, die door
het deskundige en enthousiaste
commentaar van de oud-voorzitter tot leven kwamen.
Het originele cadeau werd door
zowel de PvdA leden als door Nico Borgman op prijs gesteld.

Onthulling met wethouder Van Duijn

Adoptie van ‘Totempaal’
door Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op woensdag 18 juli heeft wethouder Robbert-Jan
van Duijn, samen met cliënten
van Ons Tweede Thuis, de totempaal op zijn nieuwe plek aan de
Hortensialaan onthuld.

Onderhoudsbeurt
Het kunstwerk, ‘de vrolijke totempaal’, was in het verleden een caDe vrijwillige hulpdienst helpt hulpdienst of meer weten over de deau bij de opening van de brede
en ondersteunt al 20 jaar Rijsen- mogelijkheden? De hulpdienst is school de Mikado in Nieuw Ooshouters, die vervoer en/of bege- te bereiken op telefoonnummer teinde. Het kunstwerk werd daar
leiding nodig hebben naar de 06-23121211 van maandag tot en enige tijd geleden weggehaald
huisarts, het ziekenhuis, bij bood- met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 voor een broodnodige onderhoudsbeurt. In goed overleg, om
schappen doen, etc. en hiervoor uur.
Rijsenhout - Vorige week zater- bij Aalsmeer Oost werd er geza- zelf geen vervoer hebben of dit
der andere met kunstenaar Ina de
dag hebben het bestuur en vrij- menlijk genoten van een gezelli- niet (meer) alleen kunnen doen.
Heeft u geen hulp nodig, maar Lizer, is toen besloten om de Towilligers van de hulpdienst Rij- ge lunch.
De hulpdienst is er niet alleen vindt u het leuk om de hulpdienst tempaal over te dragen aan Ons
senhout hun 20 jarig bestaan Dit feestje was mede mogelijk voor de ouderen. Ook jongeren te helpen? Neem dan ook con- Tweede Thuis in de Hortensiagevierd. Na een leuke, informa- door een financiële bijdrage van kunnen hiervan gebruik maken. tact op via bovenstaand telefoon- laan. Deze organisatie omarmt en
tieve rondvaart door de plassen het Meerlandenfonds.
adopteert het kunstwerk.
Wilt u een beroep doen op de nummer.

Vrijwillige hulpdienst in
Rijsenhout 20 jaar

Apple Design Award
Met de app Agenda heeft het bedrijf Momenta uit Aalsmeer in juni een prestigieuze Apple Design Award gewonnen. Komende maandag 30 juli is Alexander
Griekspoor van het bedrijf te gast
in ‘Uur van Puur’ om over deze bijzondere prijs te praten.
Na dit programma ‘Door de Mangel’ op herhaling met Ard van
Klaveren. Zelfs tijdens de zomerperiode hoeft de wekelijkse
Aalsmeerse talkshow niet gemist
te worden. Aanstaande maandag
30 juli is de uitzending van 2 oktober met hortensiakweker Ard
van Klaveren. De kweker is eigenaar van een familiebedrijf aan
de Hoofdweg. Als hobby hockeyt
Van Klaveren, tuinieren is een ware passie en in zijn vakanties wil
hij ook nog eens graag op de
racefiets een bekende Europese
berg beklimmen.

Nieuwe afbeeldingen
De cliënten van Ons Tweede Thuis
uit Aalsmeer hebben kunstenaar
Ina de Lizer geholpen bij de restauratie van het beeld. Ze hebben
nieuwe afbeeldingen voor de Totempaal gemaakt, waardoor deze nog vrolijker is geworden. Bijvoorbeeld een cliënt van OTT
heeft de achteruit lopende vogel
ontworpen, deze man was eerst
niet in staat om ook maar iets te
tekenen, maar met wat onderricht is het toch gelukt.
De Totempaal is gemaakt uit een
grote boomstam uit het Amsterdamse bos en door de samenwerking van zoveel verschillende personen is dit beeld het symbool geworden van vrijheid, educatie, ontplooiing, vrolijkheid en
activiteiten.
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Extra verrassing in voedselpakket

Kinderen Lijnbaankerk
verrassen Voedselbank
Aalsmeer - Als er in de Chr. Geref.
Lijnbaankerk een kerkdienst gehouden wordt, gaan de kinderen
voor een deel van die dienst naar
hun eigen ruimten. Ze horen daar
een verhaal uit de Bijbel en soms
knutselen ze iets wat daar mee te
maken heeft.
Wat ze iedere zondag ook doen is
geld sparen voor een goed doel.
Dat goede doel is de Voedselbank. Van het gespaarde geld zijn
pakketjes gemaakt voor de ruim
40 kinderen waarvan één of beide ouders klant zijn bij de Voedselbank.

Ook deze week worden op donderdag de voedselpakketten opgehaald en deze keer is er voor
elk kind een verrassing.
Die bestaat uit pakjes mix om
pannenkoeken en cakejes te bakken en vrijkaarten, zodat ouder èn kind gratis entree hebben
bij Chimpie Champ, Jump XL of
Glowgolf. Voor de gezinnen doe
vaak niet met vakantie kunnen,
betekent dit vast een leuke dag
tijdens de vakantie.
Namens de kinderen wil de Voedselbank de kinderen van de Lijnbaankerk hartelijk bedanken!

BOVENLANDEN

De Waterwolftunnel
Aalsmeer - Dwars door het moerasgebied van de Bovenlanden
loopt de Waterwolftunnel. Varend door de Ringvaart, vanuit
het Oosteinderpoel gebied, ga je
over de tunnel en heb je rechts
de Haarlemmermeer en links een
lang gestrekt gebied met een wilde fauna en flora. Als je niet weet
dat hier een tunnel onder ligt, zou
je het ook niet verzinnen. Ik vind
het een bijzonder gevoel om hier
een natuurgebied te ervaren, terwijl een paar meter onder mij het
verkeer raast. De naam van de
tunnel is te danken aan het Haarlemmermeer uit vroeger dagen.
Waterwolf was in die tijd een bijnaam van het Haarlemmermeer.
Dit vanwege het woeste en land
vretende karakter van het meer
dat met westerstorm op Aalsmeer
beukte.
Rugstreeppad
In dit gebied leeft de beschermde Rugstreeppad. Juist dit kleine diertje heeft ervoor gezorgd
dat het dak van de tunnel een natuurgebied werd, waar niet gewandeld mag worden. Natuurlijk
ben ik dat wel gaan doen, want
anders zou ik mijn ervaringen
niet met jullie kunnen delen. Eenmaal de boot aangemeerd aan
het dak van de tunnel, met fototoestel en papier in de aanslag,
werd ik stil van wat ik daar voor
natuur aantrof. Ontelbare soorten grassen, waar een bloemist
als ik jaloers van word, vlinders, libellen, vogels, mossen, te veel om

op te noemen. Een glooiend landschap met her en der afgegraven
zandkuilen die, met wat meer regen dan we de laatste tijd hebben, veranderen in mooie ondiepe meertjes. Een walhalla voor de
Rugstreeppad, die niet van diepe wateren houdt omdat hij geen
goede zwemmer is. De tunnel is
meer dan een kilometer lang, de
padden hebben ruimte genoeg
hier.
Wat ik heel mooi vind, is dat de
tunnel precies onder de Aalsmeerbaan ligt. Wanneer je hier afmeert
heb je de beste plek om vliegtuigen te spotten. Heel bijzonder om
te beseffen dat er heel druk vliegverkeer boven mij plaats vindt,
onder mij de vrachtwagens rijden
en ik heerlijk naar de wuivende
grassen en de schelle harde klanken van de Rugstreeppad luister
die overal bovenuit klinken.
Rode bol
De zon zakt langzaam in de Haarlemmermeer, een fel rode bol
achter de glinsterend dalende
vliegtuigen. Rustig vaar ik onder het genot van een wijntje en
mijmerend over het mooie avontuur weer richting huis. De mooie
Bovenlanden zorgen als vanzelf
weer voor nieuwe ideeën voor
een volgende column.
Ik kijk weer uit naar alle reacties op mijn mail adres: Bob@
bovenlanden.nl

Activiteiten overzicht

Jaarlijkse midgetgolftoernooi

Bloemenzegelbokaal dit
jaar voor team Harte
Aalsmeer - Zaterdag 21 juli heeft
het jaarlijkse midgetgolftoernooi, georganiseerd de door de
Verenging van Bloemenzegelwinkeliers weer plaatsgevonden.
Dit toernooi wordt jaarlijks in samenwerking met de Midgetgolfclub Aalsmeer gehouden. Deelnemers zijn trouwe spaarders van
bloemenzegels. Zo’n 30 jaar hebben enthousiaste deelnemers dit
plezierige festijn al mogelijk gemaakt. Afgelopen zaterdag dus
ook weer, met prima weer traden
op de mooi aangelegde baan
in de Hornmeer weer vijf teams
aan om de strijd met elkaar aan
te gaan:
Team Van de Vlugt, Doeswijk,
Sloot, Harte en Bax. Wie zou er deze keer met de felbegeerde wisseltrofee vandoor gaan? Het enthousiasme was groot en iedereen stond te popelen om te kunnen beginnen. Er werden twee
rondes gespeeld en aan het einde
van de avond zou er een winnaar
uit de bus komen, het team dat
met de minste punten de twee
rondes had gespeeld. Ieder team
werd tijdens het spelen vergezeld
door een vrijwilliger van de Midgetgolfclub. Hij of zij maakte de
deelnemers bekend met de fijne
kneepjes van het spel en de puntentelling. En natuurlijk werd er
zo op toegezien dat het er eerlijk aan toe ging en het een echte wedstrijd werd!
Na een ronde gespeeld te hebben
konden de teams even uitblazen
met een hapje en een drankje. Er
werd volop gespeculeerd over
wie de minste punten zou halen.
Tijdens de tweede ronde was er
gelegenheid om de fouten uit de

eerste ronde goed te maken en
de geleerde trucjes toe te passen.
Toen alle deelnemers uitgespeeld
waren, verzamelde iedereen zich
in het clubhuis en werd vol spanning gewacht op de uitslag! Deze liet even op zich wachten,
omdat er zorgvuldig gerekend
moest worden. Maar dan was het
moment toch daar: Op de vijfde
plaats is het team Van de Vlugt
geëindigd met een totaal score
van 511 punten. De vierde plaats
is behaald door het team Bax met
509 punten. De derde plaats werd
ingenomen door team Sloot met
472 punten. Op de tweede plaats
is geëindigd team Doeswijk met
449 punten. En team Harte heeft
met 444 punten dit jaar gewonnen! De winnaar krijgt de wisselbeker thuis en mag volgend jaar
de titel komen verdedigen.
Nadat alle prijzen en bloemen
waren uitgedeeld en alle teams
uitgebreid op de foto zijn geweest, was het tijd voor een afsluitend hapje en drankje. Er werd
nog wat nagepraat over het geslaagde toernooi en al uitgekeken wordt naar volgend jaar.
Hierbij wil het bestuur van de vereniging van Bloemenzegels ook
nog van de gelegenheid gebruik
maken om alle vrijwilligers hartelijk te bedanken!
Sparen en plakken
Wilt u volgend jaar ook van de
partij zijn bij dit sportieve evenement of kans maken op een Kia
Picanto, die aan het eind van het
jaar wordt verloot? Blijf of ga dan
vooral bloemenzegels sparen en
plakken. Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op!

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 1 augustus, een
heerlijk 3 gangen-diner met
o.a. een Monika cocktail, kipfilet hawai, romige kerriesaus,
Mexicaanse groentenmix,
koolsalade, rijst met garnituur
en aardbeien bavarois voor
maar € 12,-. Voor reserveringen Tel. 0297-820979. U
bent om 17.00 uur van harte
welkom.
Vrijdag 3 augustus kunt
u gaan genieten van een
heldere goulashsoep, wiener
schnitzel, remolade saus,
gestoofde appeltjes met rozijnen, tomaten salade, daufine
aardappelen en advocaat
pudding voor maar €12,-.
Voor reserveringen Tel. 0297820979. U bent om 17.00 uur
van harte welkom.
Workshop in Voor Elkaer
Op dinsdag 31 juli is er een
workshop ‘‘ taart van dozen
maken. Kosten €, 7,50 Alle
materialen zijn aanwezig.
Consumpties zijn voor eigen
rekening. Graag van te voren
reserveren bij een van de
gastvrouwen- heer. Tel. 0297
82 09 79.

Vrijwilligers gezocht!
Zorgcentrum Aelsmeer zoekt
regelmatig enthousiaste en
gemotiveerde vrijwilligers tussen de 18 en 70 jaar. Mensen
die affiniteit hebben met
ouderen. Wij vragen de hulp
van vrijwilligers in voor een
bepaalde taak of activiteit,
deze vacatures staan op onze
website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl. Je kunt altijd bellen
naar Tanja Eichholtz of er een
vacature open staat.
E-mail naar de vrijwilligerscoördinator: teichholtz@
zorgcentrumaelsmeer.nl
Zij is aanwezig op dinsdag,
woensdag in Aalsmeer
0297-326050

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Maak een tekening ‘Dit is mijn lijf’

Kinderexpositie in praktijk
voor fysiotherapie

Kudelstaart - Een lichaam krijg
je als je geboren wordt. Eerst is
het klein en kan het nog niet veel,
maar dan word je sterker en groter, leer je lopen, fietsen, zwemmen en bijvoorbeeld boompje
klimmen! Je eet en je drinkt en
dan kan je nog sterker en groter
worden (als het een beetje gezond is). Eigenlijk gaat dat allemaal vanzelf, best bijzonder!
Soms gaat het niet vanzelf; dan
heb je ergens pijn omdat je gevallen bent. Of er groeit iets niet
zo goed. Dan kan een fysiotherapeut je helpen. Die weet alles
van je spieren en botten en pezen. Dan krijg je oefeningen om
je lichaam weer sterk en beter te
maken.
In de fysiotherapiepraktijk in Kudelstaart hangt vaak kunst, misschien heb je het wel eens gezien.
Vaak is dit kunst van grote menAalsmeer - Aan de oproep vori- groen en hup opdracht geven om sen. Nu willen de medewerkers
ge week om het vergeten plant- dit recht te zetten. Geweldig!
graag kunst van kinderen ophansoen in de steeg van de Schoolgen. Om vrolijk van te worden,
straat naar de Zijdstraat eens aan Meer aandacht
om van te leren en misschien wel
te pakken is afgelopen maandag Er zijn overigens nog meer perk- om beter van te worden!
23 juli direct gehoor gegeven. jes en plantsoenen die nodig aanEen groen-medewerker heeft op dacht verdienen. Het laatste ge- Maak een tekening
deze tropische dag al het onkruid deelte van de Hellendaalstraat, Je lijf is je hele leven bij je. Hoe kan
verwijderd en het perkje keurig het nieuwe groen in de Beatrix- je hier nu goed voor zorgen? Wat
netjes achter gelaten.
straat en de brandgang in de Hu- vind jij het belangrijkst aan je lijf?
De struikjes, die geplant waren, go de Vriesstraat hebben ook een Waar ben je het meest trots op?
zijn weer zichtbaar en kunnen vrij flinke onderhoudsbeurt nodig, zo Laat het zien! Maak een mooie te‘adem halen’. Van overwoekering tipten lezers.
kening van jouw lijf. Wat het alleis geen sprake meer.
In ieder geval is de eerste ‘tip’ maal kan, waar het goed in is, hoe
Een compliment aan de gemeen- voortvarend opgepakt: Samen- je er voor zorgt, wat voor eten je
te is op z’n plaats, gewezen op werken aan een schoon en groen er in stopt, waar je trots op bent.
een uit het oog verloren stuk Aalsmeer!
Of wat soms niet zo goed gaat,

Overwoekerd plantsoen
weer netjes groen

Kaarten maken
Op dinsdag 7 augustus
is er een workshop kaarten
maken in wijkpunt Voor Elkaer.
Niks is er leuker dan een
persoonlijke kaart krijgen,
behalve dan er eentje
zelf maken. Wij zorgen voor
de materialen. U hoeft
alleen maar uw creativiteit
en een goed humeur mee
te nemen. De kosten zijn €2,inclusief materiaal,
consumpties zijn voor
eigen rekening.

waar je dan even hulp bij nodig
hebt, en hoe je dat dan oplost of
hoe je daar dan mee om gaat. Je
mag het allemaal zelf verzinnen.
Als het maar over jouw lijf gaat
en op het tekenpapier gebeurt
wat je bij de praktijk kan krijgen.
Je mag werken met potlood, krijt,
stift, verf of wat je maar wilt. Als
het maar gaat over jouw lijf.
Prijs voor deelnemers
Doe mee en haal een speciaal tekenvel op bij de balie van de praktijk aan de Kudelstaartseweg. Als
je klaar bent lever je je tekening
daar weer in. Zet op de achterkant
je naam en leeftijd, een emailadres en je telefoonnummer (of
van je ouders). Doe dit uiterlijk 1
september! Het mag ook eerder,
de tekeningen die eerder binnen
komen worden vast opgehangen. In september komt een jury kijken naar de tekeningen; wat
is de meest bijzondere tekening?
Knap gemaakt, knap bedacht, bijzonder, anders, speciaal? Iedereen die meedoet verdient een
prijs en de meest bijzonder tekeningen een extra prijs! De expositie wordt op een speciale dag in
september geopend en dan mag
iedereen komen. De medewerkers van de fysiotherapiepraktijk
kijken uit naar jullie kunstwerken,
krabbels, ideeën kleursels en andere bijzondere werken!
Let op: Alleen voor kinderen, dus
niet voor grote mensen!

26 juli 2018 11

Uitvaartbus met pech onderweg
Marco (31) was ernstig ziek
en maakte nog een rondreis
door Spanje toen hij kwam
te overlijden. Samen met
zijn vriendin Sophie en zus
Marion regelde ik de uitvaart. Het moest informeel
worden. Een dienst in een
strandtent met allemaal
Spaanse hapjes, tapas.

25 Jaar kinderboerderij Boerenvreugd

Verjaardagsfeest geslaagd dankzij
inzet van velen!
Aalsmeer - Zondag 8 juli heeft
de kinderboerderij uitgepakt met
een echt kinder-verjaardagspartijtje. Hierbij heeft Boerenvreugd
veel hulp gehad in allerlei vormen van bedrijven, verenigingen,

scholen, de EHBO en vele eigen
vrijwilligers. Dankzij al deze mensen is de viering van het 25-jarig bestaan een groot succes geworden. Stichting Kinderboerderij Aalsmeer bedankt bij deze al-

le sponsors en helpers hartelijk
voor het welslagen van deze dag!
“Een dag om met heel veel plezier
op terug te kijken”, aldus het Jubileum comité Boerenvreugd “We
voelden ons echt jarig!”

We huurden voor een hele middag een strandtent en als vervoer voor Marco een uitvaartbus. Marco sleutelde zelf altijd
veel aan allerlei bussen en het
idee om samen met haar grote
liefde nog één keer in een bus
te zitten, sprak Sophie enorm
aan.
De dag van de uitvaart zouden
we elkaar treffen bij de strandtent. De uitvaartbus zou Marco
brengen en Sophie en ik kwamen ieder op eigen gelegenheid. Opeens kreeg ik onderweg
een telefoontje: de uitvaartbus
met Marco aan boord was gestrand met pech! De bus kon
niet verder. Snel regelden we

2e Rolstoelvierdaagse:
Fantastisch spektakel

Water, ijs en patat
“En daar komt een flinke organisatie bij kijken hoor!” Aldus Nely Kolle, coördinator recreatie
en vrijwilligers van ’t Kloosterhof. “We hebben het met heel
veel vrijwilligers en uiteraard de
‘Vrienden van’ gerealiseerd. Samen met Lia Pieterse, secretaris
van de stichting, hebben we vorig jaar zitten brainstormen hoe
we het moesten aanpakken en
het is dit jaar opnieuw een succes geworden. Tijdens de dagelijkse tochten van ongeveer
twee, tweeënhalfuur stond er
op de pauzepunten koffie of water klaar, zijn er ijsjes uitgedeeld,
is er een patatje gegeten bij FC
Aalsmeer en waren er bloemen.”
En dat allemaal door sponsoring
van regionale bedrijven en geld
uit de stichting.

Bos Golf: 52.500 euro voor
Nederlandse Hersenbank

niet ontbraken. Nely had aan ieder bosje thuis een mooi vilten
lintje genaaid; “Zo waren ze allemaal nummer één!”
Na het onthaal was er een gezellig samenzijn in het Zorgcentrum.
Er werd een hapje en drankje gedaan, ervaringen uitgewisseld
en de muzikale omlijsting was
van accordeonist Cor Trommel.
De deelnemers, familie en vrijwilligers waren enorm enthousiast en hopen op een vervolg volgend jaar.

Supporters langs de route
Nely tot slot: “Mede dankzij de
aankondiging in de Meerbode,
stonden er een flink aantal supporters langs de route. Erg leuk.
Gelukkig hoefde de bezemwagen niet in actie te komen. We
gaan nu even uitrusten met z’n
allen, maar volgende week beFinishlint en gladiolen
ginnen we alweer met organiseOp vrijdag hebben ladyspeakers ren van andere zaken. Er is hier alChantal en Evelien langs de rou- tijd wat te doen!” Wilt u bijdragen
te gestaan om de deelnemers aan Vrienden van ’t Kloosterhof?
aan te moedigen, koelte te bren- Iedere gift, groot of klein, is van
gen, massages uit te delen en ze harte welkom op bankrekeningfeestelijk te onthalen bij de aan- nummer NL11RABO0380167301,
komst door een heus finishlint, t.n.v. Vrienden van ’t Kloosterhof.
waarbij de bekende gladiolen Door Miranda Gommans

Na de uitvaartplechtigheid werd
Marco door zijn vrienden naar
de pick-up op het strand gedragen. Zij namen plaats naast
de kist en ook Sophie stapte in.
Met de anderen achter ons aan,
reden we vervolgens via het
strand naar de begraafplaats.

Eenmaal terug in de strandtent
met de borrel en de tapas, kwamen veel vrienden van Marco
naar mij toe: “Wauw, wat top
geregeld, is die pick-up van jullie?” Alleen Sophie en ik wisten
het antwoord…
Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg van
9.00 - 10.00 uur een inloopspreekuur. Loop gerust binnen
voor informatie over wat er
komt kijken bij een uitvaart.
De koffie staat klaar!
•
•

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Dorpswandeling met Jan
van Veen zaterdag

Stichting Vrienden van ‘t Kloosterhof

Regio - Vorige week, tegelijk met
de Nijmeegse vierdaagse, stond
de tweede editie van de Rolstoelvierdaagse van Zorgcentrum ’t
Kloosterhof op het programma.
Van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 juli liepen de vrijwilligers
iedere dag vijf kilometer (steeds
een wisselend parcours door
Aalsmeer) achter de deelnemende bewoners in hun rolstoelen. Er
deden dit jaar tussen de twintig
en drieëntwintig rolstoelers mee.
De oudste dame was maar liefst
achtennegentig. Het fantastische
spektakel was geïnitieerd door
Stichting Vrienden van ’t Kloosterhof.

een traditionele zwarte rouwauto, die Marco nog op tijd naar
de strandtent kon brengen.
Met lood in de schoenen belde
ik Sophie: “Ik heb niet zo’n goed
bericht. De uitvaartbus heeft
pech onderweg.” In plaats van
teleurstelling, klonk een harde
lach. “Die busjes van Marco gingen altijd kapot. Dit kan geen
toeval zijn!” riep Sophie.
Op zoek naar een oplossing,
bleek dat de eigenaar van de
strandtent naast zijn zaak een
grote zwarte pick-up had staan.
Nadat ik de situatie uitgelegd
had, mochten wij de auto lenen. Ik stelde Sophie twee mogelijkheden voor: een zwarte
rouwauto of een oude zwarte
pick-up. Het werd natuurlijk die
laatste optie.

Aalsmeer - Dinsdagavond 4 juli konden voorzitter Rob Klaassen
van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en Toernooidirecteur Erik
Schuiteman van dezelfde club in
het Amsterdamse Bos een cheque
van 52.500 euro overhandigen
aan de Nederlandse Hersenbank.
Het geld wordt besteed aan speciaal onderzoek naar de verschillen
tussen een medische diagnose bij
leven en het beeld dat de hersenen na overlijden tonen. Doel is
het vinden van oplossingen voor
neurologische en psychiatrische
hersenziekten zoals bijvoorbeeld
de ziekte van Parkinson en dementie. Het bedrag werd dinsdag
bijeengebracht tijdens de achtste
editie van het Amsterdamse Bos
Golf-toernooi. De leden van de
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn
hadden, in samenwerking met
het Amsterdamse Bos, het bos
voor 1 dag omgetoverd in een 18
holes golfbaan. Golfers kwamen
tijdens de baan bij verschillende
holes culinaire verrassingen en
verrassende obstakels tegen. Ook
werd een clinic georganiseerd

Onder de indruk
Het avondprogramma bestond
uit een food court waaraan lokale
horeca ondernemers hun steentje bijdroegen, een veiling met
spectaculaire kavels, een loterij
en de prijsuitreiking. De cheque
van €52.500,- die overhandigd
werd aan de Nederlandse Hersenbank vormde het klapstuk van de
avond. De Nederlandse Hersenbank was diep onder de indruk en
heel blij met deze opbrengst, die
goed kan worden gebruikt voor
de speurtocht naar de werking
van ons brein en hoe we de dit
kunnen optimaliseren
Vrijwilligers en sponsors
Dit unieke evenement kan niet
gerealiseerd worden zonder de
onmisbare sponsoren en ruim 60
vrijwilligers.
Wilt u meer informatie over
het Amsterdamse Bos Golf,
in welke vorm dan ook? Dit
kan via de website www.
amsterdamsebosgolf.nl. Ook kunt
u een email verzenden aan info@
amsterdamsebosgolf.nl.

Aalsmeerse watertoren
iedere zondag open!
Aalsmeer - Tot begin september
is de Aalsmeerse watertoren iedere zondagmiddag geopend van
13.00 tot 17.00 uur. De fraaie watertoren, opgeleverd in 1928 en
dus dit jaar 90 jaar oud, wordt de
mooiste watertoren van Nederland genoemd. Na jarenlang als
drukverhoger binnen het waterleidingssysteem te zijn gebruikt
is het momenteel een rijksmonument. Een aantal jaren geleden
is de watertoren grondig onderhouden en door veel aanpassingen is het nu mogelijk naar boven te klimmen om vanaf 50 meter hoogte te kunnen genieten
van een fantastisch uitzicht. De
toegangsprijs kan geen belemmering zijn. De trappen op kost 1
euro voor kinderen en 2 euro voor
volwassenen. Kijk voor meer informatie over de watertoren op
www.aalsmeer-watertoren.nl

Aalsmeer - Je loopt tientallen
keren door het dorp. Nog even
boodschappen doen, nog even
een boek halen, maar je staat eigenlijk geen moment stil bij het
feit, dat achter de gevels van diverse gebouwen een verhaal
steekt.
Daar kan zaterdag 28 juli verandering in komen tijdens een
dorpswandeling. Onder leiding
van Jan van Veen loopt u op een
andere manier door het dorp.
Leuk om de verhalen uit voorbije

tijden te horen en in het vervolg
zult u met een andere blik door
Aalsmeer lopen. De dorpswandeling begint om 11.00 uur in de
Historische Tuin en eindigt bij de
Ringvaart in de Kanaalstraat.
Deelname kost 3,50 euro per persoon en een plaats reserveren
kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen
naar de Historische Tuin: 0297322562. De Historische Tuin is te
bereiken via de ophaalbrug op
het Praamplein.

Apollostraat en Beethovenlaan

Gezellige buurtbarbecue
in de Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 14 juli was
de 26ste buurtbarbecue van de
Apollostraat en de Beethovenlaan. Eindelijk konden de bewoners weer terecht op het speelpleintje, nadat de afgelopen twee
jaar uitgeweken moest worden
naar binnen, vanwege het slechte weer.
Oorspronkelijk is deze wijk in
de Hornmeer een buurt waarin
de meeste mensen al jarenlang
woonachtig zijn, maar waar nu
ook steeds meer nieuwe jonge
gezinnen hun intrede doen. Bij-

zonder leuk om deze twee groepen bij elkaar te brengen via de
buurtbarbecue.
Er was een heel hoge opkomst dit
jaar. De buurtgenoten hadden allen heerlijk eten bereid en de kinderen werden geschminkt.
Na het diner kwam de ijscoman
ook nog langs en daarna zijn de
aanwezigen in vijf groepen onderverdeeld voor de Aalsmeer
kennisquiz en de inmiddels bekende muziekquiz.
Al met al een zeer succesvol en
gezellige avond!
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Aanpak Mars- en Mercuriusstraat

Straatroof door
ruzie om geld

Handhaving gemeente bij
woning arbeidsmigranten
Aalsmeer - Tijdens het vragenkwartier op de raadsvergadering van 5 juli heeft de fractie van
GroenLinks vragen gesteld over
het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten en in het bijzonder over de situatie in de Marsstraat en in de Mercuriusstraat. In
deze straten in de Hornmeer wonen in twee huizen arbeidsmigranten.
Bestemmingsplan
Recent is daar een derde woning
bijgekomen. De gemeente is van
deze situatie op de hoogte. Omwonenden hebben de gemeente nu verzocht om bij die derde
woning te gaan handhaven. De
bestuurders hebben nu vastgesteld dat deze woning niet over
de vereiste omgevingsvergunning beschikt en de bewoning
door meerdere arbeidsmigranten
dus in strijd is met het bestem-

mingsplan. Er gaat nu een handhavingstraject gestart worden.
Er is een waarschuwingsbrief verstuurd naar de eigenaar van de
woning en naar het uitzendbureau van de arbeidsmigranten,
waarin zij verzocht worden de
situatie in overeenstemming te
brengen met het bestemmingsplan.
Er is hiervoor een termijn gegeven van zes weken. De omwonenden zijn op de hoogte gesteld
van deze actie.
Evaluatie
De gemeente werkt aan een evaluatie van het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten. Aandachtspunt daarin is de spreiding
van huisvesting in de woonwijken. De evaluatie denkt het college van burgemeester en wethouders na de zomer te kunnen presenteren aan de fracties.

Onderzoek naar overleden
persoon in woonhuis
Aalsmeer - In een woning aan de
Oosteinderweg is in de ochtend
van dinsdag 24 juli een overleden persoon aangetroffen onder
verdachte omstandigheden. Er is
door de politie en de recherchedienst een grootschalig onderzoek verricht in de woning. De
woning en de voortuin zijn met

linten afgezet. Over de identiteit van de overleden persoon is
nog niets bekend. Volgens buurtbewoners wonen in het huis een
aantal arbeidsmigranten, die elke
dag vroeg in de ochtend in busjes vertrekken en laat in de middag weer arriveren.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Geen kant op door kranen
in Linksachterstraat
aan. Aan de ene kant de schilders van het appartementencomplex en aan de andere kant de bouwers. Niemand
wil wijken, want we zijn “druk”.
De gemeente maar gebeld en
na een lange tijd twee handhavers van goede wil. Geen idee
hoe het af is gelopen, maar de
kranen staan er nog. Nu maar
hopen dat er geen brand uit
breekt of een ambulance nodig is.
Ben Rentmeester
benrentmeester@hotmail.nl

Terreinfiets
gestolen

Huis overhoop
na inbraak

Aalsmeer - Vanaf het terrein
van het tuincentrum aan het
einde van de Aalsmeerderweg is op vrijdag 20 juli tussen
kwart voor negen in de ochtend en vijf over zes ‘s avonds
een ATB terreinfiets gestolen.
De Qube SL29 is grijs van kleur.
Mogelijk zijn er inwoners die
de diefstal hebben gezien, zij
worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844.

Kudelstaart - Op vrijdag 20 juli om half zes in de avond ontdekten bewoners dat er bij hen
ingebroken was. De woning
aan de Mijnsherenweg is door
de dieven geheel over hoop
gehaald. Zowel op de eerste
etage als op de begane grond
zijn kasten en lades open gemaakt. Er wordt een inventaris
gemaakt van spulletjes die gemist worden.

Geldkistje weg
na inbraak

LEZERSPOST

Kudelstaart - Al maanden zitten de bewoners van de Proosdij in een bouwput, wat voorheen een woonwijk was met
een trapveldje. Dat er gebouwd zou gaan worden? Dat
wisten we. Dat we overlast
zouden ondervinden? Dat wisten we. In eerdere overleggen
met de aannemer werd er natuurlijk van alles beloofd, wat
helaas niet allemaal waargemaakt kan worden. Ook dat
wisten we door eerdere ervaringen. Inmiddels zijn we
heel wat gesprekken met de
mensen verder en proberen
we vooral de mensen die aan
het bouwen zijn aan te spreken en dat gaat soms goed,
soms niet op het onbeschofte
af. Vandaag (woensdag 18 juli)
werden wij verrast door twee
bouwkranen in de straat. Je
zult er maar wonen: de Linksachterstraat. We kunnen geen
kant op, de straat is aan twee
kanten volledig geblokkeerd.
Wij zijn niet geïnformeerd, dus
we spreken de mensen maar

Kudelstaart - In de avond of
nacht van maandag 23 op dinsdag 24 juli is ingebroken bij
een bedrijf aan de Mijnsherenweg. De dieven hebben aan de
achterzijde van het bedrijf een
deur van het kantoor open getrapt. Ontvreemd is een geldkistje.

Aalsmeer - Op vrijdag 20 juli is
een 15-jarige inwoner de dupe geworden van een straatroof in het Seringenpark. Twee
jongens van 14 en 16 jaar uit
Aalsmeer en Kudelstaart hebben de jongen bedreigd, waarbij één van hen een mes tevoorschijn haalde. De jongen
heeft geld af moeten staan.
Volgens de jongens was hij
hen nog een bedrag verschuldigd. De twee jongens zijn aangehouden en meengenomen
voor verhoor. Op zondag 22 juli zijn beiden weer heen gezonden.

Gewonde na aanrijding
op Legmeerdijk bij N201
Aalsmeer - Vrijdag 20 juli rond
kwart over zes in de avond heeft
opnieuw een forse aanrijding
plaats gevonden op de Legmeerdijk bij de N201.
Diverse hulpdiensten, waaronder
de traumahelikopter, kwamen
ter plaatse. Ten minste één persoon raakte bij het ongeval gewond. Het slachtoffer raakte bekneld en is door de brandweer uit
her voertuig gehaald. De 78-jarige man uit Duitsland is naar een
ziekenhuis vervoerd. Hij heeft gebroken ribben en een gebroken

schouder aan de botsing overgehouden. De bestuurster van
de andere auto, een 42-jarige
vrouw uit De Kwakel, kwam met
de schrik vrij.
De voertuigen raakten flink beschadigd en zijn door een berger
afgesleept. De kruising is voor het
grootse deel enkele uren afgesloten geweest voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Vermoedelijk is één van de twee bestuurders door rood gereden.
Foto: Marco Carels

Auto crasht in de berm
Aalsmeer- Op de N201 tussen
Aalsmeer en Uithoorn is even na
half twee in de nacht van zondag
21 op maandag 22 juli een auto in
de berm gecrasht. Hierbij is ook
een lantaarnpaal uit de grond gereden.
De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval gewond en is

per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.
De auto raakte door de klap
zwaar beschadigd en is door een
berger afgesleept.
Hoe de auto in de berm kon belanden is niet bekend. De politie
doet onderzoek.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Start aanpak verbetering
binnenklimaat De Mikado

Aardgasvrij bouwen is
per 1 juli dé norm
Aalsmeer - Op 1 juli 2018 is de
Wet Voortgang Energietransitie in werking getreden. Dit betekent dat nieuwbouwwoningen
per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen waarvoor na die
datum een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
Aardgasvrij bouwen is hiermee
de norm geworden. De nieuwe
regelgeving ondersteunt de gemeentelijke ambitie om in 2040
fossielonafhankelijk te zijn. Met
de nieuwe wet vervalt de plicht
voor de netbeheerder om kleinverbruikers op aardgas aan te
sluiten. De gemeente gaat geen
gebruik maken van de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen
waar de netbeheerder alsnog verplicht wordt aardgas aan te leg-

gen. Uit onderzoek naar lopende ruimtelijke ontwikkelingstrajecten in Aalsmeer blijkt dat het
niet nodig is om gebieden aan te
wijzen waar de netbeheerder alsnog verplicht wordt aardgas aan
te leggen.
Bouwende partijen kunnen tot 1
januari 2019 hier wel een verzoek
voor indienen bij de gemeente.
Leefbare wereld
Het college wil, samen met bewoners en ondernemers, een leefbare wereld doorgeven aan onze
kinderen.
Daarom wil de gemeente samen
met inwoners en bedrijven actief
aan de slag met grote vraagstukken, zoals de circulaire economie,
de energietransitie en de klimaatadaptatie.

Aalsmeer - In de Lentenota 2017
heeft de gemeenteraad een budget van 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de verbetering
van het binnenklimaat in het gebouw De Mikado aan de Catharina-Amalialaan. Direct na vaststelling van de Lentenota in juli
2017 is de gemeente in samenwerking met de beheerstichting van De Mikado gestart met
de voorbereiding van de werkzaamheden.

gaan met het opstellen van een
plan van aanpak en er is een projectgroep en een stuurgroep gevormd. Vervolgens is een opdracht geformuleerd en is er
aanbesteed. De aannemer gaat
nu deze zomervakantie starten
met de werkzaamheden, die het
meeste overlast geven. De scholen zijn nu toch niet in gebruik
en met kinderopvang Partou zijn
hier afspraken over gemaakt.

In fasen
Fasegewijs per lokalengroep
worden na de zomervakantie de
werkzaamheden aan de installaties voortgezet en uitgevoerd.
De oplevering zal in ook fasen
verlopen. Naar verwachting is
de klus aan het einde van dit jaar
volledig klaar.
Er is ook tijd ingepland voor het
goed inregelen van de installatie
en de nazorg. Dit loopt door tot
in 2019.
Beheerstichting De Mikado en
de gemeente zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden. De scholen, kinderopvang en gebruikers van De
Project- en Stuurgroep
Mikado worden middels nieuwsDirect na de besluitvorming is de brieven op de hoogte gehouden
gemeente ook aan de slag ge- van de voortgang.
Maatregelen
In overleg met de schoolbesturen is nu besloten om een viertal
maatregelen te nemen ter verbetering van het binnenklimaat.
Zo gaat ventilatie aangebracht
worden volgens de huidige normen in het plaats van het bouwbesluit 2003 en gaat het verwarmingsysteem verbeterd worden,
zodat de klachten over kou worden opgelost. Verder wordt koeling aangebracht om de klachten over warmte te verhelpen en
staat nieuwe en bestaande installaties verduurzamen op het
‘doe-lijstje’.

Brandweer blust brand
in ‘hennep-woning’
Uithoorn - Donderdag 19 juli rond negen uur in de ochtend
werden de brandweerkorpsen
van Uithoorn en Aalsmeer gealarmeerd voor een brand in een
woning aan de Pieter Langendijklaan in Uithoorn. Ter plaatse zagen de brandweerlieden rook uit
de inpandige garage komen. Hier
bleek de brand te woeden, evenals in de kruipruimte van het huis.
De brandweer van Uithoorn heeft
het vuur geblust. De vrijwilligers
van kazerne Aalsmeer hebben
koolmonoxide metingen verricht
in de naastgelegen woning.
Tijdens de bluswerkzaamheden is
in de afgegraven kruipruimte een
hennepkwekerij
aangetroffen.
Het zand van het afgraven had
de eigenaar gedumpt in de kruip-

ruimte van de buren. Buurtbewoners verklaarden dat de gordijnen van de woning altijd dicht zaten.
Er wordt verder onderzoek gedaan door de politie. Inmiddels
heeft de politie een verdachte in
beeld, een 38-jarige man uit Uithoorn.
De planten, zo’n 500 in totaal, en
alle apparatuur zijn vernietigd.
Naast hennep is ook een blikje
harddrugs in het huis gevonden.
De eigenaar van de woning kan
rekenen op een forse boete. De
woning is dezelfde dag nog vergrendeld voor een periode van
enkele maanden door de waarnemend burgemeester.
Er is niemand gewond geraakt.
Foto: VTF – Vivian Tusfeld
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Tip voor de zomervakantie of het weekend:

Flower Art Museum geheel in het
teken van kunst en bloemen
Aalsmeer - Onder grote belangstelling is zondag 1 juli in
Aalsmeer het Flower Art Museum
geopend. In het museum staat de
verbeelding van bloemen, planten en natuur in de hedendaagse kunst centraal. Het Flower Art
Museum is het eerste museum
ter wereld dat geheel in het teken
staat van bloemen in de kunst.
De eerste grote tentoonstelling
in het Flower Art Museum is een
duo-presentatie van de Nederlandse topkunstenaars Reinoud
van Vught en Seet van Hout. Zij
scheppen hun eigen intuïtieve
werelden op doeken van monumentale omvang, waarin florale vormen de boventoon voeren.
Hun werk vormt een interessant
contrast en een verrassend geheel tegelijkertijd.
‘Inspiring gardens’
In de thematentoonstelling ‘In-

Bloemendorp
Onder de noemer Aalsmeer bloemendorp verbeelden Afke Borgman, Karin Borgman, Monic Persoon, Joost Veerkamp en Frits Vogel de relatie tussen Aalsmeer, het
water en de bloemen. Daarnaast
toont het museum een selectie
met werk van diverse Nederlandse bloemenkunstenaars en sieradenmakers. Het Flower Art MuseDe Amsterdamse kunstbewe- um is gevestigd in de voormalige
ging Tropisme toont een selec- waterkelder van Aalsmeer, tegentie uit hun opvallende project over de vijftig meter hoge water‘Photosynthesis – Shedding new toren aan de Westeinderplassen.
light on plants’, dat eerder te zien Het gebouw heeft een binnenwas in de Hortus Botanicus en in ruimte van 1.000 vierkante mede Royal Botanic Garden in Edin- ter en op het dak een beeldenburgh. Hun kunst werpt (vaak let- tuin. Entree is 5 euro, kinderen tot
terlijk) een ander, wetenschap- en met 14 jaar gratis. Het musepelijk licht op de plantenwe- um is te bezoeken op vrijdag, zareld. De foto’s zijn gemaakt door terdag en zondag van 10.00 tot
Frans Holthuysen, Alfred Marseil- 17.00 uur, voor groepen ook op
le, Robin Noorda en Margot van afspraak.
de Stolpe.
Foto’s: KickFoto’s.nl
spiring gardens’ laten Jacqueline
van Kester, Mary Kuiper, Theo Leijdekkers, Flos Pol en Corry Zwart
zien hoe de tuin hen inspireert en
fascineert. Dat levert een gevarieerd beeld op, met onder meer
weelderige bloemenschilderingen, gedetailleerde vogelnesten
in brons en een installatie met 64
keramische rozen.

kinder- en jeugd

Vakantie-activiteiten voor
jongeren vanaf 12 jaar

Afscheid juf Betty Boor
van PCBS Triade Zuid
ze jarenlang de plusklas begeleid.
Aan een groepje kinderen, die
meer uitdaging nodig hadden,
gaf ze Spaanse les, Filosofietjes
en begeleidde ze hen met diverse projectjes. Ze genoot er zichtbaar van om dit te mogen doen.
Na feestelijkheden op school verliet ze dinsdag via een erehaag
van kinderen het haar zo vertrouwde schoolplein in een versierde Fiat 500 en werd ze naar
een pleintje in de buurt gebracht
waar ouders, (oud) collega’s en de
kinderen uit haar huidige klas een
feestelijke lunch hadden voorbereid.
“Bedankt dat ik jullie les mocht
geven”, riep de markante, goedlachse juf de kinderen nog toe. “U
ook bedankt, Juf Boor!”

Bezoek niet lang onopgemerkt

YouTuber Enzo Knol op
Westeinderplassen
Aalsmeer- Woensdagavond 18
juli koos YouTuber Enzo Knol het
ruime sop in Aalsmeer. Hij voer
samen met Roy van YouTube-kanaal Royalistiq met een speedboot over de Westeinderplassen.
De bekende YouTuber, die de
boot vanavond bij de woning van
een vriend aanlegde, bleef niet
lang onopgemerkt. Zijn gepimpte Porsche Panamera stond immers op de oprit van de woning.
De belangstelling van jeugdige
fans was groot. Het maakte Enzo

niet uit. Hij nam de tijd om met
zijn fans op de foto te gaan.
Het zomerse weer bleef voor Enzo dus niet bij rustig een drankje
doen. Hij heeft samen met Royalistiq de Poel van Aalsmeer ruimschoots gebruikt om optimaal te
genieten van het zomerse weer.
Het filmpje is reeds te zien op
YouTube. Weer eens een andere, maar wel leuke promotie voor
Aalsmeer met haar mooie Westeinderplassen!
Foto: VTF – Laurens Niezen

Leuke activiteiten voor jeugd

Zomervakantie in het Bos

Bindingkamp Orvelte:
“Het is hier heel leuk”
Aalsmeer - Er is nieuws van de
deelnemers aan het Bindingkamp
in Orvelte:
“Zaterdag 21 juli vertrokken wij
naar Orvelte. Hier verblijven wij
een week. We doen allemaal leuke activiteiten, zoals een sportdag, zwemmen, klimmen en een
meiden en jongensavond. We
hebben het hartstikke naar ons
zin. Het eten is ook erg heerlijk.
We hebben onze fietsen mee en
daarmee fietsen we naar onze
bestemmingen. Het kampthema
is leuk, maar we verklappen nog
niks. Het is erg warm weer, daarom gaan we vaak naar het zwembad. We hebben een super mooi
thuis met een grote tuin waar we
veel activiteiten doen. Het is heel
leuk, tot aanstaande zaterdag allemaal!”
Groetjes, Anne, Fleur, Eline, Jeske,
Cathelijne, Annabel

Aankomst en vertrek
Rond half twee komen de meiden en jongens van dit kamp zaterdag 28 juli aan bij het zwembad aan de Dreef. Ook komen
deze dag de eerste Bindingkampen naar Haamstede en Warnsveld terug van een week met veel
zon. De aankomst is respectievelijk gepland rond 14.45 uur en
om 15.00 uur en in de ochtend,
om 10.00 uur, gaan de volgende
groepen op weg naar Warnsveld
en Haamstede.
Een dag eerder, vrijdag 27 juli wordt het ook druk op het
parkeerterrein in de Hornmeer.
Kamp Texel 2 vertrekt om 10.30
uur en rond 17.15 uur arriveren
de deelnemers aan Texel 1 na een
week vakantie op dit eiland. Kijk
voor alle actuele vertrek- en aankomsttijden op www.debinding.
nl.

Bindingkamp Texel 1:

‘We willen nog lang niet weg’
Aalsmeer - De deelnemers aan het
kamp Texel 1 hebben eveneens bericht gestuurd:
“Op 20 juli was het eindelijk zo
ver, we gingen op Bindingkamp

naar Texel! Met een super leuk leidingteam en een hele gezellige
groep zitten wij een week lang op
Texel, wie wil dat nou niet? Het is
een hele actieve week, met uiteraard weinig slaap. We doen leuke activiteiten, zoals een crazy
44, klimparcours, sport- en speldagen, een dropping en een hele bijzondere challenge day. Het
is een week van huilen, lachen en
vooral heel veel plezier hebben!
We hebben super week, soms
misschien iets te warm, maar gelukkig is er genoeg strand op
Texel.
Vandaag hebben we de Bontedag, een dag waarbij we de hele
dag BN’er zijn. We doen activiteiten en spelletjes in het thema van
BN’ers en aan het einde van de
dag hebben we de Bonteavond.
Kortom, we zijn volop aan het genieten en we willen nog lang niet
weg!
Groetjes, Texel 1

krant

De Binding en Dock organiseren

“Ze vertelde altijd zulke mooie verhalen”

Aalsmeer - De schoolvakanties
zijn begonnen. En juf Betty Boor
kan behalve van de zomervakantie nu ook van een welverdiend
pensioen gaan genieten. Vorige
week dinsdag werd zij door alle leerlingen van PCBS De Hoeksteen/ Triade Zuid nog één keer in
het zonnetje gezet.
Met een speciaal voor de juf gemaakt lied, met vrolijke tuinplantjes, heel veel handjes en lieve
woordjes namen de kinderen afscheid van een juf, die altijd zulke mooie verhalen kon vertellen.
Van elke les maakte ze iets bijzonders. Een les werd leuker en interessanter door het mooie verhaal dat zij eromheen vertelde
en waardoor de kinderen het beter konden onthouden. Ook heeft
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Aalsmeer - De Binding en Dock
organiseren samen activiteiten
voor jongeren in Aalsmeer en
Kudelstaart. In de zomervakantie hebben zij een speciaal aanbod van allerlei leuke activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar
(er is geen regulier programma).
Er zijn workshops op verschillende locaties en uitjes! Er zijn activiteiten waar jongeren gratis aan
mee kunnen doen. Soms wordt er
een eigen bijdrage gevraagd. Het
hele programma is ook te vinden
op de websites: www.debinding.
nl en www.dock.nl.
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op met
Tessa via tessa@debinding.nl of
06-14929662 of mail of bel naar
Martin: mpattipeiluhu@dock.nl
en 06-39418018.
Het programma:
* Donderdag 2 augustus 13.30 tot
16.00 uur: Poldersport (2 euro).
* Vrijdag 3 augustus 12.00 tot
18.00 uur: Songwriting en studioopname (5 euro).
* Dinsdag 7 augustus 17.00 tot
19.00 uur: Sushi-workshop (2 euro).

* Woensdag 8 augustus 13.00 tot
18.00 uur: Vaartochtje (gratis).
* Maandag 13 augustus 12.00 tot
18.00 uur: Muziek produceren en
studio-opname (5 euro).
* Dinsdag 14 augustus 22.00 tot
01.00 uur: Bosspelen (gratis).
* Woensdag 15 augustus 19.00
tot 21.00 uur: Schilderworkshop
(gratis).
* Woensdag 22 augustus 13.00
tot 15.00 uur: Suppen (5 euro).
* Donderdag 23 augustus 16.00
tot 19.00 uur: Kanoën en barbecue (2 euro).
* Vrijdag 24 augustus 12.00 tot
16.00 uur: Fietsen en Funforest (5
euro).
* Dinsdag 28 augustus 19.00 tot
21.00 uur: Graffiti workshop (2
euro).
* Woensdag 29 augustus 17.00
tot 22.00 uur: Escape-room en
barbecue bij N201 (2 euro).
* Donderdag 30 augustus 13.00
tot 18.00 uur: Paintball (10 euro).
In de zomervakantie is er nog
ruimte voor ideeën van jongeren zelf. Dus heb je een leuk idee
voor een activiteit, neem dan ook
vooral contact op!

Amstelland - Kom op woensdagmiddag 1 augustus om 12.00 uur,
13.30 uur of 15.00 uur Minecraft
nadoen. Minecraft is een spannend Game-avontuur met materialen uit het Amsterdamse Bos.
Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en
is voor kinderen van 6 tot 11 jaar
en (groot)ouders of begeleiders.
Kosten € 5,00 per kind en € 2,50
per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

gustus om 12.00 uur, 13.30 uur
of 15.00 uur, eieren en botten
van dino’s. En maak een Jurassic Park met echte dinosaurussen. Voor kinderen van 4 tot 7 jaar
en (groot)ouders of begeleiders.
Kosten € 5,00 per kind en € 2,50
per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.
Aanmelden voor beide activiteiten kan via 020-5456100, via
www.amsterdamsebos.nl of in
De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag
Jurassic Park
tot en met zondag van 10.00 tot
Zoek op zondagmiddag 5 au- 17.00 uur.

Succeswens van Carlo Boszhard!

Vrolijke musical door
groepen 8 Jozefschool
Bindingkamp Warnsveld
of WARM-sveld
Aalsmeer - Ook is er nieuws vanuit het Bindingkamp in Warnsveld:
“We gingen eerst verzamelen bij
de Waterlelie, daar was het al gezellig met z’n allen. Daar stapten
we met 40 kinderen en 12 leiders
in de bus. Toen reden we in anderhalf uur naar Warnsveld. Daar
gingen we de kamers indelen,
uiteindelijk zijn het hele leuke kamers geworden, er zijn 2 kamers
voor de jongens en 3 kamers voor
de meisjes. Iedereen heeft zijn kamer heel leuk versierd en iedere
ochtend hebben we een kamerkeuring. We spelen heel veel spelletjes, zoals kennismakingsspelletjes zodat we elkaars namen leren, een petje op en petje af quiz
(die was ook heel leuk) en het
kwalleballen was heel druk, de
jongens vonden het super leuk!
We zingen hier ook veel liedjes,
we kennen ze bijna allemaal al!

Eigenlijk doen we alles altijd buiten, omdat het zo lekker weer
is. Het is warm, maar met waterspelletjes en de duikplank in het
zwembad koelen we wel af. Paa
en Teito zijn onze koks en koken
de lekkerste dingen, iedere dag
een drie gangen diner.
Overlopen hoort er natuurlijk bij,
maar het lukt nog niet zo goed.
Het is nu dinsdag en pas een aantal kinderen is het gelukt.
Vandaag gaan we een prinsen en
prinsessen speurtocht doen naar
het Kasteel in de buurt. Volgende week komt Warnsveld twee en
we hopen dat zij het net zo leuk
gaan hebben! Zaterdag komen
we om half 4 weer thuis, tot dan!”
Groetjes van Noor, Kiki, Fabienne,
Gitta en Morris (eindredactie) en
natuurlijk ook van alle andere 47
hier in Warnsveld!

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 17
juli was het dan eindelijk zo ver.
Na maanden oefenen, decorstukken maken, kostuums bedenken
en rekwisieten verzamelen en
maken, mochten de groepen 8
van de Jozefschool in Aalsmeer
hun basisschooltijd gaan afsluiten. Dit deden zij met de vrolijke
musical ‘Herrie op het eiland’, geschreven door Carlo Boszhard. En
wat het helemaal speciaal maakte, was het feit dat de musical in

de grote zaal van het Crown Theater uitgevoerd mocht worden.
Ouders, familie, buren, vrienden,
iedereen kon komen kijken naar
alle sterren uit groep 8. En wat
deden ze het goed! Als klap op
de vuurpijl ontvingen de kinderen via Facebook een berichtje
van Carlo zelf, om hen veel succes
te wensen met de uitvoering. En
nu… eerst tijd voor vakantie en
dan op naar het voortgezet onderwijs.

Afscheid bij OBS Samen Een

Juffen Ellen en Riëtte
met keuze pensioen
Aalsmeer - In de laatste schoolweek voor de zomervakantie is
op OBS Samen Een afscheid genomen van twee leerkrachten,
die bekende gezichten zijn voor
velen. Zowel juf Ellen als juf Riëtte
gaan met keuze pensioen en komen na de zomer niet terug op de
basisschool in het Centrum.
Juf Ellen was een sportieve juf en
werkte vele jaren als leerkracht in
de bovenbouw. Ze was bij menig sporttoernooi van de kinderen present en draaide haar hand
er niet voor om mee te gaan op
kamp of voor het organiseren van
het fietsexamen.
Juf Riëtte was op Samen Een
kleuterjuf en zag de kinderen allemaal juist binnen komen. Ze organiseerde de extra activiteiten
van de kleutergroepen die altijd
super goed waren geregeld.
Door alle leerlingen van school
zijn juf Ellen en juf Riëtte toegezongen op het schoolplein. Ze

ontvingen als dank een mooie
bos bloemen en een cadeau in de
vorm van een schilderij met daarin een creatieve bijdrage van allen.
Welverdiend zijn zij beiden hiermee in het zonnetje gezet en ze
zullen zeker worden gemist volgend schooljaar! OBS Samen Een
bedankt Ellen en Riëtte voor alles wat ze zoveel jaar voor school
hebben gedaan.
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Wielrennen naar top op 4120 meter

Mountainbiken in Apeldoorn

Kudelstaart - De hoogste berg
ooit beklommen in de Tour de
France is de col de la Bonette - de
passage ligt op 2715 meter. Wielrenner Jordy Buskermolen overzag de wereld afgelopen dinsdag
in de derde etappe van de Tour of
Quinghai Lake een paar treetjes
hoger, op 3820 meter. Het in ijle
lucht bestijgen van deze Chinese rotsklomp was een pittige klus
voor de stevig gebouwde Kudelstaartse renner. Na een 25 kilometer lange en zeven percent
steile klauterpartij finishte hij in
de ‘bus’ met niet-klimmers, zeventien minuten na de Roemeense winnaar Grosu van Nippo-Vini
Fantini

Uithoorn - UWTC lid Bas de Bruin
pakte op zaterdag 21 juli bij het
NK mountainbiken in Apeldoorn
de zilveren medaille bij de masters 30+. Naast mooie klasseringen bij de cyclocross en mtb wist
Bas ook onlangs op de weg een
tweede plaats te behalen. Een
veelzijdige renner dus.

Tweede plaats voor Bas
bij Bruin bij NK

Geen Chinese berg te hoog
voor Jordy Buskermolen
peloton van 150 renners, op de
plekken 109 en 81 over de streep
gekomen. Zijn ploeggenoot André Looij uit Wilnis werd in de
openingsrit zevende en de dag
erna zesde. Monkey Town won
maandag het dagklassement
voor ploegen. Morgen, vrijdag 27
juli, staat de zwaarste opdracht
op het programma: de beklimming van twee cols buiten categorie in het Qilian Sha-gebergte
met een overgang op 4120 meter. De zeven resterende etappes
zijn vervolgens relatief vlak. Zaterdag 4 augustus eindigt de Tour
in Lanzhou.

Spanning om te snijden

Stilstand en vooruitgang
in Tour de Kwakel

Ronde van Kwintsheul
In eigen land finishte Tristan GeVals plat
leijn (Rijsenhout) vorige week
Buskermolen vervult binnen zijn vrijdag als elfde in de Ronde van
Team Monkey Town een dienen- Kwintsheul voor nieuwelingen.
de rol voor de kopmannen. In de John Tromp (Kudelstaart) kwam
etappes één en twee, verreden een dag later als zesde binnen in De Kwakel - Waar het klassement
op een parcours met veel ‘vals een wedstrijd voor 60-plussers in in de Tour de France afgelopen
week flink op zijn kop werd geplat’, was hij, uitbollend in het Alphen aan de Rijn.
zet, bleef het in De Kwakel rustig.
Op de tweede rustdag deze Tour
hangen bijna alle truien om dezelfde schouders als een week eerder.
Ton Vlasman leidt nog steeds zowel het algemeen als extra punten
klassement en Sebastiaan Hofer
het jongerenklassement. Als tweede in de rangschikking van de extra punten draagt Paul nog steeds
het rood. Het was een week waarin
de punten schaars waren. Zeker in
de zogenaamde konijnenetappes,
ritten waarin de vluchters voor de
ritzege strijden. Toch zijn er altijd
weer een paar goochelaars met
een hoge hoed. Dinsdag was dat
John van der Hulst. Hij wist te voorMike van der Laarse (rechts) volgt Wim van de Wetering op als voorzitter spellen dat Alaphillipe de etappe
zou winnen en scoorde daarmee 8
van het Vuurwerkfestival in Scheveningen.
punten, zo’n 5 punten meer dan de
rest. Zaterdag was het Marco Pouw
die met 8 punten een flinke sprong
in het klassement maakte. Mede dankzij zijn gouden lap zorgde
John er voor dat er dan toch nog
een trui van schouder wisselde deze week, de grijze trui. Of beter gezegd de Co Vlasman trui. VanweAalsmeer - In Scheveningen werk boven de Westeinderplas- ge zijn verdienste voor de Tour de
vindt op 10 en 11 en 17 en 18 au- sen.
Kwakel meende de Tourdirectie
gustus weer het jaarlijkse vuur- We zijn er trots op dat we dat de prijs voor de beste renner bowerkfestival plaats. Dit evene- kunnen organiseren met de on- ven de 55 jaar te vernoemen naar
ment is bedoeld om bij te dra- dersteuning van bijna negentig Co. Nadat hij een grijze trui in ontgen aan een aantrekkelijk imago sponsoren, de meeste steunen vangst had genomen, liet Co in
van Den Haag en zoveel mogelijk ons met geld en andere in natura. een interview op Rick FM weten
bezoekers naar Scheveningen te Het aantal bezoekers in Scheve- verheugd te zijn met dit eerbetrekken, bij voorkeur van buiten ningen dat naar het vuurwerk op toon. De kans is groot dat de eerde regio.
zee voor het Kurhaus komt, kan ste Co Vlasman prijs naar zijn broer
Verspreid over vier avonden en op een dag met mooi weer wel Ton gaat. In dit klassement staat
twee weekenden wordt het festi- oplopen tot 100.000. In Scheve- Ton immers 9 punten voor op zijn
val voor de 39ste keer gehouden. ningen zijn er ook ondernemers naaste concurrenten John van der
Per avond zijn er twee vuurwerk- die het vuurwerkfestival steunen, Hulst en Marjo Plasmeijer. Laatsgeshows op zee, in totaal dus acht. maar daar bovenop betaalt de noemde voert op haar beurt het
Acht landen verzorgen ieder zo’n gemeente Den Haag een subsi- klassement voor de beste vrouw
show en strijden om de eer van diebedrag van 150.000 euro. Dat
het mooiste vuurwerk. Vorig jaar scheelt een slok op een borrel.”
won Spanje. Een jury bepaalt wie
de winnaar wordt. Mike (Multi) “Aalsmeer mooier”
van der Laarse is al jaren lid van Een vergelijking van de kwaliteit
die jury en is nu benoemd tot van het vuurwerk van Scheve- Kudelstaart - Zin in een gezellivoorzitter.
ningen en Aalsmeer is lastig: “In ge avond klaverjassen? Iedereen
Scheveningen zijn er acht shows. is van harte welkom bij klaverKijk op vuurwerk
Die duren korter dan het vuur- jasclub De Geluksvogels. Het hele
Op de vraag of hij het een eer werk in Aalsmeer en de kwaliteit jaar door wordt er op de woensvindt om juryvoorzitter in Sche- verschilt nogal per land. De ken- dagavond vanaf 20.00 uur geveningen te worden, antwoordt ners zijn het er over eens dat het kaart in het Dorpshuis van KuMike: “Natuurlijk wel. Ik zit al een vuurwerk in Aalsmeer mooier is. delstaart.
poosje in de jury en weet hoe En ook als juryvoorzitter van het
het loopt. Maar om de heer Wim vuurwerk in Scheveningen, ben
van de Wetering op te volgen die ik van plan dat de komende jaren
ruim 30 jaar voorzitter geweest zo te houden.”
is, vind ik wel bijzonder. Het is
een erkenning dat je kijk hebt op
vuurwerk. Je leert van het kijken
naar de opbouw van het vuurwerk voor de verschillende landen en je spreekt veel mensen.
Nieuw-Vennep - Het Douglas
En ik vind het leuk om te zien wat
voor nieuwigheden er door lan- Aalsmeer - Op donderdag 2 au- DC-2-vliegtuig uit 1934 die het
den bedacht worden om de prijs gustus trekken de Pedaalridders Nederlands Transport Museum
in de wacht te slepen. Dat kun- van de OVAK er weer op uit. De zes weken geleden ontving was
nen we dan misschien weer ge- fietstochten zijn iedere eerste in een erbarmelijke staat. Verf van
bruiken voor Vuur en Licht op het donderdag van de maand. De 70 jaar oud zat als dikke koek op
groep vertrekt om 13.30 uur van het aluminium en de meeste onWater in Aalsmeer.”
het parkeerterrein van het zwem- derdelen zaten onder een mengbad aan de Dreef en de fietstocht sel van verdroogde olie en stof.
Subsidie gemeente
Het grootste verschil tussen de gaat dit keer richting Hoofddorp.
organisatie van het vuurwerk in De route kan zowel individueel Historische sporen
Aalsmeer en Scheveningen is als in de groep gefietst worden De vrijwilligers van het museum
voor Mike duidelijk: “In Aalsmeer en kan opgehaald worden bij de zijn de afgelopen weken enorm
trekt Vuur en Licht op het Water start. Bij de rust ontmoet men el- druk geweest met het toonbaar
naar schatting zo’n 40.000 men- kaar weer. Lidmaatschap van de maken van de machine. Tijdens
het schoonmaken en het verwijsen en die zien een groot vuur- OVAK is verplicht!

Mike (Multi) van der Laarse is vereerd!

Vuurwerkfestival heeft
Aalsmeerse juryvoorzitter

aan en het klassement van de familie Plasmeijer. Een familie die
dit jaar verrassend goed presteert.
Marjo en zoon Bas lijken te profiteren van de onnavolgbare wiskundige capaciteiten van vader Ron.
Zijn statistische 50/50 algoritme
heeft al heel wat wenkbrauwen in
het Tourhome doen fronsen, maar
pakt vooralsnog goed uit. De gele petten voor de beste ploeg zijn
in het bezit van de ploeg Ventiel
van kopman Rob van den Berg.
Oud Tourwinnaar Rob wist mede
dankzij het juist voorspellen van
de top 5 (!) van etappe 13 een flinke sprong in het klassement te maken. In zijn kielzog nam hij ploeggenoten Gerard van Dam, Frank
van Dijk, Jeroen Könst en Arnoud
van der Knaap mee. Samen verdedigen zij een voorsprong van 4
punten op de ploegen Buitenblad
en Bagagedrager. Komende week
zullen de klassementen en truien
in Frankrijk en De Kwakel in een
definitieve plooi vallen. Zal Geraint
Thomas viervoudig Tourwinnaar
Chris Froome achter zich weten te
houden? Zal Ton Vlasman viervoudig Tourwinnaar Eric Zethof achter
zich weten te houden? De spanning zal om te snijden zijn.
Algemeen klassement na veertiende etappe:
1. Ton Vlasman: 108
2. Eric Zethof: 105
3. Nick Verlaan: 103
4. Sebastiaan Hofer: 103
5. Rob van der Berg: 102
Rode trui
1. Ton Vlasman: 24
2. Paul Hogerwerf: 24
3. Nick Verlaan: 23
Ploegenklassement
1. Ventiel: 321
2. Buitenblad: 317
3. Bagagedrager: 317

Klaverjassen bij Geluksvogels
Op 18 juli is het klaverjassen gewonnen door Corrie Durieux met
5459 punten. Bert van der Jagt werd tweede met 5348 punten en Guda Kluinhaar derde met
5288 punten. De poedelprijs was
deze week voor Ineke Woerden
met 3479 punten

Opknappen in museum

Fiets mee met
Pedaalridders

om uit het peloton te ontsnappen maar het duurde tot 7 ronden voor het einde dat Henri Spijker uit Den Haag weer een poging
waagde en een voorsprong nam
en de wedstrijd won voor Hans
Lap uit Hendrik Ido Ambacht en
derde Rinus Cerfontaine uit Amsterdam. John Tromp eindigde
als 6e. Zondag 22 juli waren de
Tour de Mont Blanc
UWTC renners naar Achterveld afZaterdag 21 juli waagde UWTC gereisd om in de ronde van Achlid Bart de Veer zich samen met terveld te starten op een mooi
Niels Ruijter aan de Tour de Mont stratenparcours. In de wedstrijd
Blanc. Een prestatietocht van 330 voor de 69+ ontstond een kopkilometer met 8000 hoogteme- groep van vier renners met nog
ters door Frankrijk, Zwitserland twaalf ronden te gaan en daaren Italië. Ruim 600 deelnemers bij was Guus Zantingh. Zij wervan dertig nationaliteiten had- den niet meer achterhaald door
den zich hiervoor ingeschreven. het peloton. De wedstrijd werd
Om 05.00 uur in de ochtend wer- gewonnen door Hans Van Bavel
den de deelnemers weggescho- en tweede werd Guus Zantingh.
ten en reden dus het eerste stuk Leen Blom finishte als twaalfde.
in het donker. Bart en Niels kwa- Bij de 60+ was al vroeg een kopmen om even over 19.00 uur over groep van drie renners onder
de eindstreep heen en wisten de- aanvoering van Bert Bakker en zij
ze monstertocht in 14 uur en 2 bouwden een ruime voorsprong
minuten te volbrengen. Zij waren op. Bert Bakker uit Zaandam dehiermee de 36e en 37e renner die marreerde met nog 10 ronden te
de finish haalden. De laatste ren- gaan uit de kopgroep en won de
ner die de tocht volbracht kwam wedstrijd, 2e werd Arie Blomberg
na 19 uur en 50 minuten over de uit Keldichem. Ben de Bruin einstreep.
digde als negende.
Veteranen
De veteranen van de UWTC Leen
Blom, Ben de Bruin John Tromp
en Guus Zantingh hebben het
afgelopen weekend volop gekoerst. Zaterdag 21juli stonden
de renners aan de start in Alphen
aan de Rijn. Bij de 69+ kwam ontstond na een kwart koers een
kopgroep van vier renners met
daarbij Guus Zantingh. De groep
werkte goed samen en bouwde een ruime voorsprong en met
nog twee ronden te gaan ontsnapte Hans van Bavel uit Sint
Anthonis uit de kopgroep en won
de wedstrijd. Guus Zantingh uit
Mijdrecht won de spurt voor de
tweede plaats. Leen Blom eindigde als veertiende. Bij de 60+ werden veel pogingen ondernomen

Atletiek: AV Aalsmeer

Gwen Alwijnse in topvorm
Aalsmeer - Het clubrecord waar
Gwen Alwijnse al wekenlang naar
op jacht was, wist ze dan uiteindelijk afgelopen donderdag te
pakken in Kampen bij Atletiekvereniging Isala ‘96. Gwen Ale-

wijnse liep in februari nog tijden
van 3.40/3.50 minuten, maar nu
op een warme avond in juli naar
een prachtige nieuwe besttijd
van 3.10.94 minuten, tevens een
nieuw club record na 28 jaar.
Gedurende het zomerseizoen
heeft deze atlete bij Atletiekvereniging Aalsmeer een geweldige progressie doorgemaakt wat
uiteraard verwachtingen schept
voor haar deelname aan de Dspelen op 2 september aanstaande. Broer Colin deed niet heel
veel voor Gwen onder en met een
tijd van 3.23.42 minuten liep ook
hij een dik persoonlijk record! Tot
slot liep ook Justin Alewijnse bij
de pupillen A naar zijn snelste tijd
ooit met 3.34.86 minuten. U zult
begrijpen, de familie Alewijnse
keerde goed gemutst terug naar
Kudelstaart!

Deze Maatschappij heeft van drie Nieuw-Vennep. Informatie over
DC-2’s gebruik gemaakt op hun het museum is te vinden op faceluchtlijnen in het Verre Oosten.
book en op de website www.nederlandstransportmuseum.nl.
Verder opknappen
De komende tijd wordt het vliegtuig verder opgeknapt; er zijn
nog vele onderdelen nodig, een
deren van de verflagen kwamen zoektocht over de hele wereld is
allerlei details naar boven, zoals al gestart. Zowel het exterieur, als
historische registraties en inge- het interieur worden opgeknapt.
kerfde handtekeningen van men- Het museum wil bezoekers graag
sen die ooit bij het vliegtuig zijn alle werkzaamheden laten zien
en daarom vindt de restauratie ín
geweest.
de tentoonstelling plaats.
Zelf komen kijken? Het NederIcoon wordt getoond
Na alle uren inzet is een prach- lands Transport Museum in
tig, voorlopig, resultaat bereikt; Nieuw-Vennep is in de weekende machine is grotendeels op- den en tijdens de vakanties elke
gepoetst en glimt. De histori- dag open van 10.00 tot 17.00 uur.
sche kenmerken van het KNILM Volwassenen betalen 7,50 euro,
zijn aangebracht (KNILM staat kinderen 5 euro en een rondrit
voor Koninklijke Nederlands In- met een historische bus kost 2,50
dische Luchtvaart Maatschappij). euro. Adres is Lucas Bolsstraat 7 in

DC2-vliegtuig: Van lelijk
eendje tot mooie zwaan
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Pro’s en amateurs zij aan zij

30ste Polderloop wordt
groots loopspektakel
De Kwakel - Donderdag 2 augustus wordt traditioneel op de
tweede dag van het Kwakelse
polderfeest de Kooyman Polderloop gehouden. En dat gebeurt
dit jaar al weer voor de dertigste
keer, een jubileumeditie dus. De
organisatie van deze regionaal
zeer populaire loop is weer een
samenwerking tussen atletiekvereniging AKU en het feestcomité de Kwakel .
De start en finish vindt ook dit
jaar plaats op het evenemententerrein in De Kwakel, achter het
sportpark van KDO. Daar staat
ook de grote tent waar kan worden ingeschreven en ruimte is
om om te kleden en tassen neer
te zetten. Daarnaast stelt KDO
weer een aantal kleedruimtes beschikbaar waar ook de mogelijkheid is om te douchen.
De Polderloop is, hoewel deze
midden in de vakantieperiode
valt, al jaren druk bezocht en veel
lopers komen graag naar De Kwakel om aan deze gezellige loop
mee te doen. Er staan altijd heel
veel toeschouwers langs de weg.
De kinderloop over 1 kilometer
wordt steeds populairder, meer
dan 200 kinderen staan de laatste jaren aan de start. De 4 en met
name de 10 kilometer trekt een
groot aantal lopers, ook dit jaar
worden meer dan 700 enthousiaste lopers aan de start verwacht.

Daarnaast heeft de organiserende vereniging AKU in samenwerking met stichting Ons Tweede
Thuis vorig jaar een G-run in het
programma opgenomen en dat
was zo’n succes dat een groot
aantal mensen die hebben deelgenomen aan de polderloop nu
wekelijks bij AKU op de atletiekbaan traint. De organisatie heeft
er daarom niet aan getwijfeld om
dit initiatief een vervolg te geven
en daarom start de polderloop
ook dit jaar met een G-run over
1,6 kilometer. Naast cliënten van
Ons Tweede Thuis zijn uiteraard
andere mensen met een beperking van harte welkom om aan
de G-run mee te doen.
Programma:
18.30 uur:
start G-run over 1,6 kilometer
19.00 uur:
start kinderloop over 1 kilometer
19.15 uur: start 4 kilometer
20.00 uur: start 10 kilometer
De inschrijving start om 18.00
uur. Deelnemers aan de G-run
en de kinderloop ontvangen een
mooie medaille en daarnaast
krijgen alle deelnemende kinderen na afloop nog een ijsje. Deelnemers aan de 4 en 10 kilometer
ontvangen naast het traditionele plantje een extra herinnering.
Voorinschrijven kan via www.inschrijven .nl

59e Plaats voor Daniël
Giacon op WK Schermen

Eerste officieuze NK
voor schaatsclubs
Aalsmeer
Aanstormende
schaatstalenten uit de regio én
masters van het ijs kunnen dit
jaar hun droom verwezenlijken in
Thialf. Tijdens het eerste officieuze NK Clubs strijden op zaterdag
6 oktober pro’s en amateurs zij
aan zij om de titel ‘Beste schaatsclub van Nederland’.
Het nieuwe format is een idee van
oud-topschaatser Sicco Janmaat.
Onderlinge strijd moet de verenigingen stimuleren een kwaliteitsslag te maken in opleiding
en scouting. Ook moet een sterKudelstaart en derde Comb. van ker clubgevoel meer schaatsende
jongeren prikkelen en enthousiAckooy uit Hoofddorp.
De uitslagen van de vlucht Asse- asmeren voor de wedstrijdsport.
Zellik met 480 duiven en 15 deelCarrière begint bij ijsclub
nemers:
“De carrière van iedere topper be1. L. v.d. Sluis Uithoorn
gint bij een ijsclub”, zegt Janmaat.
2. A.J. van Belzen Kudelstaart
“Maar weinigen weten van wel3. J.H. van Duren Amstelveen
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerder- ke verenigingen Sven Kramer of
Ireen Wust eigenlijk lid zijn. Clubbrug
5. Gerard en Lies v.d. Bergen Ku- liefde moet weer terugkomen;
van de rijders tot de ijsmeesters
delstaart
en van de kantinemedewerkers
6. C. van Vliet Kudelstaart
tot de fans.” Janmaats idee vond
7. Tim Rewijk De Kwakel
steun bij de KNSB en stadion Thi8. A. v.d. Wie Aalsmeer
9. Comb. van Ackooy Hoofddorp alf, dat een gaatje vrij maakte
op de drukke wedstrijdkalender.
10. W. Wijfje De Kwakel
11. Comb. v. Leeuwen & v. Grie- Vanuit zijn rol als trainer bij Jac
Ories LottoNL-Jumbo-ploeg kon
ken Aalsmeer
hij ook al in een vroeg stadium
12. E. Wiersma Amstelveen
enkele toppers (Irene Schouten
13. D. Baars Kudelstaart
en Jan Smeekens) enthousiasme14. M. de Block Aalsmeer
ren om zich op 6 oktober in de
15. Th. v.d. Wie Aalsmeer
outfit te hijsen van de club waar
Uitslagen vlucht Chateauroux met ze feitelijk nog steeds staan inge77 duiven en 7 deelnemers:
1. W. Wijfje De Kwakel
2. Gerard en Lies v.d. Bergen Kudelstaart
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. J.A. van Dijk Aalsmeer
Aalsmeer - De zomervakantie is
6. M. de Block Aalsmeer
begonnen en vervelen hoeven in7. Tim Rewijk De Kwakel
woners zich niet in Aalsmeer. Ga
bijvoorbeeld een middagje midgetgolfen op de mooie baan aan
de Beethovenlaan in de Hornmeer. De totaal achttien holes
re: Joke Hendrikse en Rietje van worden omringd door veel groen
der Zwaard noteerden maar liefst en na afloop kan een drankje ge67.26%, normaal gesproken goed dronken worden of een ijsje gevoor een eerste plaats. Op de der- geten in het gezellige clubhuis.
de plaats eindigden Lidy Raap- De midgetgolfbaan is de gehehorst en Jan Hendriks met een le week open van 13.00 tot 17.00
bovenmodale score van 62.50%. uur. Voor groepen met meer dan
15 personen zijn afspraken te maken buiten deze openingstijden.
Bridge-liefhebbers welkom
Een keer mee komen spelen? Ondertussen spelen de leden van
Bridge-liefhebbers zijn van harte de Midgetgolfclub wekelijks in de
welkom bij de gezellige bridge- avond hun competitie.
club Onder Ons. Iedere woensdag
wordt er gespeeld in het buurt- De stand na vijf avonden:
huis aan de Dreef 1 in de Horn- 1. Henk Buskermolen (4)
meer. Voor hele aantrekkelijke 2. Henk Slink (6)
prijzen zijn er drankjes en hapjes 3. Dirk Jan Jongkind (8)
verkrijgbaar. De barmedewerk- 4. Dingina Dissel (4)
sters nemen graag uw bestel- 5. Els van der Stroom (4)
ling op! Voor ieder paar dat on- 6. Marrie Bonhof (6)
even eindigt is er een leuk plant- 7. Elly Mulder (8)
je. Deelnemers worden verzocht 8. Herman Kas (10)
9. Hetty de Jong (2)
om 19.15 uur aanwezig te zijn.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Leo en Wim winnaars
duivenvluchten
Aalsmeer - Zaterdag 21 juli stonden er twee vluchten op het programma, een Jonge duivenvlucht
en een Dagfond vlucht. Om 08.00
uur werden de jonge duiven gelost in Asse-Zellik in België, een
gemiddelde afstand van 157 kilometer. Met een Noorden wind
werden ze in vrijheid gesteld. Het
was de 18-848 van Leo v.d. Sluis
die als eerste van de club om
10.03.07 uur de thuisbasis Uithoorn bereikte met een gemiddelde snelheid van 1270,639 meter per minuut (76 kilometer per
uur). De tweede plaats is voor Ad
van Belzen uit Kudelstaart en de
derde plaats voor John van Duren uit Amstelveen. Om 07.20 uur
werden de oude duiven voor de
Nationale Dagfond vlucht in het
Franse Chateauroux, gemiddelde
afstand 644 kilometer, met een
Noorden tot NW wind in vrijheid
gesteld. Om 16.14.37 uur meldde zich de 16-461 zich als eerste bij Wim Wijfje in De Kwakel.
Met een gemiddelde snelheid
van 1202,376 meter per minuut
(72 kilometer per uur) betekende dit de eerste in de club, maar
ook een zevende plaats op Intertekst (voorheen Teletekst) van
heel Noord Holland. Tweede werden Gerard en Lies v.d. Bergen uit

schreven. Beide hebben een duidelijke intentie uitgesproken om
deel te nemen. Janmaat hoopt
naast de deelname van Schouten
en Smeekens op de deelname
van meer toppers. “Voor een junior moet het een geweldige ervaring zijn met zijn of haar schaatsheld te strijden voor de titel.”
Selectie
De deelnemende clubs worden
geselecteerd op basis van de tijden die hun leden in diverse leeftijdscategorieën afgelopen seizoen en de komende maanden
op Nederlands ijs laten noteren.
De optelsom van de beste drie
rijders per categorie leidt tot een
rangschikking van clubs. Voor elke afstand vaardigt de club één
rijder af, zowel bij de heren als bij
de dames. Aan het einde van de
dag kroont de club met het beste
totaalresultaat zich tot winnaar.
Jaarlijks evenement
De KNSB heeft de intentie uitgesproken om van het NK Clubs een
jaarlijks evenement te maken. Remy de Wit, Technisch Directeur:
“Ieder initiatief wat de breedteen topsport in de schaatssport bij
elkaar brengt ondersteunen wij.
We kijken uit naar de resultaten
van dit evenement en werken samen met de initiatiefnemers aan
een duurzame invulling.” Kijk voor
meer informatie op de website
www.nkclubs.nl.

Midgetgolfbaan open
voor recreanten

Hoge scores bij bridgers

Aalsmeer - Ondanks het mooie
weer kwamen 30 paren hun
krachten meten aan de bridgetafel bij BC Onder Ons in buurthuis
Aalsmeer – Daniël Giacon van Spelen van 2016. Daniël stond Hornmeer aan de Dreef. Ook waScherm Centrum Amsterdam goed te schermen en kwam zelfs ren er wederom nieuwe gezichdeed zaterdag 21 juli als enige op voorsprong. Hij leek voor een ten die de weg naar het buurtNederlander mee aan het onder- stunt te gaan zorgen, maar de er- huis hadden weten te vinden. Er
deel Heren Floret op de Wereld- varen Rus kwam in de laatste fase werd moedig gestreden om de
kampioenschappen Schermen in van de wedstrijd helemaal terug plantjes en dat resulteerde in verWuxi (China).
en won de partij met 15-14. Dani- rassende scores. In de B-lijn viel
el is uiteindelijk op de 59e plaats een grote uitschieter te noteren.
Geen schoonheidsprijs
op de wereldranglijst geëindigd. Dit paar volgende week maar een
De 17-jarige florettist schermde Een topprestatie!
lijntje hoger indelen. Uitslag in de
voor het eerst buiten Europa en
A-lijn: 1e Ton Leuven met Ben van
had een goede voorronde met Geweldig seizoen
Herk met 65.63%, 2e Anita Mardrie winst- en twee verliespartij- De
Wereldkampioenschappen tens en Bep Heijtel met 58.68%
en. Daarmee was hij vrijgesteld zijn een mooie afsluiting van een en op de derde plaats Jaap en
voor de eerste eliminatieronde. geweldig seizoen, waarin Dani- Henk Noordhoek met 53.47%. In
De eliminatiepartij tegen de Ma- el het brons pakte op de Europe- de B-lijn sprongen Rob en Gea
leisische Yoong verliep moeizaam se Kampioenschappen Junioren van de Berg er bovenuit met
en met name het laatste punt ver- (U20) in Sotsji en op de Wereldbe- maar liefst 70.83%. Ook de tweediende geen schoonheidsprijs, kerwedstrijd van Parijs Massialas, de plaats kende een hoge scomaar Giacon wist uiteindelijk met de toenmalige nummer twee van
15-13 te winnen. Zoals hij zelf ach- de wereld, versloeg. Komend seiteraf zei: “Lelijke punten zijn ook zoen neemt Daniël een tussenjaar
punten.”
en gaat veel toernooien en buitenlandse trainingsstages doen.
Hoofdtoernooi
Hij wil kijken hoever hij mee kan
Door deze winstpartij plaats- komen in het seniorencircuit met
te de Aalsmeerder zich voor het als droomdoel deelname aan de Aalsmeer - De laatste OVAK soos
hoofdtoernooi op dinsdag 24 ju- Olympische Spelen. Om zich te voor de vakantiestop is woensli. Hij schermde de eerste knock- kunnen blijven ontwikkelen is Da- dag 18 juli gehouden en deout bij de beste 64 schermers te- niël op zoek naar sponsors. Op ze is gewonnen door Riet Meijer
gen de Rus Safin, die 8ste op de www.danielgiacon.nl staan de met 5507 punten. Op twee is Addy Hofman geëindigd met 5321
wereldranglijst staat en individu- sponsormogelijkheden.
punten, plaats drie was voor Rieel brons won op de Olympische
nus Buskermolen met 5231 en
Foto: A. Bizzi. Daniël Giacon, op
plaats vier voor Essy van Es met
naar het hoofdtoernooi.
4964 punten. De eerste OVAK
soos in het nieuwe seizoen is op
woensdag 5 september vanaf
14.00 uur in het Parochiehuis aan
Kudelstaart - Iedere donderdag- de Gerberastraat.
middag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Er Teunen met 365 punten. Bij het
wordt geen zomerstop gehou- klaverjassen was deze week Coby
den en iedere kaartliefhebber is van Weerdenburg de beste met
welkom. Jokeren en klaverjas- 5074 punten, gevolgd door Greet
sen staan wekelijks op het pro- de Jong met 5047 punten en Nigramma. Op donderdag 19 ju- co de Ron met 4699 punten. De
li is het jokeren gewonnen door poedelprijs is uitgereikt aan Coby
Riet Pothuizen met 143 pun- Bouwmeester met 3241 punten.
ten, op de tweede plaats is Tru- Voor inlichtingen kan contact opdy Knol geëindigd met 207 pun- genomen worden met mevrouw
ten en plaats drie was voor Bets R. Pothuizen via 0297-340776.

10. Ton Silvius (10)
11. Hans Reijerkerk (2)
12. Gerrit Splinter (8)
13. Bram de Jong (2)
14. Arie Weldam (4)

Riet wint op
OVAK-soos

Winst Riet en
Coby op Soos

Inschrijven tot 1 augustus

del staan. Net zoals voorgaande
jaren wordt er gespeeld op actuele rating en er wordt wederom
een verliezersronde georganiseerd voor degene die de eerste
wedstrijd verliezen. Zo speelt iedere deelnemer ten minste twee
wedstrijden. De verliezersronde
bestaande uit Kelly van Dam en telt overigens ook mee voor je raTessa Wouters, kijkt erg uit naar ting! Hierdoor onderscheidt Tenhet toernooi. Wat de twee als or- nis2Tennis zich van andere toerganisatie heel belangrijk vinden nooien in de omgeving. Inschrijis dat tijdens het toernooi sfeer ven kan nog tot 1 augustus via
en sportiviteit hoog in het vaan- www.tennis2tennis.nl!

Weer dubbeltoernooi bij
Tennis2Tennis
Aalsmeer - Van zaterdag 11 tot
en met zondag 19 augustus vindt
het Blauwhoff Watertoren dubbeltoernooi weer plaats bij Tennis2Tennis aan de Beethovenlaan
114. De nieuwe wedstrijdleiding,
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TOUR DE FRANCE 2018

Tour de France, dinsdag 17 juli

Tour de France, zaterdag 21 juli

Aalsmeer - Wat een prestatie leverde vandaag Steven Kruijswijk.
Ik weet zeker dat heel veel kijkers
de renner vanachter het beeldscherm naar de finish hebben geschreeuwd. Alleen mocht het niet
baten. 72 Kilometer berg op berg
af in je eentje rijden is onmenselijk. Heel lang wist hij stand te
houden, maar tegen de gele truidrager Geraint Thomas was de gigant Kruijswijk niet opgewassen.
Wat een klasse dat hij ondanks
de hevige teleurstelling en frustratie bleef strijden voor zijn top
tien klassement. Hij zakte weliswaar een paar plaatsen, maar van
Kruijswijk is bekend dat hij zich

Aalsmeer - Vandaag wordt de
renners een lastige, taaie klus
voorgeschoteld, waarin de uitdagers voor eigen kansen gaan
en de klassementsrenners op afstand volgen. Dus twee wedstrijden voor de prijs van één. En zo
gaat het ook. Toch verwachten
de Belgische commentatoren wel
strijd tussen Froome en zijn belagers. ‘Froome kent geen genade,
zal altijd voor zichzelf gaan om
het onderste uit de kan te halen.’
Het charme offensief tussen de
twee Britten dat wordt getoond
naar de pers toe is gewoon een
farce. Het is de sympathieke Belgische renner Jasper Stuyven die
je op het puntje van de stoel laat
zitten. Hij weet een mooie voor-

10e Etappe: Buitenaards
niveau in La Course
juist in een derde week - wanneer
de andere renners de vermoeidheid in de benen voelen - steeds
sterker wordt. Vandaag verdiende
hij meer dan terecht het rode rugnummer voor de strijdlustigste
renner. Het zou fantastisch zijn
wanneer hij in de Pyreneeën nog
één keer kan vlammen voor een
dagzege. Ook vandaag versloeg
Tom Dumoulin Froome maar de
teleurstelling bij de Nederlander
was groot. Vlak voor het aangaan
van de sprint maakte hij een schakelfout waarmee de kans voor de
overwinning op de Alpe d ‘Huez
was verkeken.
Janna van Zon

Tiende etappe

Wat een geweldige dag!
Dinsdag 17 juli, 10e etappe
Annecy – Le Grand Bornand
158,5 km
Aalsmeer - Wat een geweldige
dag voor het Nederlandse wielrennen, niet dat de heren veel
hebben laten zien vandaag,
maar de vrouwen des te meer.
De eindstrijd in La Course tussen Anna van Breggen en Annemiek van Vleuten was er één
om in te lijsten, iedere week in
het sportjournaal te laten zien
en verplichte kost voor de beginnende wielrenner. Ik vind
ook dat er van deze eindstrijd
een gedenkplaat op de top van
Le Grand Bornand aangebracht

moet worden. Na de tour maar
een crowdfunding starten?
Dan de mannen; de ploegen
met een televisie aan boord
hebben de strijd van beide dames kunnen aanschouwen.
Het had een voorbeeld kunnen
zijn voor allen, maar de klassementrenners weigeren te ontsnappen. Het is de QSF renner
Julien Alaphilippe die er wel
iets van heeft opgestoken en
als eerste de top bereikt. De
eerste Franse etappe overwinning in deze Tour, maar wel een
overwinning die hij met dikke
letters op zijn palmares kan bijschrijven.
Dick Kuin

14e Etappe: Lastige klus
Twaalfde etappe

Helaas voor Kruijswijk
Donderdag 19 juli, 12e etappe
Bourg St. Maurice – Alpe d’Huez
175,5 km
Aalsmeer - Het had zo mooi
kunnen zijn, na al die jaren weer
een Nederlandse renner die als
eerste op de Alpe zou finishen.
Maar helaas, Kruijswijk, die per
ongeluk uit de kopgroep ontsnapte, werd 3,5 kilometer voor
de top ingerekend door een
ontketende Bardet, die op zijn
beurt weer werd voorbij gestoken door Froome, Dumoulin,
Thomas en Landa. Kruijswijk
ontvangt het rode rugnummer
en Dumoulin schakelt verkeerd
en wordt nipt tweede. Thomas
wint en behoudt de gele trui. Ik
ben wel benieuwd wanneer er
stalorders van Sky komen om

Tour de France, donderdag 19 juli

12e Etappe: Steven Kruijswijk
strijdlustig!

Aalsmeer - Wat een prestatie leverde vandaag Steven Kruijswijk.
Ik weet zeker dat heel veel kijkers
de renner vanachter het beeldscherm naar de finish hebben geschreeuwd. Alleen mocht het niet
baten. 72 Kilometer berg op berg
af in je eentje rijden is onmenselijk. Heel lang wist hij stand te
houden, maar tegen de gele truidrager Geraint Thomas was de gigant Kruijswijk niet opgewassen.
Wat een klasse dat hij ondanks
de hevige teleurstelling en frustratie bleef strijden voor zijn top
afloop van de rit bezorgde me- tien klassement. Hij zakte welisnigeen kippenvel en een traantje waar een paar plaatsen, maar van
was ook helemaal geen schande. Kruijswijk is bekend dat hij zich
Tom zorgde vandaag voor kleur
in de Tour waar menigeen naar
snakte. Hij was het die de kopmannen uitdaagde en zij verloren dik van hem. Onderweg was
er niet één renner die hem wilde
of kon helpen. De Giro winnen en
Vrijdag 20 juli, 13e etappe
podium kansen bij de Tour maakt
Bourg d’Oisans – Valence 169,5
een renner eenzaam. Wielrenkm
nen is een prachtige sport maar
ook oh zo hard. Maar goed, met
Aalsmeer - Het is te hopen
zijn derde plek achter Thomas en
dat we niet nog meer sprinFroome is zijn kwaliteit wel duiters gaan verliezen in de kodelijk.
mende Pyreneeën ritten, want
Janna van Zon
dan wordt het voor Sagan wel
erg gemakkelijk gemaakt om
zijn erelijst uit te breiden. Vandaag, na een massasprint, is hij
Kristoff en Demare te snel af en
is hij voor de elfde keer nummer één. Het is ook zijn rugnummer, 111, maar dat zal wel
beeld gehad. Een kleine pleistoeval zijn. Thomas blijft leider
ter op de wonde voor Dumouin het klassement en start morlin, hij weet met een banddikte
te winnen van Froome en nestelt zich achter de beide Sky
renners op de derde plaats.
Voor Mollema is het doek gevallen en ook voor Quintana, Bardet, Nibali en toch ook
Kruijswijk wordt het, met de
Aalsmeer - Na drie loodzware
bergrit morgen in het verbergetappes waar (volgens de
schiet, nog hard fietsen om in
journalisten) gisteren sprinter en
de top van het klassement te
groene trui drager Peter Sagan
blijven. Knap van Groenewevloekend en tierend over de eindgen dat hij, inmiddels op plaats
streep kwam, was het voor hem
160, nog op tijd is binnengekovandaag andere koek. Hij kreeg
men, chapeau!
voor de derde maal deze Tour en
Dick Kuin
de elfde keer in zijn wielercarrière
de groene trui om zijn schouders.
Hij bedankte drie kilometer voor
de finish zijn ploegmaten om het
karwei verder alleen op te knappen. Dat leek nog even kantje
boord te worden, maar met die
machtige dijen en kuiten en zijn
ongelofelijke handigheid was hij

Tour de France, woensdag 18 juli

11e Etappe: Smaakmaker
Tom Dumoulin
Aalsmeer - Een kopman kan
nooit in zijn eentje de Tour winnen. Zoveel is wel zeker. Froome
heeft een leger van renners om
zich heen en Tom, die moet het
met heel wat minder doen. Prima
mannen overigens, die het uiterste van hun kunnen geven. Vandaag werd er met instinct gereden en dat leverde de ploeggenoot van Froome: Geraint Thomas zowel de dagzege op als het
geel. Ook bij Tom was het zijn gevoel dat hem de sprong naar de
dagzege deed wagen. Juist vandaag reed hij door een gebied dat
heel bepalend is geweest in zijn
jeugd. Zijn emotionele verhaal na

Elfde etappe

Chapeau voor Groenewegen
Woensdag 18 juli, 11e etappe
Albertville – La Rosiére 108,5 km
Aalsmeer - Soms zit het tegen
en maak je als renner gebruik
van de Sky trein (Dumoulin gisteren) en soms moet je zelf het
initiatief nemen en loop je de
kans dat anderen jouw inspanningen gebruiken om in het
wiel te blijven plakken. Met een
mooie jump rijdt Geraint Thomas uit het wiel van Dumoulin
naar de op kop rijdende Nieve,
steekt in één keer voorbij en
wint deze bergetappe. Thomas
heeft vast de dames van Breggen en van Vleuten als voor-

Froome de gele trui over te laten nemen.
Toen ik gisteren mijn hoed afnam voor Groenewegen heb
ik niet kunnen bevroeden dat
het vandaag het einde van
deze Tour voor hem zou worden. Met pijn in de rug en nog
steeds een knie die niet helemaal goed was heeft hij de
strijd moeten staken. Net als
Canvendish en nog wat sprinters die door de tijdslimiet buiten de Tour zijn gezet.
Het gedrag van sommige ‘supporters’ zou ik als zeer ongewenst willen kwalificeren, Thijs
Zonneveld had er een andere
benaming voor, ook die kon ik
wel billijken. Weg met die gasten!
Dick Kuin

Dertiende etappe

sprong op te bouwen, maar de
klim in de laatste kilometer met
een stijgingspercentage van 13%
blijkt uiteindelijk toch net iets te
veel voor hem. Wel krijgt hij het
rode rugnummer voor de strijdlustigste renner. Het levert zijn
ploeg 2000 euro op.
Van de klassementsrenners is het
de voormalige skiër Primoz Roglic uit de Lotte Jumbo ploeg die
als eerste bovenkomt. Tom Dumoulin probeert nog aan te vallen. Maar die duivelse Froome en
Thomas gunnen hem geen ruimte. Zij komen gedrieën over de finish. Ben benieuwd of Tom in de
Pyreneeën nog een truc weet te
verzinnen.
Janna van Zon

Veertiende etappe

Slagter, wat een topper!
Zaterdag 21 juli, 14e etappe
pen, goed voor hem, maar jamSt.Paul Trois-Chateaux - Mende mer voor Stuyven die net iets
188 km
te kort kwam. Ook zag ik Sagan
als vierde finishen, die man is
Aalsmeer - Soms heb je aan- echt een sprinter! De klassebiedingen: Twee voor de prijs mentrenners blijven redelijk
van één. Vandaag was de etap- dicht bij elkaar en het zijn het
pe opgedeeld in twee stukken, Froome, Dumoulin en Thomas
zij die op grote afstand van die op de zelfde tijd binnenkode klassementrijders staan en men.
daarom een 32 koppige kop- Wanneer ik Dumoulin zo zie rijgroep konden formeren en den belooft het nog wat voor
zij die hoog in het klassement de ritten in de Pyreneeën. Ik
staan en met de helpers het durf nu wel te schrijven dat er
tweede gedeelte van de etap- twee mogelijke winnaars zijn,
pe bemanden.
Froome of Dumoulin. De rest
Door gehannes in de kopgroep gaat er niet meer aankomen.
en het niet voor elkaar willen Kampioen van deze dag is voor
rijden, krijgt Fraile de etappe- mij T.J. Slagter, wat een topper!
winst bijna in de schoot gewor- Dick Kuin

juist in een derde week - wanneer
de andere renners de vermoeidheid in de benen voelen - steeds
sterker wordt. Vandaag verdiende
hij meer dan terecht het rode rugnummer voor de strijdlustigste
renner. Het zou fantastisch zijn
wanneer hij in de Pyreneeën nog
één keer kan vlammen voor een
dagzege. Ook vandaag versloeg
Tom Dumoulin Froome maar de
teleurstelling bij de Nederlander
was groot. Vlak voor het aangaan
van de sprint maakte hij een schakelfout waarmee de kans voor de
overwinning op de Alpe d ‘Huez
Aalsmeer - Door een val spatte de
was verkeken.
droom van Bauke Mollema in de
Janna van Zon
eerste week van de Tour uiteen.
Een bont en blauwe rug en zo stijf
als een plank. Zijn klassement kon
hij verder vergeten dus zat er voor
hem niet veel anders op dan zien
te overleven en te hopen op betere tijden. Opgeven staat niet in
het woordenboek van de leesgen weer in het geel. Een opgrage Mollema. Tijdens de veermerkelijk moment vond ik het
tiende etappe was er een duidecamera-shot van de achter in
lijke verbetering zichtbaar. De pijn
het peloton rijdende Mollema,
was niet over maar wel een heel
die al rijdend een slok uit zijn
stuk minder en het ging allemaal
bidon nam, deze vervolgens
net wat soepeler, dus droomde
bijna in de handen van een
Mollema in de nacht van zaterlangs de kant staand jochie te
dag op zondag op een herhaling
drukken en de bidon dus niet
van het jaar er voor; Een etappeergens in het milieu te laten
zege! Daarvoor moest hij sowieso
wegrotten.
Het ontbrak er maar aan dat
hij even stopte om het jochie
nog een aai door zijn krullenbol te geven. Grote klasse Mollema, voor mij ben je vandaag
de kampioen.
Dick Kuin
Zondag 22 juli, 15e etappe
Millau – Carcassonne 181,5 km

Tour de France, zondag 22 juli

15e Etappe: De droom van
Bauke Mollema

Grote klasse Mollema!

vooraan zitten. Ondanks een rommelig en pittig begin wist hij zich
bij de eersten te voegen, bleef de
hele dag zeer attent rijden. Het
slechte wegdek, het gevaar voor
waaiers deerden hem weinig. Om
de winst ook daadwerkelijk te
pakken waren net de verkeerde
renners met hem mee gesprongen. Helaas was hij niet tegen de
sprint van de Deen Nielsen opgewassen. Helemaal ongelukkig
was Mollema niet, hij voelde; Ik
kan weer mee doen en tenslotte
komen de Pyreneeën er nog aan.
Maar eerst een welverdiende rustdag. Want in de loodzware tweede week hebben de renners een
behoorlijk jasje uit gedaan.
Janna van Zon

Vijftiende etappe

Petje af voor Craddock

Tour de France, vrijdag 20 juli

13e Etappe: Stukje goud
uiteindelijk toch weer de sterkste. Hij zag de dag als een stukje goud.
Ondanks dat er toch gemiddeld
zo’n 45 kilometer per uur werd
gereden, werd de etappe ervaren
als een overgangs etappe waardoor Sagan en de overige renners enigszins konden herstellen
van de voorgaande dagen. Dat
is ook wel hard nodig, want morgen kan iedereen weer flink aan
de bak. Dan wordt het - volgens
parcoursbouwer en oud wielrenner Thierry Gouvenou - Schieten
met scherp.
Janna van Zon

Het was min of meer voorspeld, het peloton zou in een
paar stukken breken en vanuit de kopgroep zou de winnaar komen. Direct na de start
met de wind rechts voor ontstonden de eerste waaiers, het
blijft een mooi gezicht, maar
uit eigen ervaring weet ik dat
je goed moet opletten om er
bij te blijven. Eenmaal uit de
waaier kun je het schudden, je
komt er niet meer bij. Een ander opmerkelijk moment in deze etappe vond ik wel het gesprek tussen Calmejane en zijn
ploegleider, toon je als renner
een keertje initiatief, word je
door de ploegleider weer naar
het peloton gedirigeerd. De

‘wraak’ van Calmejane is zoet
wanneer hij uiteindelijk als zevende finisht, goed gedaan!
Mollema weet de heren Nielsen en Izagirre niet af te schudden en eindigt als derde in deze etappe. Soms zou ik Mollema wel willen toeschreeuwen
om een tandje lichter te gaan
rijden. Stoempend op de pedalen kon hij deze strijd niet winnen. De tweede groep, met alle klassemenrenners, komt tevreden over de finish, eigenlijk
was het voor hen al een eerste
rustdag en kunnen ze morgen
echt uitrusten. Dan kan Moscon ook in alle rust zijn gedrag
overdenken. Door alle uitvallers heeft Craddock, hij fietst
nog steeds mee, petje af, de
150e plaats bereikt.
Dick Kuin

