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Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433
Aalsmeer - De Oude Veiling in de 
Marktstraat is dicht. Met een aan-
geklede borrel is afgelopen zondag 
27 juli met een grote groep vaste 
klanten afscheid genomen van het 
‘cultinair genieten’: Cultuur, eten en 
drinken. De economische crisis met 
een sterke terugloop van de verhuur 
van de bovenzalen en de toenemen-
de concurrentie hebben Leo en Eli-
ne van Erp doen besluiten er defi ni-
tief een punt achter te zetten. “De 
beoogde omzetverhoging die wij 
hadden verwacht na diverse aan-
passingen aan zalen, het restaurant 
en de programmering heeft niet 
plaatsgevonden. En het is een duur 
pand. Het heeft ons opgebroken”, 
vertelt Leo een dag na de sluiting. 
Voor hem wacht nu een periode 
van onzekerheid, wat gaat de bank 
doen, heeft Heineken interesse in 
een doorstart, gaat de gemeente, 
die het eerste recht van koop heeft, 
stappen ondernemen? “Ik zie het 
wel”, vervolgt Leo, die overigens te-
rugkijkt op een geweldige periode. 
“We hebben zes jaar allemaal leu-
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Afscheid genomen van klanten met aangeklede borrel

Economische crisis nekt 
De Oude Veiling: Dicht!

ke dingen gedaan. Wat ik graag wil-
de, is deels gelukt. Mijn droombeeld 
was om allerlei vormen van cultuur 
te concentreren in dit gebouw, een 
kleinschalig cultureel centrum reali-
seren. Deze doelstelling hebben we 
niet gehaald, maar het is heel divers 
geweest.” Leo noemt de middagen 
rond het boek Muzikaalsmeer, de 
Americana concerten, de jamses-
sies met Sweet & Co en heel veel 
optredens van bands uit Aalsmeer 
en verre omgeving. Maar ook vorm-
de De Oude Veiling het centrum 
voor Talk of the Town en Winter-
gasten van Philip Paar, evenals voor 
fi lmavonden waarbij burgemeester 
Jobke Vonk de laatste ‘favo-gast’ is 
geweest, toneelvoorstellingen, mu-
ziekuitvoeringen en onder andere 
lezingen in samenwerking met de 
bibliotheek en het Boekhuis. 

“Van hobby werk gemaakt”
“Allerlei mensen van diverse pluima-
ge, hebben wij welkom mogen he-
ten. “Niet alleen tijdens de culture-
le activiteiten, maar ook tijdens ver-

Teefje Stitch is gek op de zon!
Aalsmeer - “Onze Bullterrier Stitch, een op leeftijd oud teefje, neemt al 
jaren vaste prik het zonnebed in beslag. Zodra ze de wieltjes hoort, is ze 
niet te houden. De ligzak komt er aan te pas en als inhalige Miep kruipt 
ze, weliswaar met een duwtje in de rug, op het bed en gaat languit. Ze is 
gek op de zon en ligt als een stoomlocomotief te hijgen van de warmte. 
Maar gewoon blijven liggen, hoe rood haar neus ook wordt. Ontroerend 
dat ze echt geniet. Deze foto is genomen toen het Nederlands elftal weer 
een wedstrijd had gewonnen. Oranje boven of in dit geval Oranje der On-
der wat Stitch betreft”, aldus Caroline Bax uit het Einthovenhof 13 in Ku-
delstaart. De derde genomineerde voor de dierenwedstrijd. Wie weet kan 
voor Stitch een eigen zonnebed gekocht worden of, misschien beter, een 
ventilator om de neus koel te houden!

Tuinieren: Vorm van therapie
Aalsmeer - De inzendingen van tuinen blijft ten opzichte van de dieren iets 
achter, maar is begrijpelijk. Door het mooie voorjaar en de zonnige start van 
de zomer zijn de meeste bloeiers in de tuinen al aan vervanging toe. Deze 
week toch ook een genomineerde voor de tuinenwinnaar. Een inzending op 
rijm, leuk om te lezen over de tuin van Hans en Ria Kok uit de Wilhelmina-
straat. Hans is inmiddels 82 jaar en nog iedere dag (wanneer het weer het 
toelaat) uren lang in z’n tuin te vinden. Het is zijn lust en leven. Wat hij er zelf 
van zegt: “Wat hoor je altijd van mensen die tuinieren. Wat kan ze het meest 
plezieren? Dat er niets anders meer bestaat, dat de tuin waarin je staat. 
Niets anders dan het onkruid dat je wiedt of dan de bloemen die je ziet. De 
wereld is niet groter dan die ene boom, waarin je je verliest zonder schroom. 
Tuinieren is een vorm van therapie, dat hoor ik van iedereen die ik zie!” Cha-
peau voor deze dichtende tuinman op leeftijd! De derde genomineerde voor 
de tuinenwedstrijd. Wie weet kan Hans met de cadeaubon enkele handige 
hulpjes aanschaffen of plantjes om de tuin nog verder te verfraaien.

Doe mee en win bon van Het Oosten
Dieren/tuinenwedstrijd: Op ‘t 
zonnebed en rijmende tuinman

schillende congressen en (politieke) 
bijeenkomsten in de bovenzaal. Het 
is heel afwisselend geweest. Het 
beeld wat ik voor me zag, is toch wel 
uitgekomen. Ik heb een periode van 
mijn hobby mijn werk kunnen ma-
ken.” Leo (60) werkte voor hij de ho-
reca in stapte, in de techniek, maar 
is zeker vijfentwintig jaar actief ge-
weest als vrijwilliger in diverse cul-
turele organisaties, in het Parochie-
huis en Blieb, nu Bacchus gehe-
ten, en hij heeft een steentje bijge-
dragen aan de komst van het jon-
gerencentrum. Leo hoopt overigens 
van harte dat degene die het mar-
kante (veiling)gebouw koopt ook 
gaat kiezen voor een brede cultu-
rele invulling. Hij heeft de vraag af-
gelopen zondag heel veel keren ge-
hoord: Waar moeten we nu heen? 
“Tja”, zegt Leo. “Voor nu weet ik dat 
ook niet. Geen tips van mij.” Een an-
dere oorzaak van het niet doen sla-
gen van ‘cultuurhuis’ De Oude Vei-
ling noemt Leo de niet van de grond 
gekomen samenwerking met cultu-
rele instellingen als KCA, cultureel 
café Bacchus, de bibliotheek, het 
Cultuurpunt en de Historische Tuin. 
“Samenwerken is juist zo belangrijk. 
Door een groter collectief te vormen 
en samen te werken met elkaar 
zouden er veel meer activiteiten ge-
organiseerd kunnen worden. Voor 
inwoners, maar zeker ook ter pro-
motie van Aalsmeer. Ik neem ove-
rigens niemand wat kwalijk hoor. 
We hebben het geprobeerd, het is 
niet gelukt.” Leo en Eline van Erp 
hebben van 2008 tot 2014 De Ou-
de Veiling gerund samen met me-
dewerkers Miryam, Mieke, Ma-
non, Lisa, Nick, Bram en Luuk. Va-
der en dochter Van Erp hebben het 
pand gekocht van Gert de Weerd, 
die in 2002 Aalsmeer verraste met 

de mededeling het toen verwaar-
loosde pand gekocht te hebben en 
het voornemen had het gebouw een 
tweede leven te geven met beneden 
restaurant en boven zijn galerie met 
religieuze beelden. Hij heeft woord 
gehouden en hier ongeveer vier 
jaar ‘gedraaid’. Het is voor nu te ho-
pen dat het historische gebouw niet 
weer in verval raakt, maar dat snel 
een nieuwe eigenaar zich meldt met 
net zoveel ‘culturele passie’ als Leo 
van Erp had. 

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Op de tuinen- en die-
ren-zomerwedstrijd van de Nieuwe 
Meerbode is ook deze week weer 
enthousiast gereageerd! Fijn dat 
weer vele inwoners de lezers een 
kijkje willen geven in hun ‘parels’ 
van tuinen en kennis willen laten 
maken met hun huisdier. De die-
renfoto’s komen in groten geta-
le binnen. Vooral foto’s van kat-
ten (op dienbladen, in vogelhuisjes 
en kijkend in de spiegel) en hon-
den (broer en halfzus, met zonne-
bril en op leeftijd, wel blaffen naar 
een kat), maar ook een eekhoorn 
tijdens de vakantie of de slak die 
over de voordeur liep. Schattig al-
lemaal, maar prachtig (tuinen) blij-
ven ook welkom. Iedereen mag 
meedoen met de tuinen- en die-
renwedstrijd van de Nieuwe Meer-
bode. Mail een foto van de tuin of 

een huisdier met daarbij een ver-
haal of uitleg en wie weet prijkt 
de plaat volgende week wel op de 
voorpagina van de krant. Vier win-
naars maken kans op een cadeau-
bon van tuincentrum Het Oosten 
aan de Aalsmeerderweg. Er wordt 
op twee cadeaubonnen van 150 
euro en twee van 50 euro getrak-
teerd. Twee tuinen- en twee die-
renfoto’s, die de voorpagina op-
geluisterd hebben, krijgen dit ca-
deau. De tuinen- en dierenwed-
strijd duurt tot eind augustus en 
foto’s kunnen opgestuurd worden 
naar redactieaalsmeer@meerbo-
de.nl. 

De twee genomineerden 
van deze derde week:

Kinderen met 
mes bedreigt

Aalsmeer - De wijkrecherche doet 
een onderzoek naar een bedreiging 
van kinderen in de Beatrixstraat 
door kinderen. Enkele hier spelende 
kinderen zijn rond kwart voor tien in 
de avond bedreigd door een groep-
je van 8 en 9 jarigen, die een mes 
bij zich hadden. Een van hen droeg 
een bivakmuts. De bedreiging werd 
door dit groepje gefi lmd met een 
mobiele telefoon. 

Mannen stelen 
etenswaren

Aalsmeer - Rond drie uur in de 
nacht van zaterdag 26 juli hebben 
twee mannen in de leeftijd van 25 
tot 30 jaar verschillende etenswaren 
gestolen bij een bedrijf in de Dorps-
straat. De twee werden door de eige-
naren betrapt, waarna ze er snel per 
fi ets vandoor gingen. De een op een 
omafi ets, de ander op een ‘gewoon’ 
rijwiel. Beiden droegen joggingkle-
ding. Een van hen heeft zwart haar, 
de ander is grijzend. De eigenaren 
zijn nog achter de dieven aangerend, 
maar ze wisten te ontkomen.

Tv en laptop 
gestolen

Aalsmeer - Tussen dinsdag 22 en 
donderdag 24 juli is ingebroken in 
een woning in de Dorpsstraat. Via 
de washok aan de achterzijde zijn 
de dieven naar binnen gegaan. Een 
raam hier is ingeslagen. Gestolen 
zijn een laptop en een televisie.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Vermist:
- Dorpstraat: Rood-witte poes. Is 6 jaar oud en heet Spoekie.
- Marconistraat: Grijs-witte kater van 1 jaar oud. Hij heet Kentut.
- Omgeving Gedempte sloot: Oude erg magere gesteriliseerde 

poes. Beige-wit cypers.
- Zwanebloemweg: Pastelkleurig lapjes poes. Zij heeft een litteken 

onder haar oog. Ze is gechipt en heet Luna.
- Ketelhuis: Cyperse poes. Slank postuur en heet Flow.
- Spoorlaan: Siamese poes. Beige kleur met donker bruine poten. 

Gezicht zeer donker bruin. Heet Poes.

Gevonden:
- Uiterweg: Jong, niet gecastreerd cypers katertje.
-  Machineweg: Zwarte poes met wit onder de neus wat uit loopt in 

een driehoek.
-  Aalsmeerderweg: Zwarte kat.

Zondag 
3 augustus

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

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. M. 
Hogenbirk en 18.30u. met ds. K.C. 
Smouter.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met br. Wim van 
Leeuwen. Collecte voor UAF. Oppas 
kinderen via oppas@dgaalsmeer.nl.

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met E. Kra-
mer, Aalsmeer. Organist: Joh. van 
der Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Leo Smits. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. W.J. v/d Lin-
den uit Barneveld en 18.30 uur met 
ds. K.C. Smouter uit Wageningen, 
gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
woord-communieviering met A. 
Blonk. Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
en zondag 10.30u. in Karmelkerk 
eucharistieviering met L. Seeboldt. 
Zondag 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met mw. A.M. Creemer uit 
Aalsmeer. 

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

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

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

KERKDIENSTEN

Vleugel, orgel en panfluit
Zomerconcert in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdag 9 augus-
tus geven Wilbert Magré op vleu-
gel, Wim Magré op orgel en Carina 
Bossenbroek op panfluit een instru-
mentaal zomerconcert in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat 12. Tevens 
hoopt het muzikale trio deze avond 
hun nieuwe CD ‘Sfeervol’ te presen-
teren die in Bolsward is opgenomen. 
Deze prachtige avond uit voor het 
hele gezin begint om 20.00 uur. De 
musici hebben een mooi program-
ma samengesteld met voor ieder 
wat wils. Zo spelen ze onder andere 
vrolijke polka’s en dansen, maar ook 
ontbreken gevoelige melodieën in 
het programma niet. Vader en zoon 
Magré verzorgen ook nog enkele 
nummers vierhandig samen op de 
piano wat altijd wordt gewaardeerd 
door het publiek. Ook zal de pianist 
een eigen improvisatie geven op de 
vleugel van bekende melodieën.
Wilbert Magré werd in 1992 gebo-
ren en samen met zijn vader Wim 
Magré geeft hij onder de naam ‘Ma-

gré & Magré’ diverse concerten in 
het land op orgel en piano. Ook is hij 
te zien bij het bekende EO program-
ma Nederland Zingt. Wim Magré 
studeerde aan het Zwols Conserva-
torium en bij de bekende organist 
Willem Hendrik Zwart. Hij geeft or-
gelconcerten in het land en maakte 
vele orgel CD’s. Verder is hij dirigent 
van verschillende koren op de Velu-
we. Carina Bossenbroek (1993) be-
gon op 9-jarige leeftijd met panfluit-
lessen. Tegenwoordig volgt ze les-
sen bij de bekende panfluitiste Li-
selotte Rokyta. Carina heeft aan di-
verse CD opnames haar medewer-
king verleend. 
Toegangskaarten zijn op de con-
certavond aan de kerk verkrijgbaar 
en kosten voor volwassenen 12,50 
euro en voor kinderen tot en met 15 
jaar 7,50 euro. Kaarten zijn te reser-
veren met korting via 0525–685413 
of www.wimmagre.nl. Volwassenen 
betalen dan 10 euro en kinderen tot 
en met 15 jaar 5 euro.

Nieuwe coördinator start 21 augustus

Meander beperkt open!
Aalsmeer - Tussen de beëindiging 
van de functie van Marjolein van 
Dijk als coördinator Sociaal Cultu-
reel Werk in Aalsmeer en de start 
van de nieuwe coördinator Ghoes-
na Janmohamed van Vita welzijn 
en advies, zitten een aantal weken. 
Hierdoor is wijksteunpunt Meander 
in de periode van woensdag 30 ju-
li tot en met woensdag 20 augus-
tus alleen open tijdens activiteiten 
die voortgang vinden in de vakan-
tieperiode (kaartclubs). De telefoon 
staat in deze periode doorgescha-
keld naar het hoofdkantoor van Vi-
ta in Amstelveen. Er kan in deze pe-

riode geen gebruik gemaakt worden 
van de klussendienst en de haal- en 
brengservice. Wie dringende vragen 
heeft, kan bellen naar het hoofdkan-
toor van Vita via: 020-5430430. Van-
af 21 augustus staat Vita eenieder 
graag weer te woord. Begin septem-
ber beginnen de cursussen bewe-
ging weer en kunnen ouderen weer 
terecht voor de klussendienst, haal- 
en brengservice en onder andere de 
computerinloop. Meer informatie is 
te vinden in het 65+ boekje, dat bin-
nenkort bezorgd wordt bij alle inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart 
van 65 jaar en ouder.

Kater Angel na 
14 maanden 
weer thuis!

Kudelstaart - De 17-jarige kater 
Angel van Wendy Verzeilberg uit 
de Ampèrestraat was al 14 maan-
den vermist. Hij was aan het kwak-
kelen met zijn gezondheid en in-
eens kwam hij niet meer thuis. Na 
veel zoeken is de hoop van zijn te-
rugkeer opgegeven. Zoals katten 
vaak doen als ze ziek of gewond 
zijn, zal hij zich waarschijnlijk terug-
getrokken hebben om zo te sterven. 
Tot haar grote verbazing stond An-
gel afgelopen maandagmorgen 28 
juli weer voor d’r deur bij Wendy. 
Sterk vermagerd, onder de vlooien, 
maar verder gezond ogend, liep hij 
weer naar binnen toen ze de deur 
opende. “Zijn broer Devil moet zijn 
terugkomst nog verwerken en ont-
wijkt hem, maar ik en mijn gezin 
zijn erg gelukkig met deze bijzon-
dere verrassing. Zo ook iedereen 
die met hen heeft meegeleefd”, laat 
een blije Wendy via de mail weten. 
Angel krijgt nu natuurlijk wat ex-
tra aandacht. Dochter Isa verzorgt 
hem en houdt hem, nu ze vakantie 
heeft, extra in de gaten. Opmerke-
lijk, maar wel fijn en wellicht geeft 
dit hoop voor degenen die hun kat 
of poes ook al enige tijd missen. Hij 
of zij kan zomaar binnen lopen, zelfs 
14 maanden later!

Klaar met rommel van ander
Aalsmeer - Iedereen heeft het 
wel eens meegemaakt en ieder-
een heeft het ook wel eens gedaan. 
Voor de verbouwing wordt een con-
tainer gehuurd en deze wordt voor 
de woning of het bedrijf neergezet. 
Na een dag flink gewerkt te hebben, 
vult de container gestaag. Echter 
bij aankomst de volgende ochtend, 
blijkt de container toch voller te zit-
ten dan gedacht. Gezichtsbedrog of 
zijn er mensen langs geweest die 
ook nog ‘wat’ kwijt wilden? Het laat-
ste is waarschijnlijk het geval, want 
geef toe, het is toch wel een mak-
kelijke mogelijkheid om een overbo-
dig ‘stuk’ te dumpen. En u/jij bent 
niet de enige die er zo over denkt, 

zo blijkt. De huurder van deze con-
tainer is een ’beetje helemaal klaar’ 
met de ongewilde vullingen. In de 
avond of nacht van zaterdag 26 op 
zondag 27 juli zijn opnieuw spul-
len in de container gegooid, ditmaal 
twee stalen platen van flink formaat. 
De platen zijn uit de container ge-
haald en voorzien van een briefje: 
“Retour eigenaar. Helaas, we heb-
ben de container hard nodig! En dit 
is het zoveelste voorwerp dat niet 
van ons is.” 
Herkent iemand zijn of haar eigen-
dom? Kom het ophalen en breng 
het zelf even naar de gemeentewerf. 
Wel zo eerlijk en echt, er zijn geen 
kosten aan verbonden!

Doopsgezinde Gemeente
Ouderenreis naar Doorn
Aalsmeer - Veertig ouderen en vijf 
begeleiding  van de Doopsgezinde 
Gemeente verblijven deze week in 
Conferentiecentrum Kaap Doorn in 
Doorn. De sfeer is heel gezellig en 
er is al veel  gedaan. De groep ge-
niet van het hotel, het mooie terras 
en de prachtige omgeving. Rond-
om het hotel kan je heerlijke wan-
delingetjes maken. Er is al gefietst 
door een aantal, de ouderen zijn 
met de bus naar Garderen geweest, 
naar de zandsculpturen. Helaas was 
het weer hier maandag, net als in 
Aalsmeer,  heel slecht. De groep kon 
in Garderen dus alleen het binnen-
gebeuren bekijken, maar even goed 
de moeite waard. Verder is met el-

kaar gesproken over het kampthe-
ma ‘Van delen wordt niemand arm’. 
De vakantiegangers zijn ook een 
avond creatief bezig geweest met 
onder andere wasstrijken en sel-
fies maken. Er is naar de film ‘De 
Nieuwe Wildernis’ gekeken en voor-
al wordt er wordt veel gepraat, gela-
chen en gedeeld met elkaar. Dins-
dag is er gefietst en het dorp is be-
zocht. Tot zover de belevenissen. 
Zaterdagmiddag om ongeveer 14.30 
uur komt de groep weer aan op het 
Waterlelieplein. “Voor die tijd hopen 
we nog een aantal mooie dagen 
met elkaar te beleven”, laat deel-
neemster Loes van Leeuwen vanuit 
Doorn weten.
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

TIP:TIP:

Kleurige blokfl uit
‘Nuvo’

Western gitaar
‘CLX’ (met hoes)
                              

Stemapparaat
(o.a. Motion, Intelli)
                               €12,50

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

   €  79,-
Mondharmonica-box
‘Memphis’
(7 stuks)    € 39,95

   € 9,95

   vanaf

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

Muziek
Vrijdag 1 augustus:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Uit in feesterij de Bok, Dreef, 22u.
Zaterdag 2 augustus:
* Party met dj in café de Praam in 
Zijdstraat v/a 22u. 
* Zomerfeest in feesterij De Bok, 
Dreef v/a 22u.
Zondag 3 augustus:
* Acoustic classic rock van band 
Lucky Faces in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 9 augustus:
* Zomerconcert Wilbert en Wim Ma-
gré en Carina Bossenbroek op vleu-
gel, orgel en panfluit in Dorpskerk, 
Kanaalstraat v/a 20u.
* Summerdance Party op surfeiland, 
Kudelstaartseweg, 15-01u.

Films
T/m 7 augustus:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met: Oorlogsheimen, 22 
Jump Street en De Poel. Ook Step 
Up All In, Transformers Age of Ex-
tinction, Soof en Toscaanse bruiloft. 
Voor jeugd: Hoe tem ik een draak, 
Rio2, Heksen bestaan niet, K3 en 
het dierenhotel, Planes2: Redden en 
blussen en nieuw: Koemba de ze-
bra.

Exposities
Vanaf 3 juli:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
31 juli tot en met 3 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag en eerste zondag van de maand 
van 12 tot 17u. Schilderijen en zeef-
drukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 2 augustus
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
* Veiling op Historische Tuin om 15u.

* Aanschuiftafel met Dorrit Klomp in 
Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 
12 van 16 tot 18u.
2 en 3 augustus
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
Tot en met 17 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
* Portretten van Ria en Kaylee Brui-
ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Augustus:
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 31 juli:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
31 juli t/m 7 augustus:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
elke dag open 13 tot 17u. 
Zaterdag 2 augustus:
* Rondje ijsbaan in Oosterbad, Mr. 
Jac. Takkade. Zwemmen en suppen 
v/a 14u. Op 16 augustus waterpo-
lotoernooi.
Dinsdag 5 augustus:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 85 v/a 10u.
* Fietstocht ANBO en PCOB. Vertrek 
13.30u. Parochiehuis, Gerberastraat.
Woensdag 6 augustus:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, zijweg 
Bilderdammerweg v/a 10u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 7 augustus:
* Ovak pedaalridders fietstocht. Ver-
trek 13.30u. bij zwembad Dreef.

Bioscoop alle dagen open
Nieuw: Film ‘Zebra Koemba’ 
in Crown Cinema
Aalsmeer - De spannende, hartver-
warmende film ‘Koemba: De zebra 
die zijn strepen kwijt is’ vertelt het 
verhaal van de jonge zebra Koem-
ba die enkele strepen op zijn vachtje 
mist. De kleine Koemba heeft van-
af zijn geboorte maar de helft van 
zijn strepen, waardoor hij door de 
rest van de kudde wordt buitenge-
sloten. Wanneer ze te maken krijgen 
met een extreme droogte, moeten 
ze op zoek naar water om te kun-
nen overleven. De moedige Koemba 
offert zichzelf op en besluit op zoek 
te gaan naar de beroemde water-
put. Het is de waterput waar de eer-
ste zebra’s hun strepen hebben ge-
kregen en dat is precies wat Koem-
ba ook wil: zijn strepen verdienen. 
Voor deze animatiefilm, die 85 minu-
ten duurt, is een 3D-bril nodig. Van-
af vandaag, donderdag, elke dag te 
zien in Crown Cinema om 10.30 uur. 
Kinderen kunnen in de grote zaal 

van de bioscoop aan de Van Cleeff-
kade tevens genieten van ‘Malefi-
cent’, ‘Hoe tem je een draak 2’, ‘Pla-
nes 2: Redden en Blussen’ en ‘Rio 2’ 
en in de kleine zaal van ‘Heksen be-
staan niet‘ en ‘K3 en het Dierenho-
tel‘. Volwassenen en oudere jeugd 
kunnen in het pluche plaatsnemen 
voor ‘22 Jump Street’, ‘Transformers: 
Age of Extinction’, ‘Step Up All In’ en 
‘Oorlogsgeheimen’. 
In de kleine zaal trakteert Crown Ci-
nema op vrijdag 1 en maandag 4 
augustus om 20.00 uur op ‘Mon-
ty Python (mostly) Live’, op zaterdag 
2 en dinsdag 5 augustus om 20.00 
uur van ‘De Poel’, en op donderdag 
31 juli, zondag 3 en woensdag 6 au-
gustus om 20.00 uur van ‘12 Years a 
Slave’. Kijk voor meer informatie, tij-
den en prijzen op www.crowncine-
ma.nl. Kaarten reserveren kan via 
0297-753700 of via info@crownci-
nema.nl. 

Zaterdag en zondag open
Aanschuiftafel met Dorrit 
in Huiskamermuseum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
2 augustus komt in Het Huiskamer-
museum kunstenaar Dorrit Klomp 
vertellen over haar werk. Zij is één 
van de vaste exposanten van Ga-
lerie Sous Terre. Godinnen staan in 
haar werk centraal. Op lyrische wij-
ze weet zij een kracht neer te zet-
ten die je doet blijven kijken. Steeds 
valt er iets nieuws te ontdekken. Be-

langstellenden zijn van 16.00 uur tot 
18.00 uur van harte uitgenodigd! 
Adres is Van Cleeffkade 12a. Ook 
zondag 3 augustus is het Huiska-
mermuseum geopend van 14.00 tot 
17.00 uur. Neem eens een uurtje de 
tijd om in één van de vele kunstboe-
ken te kijken of naar de dvd waar-
in de geschiedenis van de Mokum 
collectie wordt getoond en verteld.

Zomerse zondagmiddag
Lucky Faces bij The Shack
Oude Meer - Acoustic classic 
rocksongs op het Shack-terras de-
ze zondagmiddag 3 augustus van 
de band Lucky Faces. Een zomers 
en warm zonnetje, koud biertje of 
drankje, live muziek op het gezellige 
terras aan het water, dat zijn de in-
grediënten voor de heerlijke zomer-
se zondagen in The Shack. Steeds 
meer mensen weten de weg te vin-
den met de auto, motor, fiets of 
boot! Ook zondag 3 augustus wordt 
weer zo’n zondag! Lucky Faces is 
een duo. Twee stemmen en een gi-
taar bestaande uit Angelica ‘An-
gel’ Heidenreich en Rob ‘Fixxxman’ 
Hendrikse. Beiden spelen ook in de 
bands Defense en Rough ‘n Ready.
Lucky Faces speelt akoestische 

classic rocksongs. Nummers van 
Neil Young, Metallica, Lynyrd Sky-
nyrd, Bob Seger, Skunk Anansie, 
Anouk, Red Hot Chilli Peppers en 
vele anderen. Hun visie is simpel 
en dezelfde als die van The Shack: 
Make music and let’s have some 
fun! Dit gaat wederom een bijzon-
der gezellige zondagmiddag wor-
den, don’t miss it! En er komen in 
augustus nog vier Sunny-Shack-Af-
ternoons op het gezellige terras in 
Oude Meer. The Shack is zondag 3 
augustus open vanaf 15.00 uur en 
Lucky Faces begint rond de klok van 
vier uur. De entree is gratis. Voor alle 
info en openingsdagen/tijden: www.
the-shack.info. Adres is Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. 

2 Kaarten voor de prijs van 1
Ultieme jaren tachtig party 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Terug naar de ja-
ren tachtig waarin beenwarmers, 
schoudervullingen, de walkman, de 
drive-in disco en rolschaatsen cen-
traal stonden! 80’s Mania (van de 
makers van ABBA Mania op West 
End) komt nu naar Nederland met 
de grootste hits van de memorabe-
le jaren tachtig. Terug in de tijd met 
onder andere Wham!, Duran Duran, 
Madonna, Michael Jackson, Sim-
ple Minds, Culture Club, Kim Wilde, 
Madness en Cyndi Lauper. De mu-
ziek is natuurlijk onlosmakelijk ver-
bonden aan de onvergetelijke dans-
pasjes, kostuums, haardracht, licht-
vloeren; alles komt terug in deze 
show. Van de ultieme jaren tachtig 
party kan op dinsdag 30 september 
genoten worden in Crown Theater 
Aalsmeer. De party begint om 20.00 
uur en nu kaarten reserveren is een 
aanrader, want het Theater aan de 
Van Cleeffkade biedt tot en met 
eind augustus kaarten aan tegen 

supersprint prijzen: 2 kaartjes voor 
de prijs van 1 tot een maximum van 
vijftig stuks. In dit geval voor 24,50 
euro met z’n tweeën heerlijk terug 
in de tijd. Na augustus bedraagt de 
toegang 21 euro per persoon. Dus, 
wacht niet te lang en reserveer via 
www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Crazy piano’s en Malando
Ook op het programma voor lief-
hebbers van muziek: Op 18 oktober 
Crazy Piano’s, 20 december LA The 
Voices, 27 december Kiev Koor, 17 
januari Woodstock, 6 februari The 
Blues Brothers, 27 februari 3 J’s, 14 
maart Fourtina, 28 maart Do Thea-
tertour, 10 april Malando Kwintet en 
18 april Vive la France. Ook voor de-
ze voorstellingen kunnen nu voor-
delig kaarten (2 voor de prijs van 1) 
aangeschaft worden. Kijk voor meer 
informatie en speciale arrangemen-
ten op genoemde website of bel 
0297-753680.

Gerard, Bonnie, Jan, Danny en Kees

100 % Aalsmeer tijdens 
twintigste feestweek!
Aalsmeer - De twintigste feest-
week staat van 7 tot en met 13 sep-
tember op het programma en ook 
dit jaar trakteert de organisatie op 
een 100 % Aalsmeer avond met ar-
tiesten uit het ‘eigen dorp’. Een van 
deze entertainers van eigen bodem 
is Gerard Joling en deze bewoner 
van de Uiterweg, komt net als ‘buur-
man’ Jan Leliveld feest vieren in de 
tent op het Praamplein. Voor Gerard 
Joling is het zelfs eigenlijk dubbel 
feest, want de zanger, presentator 
en meer heeft in 2009 zijn 25 jarig 
jubileum als artiest gevierd en dus 
in 2014, vijf jaar later, vermaakt hij 
Nederland al weer dertig jaar met 
zijn talent. Dubbel feest dus, want 
ook de feestweek heeft een jubile-
um te vieren: De twintigste editie! 
De avond 100 % Aalsmeer is op 
donderdag 11 september met te-
vens op het podium de muzikale in-
woners Danny Terp en Bonnie St. 
Claire. De avond wordt ook dit jaar 
gepresenteerd door het dj-talent 

van ‘eigen dorp’ Kees Markman. 
Tent open 20.30 uur, aanvang 21.00 
uur en einde 01.00 uur. Kaarten 
kosten in de voorverkoop 22,50 eu-
ro per stuk. Aan de zaal, indien nog 
beschikbaar, is de prijs van een toe-
gangsbewijs 22,50 euro. Kijk voor 
het volledige programma van de 
feestweek op www.feestweek.nl. 
Ook het webadres om kaarten te re-
serveren!

Geen ongeregeldheden!
‘Toppie druk’ op Tropical 
Night in het Centrum
Aalsmeer - ‘Toppie druk’ was het 
afgelopen zaterdag 26 juli tijdens 
de Tropical Night in het Centrum. 
Er kon dit keer niet echt een rond-
je door de straten gelopen worden, 
want alleen de cafés Joppe en de 
Praam hadden dj’s uitgenodigd om 
er een gezellig zomers dansfeest 
van te maken. Bij Joppe verzorg-
den de dj’s Mano, Bel-C, Dirty Ger-
man en Chillz vooral Electro en Latin 
house en ongeveer dezelfde muziek 
klonk uit de boxen bij de Praam. De 
pleintjes voor beide gelegenheden 
waren gezellig aangekleed, bij de 
Praam met palmbomen, en de be-
zoekers werden getrakteerd op fan-
tastische lichtshows. 

Het weer was overigens prima. 
Dreigde het overdag nog een beet-
je te gaan regenen, in de avond trok 
het open en werd het een heerlijke 
zomeravond. Er zijn vast weer veel 
vriendschappen herenigd. Er heers-
te een gezellige sfeer. Dit bevestigt 
de politie, die geen ongeregeldhe-
den is tegen gekomen. Er is wel ge-
beld vanwege geluidsoverlast. Om 
één uur was het feest buiten voorbij 
en is binnen in beide cafés de Tro-
pical Night voortgezet. Eind augus-
tus trakteert de horeca in samen-
werking met het ondernemersfonds 
Meer Aalsmeer op een derde mu-
ziekavond buiten. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

- Kanaalstraat 12 (Z-2014/039326), het melden van brand-
veilig gebruik (verzonden 24 juli 2014).

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

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

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

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Roy’s Magic Theater (Z-2014/031038), Emmastraat 1, 

Aalsmeer, (verzonden 28 juli 2014)

TER iNzAGE

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

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

CONTROLE HONdENbELASTiNG

Binnenkort wordt weer gestart met de jaarlijkse controle van 
de hondenbelasting. Deze controle wordt uitgevoerd door 
een extern bureau in opdracht van uw gemeente. De contro-
leurs die bij u aan de deur komen kunnen zich legitimeren 
door middel van een legitimatiebewijs dat door de gemeente 
is verstrekt. Mocht u een hond hebben die u nog niet heeft 
aangemeld door middel van het gemeentelijke aanmeldfor-
mulier, kunt u dit nu alsnog doen. U voorkomt hiermee dat 
een boete wordt opgelegd als blijkt dat de hond reeds langere 
tijd in uw bezit is. U kunt een aangifteformulier downloaden 
op de website van www.gemeentebelastingenamstelland.nl 

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderweg 157 (Z-2014/043239), het huisvesten 

van arbeidsmigranten;
- Machineweg 24 (Z-2014/040712), het oprichten van een 

woonhuis;
- Marsstraat 18 (Z-2014/42810), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde;
- Molenpad 19 (Z-2014/043403), het oprichten van een 

inrichting (supermarkt), (Activiteitenbesluit).

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Twijnderlaan 20 t/m 90 (even) (Z-2014/038011), het 

bouwen van een appartementengebouw (D3), 31 wonin-
gen (verzonden 24 juli 2014).

Officiële Mededelingen
31 juli 2014

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn twee omgevingsvergunningen te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marconistraat 10A (Z-2014/025148), 
 melding brandveilig gebruik kinderdagverblijf;
- Baccarastraat 3 (Z-2014/028450), 
 melding brandveilig gebruik buitenschoolse opvang.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 1 augustus 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het 
gemeentehuis. 

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNG, 
uiTGEbREidE pROCEduRE **

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf (z-
2014/022274) aan de Schoolstraat 4 te Aalsmeer. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

buiTEN bEHANdELiNG GESTELdE AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Aalsmeerderweg 249B (Z-2014/022234), het wijzigen 

van een bestemmingplan ten behoeve van gym (verzon-
den 23 juli 2014).

Tegen buiten behandeling gestelde aanvragen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk.

GEACCEpTEERdE (SLOOp-)MELdiNG(EN)

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

vervangen van een dakkapel (voor))
t/m14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 

22, 28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, 
(Schinkelpolder) (het besluit tot intrekking 
van de reactieve aanwijzing van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, het op 4 ju-
li 2013 gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Schinkelpolder” en de daarbij behoren-
de stukken)

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

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

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

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

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

t/m 04092014 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; voornemen weigeren 
aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure (Rietwijkeroordweg 45A)

t/m 12092014 Aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Marconistraat 
10A (Z-2014/025148) (melding brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf); en Baccarastraat 
3 (Z-2014/028450) (melding brandveilig ge-
bruik buitenschoolse opvang)

Vakantieservice van de politie
Zomertijd, komkommertijd, 

niet voor inbrekers!
Aalsmeer - Zomertijd, komkom-
mertijd? Niet voor inbrekers! Inbre-
kers hebben geen vakantie en zijn 
juist deze periode actief. De politie 
let extra op, maar inwoners kunnen 
natuurlijk zelf ook veel doen om in-
braak te voorkomen. Sluit ramen en 
deuren goed af als u uw woning 
verlaat, al is het maar even. Ver-
geet ook de ramen en deuren op de 
eerste etage niet. Berg sleutels van 
raam- en deursloten goed op, even-
als klimmateriaal, zoals ladders en 
tuinmeubilair. Laat regelmatig de 
post uit uw brievenbus halen tijdens 
uw afwezigheid en zorg dat uw huis 
een bewoonde indruk maakt. Laat 
bijvoorbeeld met behulp van scha-
kelklokken verlichting (onregelma-
tig) aan en uitgaan. Sowieso goed 
is het om waardevolle goederen te 
merken en te laten registreren. En 
natuurlijk laat u geen touwtje uit 
de brievenbus hangen, legt u geen 

sleutel op een voor de hand lig-
gende plaats en laat u geen bericht 
op de deur achter waarop vermeld 
staat dat u weg bent of dat de sleu-
tel bij de buren ligt. Inbrekers kijken 
niet alleen door het raam of bewo-
ners thuis zijn. Nieuwe media zijn 
een belangrijke informatiebron om 
te checken wie er met vakantie is. 
Let op dat u niet vermeldt dat u met 
vakantie gaat op social media, zo-
als Twitter en Facebook. Daarnaast 
is het beter om geen bericht in te 
spreken van een vakantieperiode op 
uw voicemail en daarvan geen mel-
ding te maken op een blog of in uw 
elektronische handtekening.
Inwoners van Aalsmeer kunnen ge-
bruik maken van de vakantieservice 
van de politie. U kunt de politie per 
e-mail laten weten dat uw woning 
een paar dagen of weken niet be-
woond is. De service loopt het gehe-
le jaar door en is niet alleen bedoeld 

voor de zomervakantie! Tijdens uw 
vakantie houdt de politie een extra 
oogje in het zeil. Als er aanleiding 
toe is, bijvoorbeeld wanneer een 
raam of deur openstaat, nemen zij 
contact op met het door u opgege-

ven waarschuwingsadres, zodat zij 
maatregelen kunnen nemen. Meer 
weten of aanmelden voor de vakan-
tieservice? Stuur uw e-mail naar: 
aalsmeer-wijkteamsecretariaat@
amsterdam.politie.nl.

Landelijke telling voor zesde keer
Tel alle vlinders in de tuin
Aalsmeer - Op vrijdag 1, zaterdag 2 
en zondag 3 augustus organiseert De 
Vlinderstichting voor de zesde maal 
de landelijke tuinvlindertelling In dit 
weekend zal overal in Nederland ge-
speurd worden naar vlinders in de 
tuin. Doe ook mee en ontdek wat er 
allemaal rondvliegt in de tuin! Ieder-
een kan meedoen, of je tuin nu groot 
of klein is. Het tellen hoeft niet meer 
dan een kwartier in beslag te nemen. 
Ga naar www.vlindermee.nl of down-
load de app vlindermee gratis en doe 
mee! Iedereen ziet wel eens vlinders 
in de tuin. Maar waarom zou je ze 
tellen? Door de vlinders in je tuin te 
tellen, kan je meten hoe het met de 
natuur in je omgeving gaat. En die 
cijfers zijn belangrijk, want dagvlin-
ders reageren snel op het milieu en 

klimaatverandering. De Vlinderstich-
ting verzamelt al jarenlang gegevens 
over vlinders, zodat ze nog beter be-
schermd kunnen worden. Ook ge-
gevens uit de bebouwde kom ho-
ren daarbij. Met de tuinvlindertelling 
probeert de stichting, samen met u, 
zoveel mogelijk gegevens te verza-
melen. Met de vlinderapp is het ook 
mogelijk om via de mobiele telefoon 
in te voeren! Zoek in de App Store 
of Google Play naar Vlindermee en 
download de gratis app. Eenvoudig 
vlinders herkennen op kleur, naam of 
familie en direct alle waarnemingen 
doorgeven. Met de app wordt mee-
doen aan de tuinvlindertelling nog 
leuker! En heeft u de smaak te pak-
ken? Met de app kunt u het hele jaar 
vlinders doorgeven.
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Verschillende wolkbreuken
Wateroverlast op pleinen 
en in straten door regen
Aalsmeer - Maandagochtend 28 
juli kwam het vooral in het zuiden, 
midden en westen van het land tot 
verschillende wolkbreuken met on-
weer, waarbij er in zes uur tijd plaat-
selijk meer regen viel dan er nor-
maal in de hele maand juli. Gedu-
rende maandagochtend ‘regende’ 
het meldingen van overlast door 
de grote neerslagsommen. Diver-
se waarnemers uit het land meld-
den rond het middaguur al waar-
den tussen 50 en 100 millimeter en 
’s middags kwam een enkeling daar 
zelfs nog ruimschoots boven. De 
hoogste waarden die door hen ge-
meten zijn, kwamen uit Noord- en 
Zuid-Holland en Brabant. Plaatselijk 
viel er zelfs meer dan 140 millimeter 
binnen 6 uur, terwijl het nog volop 
doorregende. 
In Aalsmeer en Kudelstaart kwam 
de regen eveneens met ‘bakken’ uit 
de hemel. Op diverse locaties lie-
pen de sloten vol en stroomden over 
het grasland in, of minder geluk-
kig, de tuinen in. Op het Raadhuis-
plein kon een duik genomen wor-
den, evenals het Praamplein omge-
toverd werd in een ‘waterzee’. Uiter-
aard heeft de vele regen ook voor 
(water)schade gezorgd in woningen 
en bedrijven. Echter bij de politie en 
de brandweer zijn geen ‘grote mel-
dingen’ binnen gekomen over bij-
voorbeeld, zoals elders in het land 
wel, ingestorte daken van sporthal-
len en winkelcentra.

Omrekenen in emmers
Om een idee te krijgen hoeveel re-
gen er gevallen is, kan de volgen-
de rekenmethode gebruikt worden: 
10 millimeter regen is 1 volle emmer 
(10 liter) water per vierkante meter. 
Dat wil dus zeggen dat wanneer er 
100 millimeter is gevallen er 10 em-
mers water per vierkante meter zijn 
gevallen. Zet deze neerslagsom-
men af tegen de normalen voor de 
maand juli, dan wordt al snel duide-
lijk dat er op diverse plaatsen meer 
is gevallen dan er normaalgespro-
ken in de hele maand valt, namelijk 
tussen 65 en 95 millimeter. Na re-
gen komt gelukkig zonneschijn. Na 
het wegtrekken van nog een laatste 
regenbui brak dinsdag al regelmatig 
de zon door en was woensdag al-
weer een heerlijke zonnige dag.

Geen veranda aan het water, maar 
een zitje in het water. Zwarteweg 
achter.

Zwembad het Raadhuisplein opende maandag haar deuren. Het grootste deel 
van het plein in het Centrum stond blank. Foto: Joost Egberts.

De sloten langs de Zwarteweg stroomden over en werden breder en breder. 
Het grasland er om heen heeft het water goed opgevangen. Wel gek om te 
zien hoe in eens een boom niet langs, maar in de sloot staat!

Ook het Praamplein werd omgetoverd in een ‘waterzee’. Het terras achter van 
danscafé de Praam liep eveneens vol water door de heftige regenbuien.

Via het steegje van de School- naar de Zijdstraat lopen was afgelopen maan-
dag onmogelijk. Zelfs voor kaplaarzen stond het water te hoog. Met een fiets 
door de diepe plas rijden, was natuurlijk wel leuk voor met name de jeugd.

Piet winnaar 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Het kaar-
ten op donderdag 24 juli is gewon-
nen door Piet van As met 5365 pun-
ten, gevolgd door Cobie van der Lin-
den met 4999 punten en op drie is 
Bets Romkema geëindigd met 4911 
punten. Bij het jokeren was de eerste 
plaats voor Kees van der Meer met 
116 punten, tweede werd Bets Teu-
nen 119 punten. Belangstelling voor 
deze gezellige middag? Kom langs of 
bel voor inlichtingen naar mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Koffie 
in de Spil

Aalsmeer - Op woensdag 6 augus-
tus houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur, iedereen 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook? En 
neem gerust iemand mee.

Open huis in ‘t Baken
Op dinsdag 5 augustus wordt het 
eerste open huis gehouden na de 
zomerstop van de Open Hofkerk. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar 
in ‘t Baken in de Sportlaan 86 en is 
iedereen van harte welkom.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - Op woensdag 23 ju-
li is de laatste OVAK-soos voor een 
korte vakantie gehouden. Het kla-
verjassen is gewonnen door Dirk 
Tromp met 5277 punten, op twee 
Piet Straathof met 5085 punten en 
op drie is Cor Knol geëindigd met 
5012 punten. De volgende soosmid-
dag is op woensdag 27 augustus 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 augustus haalt de jeugdaf-
deling van sportvereniging R.K.Des 
het oude papier op. Gaarne papier-
containers of dozen papier plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden. Met de op-
brengst van het oude papier steunt 
de Supporters Vereniging direct of 
indirect alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. Dus, verzamel ook het 
papier voor de eerste vrijdagavond 
van de maand. Kijk voor alle ophaal-
datums op www.desupportersver-
enigingkudelstaart.nl.

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels . Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavond ge-
kaart in het Dorpshuis vanaf 20.00 
uur. Het klaverjassen op 23 ju-

li is gewonnen door Ben Blom met 
5056 punten, op twee Theo Roele-
veld met 4920 punten en Floor van 
Engelen werd derde met 4899 pun-
ten. De poedelprijs is deze week uit-
gereikt aan Loes Versteeg met 3864 
punten. 

Klaverjassen bij De Geluksvogels

Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland is op 7 juli gestart met groot 
onderhoud aan de Aalsmeerder-
brug, op de grens van de gemeen-
te Haarlemmermeer en Aalsmeer in 
de provinciale weg N196. De twee-
de fase van het werk gaat per 18 
augustus in uitvoering. Hierbij wij-
zigt de verkeerssituatie en is alleen 
de brede brug beschikbaar is voor 
het verkeer. Het verkeer moet ook 
dan, net als nu, rekening houden 
met ernstige verkeershinder. Door 
de beperkte verkeerscapaciteit bij 
de Aalsmeerderbrug, als gevolg van 
de werkzaamheden, zijn de afgelo-
pen weken dagelijks vertragingen 
tot 20 minuten ontstaan bij de brug. 
De werkzaamheden brengen ook in 
de tweede fase ernstige verkeers-
hinder met zich mee. Immers na de 

zomervakantie zal de hoeveelheid 
verkeer weer toenemen. Doorgaand 
autoverkeer wordt dringend geadvi-
seerd de adviesroute te volgen via 
de provinciale weg N201. Tot en met 
maandag 18 augustus is de brede 
brug afgesloten voor het verkeer. 
Vanaf 18 augustus werkt de aanne-
mer aan de smalle brug. De brede 
brug is dan met een beperkte ca-
paciteit in beide richtingen beschik-
baar voor het verkeer. De werk-
zaamheden zijn naar verwachting 
op 26 september afgerond.
Meer informatie: www.noord-hol-
land.nl/haarlemmermeer. Voor vra-
gen over de werkzaamheden kun-
nen weggebruikers gratis bel-
len naar het provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen: 0800- 
0200600. 

Vanaf 18 augustus twee banen open!

Tweede fase onderhoud 
aan Aalsmeerderbrug

Nog steeds niet goed geregeld bij de Aalsmeerderbrug. Het stoplicht bij de 
Dorpsstraat wordt genegeerd of blijft misschien te lang op groen staan. In ie-
der geval voor ‘overstekers’ naar de Lijnbaan nagenoeg onmogelijk om dit 
doel te bereiken. En niet alleen auto’s blokkeren de kruising, ook bussen en 
vrachtwagens. Foto: Bram Heijstek

Veilige oversteek Jozefschool
Aalsmeer - Over iets meer dan 
twee weken is de zomervakantie 
voor de basisscholen weer voorbij. 
De jongens en meiden van de Jo-
zefschool in de Gerberastraat tref-
fen op hun eerste schooldag iets 

nieuws aan voor de school, iets wat 
de veiligheid zeker vergroot. 
Afgelopen week is bij het zebrapad 
een verhoging en versmalling ge-
maakt. Met de daarbij behorende 
borden worden weggebruikers dui-

De nieuwe, veilige oversteek bij de Jozefschool in de Gerberastraat is mis-
schien ook een goede en betere oplossing voor het zebrapad nabij de bre-
de school de Mikado. Niet alle bewoners zijn tevreden over de zwarte en wit-
te strepen hier: “Bij de Mikado, ter hoogte van de Citroenvlinderstraat is een 
nieuw zebrapad gelegd. Je vraagt je echt af, wie dit heeft bedacht. Vanuit de 
Citroenvlinderstraat moet je op de derde witte streep gaan staan om de straat 
te overzien. Hier zou, zeker in het belang van de veiligheid van de kinderen die 
moeten leren oversteken, meer aandacht aan besteed moeten worden”, aldus 
Wilma van Klinken in een mail met foto’s. 

Einde aan 40 jaar inzet voor het goede doel

Rommelmarkt Kudelstaart gestopt
Kudelstaart - Vorig jaar 5 oktober 
blijkt uiteindelijk de laatste rommel-
markt van Kudelstaart plaats te heb-
ben gevonden. De afname van het 
aantal aangeleverde spullen en het 
ontbreken van opvolgers van de be-
stuursleden zijn de aanleiding hier-
voor. Hiermee komt een einde aan 
een periode van 40 jaar waarin 
veel vrijwilligers zich met plezier in 
hebben gezet voor de stichting. En 
waarbij de opbrengst van de jaar-
lijkse rommelmarkt naar een goed 
doel ging. 
De rommelmarkt is in 1972 begon-
nen als onderdeel van de F.O.K. 
week (Feestweek Organisatie Ku-
delstaart). Een feestweek opgezet 
door pastoor van Dijk om de soci-
ale relaties in Kudelstaart te verbe-
teren waarbij de opbrengst ten goe-
de zou komen aan een derde we-
reldland. De feestweek verdween, 
maar de rommelmarkt bleef en heeft 
in al die jaren initiatieven gesteund 
in verschillende derde wereldlan-
den. Waaronder drinkwatervoorzie-
ningen in Noord-Oost Tanzania, kin-
deropvang in Tanzania en de bouw 
van een basisschool in Gambia. “Het 
bijzonderste project is misschien wel 
de bouw van een kraamdorp in Zim-
babwe geweest”, vertelt vrijwilliger 
Theo Hoogenbosch. “Vrouwen kun-
nen hier in de laatste week van hun 
zwangerschap wonen buiten hun ei-
gen huis. Allerlei medische hulp is 
aanwezig. Ze kunnen hier dan rus-
tig en veilig bevallen. En hebben hier 
niet de belasting dat ze tegelijkertijd 
een heel gezin moeten onderhou-
den.” 

Misschien het meest bijzondere project: De bouw van het kraamdorp in Zimbabwe.

Klein feestje
De rommelmarkt zelf was altijd een 
klein feestje zowel voor de vrijwilli-
gers als de bezoekers. “Er waren tij-
den dat mensen stonden te dringen 
om naar binnen te komen”, vervolgt 
Theo. “En er werd altijd stevig on-
derhandeld over de prijzen, maar 
daar kon ik redelijk streng in zijn. 
Je staat er immers voor het goe-
de doel. En de inspanning van ie-
dereen die betrokken was hebben 
zich vele jaren lang uitbetaald in 
prachtige bedragen.” De laatste ja-
ren liepen de aangeleverde spullen 
en daarmee de opbrengsten snel 
terug. Dit heeft het einde voor de 
rommelmarkt in Kudelstaart bete-
kend. Jammer vinden de bestuurs-
leden Paula Kuipers, Theo Hoog-
enbosch en Jan Westerhof dat het 

voorbij is. Ze hebben begrip voor 
de situatie zoals die nu is. “Tijden 
zijn veranderd en met de komst van 
kringloopwinkel Dorcas en internet 
bewaren mensen hun spullen vaak 
niet meer het hele jaar door. De te-
rugloop in het aantal aangelever-
de spullen loopt gelijk met de intro-
ductie hiervan”, aldus Theo. “Men-
sen bewaren hun spullen niet meer 
het hele jaar voor de rommelmarkt 
nu ze deze ook meteen kwijt kun-
nen bij Dorcas. Bovendien is dit 
ook een heel mooi initiatief waarbij 
de opbrengst naar het goede doel 
gaat.” Trots en tevreden nemen zij 
afscheid. Maar ook met pijn in het 
hart terugdenkend aan de leuke tijd 
met vrijwilligers en klanten. 

Door Casper Jansen

delijk geattendeerd op deze drukke 
oversteek voor de school in de Ger-
berastraat, die zich net na de bocht 
nabij het Baanvak bevindt. 
Door deze constructie kan ook min-
der dicht in de nabijheid van het ze-
brapad (tijdelijk) geparkeerd wor-
den en dit maakt het nog een stukje 
overzichtelijker voor zowel de leer-
lingen als alle weggebruikers. 
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voor iedereen!
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Aalsmeer - Op zaterdag 30 augus-
tus vindt in zwembad De Waterlelie 
in Aalsmeer de Nederlandse Kam-
pioenschappen Bommetje 2014 
plaats. De beste bommetjes sprin-
gers strijden om het Nederlands 
kampioenschap. De Aalsmeerse 
voorrondes zijn op zondag 17 au-
gustus. Meer informatie over dit 
evenement en voor deelname aan 
het NK Bommetje 2014 kan contact 
opgenomen worden met zwembad 
de Waterlelie via 0297-322022, of 
via de websites www.esa-aalsmeer.
nl en www.nkbommetje.nl

Voorrondes NK 
bommetje 2014

Gemeente Aalsmeer verrast
Geen geluidsarm asfalt 
in de Waterwolftunnel
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
heeft een brief aan een bewoner 
van de Provincie Noord-Holland in 
handen gekregen, waarin staat dat 
in de Waterwolftunnel geen geluids-
arm asfalt is gebruikt, maar beto-
nasfalt. Provincie Noord-Holland is 
verantwoordelijk voor de Waterwolf-
tunnel en de provinciale weg N201. 
Wethouder Verkeer Ad Verburg van 
Aalsmeer: “Wij zijn verrast over de-

ze nieuwe informatie. In de Water-
wolftunnel is ander asfalt toegepast 
dan voorgeschreven in de eisenspe-
cificatie. Daardoor voldoet het niet 
aan de geluiddempende werking 
die nodig is en afgesproken was. 
Aalsmeerse bewoners hebben hier 
last van. Ik heb de Provincie Noord-
Holland om opheldering gevraagd.” 
Inmiddels zijn ook raadsvragen ge-
steld.

Auto met valse kentekenplaten
Bekeuring snelheidsduivel
Aalsmeer - Op donderdag 24 ju-
li rond kwart over acht in de avond 
heeft de politie aan het einde van 
de Aalsmeerderweg een auto met 
een Pools kenteken tot stoppen ge-
maand. Gezien was dat de 28 jarige 
bestuurder met hoge snelheid rich-
ting Amstelveen reed. 
De snelheidsduivel was de agen-
ten gepasseerd met een snelheid 
van minimaal 80 kilometer per uur. 
Hij heeft hiervoor een boete gekre-
gen van 250 euro, die direct afgere-
kend moest worden. Tijdens verdere 

controle bleek dat de kentekenpla-
ten op de auto niet overeen kwamen 
met de registratie van de BTW. Van-
wege deze valse platen is de wagen 
tot nader order in beslag genomen. 

De vrouwelijke passagier in de auto 
was het hier duidelijk niet mee eens. 
De 27 jarige in Aalsmeer woonach-
tige buitenlandse begon de agenten 
te slaan. Er is assistentie gekomen 
om de vrouw tot bedaren te bren-
gen. De vrouw heeft voor haar ‘aan-
val’ een proces-verbaal gekregen. 

Tragisch ongeval
Kudelstaarter (81) overleden 
na val van dak
Kudelstaart - Op maandag 27 juli 
om tien voor vijf in de middag heeft 
een tragisch ongeval plaatsgevon-
den aan de Kudelstaartseweg. Een 
81 jarige Kudelstaarter was op het 
dak van een huis geklommen om 
losliggende dakpannen recht te leg-
gen. 
De man is waarschijnlijk uitgegle-
den en ten val gekomen. Hij be-
landde op een punthek en is na-

genoeg direct overleden. De poli-
tie, de brandweer en de ambulan-
cedienst zijn na de oproep van re-
animatie direct ter plaatse gegaan, 
maar alle hulp kwam helaas te laat. 
Om de 81 jarige inwoner te kunnen 
behandelen, is de plaats van het on-
geluk afgezet en het verkeer eni-
ge tijd omgeleid. Ook de traumahe-
li is ter plaatse geweest, maar heeft 
geen landing gemaakt.

Toch maar weg ‘indiepen’?
Opnieuw 2 vrachtwagens 
klem bij viaduct Hornweg
Aalsmeer - Vorige week was in de-
ze krant een verhaal te lezen over 
de omlegging van de N201, het 
grootste infra-project dat de provin-
cie Noord-Holland ooit heeft uitge-
voerd met de Waterwolftunnel, het 
aquaduct bij de Amstel, fly-overs 
bij de Bosrandweg en twee nieuwe 
aansluitingen op de A4. Het minst 
mooie ‘onderdeel’ van de omlegging 
werd het viaduct over de Hornweg 
genoemd. 
Er is weliswaar onlangs gewerkt aan 
een betere en veiligere uitstraling, 
maar het ‘blok beton’ over de weg 
is (te) laag. Het gaat nog regelma-
tig mis vanwege de geringe hoog-
te, werd gekopt in hetzelfde verhaal. 
Afgelopen week was het weer zover. 
Op maandagavond 28 juli is een be-
stelbus tegen de bovenrand aange-
reden en raakte beschadigd. 
Minder geluk had de bestuurder 
van de net iets hogere bestelwagen 
op dinsdag 29 juli. Rond het mid-
daguur reed hij de wagen hopeloos 
klem in het viaduct. De brandweer 

en de politie hebben uiteindelijk de 
bestelwagen weten los te krijgen. 
De schade is groot. En vervelend, de 
weg is weer enkele uren afgesloten 
geweest. 
Er zijn gelukkig geen gewonden ge-
vallen. Toch maar eens onderzoeken 
of er mogelijkheden zijn om de weg 
‘in te diepen’?!

Voorzitter Jaap Bond met naast zich een bloeiende seringenstruik.

Seringen uit Aalsmeer bij 
afscheid stichting SMG
Aalsmeer - Op 27 juni is formeel 
de Stichting Mainport en Groen op-
geheven. Dit is gebeurd tijdens de 
feestelijke opening van het Park 
Vijfhuizen, een van de laatste pro-
jecten van SMG. Bij deze gelegen-
heid was ook de Aalsmeerse stich-
ting de Bovenlanden uitgenodigd 

als één van de relaties van SMG. 
Tijdens deze afscheidsbijeenkomst 
heeft de Bovenlanden zich gepre-
senteerd met een aantal posters die 
de specifieke projecten van de Bo-
venlanden weergeven. Ook waren 
er heerlijk geurende seringenstui-
ken opgesteld die speciaal door de 

Politie zoekt getuigen
Brand in huisje op eiland
Aalsmeer - Op zondag 27 juli is er 
rond vier uur in de middag brand 
geweest op een eiland bij het Torre-
gat in de Westeinderplassen. Uit het 
huisje op het eiland kwamen gro-
te vlammen. Volgens verschillende 
mensen is het huisje in de brand ge-
stoken. De brandweer heeft de hulp 
ingeroepen van de politie voor na-
der onderzoek. Er wordt brandstich-
ting vermoed omdat rond de blok-
hut matrassen en blokken hout la-
gen. Ook zijn twee open gedraai-
de gasflessen aangetroffen. De-

ze hebben de twee explosies ver-
oorzaakt. Het vuur is rond 14.15 uur 
ontstaan en was rond 14.45 geblust 
door brandweerlieden, die arriveer-
den met de blusboot. Het huisjes is 
helaas uitgebrand, evenals het gras-
land flinke schade heeft opgelopen. 
Mogelijk zijn er bootjesmensen die 
iets verdachts of personen gezien 
hebben op het eiland. Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Foto: Lars Dorland

Machineweg-bewoners dupe van 
parking firma’s in Greenpark!
Zijn de bewoners van de Machine-
weg wederom de dupe van de be-
drijven en de parking firma’s van 
Schiphol op Greenpark? Wij, bewo-
ners van de Machineweg, zijn er ei-
genlijk wel klaar mee! Wij worden 
opgescheept met ruimtegebrek aan 

parkeergelegenheid van deze be-
drijven. Nadat we een paar maan-
den geleden dachten in een voet-
balstadion te wonen vanwege de 
felle verlichting voor het parkeerter-
rein aan de overzijde, krijgen we nu 
te maken met overvolle, bezette par-

ingezonden

Her en der in de gemeente hebben Schiphol parking firma’s parkeerterreinen 
en locaties in gebruik genomen. Aalsmeer de parkeerplaats voor de luchtha-
ven? De bewoners van de Machineweg zijn er helemaal klaar mee!
Foto’s Yvonne van Doorn

Sieraden weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op dinsdag 22 ju-
li is tussen zeven en elf uur in 
de avond ingebroken in een 
woning aan de Uiterweg. Via 
het balkon aan de achterzij-
de hebben de dieven zich toe-
gang tot het huis verschaft. Uit 
de slaapkamer zijn sieraden en 
een mobiele telefoon gestolen. 
De bewoners zijn deze avond 
enkele uren weggeweest. Mo-
gelijk hebben de dieven toen 
de inbraak gepleegd.

Weer controles 
op Westeinder

Aalsmeer - Ook afgelopen 
weekend is de politie de West-
einderplassen op gegaan ter 
controle en handhaving. Op 
donderdag 24 en zondag 27 juli 
zijn diverse bekeuringen uitge-
schreven. Een jongere heeft een 
boete gekregen vanwege een 
te zware motor achter zijn boot. 
De meeste proces-verbalen zijn 
uitgeschreven voor te hard va-
ren. Bij mooi weer gaat de po-
litie deze hele zomer door met 
controles houden op het water.

Twee gewonden 
na aanrijding

Aalsmeer - Op donderdag 24 
juli rond zes uur in de avond 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Oosteinderweg, 
hoge nummering. Een auto-
mobilist was een oprit opgere-
den en reed vervolgens achter-
uit om te keren en terug te rij-
den. De bestuurder zag hier-
bij de aankomende brom-
fiets over het hoofd. Een bot-
sing kon niet meer voorkomen 
worden. De 55 jarige bromfiet-
ser uit Aalsmeer en zijn passa-
gier, een 19 jarige inwoonster, 
raakten gewond en zijn ter be-
handeling per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. De 
55 jarige had zijn schouder 
uit de kom en diverse schaaf-
wonden. De 19 jarige liep een 
open wond aan haar been op 
en eveneens een groot aantal 
schaafwonden. Inmiddels zijn 
beiden weer thuis.

Beeldje 
gestolen

Kudelstaart - In de nacht van 
zaterdag 25 op zondag 26 juli 
is uit een voortuin in de Archi-
medeslaan een beeldje gesto-
len. Het zittende beeldje is van 
Charlie Chaplin. In de ochtend 
troffen de eigenaren een lege 
stoel aan. Een grap of opzet? 
In ieder geval hopen de bewo-
ners binnenkort Charlie weer 
te mogen begroeten op zijn 
vertrouwde plekje in de tuin.

Gevallen in huis
Aalsmeer - Op donderdag 24 
juli om half elf in de ochtend 
heeft de politie assistentie ver-
leend bij een onwel gewor-
den 68 jarige bewoonster in 
de Freesialaan. De vrouw was 
in haar huis op de grond ge-
vallen na een aanval van dui-
zeligheid. Haar buren heb-
ben de het alarmnummer ge-
beld. De 68 jarige is ter contro-
le naar het Spaarne ziekenhuis 
vervoerd.

Aalsmeerse firma Heeren in bloei 
waren getrokken. Uniek voor dit 
jaargetijde. Dit werd zeer gewaar-
deerd door de bezoekers.
Mainport en Groen heeft in de peri-
ode van 1996 tot 2014 projecten on-
dersteund die de ontwikkeling van 
groen en recreatie gebieden in de 
regio Schiphol tot doelstelling had-
den. De overheden hadden veel 
middelen over voor natuurontwik-
keling ter compensatie van de aan-
leg van de vijfde baan. Hier heeft de 
Stichting de Bovenlanden goed ge-
bruik van kunnen maken. In totaal 
heeft de Bovenlanden ongeveer 1,5 
miljoen euro ontvangen, dit is 40% 
van de totale investeringen die de 
Bovenlanden de afgelopen perio-
de heeft gedaan in de ontwikkeling 
van de Aalsmeerse bovenlanden.

Natuurontwikkeling
Met de beëindiging van de SMG is 
het werk voor de Bovenlanden niet 
afgelopen. De provincie Noord-Hol-
land stelt de komende jaren mid-
delen beschikbaar in het kader van 
de Groene AS. Hiervan zal ook een 
deel beschikbaar komen voor de 
Bovenlanden, die hiermee haar bij-
drage aan de Groen AS kan leve-
ren via verdere natuurontwikke-
ling in het bovenlanden gebied van 
Aalsmeer.

keerplaatsen voor onze deur. Bedrij-
ven in Greenpark bellen heeft wei-
nig zijn. Men zegt daar ‘van niets’ te 
weten. Wij parkeren op de Midden-
weg, aldus een redactie. Nonsens, 
daar mag je niet parkeren. Ze par-
keren de auto’s, die niet meer op het 
parkeerterrein passen op de Equa-
dorlaan, ‘gewoon’ in de berm. Daar 
heeft kennelijk Greenpark nu rood 
met witte linten gespannen. Dus, 
dan maar uitwijken naar de Molen-
vlietweg! Waarschijnlijk daar ook vol 
inmiddels, dus dan maar de auto’s 
bij de mensen voor de deur zetten 
op de Machineweg, aldus de ge-
dachtengang van de bedrijven en 
parking firma’s van Schiphol. Als 
die firma’s geld vragen voor het 
parkeren op hun terrein en dan gra-
tis ergens anders deze auto’s dum-
pen, klopt er toch iets niet! We ke-
ken op de site van één van de Par-
king firma’s en zagen tot onze ver-
bazing dat hun adres luidt: Machi-
neweg 69, een huis de woning-
bouwvereniging. De klachtenstatus 
is ook schrikbarend wat het parke-
ren betreft. Parkeerplaatsen te krap, 
geen verlichting. Die verlichting was 
er wel. Daar is gelukkig na veel kla-
gen een einde aan gekomen. Vorige 
maand 3127 klachten, deze maand 
ruim 3100. We hopen dat er iemand 
onmiddellijk een einde kan maken 
aan deze wantoestanden! 

Familie Jongkind, 
Machineweg, 
Tel. 0297-327760

2 Sporttassen 
in huiskamer

Kudelstaart - In de nacht van 
dinsdag 22 op woensdag 23 
juli is ingebroken in een wo-
ning in de Lisdoddelaan. Om 
binnen te komen hebben de 
dieven het cilinderslot uit de 
voordeur geboord. Waarschijn-
lijk zijn de inbrekers overlopen 
en zijn ze er snel vandoor ge-
gaan. Toen de bewoners begin 
van de avond thuis kwamen 
stonden midden in de huis-
kamer twee blauwe sporttas-
sen met hun eigen spulletjes 
klaar. Onder andere hadden de 
inbrekers het gemunt op een 
computer.

Deelnemers aan het knobbelspel in het Tourhome.

Tour de Kwakel
Grootste trofee voor Joris 
Voorn of Vincent Bartels?
De Kwakel - Radio en televisie heb-
ben lucht gekregen van het tourspel 
in De Kwakel. Marga Kouw en Jo-
ris Voorn mochten Tour de Kwakel 
op de kaart zetten. Een kaart met 
een route die vanuit de tourstart in 
Utrecht over de Boterdijk gaat lo-
pen. Met misschien wel een ravitail-
lering of tussensprint voor het Tour-
home. Marga Kouw zou op de za-
terdag van de opnames nogmaals 
in de spotlights komen te staan. ’s 
Middag was de eerste beker te ver-
dienen, de Pietje Verhoef-prijs voor 
de beste tijdrijder of rijdster. Negen 
deelnemers haalden tien punten, 
omdat er deze tour maar een tijdrit 
werd verreden moest de voorspelde 
eindtijd van de winnaar de doorslag 
geven. Marga zat er maar een enke-
le seconde naast, dat was voldoen-
de voor de eerste trofee. De groot-
ste trofee is echter nog niet ver-
geven, daar zal de eindsprint tus-
sen Vincent Bartels met 125 en Jo-
ris Voorn met 126 punten de door-
slag moeten geven. Zij sloegen een 
groot gat met de achtervolgers door 
in de laatste week ieder tweemaal 

de dagprijs te behalen. Op de plaat-
sen drie en vier Alfred van de Belt 
en Eric Zethof met elk 119 pun-
ten. Timo Kas en Henny Kouw gin-
gen het afsluitende weekend in met 
de witte en rode trui. Jos van den 
Berg had gelukkig voor verschillen-
de maten van truien gezorgd, Ti-
mo en Henny verschillen nogal van 
postuur. De gele petten vliegen als 
een hoedje wip over de verschillen-
de hoofden van de renners, het is 
nog niet te voorspellen welke ploeg 
gaat winnen. Op dit moment toeren 
Jacques van de Hulst,Willy Turk, Luc 
van der Meer, Roy Klijn en Jan de 
Groot van ‘Monsieur Chrono’ met de 
pet op. Zij gaan ‘El Pistelero’ en ‘De 
Keizer van Biafra’ slechts een scha-
mel puntje vooraf. 
Bij de dames deed Willy Turk het 
goed in de bergen, zij moet ook elke 
avond de brug van de Vrouwenak-
ker over om haar lapje in te leveren. 
Willy staat op een bijna onoverbrug-
bare voorsprong op Marina van de 
Hulst. De rode lantaarn is inmiddels 
ook al vergeven, Thijs Holla kan het 
komende jaar zijn licht opsteken bij 

Kom bridgen in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Vanaf dinsdag 26 
augustus start bridgeclub Strijd & 
Vriendschap het nieuwe bridgesei-
zoen in de grote zaal van het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg. Er 
wordt gebridged in drie lijnen vol-
gens het ladder-systeem. Nieuwe 
leden, zowel gevorderden als begin-
ners, zijn van harte welkom bij de-
ze gezellige bridgeclub. Aanmelden 
kan bij Coby Blom via 0297- 712601 
of 06-81139350 of via email: info@
juffrouwblom.com. 

de ‘echte’ kenners. Die echte ken-
ners hadden op de vrijdagavond, de 
knobbelavond, weer volop praat-
jes. Het was volle bak in het Tour-
home en er werd ook daadwerkelijk 
geknobbeld. Daarnaast moest Ron 
Plasmeijer nog geprikkeld worden 
tot betere prestaties. Ron greep de 
cactus dan ook met beide handen 
aan. Volgende week de eindstanden 
van deze enerverende 59e Tour de 
Kwakel, op vrijdagavond 8 augustus 
is de prijsuitreiking in het Tourhome. 
Gerda Voorn werd op haar verjaar-
dag tot Tourmiss 2014 uitgeroepen, 
een extra stimulans op de Champs-
Elysees een trapje harder te geven.



Expositie in het Oude Raadhuis

Amateurs? Amazing goed!
Aalsmeer - Na het succes van de 
vorige tentoonstellingen presenteert 
KCA voor het derde jaar de exposi-
tie Amazing Amateurs in het Oude 
Raadhuis. Op deze expositie, die 28 
juni feestelijk is geopend, is werk 
te zien van totaal 29 amateurs die 
in hun vrije tijd schilderen, boetse-
ren of fotograferen. Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer biedt hen een 
kleine twee maanden de kans hun 
werk in een professionele omgeving 
te presenteren aan een breed pu-
bliek. Er is geen ballotage of thema 

en dit heeft geleid tot een heel ge-
varieerd aanbod. Aan deze exposi-
tie doet ook het activiteitencentrum 
Aalsmeer van Heliomare mee. Hier 
werken mensen met een lichamelij-
ke handicap en/of met een niet aan-
geboren hersenletsel in het Atelier 
Steengoed. Met name hun werk-
stukken (mozaïek en keramiek) wil-
len de kunstenaars graag expo-
seren. In de prachtige tuin van het 
Oude Raadhuis zijn hun handge-
maakte kunstwerken te zien. De ex-
positie duurt tot en met 17 augus-

tus en ter afsluiting wordt de KCA 
Amateur Award uitgereikt. Aan be-
zoekers wordt gevraagd hiervoor te 
stemmen. Wat vind u/jij het mooi-
ste kunstwerk, wat heeft de mees-
te indruk gemaakt? Ga een kijkje 
nemen, geniet en bewonder, en vul 
gelijk ook het stembiljet in. Het Ou-
de Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in 
het Centrum is iedere donderdag tot 
en met zondag geopend van 14.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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Kleurrijke bloemengroet 
op Duitse tuinbouwshow
Aalsmeer - De Nederlandse bloe-
menexport brengt een kleurrij-
ke bloemengroet aan bezoekers 
van een grote tuinbouwmanifesta-
tie in Duitsland. Op de Landesgar-
tenschau in het Beierse Degendorf 
stelt de brancheorganisatie voor de 
groothandel in bloemen en planten 
VGB hen in staat ‘selfies’ te maken 
temidden van een bloemenweel-
de. De Nederlandse bloemengroet 
vindt plaats op vrijdag 1 en zater-
dag 2 augustus. Het eerste pavil-
joen dat bezoekers, van de in april 
geopende openlucht tentoonstel-
ling, tegenkomen is dan aan bin-
nen- en buitenkant geheel aange-
kleed met 7500 gerbera’s en omge-
bouwd tot bloemrijke fotobooth. Be-
zoekers kunnen er plaatsnemen in 
een levensgrote ‘schilderijlijst’ met 
bloemen en een foto van zichzelf 
maken. Deze ‘bloemenselfie’ plaat-
sen zij op een speciale Facebook 
pagina. Uit de geplaatste foto’s wor-
den winnende exemplaren geko-
zen, waarvan de makers een boeket 
bloemen krijgen.

Wunderkammer
Het paviljoen is overigens niet alleen 

een fotodecor maar biedt liefheb-
bers van bloemen en planten ook 
inspiratie. Het is een ware ‘Wun-
derkammer’, waarin allerlei facetten 
van de gerbera worden belicht. Zo-
als kweken, de zaden, het verschil in 
soorten, dubbel- en enkelbloemige, 
heel grote en extra kleine exempla-
ren, wilde gerbera’s, gerberaplan-
ten en inspirerende composities. Als 
extra publiekstrekker geeft het be-
kende floral designersduo Floriann 
Seyd en Uli Signer enkele keren per 
dag demonstraties en beantwoor-
den zij vragen van de bezoekers.

Promotie
De Landesgartenschau is ge-
opend tot 5 oktober en wordt ge-
organiseerd door de deelstaat Bei-
eren en de stad Deggendorf. De 
VGB ondersteunt promotie van Ne-
derlandse bloemen en planten in 
dit voor de Nederlandse bloemen-
export belangrijke Bundesland 
met een bijdrage uit het salderen-
de Handelsfonds van het (opge-
heven) Productschap Tuinbouw. 
De activiteit wordt mede mogelijk 
gemaakt door de promotiegroep  
www.colouredbygerbera.nl.

Vakantie, zon, zee, vrolijkheid
Zonnebloem: Het is zomer!
Aalsmeer - Dé bloem die het uit-
gesproken zomerse gevoel oproept 
is de zonnebloem. Vakantie, zon, zee 
en vrolijkheid, de zonnebloem houdt 
het gevoel van de zomer vast. Niet 
voor niets staat deze bloem daar-
om de komende weken op de Bloe-
menagenda: volop in de belangstel-
ling van de consument in Europa. 
Stralend als de zon pronkt de zon-
nebloem met haar fraaie bloemen. 
De zonnebloem (Helianthus) is met 
recht de koningin van de zomer-
bloemen. De bloem lijkt niet alleen 
op de zon, het is alsof de kracht van 
de zon erin is opgenomen. De zon-
ne-energie spat ervan af! Het hart 
wordt omringd door stralend ge-
le bloembladen, die voor het zon-
nige effect verantwoordelijk zijn. 
Naast de bekende gele zonnebloem 
zijn er ook oranje, bruine en don-
kerrode zonnebloemen. De zonne-
bloem, of Helianthus, komt eigen-
lijk uit Noord- en Zuid-Amerika. Sa-
men met bonen, mais en pompoe-
nen was de zonnebloem een van 

de belangrijkste voedingsmidde-
len voor Indianen. Zonnebloem-
olie wordt gebruikt in de keuken. En 
worden ook geneeskrachtige ken-
merken aan toegedicht.
De naam is een samenvoeging van 
het Griekse Helios (zon) en Anthos 
(bloem) Het is een éénjarige plant 
die flink de hoogte in kan gaan. De 
hoogste zonnebloem ooit gemeten 
is maar liefst 7 meter! Een bloem 
met brede toepassingen die in gro-
te aantallen wordt geteeld; ieder-
een kent wel de uitgestrekte zonne-
bloemvelden van Frankrijk.
Leuk om te weten: In de natuur 
draait de bloemknop van zonne-
bloemen op zonnige dagen over-
dag mee met de zon. ‘s Nachts keert 
de bloemknop weer terug naar het 
oosten. Dit heet heliotropisme.
Als snijbloem een dankbare zomer-
brenger als kern van een vrolijk en 
uitbundig boeket, maar ook steeds 
populairder in een monobos. En 
natuurlijk ook beroemd geworden 
door Vincent van Gogh.

Open dag Tuin 
Bram de Groote
De Kwakel - Op 3 augustus is al 
weer de voorlaatste open dag in de 
Tuin van Bram de Groote. Dank-
zij het mooie weer veel bloeien-
de borders en volop rijpend fruit in 
de boomgaard. Heel bijzonder is dit 
keer het optreden van Elza Vis. El-
za heeft een rijke ervaring als verha-
lenverteller. Zij zal in de tuin onder 
de trompetboom voor belangstel-
lenden korte natuurverhalen ver-
tellen. De verhalen zijn gepland om 
half twee, twee uur en half drie. Be-
langstellenden zijn aanstaande zon-
dag tussen 13.00 en 16.00 uur van 
harte welkom. De ingang van de 
tuin is aan de Boterdijk tegenover 
nummer 61. Fietsen kunnen ge-
stald worden bij de werkschuur op 
de  hoek van de Elzenlaan en de Bo-
terdijk.

Expositie Ria en Kaylee
Kudelstaart - Ria Bruine de Bruin 
exposeerde eerder bij Kudelkunst, 
de Aalsmeerse Kunstroute, de bi-
bliotheek te Mijdrecht en was werk 
van haar te zien in het Oude Raad-
huis. Nu exposeert de inwoonster in 
de Fysiotherapiepraktijk aan de Ku-
delstaartseweg. Ria volgde de op-
leiding tekenen en schilderen aan 
de Academie de Leuwenburgh in 
Amsterdam, waarna ze aldaar nog 
verder ging in bepaalde specialis-
me. Ria hanteert een groot aan-
tal technieken en experimenteert 
graag met materialen en kleuren. 

Bekendmaking door burgemeester
Wie wordt eerste Zomer 
Ondernemer Amstelland?
Aalsmeer - Op woensdag 20 au-
gustus vindt de verkiezing van de 
Zomer Ondernemer Amstelland 
2014 plaats. De bekendmaking en 
uitreiking wordt gedaan door bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder om 
17.00 uur in het gemeentehuis. Kom 
kennis maken met deze nieuwe ge-
neratie  jonge ondernemers. Twin-
tig jonge mensen tussen de 15 en 
24 jaar hebben hun zomervakantie 
er voor opgeofferd en zichzelf uitge-
daagd! De jonge ondernemers zijn 
enthousiast aan het werk om klan-

ten te vinden en geld te verdienen. 
Afgelopen weken hebben zij zich 
tijdens een driedaagse bijeenkomst 
laten trainen en zijn nu volop aan 
het ondernemen. Elke week komen 
zij weer bij elkaar om van elkaar te 
leren en bij een bedrijf in de keu-
ken te kijken en de kunst af te kij-
ken of inspiratie op te doen. De be-
drijven Njoy Media, Berghoef Ac-
countant en Adviseurs, van Kempen 
Watersport, Bruinsma Hydrocultuur 
en Gouwerok Scheepswerf hebben 
daarvoor hun deuren geopend. 

Aalsmeer - Paula Paar uit Rijsen-
hout heeft een foto ingestuurd van 
haar broer Jan de Vries, die al jaren 
in Canada (Rosemere) woont. “Hij is 
kunstschilder en een grote fan van 
het Nederlands elftal. Het schilderij-
tje op de achtergrond is door hem 

gemaakt naar een originele schets 
van Vincent van Gogh”, zo laat Pau-
la weten. Met Jan de Vries wordt 
nog een keer teruggekeken op het 
WK 2014 met natuurlijk de prachti-
ge derde plaats voor het Nederlands 
Elftal.

Prijzen voor drie winnaars 
Oranje-rebus tijdens WK 
bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Bij alle leden van de 
vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers lagen tijdens 
het WK Voetbal oranje kaartjes met 
een rebus. De oplossing van de re-
bus was heel eenvoudig: Hup Hol-
land hup. Bijna 500 kaartjes met 
de juiste oplossing zijn er opge-
stuurd of in de winkels ingeleverd. 
De winnaars hebben inmiddels be-
richt gehad. De eerste prijs, een Kit-
chenaid blender met 2 mengbekers 
ter waarde van 229 euro van Anne-
mieke’s Kramerie, is gewonnen door 
L. Horsman, op de tweede prijs, een 
visschotel van 50 euro van Volen-
dammer Vishandel Veerman, is N. 

de Vries-Vink getrakteerd en de der-
de prijs, een snoeppakket ter waar-
de van 25 euro van Jamin Aalsmeer, 
is uitgereikt aan D. van Vliet. Alle 
prijswinnaars komen uit Aalsmeer, 
maar ook uit buurgemeenten heb-
ben klanten meegedaan aan deze 
actie. Dit was de juli-actie van de 
Bloemenzegelwinkeliers, want in dit 
zestig jarige jubileumjaar laten de 
ondernemers iedere maand van zich 
horen. Lever uw volgeplakte spaar-
kaarten in en maak iedere maand 
kans op leuke prijzen. De Bloemen-
zegels worden gratis verstrekt in de 
deelnemende winkels na besteding 
van 5 of 10 euro of meer.

Jan uit Canada: Kunstschilder en 
grote fan van Nederlands elftal

Vereniging viert zestig jaar bestaan met inwoners

Aalsmeerse bloemenzegels 
bij Vuur en Licht op Water
Aalsmeer - “Geweldig zo’n vuur-
werk!” Annemieke Treur lacht er 
hartelijk bij en haar ogen beginnen 
te twinkelen. “Als klein kind hield ik 
al van vuurwerk. Ik vind het heerlijk 
om het ook zelf af te steken. In onze 
zaak Annemieke’s Kramerie verko-
pen we ieder jaar in december vuur-
werk. Toen we 75 jaar bestonden, 
hebben we dat op 31 december ge-
vierd met een groot vuurwerk.” An-
nemieke laat er geen gras over 
groeien: “Onze vereniging van bloe-
menzegel winkeliers bestaat dit jaar 
60 jaar en dat willen we vieren met 
de Aalsmeerse bevolking via Vuur 
en Licht op het Water.” Annemie-
ke Treur is voorzitter van de Vereni-
ging van Aalsmeerse Bloemenze-
gel Winkeliers. Het bestuur vond het 
60 jarig bestaan een goede aanlei-
ding voor een feestje en besloot dit 
jaar hoofdsponsor van Vuur en Licht 
op het Water te worden. Annemie-
ke: “De Aalsmeerse klant heeft ver-
trouwen in de winkeliers met bloe-
menzegels. Jaar in jaar zien we een 
stijgende omzet van het aantal bloe-
menzegels. Er is nog nooit een jaar 
geweest met een teruggang. Ook de 

laatste jaren zijn we ieder jaar ge-
groeid. Er komen ook nieuwe win-
keliers bij, zoals Etos Wind, Jamin 
Aalsmeer en Volendammer Vishan-
del Veerman. Wij willen nu dankje-
wel zeggen tegen onze trouwe klan-
ten en iets terug doen.”
De bloemenzegel is een begrip in 
Aalsmeer. “Ergens moet ik nog een 
oud uithangbord hebben, waar je 
de eerste uitvoering van de bloe-
menzegel op kan zien.” Annemieke 
snelt weg en komt even later terug 
met het uithangbord. Bij de start in 
1954 zag de bloemenzegel er flets 
groen uit vergeleken met de huidige 
zegel. “Bij de invoering van de eu-
ro moesten we ons aanpassen aan 
de nieuwe waarde en toen heeft Jan 
Kinkel het ontwerp gemaakt voor de 
huidige zegel. Die is veel fleuriger”, 
legt Annemieke uit. Veel Aalsmeer-
ders zijn opgegroeid met bloemen-
zegels en de spaarboekjes waar ze 
ingeplakt konden worden door aan 
de achterkant van de zegels aan de 
gom te likken. En dat gaf na enke-
le keren likken dan een behoorlijk 
vieze smaak. Tegenwoordig zijn de 
zegels zelfklevend, maar de spaar-

Voorzitter Annemieke Treur met het uithangbord met de eerste bloemenzegel.

het breidt eigenlijk nog steeds uit. 
We hebben hier in de winkel nogal 
wat Japanse klanten uit Amstelveen 
en die zijn fervente spaarders van 
bloemenzegels geworden.” In dit ju-
bileumjaar organiseert de Vereni-
ging van Aalsmeerse Bloemenzegel 
Winkeliers iedere maand een acti-
viteit. In augustus is er het midget-
golftoernooi en in september staat 
de vereniging met een stalletje op 
6 september op de braderie. Anne-
mieke Treur is er van overtuigd dat 
de bloemenzegel nog een lang le-
ven beschoren is: “Wij gaan zeker 
de 100 jaar halen met de bloemen-
zegel!”

kaarten zijn gebleven. Annemie-
ke daarover: “Nederlanders staan 
er om bekend dat ze graag zegels 
sparen. Dat is niet anders met de 
bloemenzegels. Anders hadden we 
het niet 60 jaar volgehouden. En 

In deze tentoonstelling toont ze een 
aantal portretten, deels fantasie, 
deels realiteit. Zowel tekeningen 
met potlood, pastel, acrylverf en wa-
terverf. Ria’s nichtje, Kaylee Bruine 
de Bruin, tekent al van jongs af aan. 
Opvallend in haar werk is de grote 
mate van nauwkeurigheid. Ook via 
de computer maakt Kaylee talrij-
ke creaties. In deze tentoonstelling 
zijn diverse technieken en materia-
len te zien, onder andere houtskool, 
kleurpotlood en een tekening met 
de computer waar in fases te zien 
is hoe een portret tot stand komt. 
Kaylee studeert aan de Willem de 
Kooning Academie in Rotterdam. 
Aan deze Hogeschool studeert zij 
Animatie. Op dit moment loopt Kay-
lee stage en werkt mee aan de ani-
matiefilm Trippel Trappel, die eind 
van dit jaar in de bioscopen te zien 
zal zijn. Zowel Kaylee als Ria zijn 
gepassioneerde tekenaars en schil-
ders. De tentoonstelling van de bei-
de dames is nog te zien tot eind au-
gustus in Kudelstaart.

Kans vrijgezelle dierenliefhebbers
Kiest Aalsmeer deze zomer 
voor daten in dierentuin?
Aalsmeer - Het belooft een beest-
achtig romantische zomer te wor-
den, als het aan kortingswebsite Uit-
metkorting.nl ligt. De kortingswebsi-
te biedt een bijzondere datingkans 
aan vrijgezelle dierenliefhebbers. 
Om te achterhalen welke dierentuin 
het meest romantisch is stuurt de 
website vrijgezellen op date naar de 
bekendste dierentuinen van Neder-
land, ook Artis dat dichtbij Aalsmeer 
ligt wordt aan de test onderworpen. 
Daten in de Dierentuin, zoals de ac-
tie heet, is gericht op singles van 18 
jaar en ouder. Dierentuinen zijn een 
perfecte plek voor een eerste date. 
Slenterend tussen de dieren leren 
de singles elkaar beter kennen. De 
aanwezige dieren zijn een leuk ge-
spreksonderwerp en zorgen ervoor 
dat de dates alles over elkaar te we-
ten komen. Wat zegt meer over ie-
mand dan zijn of haar lievelings-
dier?! Ongemakkelijke stiltes wor-
den opgevuld door ingespannen 
naar de aapjes, olifanten of slan-
gen te staren. En klikt het echt heel 

goed? Dan zijn er in veel dierentui-
nen stille hoekjes te vinden voor een 
eerste zoen. De kortingswebsite wil 
meer inzicht geven in de beleving 
van de Nederlandse dagattracties 
voor diverse doelgroepen. Daarom is 
de website nu op zoek naar singles 
die de meest romantische dierentuin 
van Nederland willen aanwijzen. Re-
cent onderzoek van het CBS wijst 
uit dat de meeste mensen elkaar le-
ren kennen tijdens het uitgaan of re-
creatieve uitstapjes. Internetdaten is 
ook een groeiende markt. Daten in 
de dierentuin combineert het beste 
van beide! Enthousiaste singles ge-
ven zich op via de website. Zij stu-
ren hun persoonlijke kenmerken in 
en het is ook belangrijk dat ze la-
ten weten waarom juist zij kunnen 
bepalen wat de meest romantische 
dierentuin is. Natuurlijk zijn ook de 
eigenschappen die ze zoeken in een 
date én een leuke foto belangrijk. Na 
aanmelding maken de singles kans 
op een gratis leuke dag en kans op 
een partner voor het leven.

Historische wandeling
Dorp ontdekken met Joop
Aalsmeer - Een leuke, geïnteres-
seerde groep mocht architect Joop 
Kok afgelopen zaterdag 26 juli rond-
leiden in de dorpskern tijdens de 
maandelijkse historische dorpswan-
deling. Hij nam ze mee naar het Ou-
de Raadhuis, openden hun ogen 
voor de monumentale pandjes in 
de Zijdstraat en vertelde meer over 
de Doopsgezinde kerk. De ruim een 
uur durende wandeling eindigde bij 
korenmolen De Leeuw, die de deel-

nemers tot slot op eigen gelegen-
heid mochten beklimmen. 
De historische dorpswandeling 
wordt in de zomer op de laatste za-
terdag van de maand georganiseerd 
en de ‘rondleidingen in de open 
lucht’ worden geleid door verschil-
lende gidsen, naast architect Joop 
Kok ook onder andere door oud-
burgemeester Joost Hoffscholte. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Vorig jaar mocht de Polderloop zich verheugen in een grote belangstelling on-
der de jongste jeugd uit De Kwakel en omgeving. Meer dan 170 kinderen ver-
schenen aan de start. Ook dit jaar hoopt de organisatie veel kinderen te mo-
gen begroeten. Er zijn voldoende medailles ingekocht! 

Vanavond voor 26e keer!
Polderloop start met kidsrun
De Kwakel - De Polderloop in De 
Kwakel is in de loop der jaren tot 
een loopevenement uitgegroeid 
waar een groot aantal lopers uit een 
grote regio graag voor naar De Kwa-
kel komen. Dit jaar wordt deze loop 
al weer voor de 26e keer gehou-
den en de verwachting is dat ook dit 
jaar weer tussen 800 en 1000 lopers 
de weg zullen vinden naar de start 
van de Polderloop op het feestter-
rein in De Kwakel. Alle deelnemers 
ontvangen na het volbrengen van 
de loop een blijvende herinnering. 
Naast het feit dat de lopers naar De 
Kwakel komen voor de organisa-
tie en het parcours, is de sfeer ook 
een belangrijke factor voor sporters 
en toeschouwers. De Polderloop is 
een vast onderdeel van het Polder-
feest en dat staat garant voor gezel-
ligheid, enthousiasme en veel toe-
schouwers. Het feestcomité dat de 
Polderloop organiseert en atletiek-
vereniging AKU werken op een fan-
tastische manier samen om de loop 
elke keer tot een groot succes te 
maken. Dit jaar vindt de Polderloop 
vanavond, donderdag 31 juli, plaats. 

Inschrijven kan vanaf 18.30 uur en 
tot 10 minuten voor aanvang van de 
afstand die wordt gelopen in de tent 
van het feestcomité. Het program-
ma is niet veranderd ten opzich-
te van voorgaande jaren en dat be-
tekent dat om 19.00 uur wordt ge-
start met de 1 kilometer voor kin-
deren tot en met 12 jaar. Naast een 
mooie medaille krijgen alle kinde-
ren na afloop allemaal een ijsje. Om 
19.15 uur start de 4 kilometer voor 
alle leeftijden en het hoofdnummer 
is, zoals altijd, 10 kilometer waarvoor 
de lopers om 20.00 uur mogen ver-
trekken. Op de 1 kilometer krijgen 
zijn drie bekers te verdienen voor 
meisjes en jongens tot en met 9 jaar 
en voor meisjes en jongens van 10 
tot en met 12 jaar. Op de 4 kilometer 
zijn eveneens drie bekers voor da-
mes en heren beschikbaar en bij de 
10 kilometer kunnen de eerste 7 da-
mes en heren waardebonnen ver-
dienen. Informatie over de loop bij 
Jos Lakerveld via 0297 565358 of 
kijk op de websites www.polder-
feest.nl/polderloop en www.aku-uit-
hoorn.com.

Rutger Brussen wint WK-
spel Voetbalinaalsmeer
Aalsmeer - Rutger Brussen is win-
naar geworden van het WK-spel, 
georganiseerd door de redactie van 
Voetbalinaalsmeer. De jeugdspeler 
van FC Aalsmeer voorspelde Duits-
land als wereldkampioen en Argen-
tinië als nummer twee. Het leverde 
de 16-jarige voetballer, die Brazilië 
op plaats drie had staan en Spanje 
op vier, 18 punten op. Evenveel als 
deelnemer Karel Koolhaas. 
Het vooraf opgeven totaal aantal 
doelpunten dat de wereldkampi-
oen tijdens het WK zou gaan sco-
ren (18) gaf voor Rutger de door-
slag. De winnaar zat er met 19 goals 
één doelpunt naast. Karel Koolhaas 
voorspelde 16 treffers. Rutger kwam 
onlangs terug van vakantie en was 
blij verrast met zijn prijs. Woensdag-
middag werd de B-junior hartelijk 
ontvangen bij Bouwcenter Blauw-
hoff dat een waardebon van 100 eu-
ro ter beschikking had gesteld voor 
de winnaar. Mede-directeur Mi-
chael Blauwhoff overhandigde de 
waardebon met een glimlach, de 
winnaar straalde nog iets meer. Wat 
gaat Rutger met zijn prijs doen? “Ik 

weet het nog niet, misschien gooi ik 
het op een akkoordje met mijn ou-
ders.”
Nummer twee, Karel Koolhaas, was 
overigens samen met deelnemers 
Wim Erkamp en Karel Bus de eni-
ge die de juiste vier landen hadden 
voorspeld in de top vier. Alleen ont-
brak het aan de goede volgorde.

Rutger Brussen (rechts) ontvangt 
waardebon van Michael Blauwhoff.

Rondje ijsbaan zwemmen 
in Oosterbad zaterdag 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 
augustus wordt er vanuit Het Oos-
terbad verder dan normaal in open 
water gezwommen: de ijsbaan van 
de ijsclub wordt in de rondte ge-
zwommen in plaats van te schaat-
sen. Zwemmen ín het zwembad is 
heel gewoon en het geeft de zwem-
mer een fijn en veilig gevoel. Zater-
dag mag er wél buiten het zwem-
bad gezwommen worden om te er-
varen dat dat best spannend is. Van-
daar dat er ook op diverse plekken 
op de route EHBO-posten aanwe-
zig zullen zijn. In voorgaande jaren 
is het ‘Rondje IJsbaan zwemmen’ 
een groot succes gebleken. Op de-
ze manier is het prachtige natuur-
gebied achter het zwembad op een 

geheel andere manier te bekijken. 
De start is om 14.00 uur en iedereen 
gaat met een aandenken naar huis. 
En het belooft die dag mooi weer te 
worden! Op zaterdag 16 augustus 
zal er tijdens het waterpolotoernooi 
weer worden gestreden om de Lu-
cassentrofee. Geef je complete team 
op aan de kassa van Het Oosterbad, 
dat elke dag geopend is van 13.00 
tot 17.00 uur en op doordeweekse 
dagen van 19.00 tot 20.30 uur. Dit 
jaar zal er een zelfs een ‘internati-
onaal’ team meedoen: er is een ge-
legenheidsteam van oud-Oceanus 
zwemmers geformeerd waar zwem-
mers uit Denemarken deel van uit-
maken. Voor al het actuele nieuws: 
www.hetoosterbad.nl.

Comb. Van Leeuwen & Van Grieken 
winnaars jonge duivenvlucht vanuit 
Meer.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Comb. Van Leeuwen en Van 
Grieken wint vlucht Meer
Aalsmeer - Vrijdag 25 juli zou de 
laatste Overnacht Fondvlucht (Ma-
rathon) vanuit het Franse Cahors 
van start gaan, maar degene die 
de Tour gevolgd hebben weten hoe 
slecht het weer in Zuid-West Frank-
rijk die dag was. De lossing werd 
uitgesteld naar zaterdag. Zaterdag 
was het al goed vliegweer voor de 
duiven, en kon deze laatste Mara-
thonvlucht zoals gepland, om 13.00 
uur gelost worden. Eerder die dag 
stond (na een week afgelast te zijn 
vanwege de te hoge temperatu-
ren) voor de jonge garde de tweede 
vlucht vanuit het Belgische Meer op 
het programma. Na een nevelig be-
gin van de dag werd het na 11 uur 
goed vliegweer voor de jongen en 
om 11.45 uur konden ze in vrijheid 
gesteld worden om de gemiddelde 
afstand van 86 kilometer voor de le-
den van de Telegraaf met succes af 
te leggen. 
Voor deze vlucht waren 743 duiven 
ingezet, en de eerste duif de 14-439 
van Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
uit Aalsmeer liet alle medestrijders 
voor de overwinning de staart zien 
en landde om 12.49.19 uur op de 
klep van het hok. Dit duifje maak-
te een snelheid van 1382,429 meter 
per minuut (82 kilometer per uur). 
Eric Wiersma uit Amstelveen werd 
tweede en Cees van Vliet uit Ku-
delstaart derde. In rayon F behaal-

de de Comb. v. Leeuwen & v. Grie-
ken plaats 16, Eric plaats 22 en Cees 
plaats 35. 

Wim wint vlucht vanuit Cahors
Zondagmorgen gingen de leden, die 
voor Cahors ingekorfd hadden op 
wacht, maar het duurde tot 11.31.06 
uur eer de eerste duif van de ver-
eniging terug op het hok was. Ook 
hier was het weer debet aan. De 
duiven moeten ergens overnachten, 
maar vanaf Noord Frankrijk tot Den 
Helder was het zondagmorgen ne-
velig en zelfs dichte mist, zodat de 
duiven langer dan gepland op de 
plaats waar ze de avond ervoor ge-
land waren, zijn blijven zitten. Het 
was de 08-598 van Wim Grapendaal 
uit Aalsmeer die als eerste hek hok 
bereikte en de afstand van 931,685 
kilometer aflegde met een snel-
heid van 1015,902 mpm. Jan van 
Dijk uit Aalsmeer werd tweede en 
kampioen op deze afstanden, Henk 
Spaargaren, werd derde. Wim zette 
een mooie prestatie neer, hij werd 
vijftiende nationaal in de sector, 
vierde in de afdeling en de Fondclub 
en tweede in Rayon F. Aanstaand 
weekend staat er een vlucht vanuit 
het Belgische Duffel (132 kilome-
ter) voor jonge en de laatste oude 
duivenvlucht vanuit het Franse Ar-
genton (675 kilometer) op het pro-
gramma.

Aalsmeer - Na het ‘rondje Paper-
veer’ in juli, dat zeer geslaagd was me-
de door het mooie weer, wordt er weer 
gefietst door leden van de ANBO en 
de PCOB op de eerste dinsdag van au-

gustus. Een tocht van ongeveer 25 ki-
lometer is gepland, waarheen hoort u 
op die datum. De groep vertrekt dins-
dag 5 augustus om 13.30 uur vanaf het 
Parochiehuis in de Gerberastraat.

Wim Grapendaal winnaar Cahors.

Lenie van der Meer Zwem4Daagse 
Cheque voor Meer Armslag
Aalsmeer - Vorige week donder-
dag heeft Michel Bak, organisa-
tor van de Lenie van der Meer-
Zwem4Daagse in De Waterlelie, 
een cheque van 232,35 euro uitge-
reikt aan Mike van der Laarse. Het 
bedrag was door een aantal van de 
ruim 170 deelnemers aan de vier-
daagse bijeen gezwommen voor 
Stichting Meer Armslag. Deze stich-
ting, waarvan Mike voorzitter is, ver-

zorgt lessen en opleidingen voor 
mindervalide zwemmers. 
De vierdaagse wordt jaarlijks mede 
georganiseerd door een grote groep 
vrijwilligers van zwemclub Ocea-
nus. Lenie van der Meer was een 
boegbeeld voor de zwemsport in 
Aalsmeer en een enthousiaste pro-
motor van de vierdaagse. Vandaar 
dat haar naam sinds 2013 aan dit 
evenement is verbonden.

Fietstocht van ANBO/PCOB

Kijkje in onderwaterwereld
Open avond bij Thamen 
Aalsmeer - Op donderdag 18 sep-
tember is er een open avond bij 
Duikteam Thamen in zwembad de 
Waterlelie. Voor degene die geïn-
teresseerd zijn in duiken is het mo-
gelijk om kosteloos een kijkje te ne-
men in de onderwaterwereld van 
het duiken. Belangstellenden zijn 
van 21.00 tot 22.30 uur welkom in 
het zwembad aan de Dreef 7. 

Duikteam Thamen bestaat sinds 
1975 en is een vereniging die actief 
bezig is met de fascinerende duik-
sport. Er kan op allerlei niveaus op-
geleid worden, van beginners tot 
ver gevorderden. Wie in het buiten-
land zijn of haar brevet heeft ge-
haald, kan bij Duikteam Thamen te-
recht voor vervolgopleidingen of op-
friscursussen. De opleidingen zullen 
medio oktober van start gaan en 
worden verzorgd door instructeurs 
in het bezit van een geldige licen-

tie. Hierdoor kunnen de kosten be-
perkt blijven tot de standaard con-
tributie van 18,50 euro per maand. 
Tijdens de opleiding komen hier al-
leen nog de kosten bij voor het op-
leidingsboek en logboek (inclusief 
inschrijfkosten), een medische keu-
ring en voor de koffie en/of thee tij-
dens de theorielessen. Dus de kos-
ten voor gebruik van het zwembad 
en duikmaterialen, zoals perslucht-
fles, ademautomaat en stabilizing 
jacket (vest), zijn inbegrepen. Zelf 
moeten de deelnemers zorgen voor 
een duikbril, snorkel en vinnen. Voor 
meer informatie of om op te geven 
voor de open avond kan contact op-
genomen worden met Marc Eve-
leens via mail marc.thamendiving@
caiway.net. Opgeven kan tot 10 sep-
tember. Kijk voor meer informatie 
over de vereniging of voor foto’s van 
het onderwaterleven op www.tha-
men-diving.nl.

Naomi Verhoef huldigt kampioen Churandy Martina. Foto: Paul Raats.

Hoofdrol voor Naomi Verhoef
Aalsmeerse reikt prijs uit aan 
Nederlands kampioen sprint
Aalsmeer – Naomi Verhoef uit 
Aalsmeer had afgelopen zondag 27 
juli de eer Churandy Martina te mo-
gen huldigen als kersvers Neder-
lands kampioen 200 meter sprint. 
Dit gebeurde op een groots sport-
podium. Direct na de overwinning 
stond Naomi, zelf atlete bij Atle-
tiekvereniging Aalsmeer, oog in 
oog met de kampioen. Het podium 
is onderdeel van een onvergetelij-
ke prijsceremonie waar sportbon-
den, sportclubs en toernooiorgani-
saties sinds kort aanspraak op kun-
nen maken. De Atletiekunie, orga-
nisator van de ASICS NK Atletiek: 
“Een NK organiseren in het Olym-
pisch Stadion brengt een bepaalde 
allure met zich mee. Hier heerst ma-
gie. Het is mooi dat we dat kunnen 
doorzetten tot en met de prijscere-
monie. Een dergelijke huldiging is 
een mooi eerbetoon aan de sport en 
sporters. Ik hoop dat we dit podium 
nog bij veel evenementen in Neder-
land terugzien.” 
Naomi Verhoef: “Als je me een week 
geleden had verteld dat ik vandaag 
een kampioen zou huldigen in het 

Olympisch Stadion, had ik verrast 
gereageerd. Ik vond het een he-
le mooie ervaring. Los daarvan was 
het voor mij als sporter een mooie 
stimulans om door te zetten en nog 
harder te trainen. Ik weet nu hoe het 
voelt om zo in de spotlight te staan. 
Dat wil ik ook!”
Igo-Post treedt dit jaar op als Cere-
monial Partner bij diverse nationa-
le kampioenschappen. “We vinden 
dat alle sporters een onvergetelijke 
prijsceremonie verdienen. Vanuit die 
gedachte ontwikkelden wij het on-
line platform www.ceremonialpart-
ner.com. Dit houdt in dat we eve-
nementenorganisatoren faciliteren 
met dit spectaculaire podium, zodat 
zij sporters de huldiging kunnen ge-
ven die ze verdienen. We zetten ‘de 
ervaring van het geven centraal’. Dit 
houdt in dat we ook jonge sporters 
uit de regio uitnodigen zelf een prijs 
uit te reiken aan kampioenen”, al-
dus Ron Boer van Igo-Post. “Sport-
bonden en sportclubs van allerlei 
breedte- en topsportevenementen 
kunnen een onvergetelijke ceremo-
nie via het platform aan vragen.”

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdag 7 augustus 
is weer de fiets middagtocht vanuit 
Aalsmeer van de OVAK-Pedaalridders. 
De tocht is circa 25 kilometer lang en 

gaat deze keer richting Hoofddorp. 
Het belooft weer een mooie tocht te 
worden Vertrek vanaf de parkeer-
plaats van het zwembad aan de Dreef 
om 13.30 uur. Als u lid bent van de 
OVAK kunt u gezellig mee fietsen. 
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Tour de France
Dick Kuin: “Enorme vaart 
op twee dunne bandjes”

Dinsdag 22 juli, 16e etappe
Carcassonne - Bagnéres 
de Luchon, 237,5 km.

Het begint een beetje waarheid te 
worden én ik krijg gelijk, dat is wel 
het meest teleurstellend. Waar ik af-
gelopen zaterdag al meldde dat ten 
Dam er aan kwam en Mollema za-
terdag nog aan een verslaggever 
verteld: “Ja, dat is wel mijn plaats, ja, 
deze zevende plaats”, reed hij giste-
ren een enorm teleurstellende uit-
slag. Mollema kwam op 11.32 ach-
ter de winnaar Rogers over de meet. 
Door dit tijdverlies is hij van de ze-
vende plaats naar de tiende plaats 
verhuist. Ten Dam daarentegen fi-
nishte op 9.42 achter de winnaar, 
maar is doordat hij de schade bin-
nen de perken heeft weten te hou-
den, wel op de achtste plaats in het 
algemeen klassement terecht geko-
men, klasse dus! Ik heb wel met sa-
mengeknepen billen naar de afda-
ling gekeken, wat een enorme vaart 
op twee dunne bandjes. Zelf heb ik 
al eerder gemeld dat de hoogst ge-
meten snelheid zo rond de tachtig 
kilometer heeft gelegen. IK hoor-
de Ten Dam deze week zeggen dat 
hij 116 kilometer op zijn teller had 
staan, eerst dacht ik nog dat hij een 
grap maakte en de lengte van de 
etappe bedoelde, maar het bleek 
wel degelijk om de snelheid te gaan. 
Gisteren heeft hij wat tijd verloren, 
omdat de renner voor hem een 
klapband kreeg in de afdaling: “Ik 
moest even in de remmen”, vertelde 
hij in het tourjournaal. Ik hoop dat 
morgen in de afdalingen alle ren-
ners zijn voorzien van goede rem-
men, want op nog een Fabio Casar-
telli zitten de tourliefhebbers niet te 
wachten. Casartelli overleed op 18 
juli 1995 in de afdaling van de Col 
de Portet-d’Aspet, de afdaling die de 
renners vandaag hebben genomen. 
Er was geen tijd om even bij het mo-
nument stil te staan, de tour wacht 
immers op niets en niemand!

Donderdag 24 juli, 18e etappe
Pau - Hautacam, 
145,5 km.

Ook deze dag beloofde weer een 
spannende dag te worden. Immers, 
de laatste bergen van deze tour. Met 
de Col de Tourmalet en de Haute-
cam in het parcours opgenomen een 
etappe voor de klimmers die nog 
iets willen. In een interview vooraf-
gaand aan het départ geeft Molle-
ma aan dat zijn benen goed zijn, ook 
Kruijswijk heeft er zin in en Ten Dam 
lijkt in gedachten ver weg, bijna al op 
de top van de Hautecam. De etappe 
ontvouwt zich zoals ieder verwacht; 
er ontstaat een kopgroep, het pelo-
ton kraakt en valt in stukken uit el-
kaar, de klassementrenners houden 
elkaar goed in de gaten, er ontsnapt 
een renner, Nieve en die wordt ver-
volgens door een superieur rijdende 
Nibali tot de orde geroepen. Nibali 
wint vervolgens met grote overmacht 
de etappe en nestelt zich definitief 
op de eerste plaats in het algemeen 
klassement. Hij moet wel ernstig ten 
val komen om niet in Parijs als win-
naar van de Tour de France 2014 te 
worden gehuldigd. Het is met res-
pect dat ik zijn naam opschrijf, als 
winnaar van een etappe in de Voge-
zen, de Alpen en de Pyreneeën ver-
dient deze renner een virtueel stand-
beeld. Naast dit standbeeld zou ik 
een kleiner groepstandbeeld willen 
plaatsen en wel voor de gehele Bel-
kin ploeg. Niet alleen Mollema 7e, 
ten Dam 8e, Boom 105e en Kruijs-
wijk 16e rijden zich regelmatig in de 
schijnwerpers, maar ook mannen als 
Tankink 36e en Leezer 131e rijden 
zich de longen uit het lijf om de kop-
mannen te bevoorraden en van alles 
en nog wat te doen om het moge-
lijk te maken dat zij voorin kunnen 
blijven rijden. Dan heb ik het nog 
niet eens over de andere Nederland-
se renners, want ook zij allen ver-
dienen het respect. Ik heb al diver-
se malen de heren Dijkstra en Du-
crot horen zeggen dat er een wed-
strijd in een wedstrijd werd gereden, 
maar wanneer ik de afgelopen da-
gen de beelden heb gezien is er voor 
mij maar één conclusie te trekken, er 
werden ook deze dag weer 166 wed-
strijden in de wedstrijd gereden, al-
le renners die nog in cours zijn rijden 
op hun eigen wijze een wedstrijd, de 
strijd om op tijd binnen te komen, de 
strijd om de zere benen nog net even 
iets meer te pijnigen, de strijd om het 
snot en zweet uit je ogen te houden 
en zo kan ik nog wel even doorgaan, 
iedere dag een strijd met jezelf, na 
bijna 3 weken afzien, dat verdient 
diep respect! Chapeau!

Woensdag 23 juli, 17e etappe
Saint Gaudens – Saint Lary/
Pla d’Adet, 124,5 km.

Soms kun je er zo naast zitten! Of 
zou Mollema mijn verslag van gis-
teren hebben gelezen en gedacht 
hebben , “Die Kuin zal ik eens een 
poepie laten ruiken.” Hier ga ik eer-
lijk gezegd niet van uit, want het 
verslag van gisteren is nog nergens 
gepubliceerd. Maar goed, Mollema 
heeft zich op een geweldige wijze 
gerevancheerd, is met de beste om-
hoog gereden en is, na zijn uitstap-
je naar de tiende plaats, weer op 
plaats zeven in het algemeen klas-
sement teruggekomen. Petje af dus! 
Maar ook ten Dam heeft zich weer 
uitstekend geweerd en zijn plaats 
in het algemeen klassement weten 
te behouden. Dat belooft wat voor 
de rit van morgen! Ook vandaag 
weer genoten van de afdalingen, 
mooi in beeld gebracht. Ik heb zelf, 
met een groepje, ooit de Pyrenee-
en doorkruist op weg naar Santiago 
de Compostella. In één van de afda-
lingen was ik ineens mijn voorgan-
ger kwijt. Hij reed eerst nog zo’n 50 
meter voor me en na een bocht was 
hij er ineens niet meer. Dan gooi je 
het anker uit en gaat terug de berg 
op om te zoeken. Uiteindelijk vond 
ik Henk. Hij was over de kop, over 
een afzetting van prikkeldraad, zo’n 
2 meter lager in de bramen terecht-
gekomen. Gelukkig bewoog hij nog 
en als eerste heb ik hem zijn fiets 
aan laten geven. Daarna is met veel 
moeite Henk zelf over de afrastering 
gekomen. De fiets van nagenoeg in 
orde en Henk ook. Op wat schram-
men en butsen na. Hij kon weer op 
de fiets stappen en de afdaling ver-
volgen. De rest van de rit, tot aan 
Compostella, heeft hij wel de bij-
naam Johnny Hoogerland met zich 
meegedragen (de naam van Henk 
heb ik in verband met privacy ver-
anderd). Oja, de etappe van van-
daag, Majka wint op grootse wij-
ze zijn tweede rit in deze tour. Daar 
zal zijn baas Tinkoff wel weer een 
traantje voor gelaten hebben. Mor-
gen wordt het weer spannend!

Vrijdag 25 juli, 19e etappe
Maubourguet – Bergerac, 
208,5 km.

Ik moet nog wel even wat recht-
zetten; daar waar ik gisteren een 
standbeeld wilde oprichten voor de 
gehele Belkin ploeg, heb ik alleen 
de Nederlandse renners genoemd. 
Ik wil bij deze ook de beide Belgen 
in de Belkin ploeg genoemd heb-
ben, want ook Vanmarcke en Wij-
nants zijn waardevolle renners. De 
laatste renner die ik wil noemen is 
Clement, ook hij heeft zijn steentje 
bijgedragen, maar heeft door een 
ongelukkige val de tour moeten ver-
laten. Dat is dan bij deze rechtgezet! 
Wat een regen! Ducrot had nog een 
leuke opmerking toen Bak aan de 
kop van het peloton sleurde; ‘Ter-
wijl Bak sleurt, komt het met bak-
ken naar beneden’, ik vond hem wel 
leuk. De ontsnapping van een zes-
tal renners leek op niets uit te lo-
pen, maar net voordat de koplopers 
werden ingelopen piepte onze klei-
ne vriend T.J. Slagter er van tussen. 
Een paar kilometer verder was het 
zijn ploegmaat Navardauskas die 
uit het peloton wegglipte en Slag-
ter wist in te halen. Deze laatste kon 
het tempo niet volgen en liet zich, 
noodgedwongen, weer naar het pe-
loton afzakken. Vervolgens is er in 
de kop van het peloton weer eens 
een valpartij, gelukkig voor de klas-
sement renners binnen de 3 kilo-
meter grens, dus geen nadelige ge-
volgen. Navardauskas echter heeft 
zijn tanden in de beugels gezet en 
weet met een magistraal eindschot 
de finish te bereiken, nog ruim voor 
het uitgedunde aanstormende pe-
loton. Een mooi staaltje van ploeg 
discipline van de Garmin ploeg. 
Voor hen de eerste etappe overwin-
ning, dus de tour is geslaagd. Ni-
bali weet zich nog steeds zeker van 
zijn gele trui, hij is niet in gevaar 
geweest. Opmerkelijk feit van de-
ze dag waren het grote aantal lekke 
banden, Ducrot en Dijkstra spraken 
hun verbazing hierover uit. Ik snap 
dat niet helemaal, want iedere ren-
ner weet dat bij regen de kans op 
lek rijden vele malen groter is dan 
bij droog weer. Ik geloof dat wij, op 
weg naar Compostella, de eerste 
dag, in een constante stroom regen, 
wel vier lekke banden hebben ge-
noteerd en wij reden maar 210 ki-
lometer met zeven renners. Verhou-
dingsgewijs viel dat dus wel mee! Ik 
ben zeer benieuwd naar de dag van 
morgen. De tijdrit, voor de plaatsen 
twee, drie en vier, zou nog wel voor 
verschuivingen kunnen zorgen. Het 
blijft spannend.

Zaterdag 26 juli, 20e etappe
Bergerac - Périgueux, 
54 km.

Ook in deze uitgave van de Tour 
de France is er weer een individu-
ele tijdrit in het programma opge-
nomen. Vooraf werd de Duitser To-
ny Martin als grote kanshebber voor 
de overwinning getipt. Gelukkig heb 
ik bij het wedkantoor mijn geld op 
hem gezet, want natuurlijk heeft hij 
de snelste tijd neergezet en tevens 
de etappe gewonnen. Er was nog 
wel een strijd binnen deze etappe, 
de nummers twee, drie en vier van 
het algemeen klassement hebben 
hun strijd gestreden en uiteinde-
lijk is het Peraud die aan het langste 
eind heeft getrokken. Zijn beloning 
is een tweede plaats in het alge-
meen klassement, grote klasse ge-
zien zijn leeftijd! Dan is er nog een 
Nederlandse renner waar ik een he-
le grote hoed voor afneem, Tom Du-
moulin. Met een goed uitgebalan-
ceerde rit noteert hij de tweede tijd 
in deze tijdrit, waarlijk grote klasse. 
De tijdrit wordt ook nog enigszins 
vertroebeld door een opnieuw door 
de mand vallende Mollema, star-
tend als zevende in het algemeen 
klassement weet hij , op een nieuwe 
fiets, geen imponerende tijd neer te 
zetten. Door deze tegenvaller dui-
kelt hij van de zevende naar de tien-
de plaats. Maar zoals hij eerder zelf 
heeft aangegeven; ‘ja, het is wel 
mijn plaats, ja, deze zevende plaats’. 
Voor de zevende plaats lezen we de 
tiende plaats en er is hoegenaamd 
niets veranderd. Ten Dam tenslotte, 
ook hij heeft, het snot uit zijn snor 
en baard vegend, een verslaggever 
laten weten dat hij de nieuwe fiets 
wel oké vind. Daar heeft het dus niet 
aan kunnen liggen. Zijn benen wa-
ren gewoon niet goed genoeg. Wel 
is Ten Dam de beste Nederlander 
in het algemeen klassement. Waar-
schijnlijk heeft de nieuwe Belkin 
(Lotto) ploeg een nieuwe kopman 
voor het volgend seizoen, dat lijkt 
me wel duidelijk. Zijn we eindelijk 
af van dat vervelende ‘Bau en Lau’ 
en kunnen we weer gewoon Lau-
rens ten Dam uitroepen tot de beste 
Nederlandse allround renner van dit 
moment. Morgen nog een defilé op 
de Champs - Elysées en dan maar 
weer wachten op de volgende tour.

Zondag 27 juli, 21e etappe
Evry - Parijs/Champs-Elysées 
137,5 km.

Dat was het dan, het grote wachten 
is begonnen. Wachten op het start-
schot in Utrecht voor de nieuwe Tour 
de France. Samenvattend is het best 
nog een spannende tour geworden. 
Behalve de eerste plaats dan, na het 
uitvallen van de renners Froome en 
Contador was de vraag ‘wie wint de 
Tour’ eigenlijk al beantwoord, Nibali 
natuurlijk, geen twijfel over mogelijk. 
De strijd om de andere twee podium-
plaatsen was leuk om te zien en goed 
voor het Franse wielrennen. Dat ook 
de Nederlanders allemaal een pluim 
verdienen lijkt mij logisch. Want waar 
Ten Dam de beste Nederlander is ge-
worden, direct gevolgd door Molle-
ma, heeft ook Kruijswijk zich op een 
vijftiende plaats weten te handhaven. 
Verder wil ik toch ook de andere Ne-
derlandse renners niet vergeten. Was 
het gisterenmiddag niet Veelders die 
de sprint aantrok voor de winnaar 
Kittel en vergeten we niet de uitste-
kende tweede plaats in de tijdrit van 
zaterdag van Tom Dumoulin. Ver-
geten we even niet al het werk dat 
T.J. Slagter voor zijn ploeg heeft ver-
richt en wat te denken van de ‘mo-
tor’ van de Astana ploeg in de per-
soon Lieuwe Westra. Vergeet ook de 
inspanningen van Niki Terpstra niet, 
altijd bereid om te proberen een ont-
snapping in de steigers te zetten. Ik 
denk dat we erg trots kunnen zijn op 
de verrichtingen van alle Nederland-
se renners. Om dat toch nog even 
op een rijtje te zetten het volgende 
lijstje: 9. Laurens ten Dam, 10. Bau-
ke Mollema, 15. Steven Kruijswijk, 33. 
Tom Dumoulin, 40. Bram Tankink, 56. 
Tom-Jelte Slagter, 79. Lieuwe Westra, 
92. Niki Terpstra, 93. Koen de Kort, 
97. Lars Boom, 115. Roy Curvers, 133. 
Tom Leezer, 140. Sebastian Lange-
veld, 146. Albert Timmer en 155. Tom 
Veelers. Voor allen een diepe buiging. 
Op de lauweren rusten is er voor de 
meeste renners niet bij, daar waar 
groot winnaar en nog groter verdie-
ner Nibali misschien een dag rust 
neemt gaan de meeste renners er de 
komende week al weer tegenaan, de 
criteria’s en rondjes om de kerk zijn 
een lucratieve bezigheid om de por-
temonnee aan te vullen. Het is hen 
van harte gegund. Tot zover deze da-
gelijkse verslaglegging van mijn zij-
de, ik vond het leuk om te doen en 
hoop dat de lezers van de Nieuwe 
Meerbode er van hebben genoten. 
De reacties die ik vanuit verschil-
lende kanten heb mogen ontvangen 
waren positief, dus zeg ik misschien 
tot volgend jaar, tot Utrecht!

Tour de France met Janna van Zon
Veel tempowisselingen 
tijdens zestiende etappe 
Aalsmeer - Die kleine gifkik-
ker van een Voeckler probeert met 
zijn steeds maar weer verschillen-
de tempowisselingen de zaak zo te 
ontregelen dat de renners er moe-
deloos van worden. De uiteindelij-
ke winnaar van de dag, Michael Ro-
ger, krijgt er zo de balen van dat hij 
met veel armgebaar de altijd weer 
gekke bekken trekkende Frans-
man Voeckler de les leest. ‘Jij gaat 
mij geen kunstje flikken.’ En zo gaat 
het ook! De 34 jarige Australiër, die 
zijn tiende Tour rijdt en veel tegen-
slag heeft gekend eist nu eindelijk 
de zege op. Hij weet hiermee zijn 
steenrijke, keiharde zakenman en 
ploegbaas Oleg Tinkoff tot tranen 
toe te bewegen. De nummer twee 
geplaatste Spanjaard Valverde, lijkt 
tijdens de beklimming op enorme 
achterstand te geraken, maar weet 
dit grandioos goed te maken bij de 
afdaling. Zelfs zo dat hij zijn positie 
op de nummer drie staande Frans-
man Pinot, die bekend staat om zijn 
daalangst, te vergroten. 

Mollema heeft niets met al die tem-
po wisselingen, als altijd blijft hij zijn 
eigen tempo rijden. Helaas weet hij 
dit deze keer niet te om te zetten in 
zijn voordeel. Het is niet zijn Tour. Hij 
kan zeker vandaag niet laten zien 
waartoe hij allemaal in staat is. Hij 
zakt van de zevende naar de tien-
de plaats. Laurens ten Dam daaren-
tegen klimt naar de achtste plaats, 
maar moet wel de zeer sterk rijden-
de Tsjech Leopold König, waar hij 
vast nog wat mee te stellen krijgt, 
voor zich laten.

Getekende gezichten

Terwijl Nederland rouwt, staat de 
Tour vandaag (zeventiende etappe) 
in het teken van de Koninginnerit. 
Maar liefs vier cols moeten er be-
klommen worden. Drie van de eer-
ste categorie en één van de buiten-
categorie. Lijden en passie hoort bij 
het wielrennen en zo ook zeker deze 
dag. Met ruim twee weken fietsen 
in de benen worden de renners zeer 
op de proef gesteld. Ik kijk deze dag 

samen met een andere Tour lief-
hebber, Marieke Kuppens. “Ach kijk 
die mannen nou. Als je een kaarsje 
achter hen houdt kan je zo door hen 
heen kijken, zo dun en fragiel.” De 
getekende gezichten spreken boek-
delen. De Nederlandse renners la-
ten zich goed zien. Tom Jelte Slagter 
zit net als gisteren weer in de kop-
groep, maar bij de derde col schudt 
hij mismoedig het hoofd, meer zit er 
voor hem niet in vandaag. Uiteinde-
lijk kan hij aanklampen bij de ach-
terhoede waar de meeste sprinters 
zitten. Zij moeten deze bergen ge-
woon zien te overleven. Bauke vindt 
zijn goede benen weer terug en met 
zijn veerkracht komt als achtste over 
de finish hetgeen hem weer terug 
naar de zevende plaats in het eind-
klassement. Na de zware rit puft hij 
als een locomotief, hoest als een 
zware astmapatiënt, maar praat met 
de journalist. “Het was fijn om nog 
wat te laten zien.” Laurens ten Dam 
komt als veertiende binnen en le-
vert opnieuw een goede prestatie. 
Hij handhaaft hiermee zijn achtste 
plek. Zijn belangrijkste concurrent 
de Tsjech König laat hij achter zich. 
Al met al doen de Belkin renners 
het goed. Binnen het ploegenklas-
sement nemen zij al dagen lang de 
tweede plek in met een behoorlijke 
voorsprong op nummer drie. De dag 
winst wordt opgeëist door de belof-
te voor de toekomst de Pool Majka 
die ook in het bezit is van de witte 
trui (trui jongeren klassement).

Bau en Lau goed op dreef

Vanaf 1910 is de Tourmalet het 
schrikbeeld voor vele Tour renners. 
Dit jaar is deze klassieker voor de 
78ste keer (etappe 18) opgenomen. 
De voorgeschiedenis rond deze 
puist is van een romantische, maar 
ook van een tragische schoon-
heid. Gelukkig is er heel veel veran-
derd in de loop der jaren. Kenmer-
kend voor deze Tour is dat het een 
open Tour is geworden. Hoe treu-
rig het ook is voor de kopmannen 
dat zij door ernstige vallen moesten 
afhaken, het geeft de overige ren-

ners - die anders een knechtenrol 
toebedeeld hadden gekregen - wel 
de vrijheid om te rijden voor eigen 
kans. En dat gebeurt volop, daar-
door is de Tour boeiender dan ooit 
om naar te kijken. Veelvraat Nibali is 
deze Tour nauwelijks uit de gele trui 
geweest en hij wint voor de vierde 
keer een etappe. De nieuwe lichting 
jonge Franse renners doen het fan-
tastisch en de Fransen hebben hier-
mee de Tour weer terug. Maar de 
onderlinge verstandhouding tussen 
de Franse renners is minder fraai, zij 
lijken elkaar het licht in de ogen niet 
te gunnen er wordt onderweg heel 
wat afgebakkeleid. Daarvan is bij de 
Belkingroep geen sprake. De ploeg 
doet het de hele Tour al goed en laat 
zich vandaag op z’n best zien. Eerst 
Steven Kruijswijk in de voorste ge-
lederen, gevolgd door Lars Boom. 
Zij blijken op een later tijdstip van 
grote waarde voor Lau en Bau. Bei-
de mannen handhaven hun zeven-
de en achtste plaats en door de on-
derlinge intelligente samenwerking 
is Belkin vandaag de beste preste-
rende ploeg geworden. Zij verdie-
nen hiermee een optreden op het 
podium en een handje van de wie-
lergod Bernard Hinault! Materiaal-
pech voor Laurens ten Dam zorgt 
even voor paniek in de tent, maar 
de attent rijdende Lars Boom helpt 
Laurens weer snel op de fiets en 
gidst zijn kompaan tijdens de afda-
ling in een duizelingwekkende vaart 
naar de concurrenten waardoor er 
geen averij wordt opgelopen en ie-
dereen weer opgelucht kan adem 
halen. Het gaat er nu om twee Ne-
derlandse renners in de top tien te 
behouden. Het blijft spannend tot 
aan Parijs! 

Plan B werkt!

Hebben de renners dat weer! Staat 
hen op papier een redelijk eenvou-
dige, negentiende etappe te wach-
ten, is het zulk noodweer dat de sin-
tels uit het wegdek worden gesla-
gen. De straten in de dorpen staan 
blank. Aan de lopende band wordt 
er lek gereden. Hoe de techniek ook 
voortschrijdt, op lekke banden heeft 
niemand nog iets gevonden. Voor-
aan rijdt een kopgroep met renners 
waarvan de ploegen nog steeds met 
lege handen staan. Eén van hen is 
Tom Jelte Slagter, zijn kopman Ta-
lansky lukte het niet te herstellen van 
een lelijke val. Dus werd er naarstig 
gezocht naar een alternatief, plan B. 

Alles wordt ingezet op deze etappe 
en de hele Garminploeg beseft dat 
dit de laatste kans om alsnog met 
een overwinning naar huis te kun-
nen. Slagter rijdt met alles wat hij in 
zich heeft en houdt als enige van de 
kopgroep op een zeer lovenswaar-
dige wijze stand, maar met een ja-
gend peloton is een voorsprong van 
een tiental seconden onvoldoende 
en dat weet hij. Het lijkt een kans-
loze missie maar dan,13 kilome-
ter voor de finish, wordt het plan B 
alsnog perfect uitgevoerd. Ploeg-
genoot Ramunas Navardaukus, af-
komstig uit Litouwen, neemt het 
werk van de fragiele Slagter over 
en rijdt als een dieselmotor in zijn 
eentje naar de eindstreep. De blijd-
schap van de mannen aan de streep 
is van een schoonheid, alle emoties 
komen naar buiten. Net binnen de 
3 kilometer (het punt dat binnen 
het tijdslimiet valt en er geen mi-
nuten verloren mogen worden) is 
er een serieuze valpartij waar ve-
le klassementsrenners de dupe van 
zijn. Er ligt een kluwen armen, be-
nen, fietsen op het asfalt, het is vre-
selijk om te zien, de schrik slaat ie-
dere wielerliefhebber om het hart. 
Wat voor een schade zal dit morgen 
bij een aantal renners opleveren bij 
de loodzware tijdsrit, is de vraag die 
onmiddellijk oprijst. De Belkin man-
nen lijken de dans ontsprongen, 
evenals de onoverwinnelijke Nibali. 
Vanavond zullen de masseurs heel 
wat overwerk moeten verrichten om 
de renners morgen fit aan de start 
te krijgen.

Etappe twintig: Deceptie

Het zou een moordende tijdrit wor-
den had Laurens ten Dam al aange-
geven. Ook de specialisten Tom Du-
moulin en Tony Martin verheugden 
zich niet op deze dag. 54 Kilometer 
fietsen en totaal op jezelf aangewe-
zen zijn is van een andere orde dan 
in gezelschap zijn van een jagend 
peloton. De kijker was dus gewaar-
schuwd! De chauvinistisch Franse 
filmploeg laat nauwelijks een goed 
beeld zien van de individuele ren-
ners. Het is alles Frans wat de klok 
slaat. Af en toe is er een glimp van 
de huizenhoge favoriet Tony Mar-
tin op te vangen, maar de super rij-
dende Tom Dumoulin lijkt er niet toe 
te doen. De martelgang van Bau-
ke Mollema wordt geheel buiten 
beeld gelaten, alleen de tijdwaarne-
ming geeft aan dat hij niet vooruit 

te branden is. Daags tevoren had-
den Bau en Lau nog geroemd over 
de aërodynamische fietsen die spe-
ciaal voor hen waren gefabriceerd 
en overgevlogen. Zij zouden hier-
mee minuten moeten kunnen win-
nen. Maar wat een deceptie! Lau-
rens ten Dam wist nog enigszins 
de schade beperkt te houden, maar 
Mollema zakte geheel door het ijs. 
Hij was al op en leeg na tien kilo-
meter, de gedroomde fiets bracht 
hem geen enkel voordeel. Hij ver-
krampte, wist zich niet in het za-
del te houden. Maar liefst twee keer 
werd hij door een achteropkomen-
de renner gepasseerd. Het is waar-
schijnlijk zijn meest pijnlijke dag 
in zijn wielercarrière. Dat hij later 
een opmerking maakt over de fiets 
schiet in het verkeerde keelgat van 
ploegleider Merijn Zeeman “Zo ga 
je niet met elkaar om”, is zijn com-
mentaar. Toch zou het niet zo gek 
zijn ook de hand in eigen boezem te 
steken. Want Belkin heeft zich ge-
woon verslikt en verkeerd gegokt. 
Het is natuurlijk van de gekke om 
te gaan experimenteren met voor 
de renners onbekende mechanica 
in het heetst van de strijd. De ren-
ners hadden eindeloos moeten kun-
nen oefenen om geheel één te kun-
nen worden met de fiets. Overigens 
liet Laurens zich wel positief uit over 
dat wat een gestroomlijnde wieler-
wonder heet te zijn. Beide renners 
verliezen enorm, maar weten zich 
gelukkig nog te handhaven bij de 
eerste tien. De winnaar Tony Mar-
tin laat deze dag iets zien waar je 
als wielerliefhebber alleen maar een 
diepe buiging voor kunt maken. On-
gekend goed! Tom Dumoulin, Ne-
derlands Kampioen tijdrijden, was 
vandaag de pleister op de wonde. 
Pas 23 jaar en dan deze specialiteit 
zo weten te beheersen, dat belooft 
veel voor de toekomst! 

Tour etappe 21: 
3665 kilometer

Vandaag is het voor mij een grijze 
dag. Ondanks dat de zon uitbundig 
schijnt. De laatste dag van de Tour. 
Ach, wat zal ik het geluid van de 
bandjes over het asfalt missen, dat 
zoeffff, is zo mooi. Het theater van 
de laatste dag, het hoort erbij, de 
renners zelf schijnen daar echt van 
te kunnen genieten Maarten Ducrot 
vertelt er smakelijke verhalen over, 
zingend op de fiets, de onderlinge 
grappen en grollen. Ik gun het de 

renners maar voor de kijker zijn het 
weinig interessante beelden. Al is er 
wel het kippenvel moment wanneer 
de renners de Champs Élysées op-
rijden, de zuigende werking die de 
lichtstad heeft: Eindelijk in Parijs, de 
Tour is volbracht. De 3665 kilome-
ters zitten er bijna op! Het valt niet te 
beschrijven. Vervolgens worden de 
nodige rondjes gereden, die veel in-
gewikkelder zijn dan zo op het eer-
ste gezicht van achter de buis lijkt. 
Het is nergens vlak en het wegdek 
vraagt behoorlijk wat stuurmans-
kunst. Ploeg Giant Shimano had zijn 
zinnen gezet om deze rit te winnen. 
Marcel Kittel was er helemaal klaar 
voor. “Ja, ik ben wel gespannen”, gaf 
hij vooraf aan de etappe toe. Maar 
de trein Kittel was uiteindelijk toch 
weer oppermachtig. “Het ging zoals 
wij wilden”, aldus Tom Veelers die dit 
jaar gelukkig wel Parijs haalde. Kit-
tel gaf met een paar banddiktes de 
Pool Kristoff het nakijken. “Dit is zo 
gaaf om mee te maken”, straalde de 
aanjager Veelers. De gele truidrager 
Nibali beweerde dat het winnen van 
de Tour nog veel mooier was dan hij 
zich had voorgesteld. Dat de num-
mers twee en drie, Péraud en Pinot, 
Franse renners zijn werd in Parijs 
uitbundig gevierd. Laurens ten Dam 
werd als negende met slechts 8 se-
conden achter nummer acht de best 
geplaatste Nederlander. “Ik ga voor 
volgend jaar werken aan mijn tijd-
rit, dat moet beter kunnen.” Volgend 
jaar zaterdag 4 juli 2015 start de 
Tour in Utrecht. Ik kan niet wachten!

La course

Marianne Vos, de vrouwelijk Ed-
dy Merx, is niet meer het verle-
gen meisje van een paar jaar gele-
den. Zij is geweldige voorvechtster 
van het vrouwenwielrennen en me-
de door haar inzet en lobbyen is La 
Course in het leven geroepen. Zo-
waar zijn de ASO en UCI het een 
keer met elkaar eens waardoor het 
rondje Champs Élysées nu ook voor 
de vrouwen toegankelijk is. Opmer-
kelijk hoe de commentators Ducrot 
en Dijkstra dit verslag deden. Bij de 
mannen hoor je altijd: “Wachten tot 
het laatst, wie durft en kan dat?” 
En nu met nog drie rondes te gaan, 
werden de heren knap zenuwachtig 
dat Marianne zich nog niet liet zien. 
Het bleken zorgen voor niets, want 
wat een uitgekiende race reed zij. 
In het land van Marianne kreeg Vos 
wat haar toekomt. De winst! 
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