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KORT NIEUWS:

Fiets in bosjes 
gedumpt
Aalsmeer - Op vrijdag 24 ju-
li om vier in de middag was een 
bewoner van de Hornweg ge-
tuige van het dumpen van een 
fi ets in de bosjes. De getuige 
hoorde iemand zeggen ‘daar 
zijn we mooi vanaf’ en besloot 
te gaan kijken. De getuige zag 
een man naar een kleine zwar-
te auto lopen en instappen. 
Vervolgens ging de wagen er 
in hoge snelheid vandoor. De 
‘dumper’ is ongeveer 1.83 me-
ter lang, heeft zwart haar en 
een baard en is licht getint. De 
fi ets is door de getuige samen 
met agenten uit de bosjes ge-
plukt. Het betreft een zwar-
te damesfi ets van het merk 
BT Wing Elops 3, waarvan het 
serienummer eindigt op 395. 
De fi ets wacht op haar eige-
naar op de binnenplaats van 
het politiebureau aan de Dreef. 

Gestolen auto 
weer retour
Aalsmeer - In de nacht van 
11 juni is vanuit de Siebold-
laan een Seat Cordoba gesto-
len. De auto is ruim een maand 
later, op zaterdag 25 juli, terug 
gevonden op het parkeerter-
rein langs de Legmeerdijk. De 
eigenaar had een melding ge-
kregen dat de wagen voorzien 
was van een wielklem vanwege 
te lang parkeren. De auto stond 
‘gewoon’ op slot. De eigenaar 
kan gelukkig zijn. Hij heeft zijn 
auto terug inclusief alle hierin 
nog aanwezige goederen. Er is 
niets uit de Seat gestolen.

Sieraden weg na 
woninginbraak
Aalsmeer - Tussen donderdag 
23 en zaterdag 25 juli is inge-
broken in een woning aan de 
Aalsmeerderweg, ter hoogte 
van de kruising met de nieuwe 
N201. Via de achterzijde heb-
ben de dieven zich toegang tot 
het huis verschaft. Een keu-
kenraam is open gewrikt. In 
de woning zijn meerdere ruim-
tes doorzocht. De dieven zijn er 
vandoor gegaan met sieraden, 
een laptop en een camera.
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 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Uw visspecialist!

VERSE VIS
DE BESTE VIS UIT URK 

Iedere dinsdag van 
09.30 tot 17.30 uur vindt 
u onze viskraam bij de 
Hoogvliet supermarkt 

Aalsmeerderweg 207

VANAF 4 AUG.
DE BESTE VIS UIT URK
IN AALSMEER

Gratis
proeven!

Aalsmeer - De animo voor de tui-
nen- en dierenwedstrijd is bijzonder 
groot. Prachtige tuinen kleuren het 
computerscherm van de redactie op 
en met plezier wordt gekeken naar 
alle leuke en grappige dierenfoto’s. 
De dieren winnen het, net als vorig 
jaar overigens, van tuinen. Natuur-
lijk en terecht zijn inwoners trots op 
hun tuin, maar hun dieren beho-
ren tot de familie, zijn ook ‘kindjes’.  
Honden, poezen, maar ook vogels 
en kippen maken deel uit van het 
gezin en heel bijzonder: Een paard 
in de tuin. De verhaaltjes bij de fo-
to’s zijn grappig, soms ontroerend 
en openhartig.
Blijf vooral insturen en vertellen. Ge-
weldig om te zien en te lezen en na-
tuurlijk krijgen alle foto’s een plaats-
je in de krant. Deze week wint een 

prent van een tuin, zo’n juweeltje! 

Wie is zijn grote trots?
“Ieder jaar is het weer een verras-
sing, als de zomer zich aankondigt, 
in de tuin van m’n pap. Met veel lief-
de en passie is hij er ‘s zomers bijna 
24/7 mee bezig. Wij vragen ons wel 
eens af wie zijn grotere trots is, onze 
moeder of zijn tuin?

We durven het niet te vragen, maar 
een plaatje is het dit jaar weer wel! 
Bijzondere van de foto is dat het 
beeld dat mijn vader 35 jaar gele-
den kreeg van m’n oma en altijd in 
de tuin stond van zijn vader, ieder 
jaar weer als een soort engel in de 
tuin waakt. Ik hoop dat mijn vader 
verrast is als hij zijn tuin in de krant 
ziet staan”, schrijft Liane Nederstigt. 

Win waardebon
De familie Brommer en Liane Ne-
derstigt dingen mee naar een van 
de vier prijzen, die de Meerbode be-
schikbaar mag stellen van tuincen-
trum Het Oosten, vier waardebon-
nen totaal. De twee winnaars mo-
gen gaan shoppen in het tuincen-
trum aan de Aalsmeerderweg voor 
150 euro en de nummers twee (van 
tuin en dier) mogen de kar volla-
den voor 50 euro. Alle inzendingen 
dingen nog mee naar een plekje op 
de voorpagina en dus mogelijk een 
waardebon.
Meedoen kan nog tot eind augus-
tus. Ook trots op de tuin of heel 
blij met kat, hond of ander huis-
dier? Laat het zien. Stuur een foto 
met een verhaaltje naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl. 

Zo’n 70 bomen om door 
zomerstorm in gemeente
Aalsmeer - Ongeveer vijftig mel-
dingen heeft de brandweer afge-
lopen zaterdag 25 juli gehad over 
omgevallen bomen en loshangen-
de takken tijdens en na de zomer-
storm. De vrijwilligers hebben een 
lange dag keihard gewerkt om te 
zorgen dat wegen vrijgemaakt wer-
den van omgevallen bomen en af-
gewaaide takken. Diverse malen is 
de zaag ter hand genomen om los-
hangende takken die mogelijk voor 
schade en ongevallen zouden kun-
nen zorgen te verwijderen. De lad-
derwagen van het korps Amstelveen 
bracht hierbij uitkomst. De eerste 
boom ging rond half twaalf in de 
ochtend om op de Lijnbaan en be-
landde op de weg. Na deze klus ge-
klaard te hebben, volgden nog heel 
veel andere bomen die niet bestand 
bleken tegen de zomerstorm en dus 
‘hulp’ nodig hadden van de brand-
weer. Met name in Kudelstaart is 
de schade aan het openbare groen 
groot. Ook diverse grote bomen in 
tuinen van inwoners konden niet 
op tegen de harde wind. Ze werden 
letterlijk uit de grond gerukt. Onder 
andere in de Zijdstraat verloor een 

oude boom het van de wind en ging 
plat op het Molenplein. Het stalen 
bankje voor de boom liep een forse 
deuk op. Het beeld van de paarden-
fl uisteraar zag de stam en de tak-
ken heel dichtbij vallen, maar is de 
dans ontsprongen. Niet alleen met 
bomen en takken ging de storm er 
vandoor, ook heel veel dakpannen 
werden van daken geraasd. Ook 
hiervoor verleende de brandweer 
hulp. Van een woning in de Zand-
oogjesstraat in Oosteinde dreig-
de een tiental dakpannen te zullen 
vallen. De beschadigde exempla-
ren zijn verwijderd door de vrijwil-
ligers, die gelijk ook om lekkage te 
voorkomen reservepannen hebben 
gelegd. Rond half tien in de avond 
konden de brandweerlieden einde-
lijk terug naar de kazerne. Alle mel-
dingen waren afgehandeld. Het be-
trof meldingen waar direct ingrijpen 
nodig was, want zondag en maan-
dag ging de telefoon weer regelma-
tig en oorzaak was opnieuw, of nog 
steeds, de storm. Zo zijn loshangen-
de takken uit bomen naast wegen 
verwijderd in onder andere de Men-
singlaan en de Madame Curiestraat 

en dinsdag nog op onder andere de 
Hoge Dijk, de Beethovenlaan en de 
Kamerlingh Onnesweg. 
De Meerlanden is zondag en maan-
dag ook direct gestart met het op-
nemen van schade en opruimen van 
takken en bladeren. Een fl inke klus, 
waar nog behoorlijk veel tijd in gaat 
zitten. De storm heeft zoveel scha-
de weten te maken doordat de bo-
men vol in de bladeren staan en dus 
aan de bovenkant ‘zwaargewichten’ 
zijn. In de herfst zijn de bomen kaal 
en zijn ze veel beter bestand tegen 
harde wind. Hopelijk is het budget 
dat de gemeente heeft gereserveerd 
voor het opknappen en renoveren 
van openbaar groen toereikend ge-
noeg om ook stormherstel te kun-
nen plegen! Voor zover nu te over-
zien zijn er zo’n 70 bomen en boom-
pjes omgewaaid. “De Meerlanden 
is bezig om de gemeente schoon te 
krijgen. Het opruimen kan nog da-
gen duren”, zo laat de afdeling voor-
lichting weten. Het bericht eindigt 
met een advies: “Blijf alert voor los-
hangende takken, etc. Bij een nieu-
we windvlaag kunnen losse takken 
loskomen en naar beneden vallen.” 

Onder andere in de Zijdstraat verloor een oude boom het van de wind en ging plat op het Molenplein. Het stalen bank-
je voor de boom liep een forse deuk op. Het beeld van de paardenfl uisteraar zag de stam en de takken heel dichtbij 
vallen, maar is de dans ontsprongen. De wens van Aalsmeerse Belangen om meer groen te realiseren in de Zijdstraat 
is verhoord. De fractie diende hierover een motie in tijdens de behandeling van de Lentenota. Het groenidee kreeg 
geen meerderheid, ander openbaar groen krijgt eerst aandacht. Blijft wel een goed idee om de winkelstraat meer in 
het groen te zetten, maar zo letterlijk als nu is gebeurd... Zonde van deze oude boom!

Tas met voor 450 euro artikelen
Cosmeticadieven betrapt
Aalsmeer - Op maandag 27 juli om 
half drie in de middag zijn drie win-
keldieven op heterdaad betrapt in 
een drogist in de Zijdstraat. De twee 
vrouwen en een man van Oost-Eu-
ropese afkomst besloten de benen 
te nemen en renden de winkel uit. 
In de haast werd een tas met in-
houd achter gelaten. In de tas zat 
voor een bedrag van zo’n 450 euro 
aan cosmetica-artikelen. De vrou-
wen en de man staan op de came-
ra van de winkel. Deze beelden zijn 

overgedragen aan de politie. De re-
cherche doet verder onderzoek. 
De vrouwen droegen beiden een 
spijkerbroek. Een van hen had een 
vest aan met capuchon. De an-
der droeg haar zwarte haar in een 
staart. De man was donkerder ge-
tint dan de vrouwen en is opvallend 
slank. Hij droeg een blauwe jas. Mo-
gelijk zijn de drie ook in andere win-
kels gezien. Meer informatie kan 
doorgegeven worden aan de politie 
via 0900-8844. 

Aanfl uiting, letters weg!
Aalsmeer Centrum weer 
onvindbaar op N201
Aalsmeer - Het blijkt niet mee te 
vallen om Aalsmeer op de borden 
van de provincie langs de nieuwe 
N201 te houden. Hebben de be-
stuurders op verzoek van inwoners 
en bedrijven er op aangedrongen 
om het Centrum vermeld te krijgen 
op het bord bij de afslag naar Rij-
senhout, is nu ruim een half jaar la-
ter de tekst zomaar weer verdwe-
nen. Beetje vreemd was vanaf de 
vermelding de andere kleur. Niet zo 
helder, het leken wel ‘gewone’ plak-
letters. De tekst ‘Aalsmeer Centrum’ 
lichtte in de avond ook niet op bij 
het passeren van auto’s. Honderd 
procent zeker een andere versie. En 
geen duurzame, zo kan wel gecon-
stateerd worden. Weg! Zijn de let-
ters verwijderd, zoals in eerste in-
stantie lijkt, of verbleekt, vervaagd 
door de zon? 
In ieder geval een aanfl uiting dit 
goedmakertje of zoethoudertje van 
de provincie. Kom op gemeente, 

grijp de telefoon en eis bij de pro-
vincie dat Aalsmeer Centrum di-
rect weer, en dit keer blijvend, op de 
kaart wordt gezet. Toch te gek voor 
woorden dat ‘ons dorp’ onvindbaar 
is voor bezoekers. Onbekend maakt 
onbemind. Laat dit niet gebeuren. 
Tijd om nu fl ink en snel met de vuist 
op tafel te slaan!

Tuinen- en dierenwedstrijd, doe ook mee!

Tuin vol liefde en passie 
winnaar van deze week



 
02   Nieuwe Meerbode  •  30 juli 2015

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e 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

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

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

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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

KERKDIENSTEN

Vakantietip van Morvan en Nils
Onkruidvrij voor een ijsje
Aalsmeer - Even genoeg van al dat 
‘wat kunnen we nu weer eens gaan 
doen’? Morvan en Nils uit de Ire-
nestraat in Oost hebben een goe-
de en nuttige vakantietip. Samen 
met een buurman hebben ze vori-
ge week hun straat geheel onkruid-
vrij gemaakt. En dit alles bijna ge-

heel vrijwillig. Bijna, want het heeft 
hen ieder geval een overheerlijk ijs-
je opgeleverd. Deze lekkere trakta-
tie was zeker verdiend. 
Top, mannen! Bedankt namens in 
ieder geval alle bewoners uit de 
straat en waarschijnlijk ook namens 
de gemeente.

Voor 6e jaar roze lintje 
voor borstkankerzorg
Amstelveen - Ziekenhuis Amstel-
land heeft ook in 2015 het roze lint-
je voor goede borstkankerzorg ont-
vangen van de Borstkankervereni-
ging Nederland (BVN). Het zieken-
huis voldoet aan de criteria en be-
hoort daarmee tot de 78 ziekenhui-
zen (van de 89) in Nederland die het 
lintje hebben behaald. Dit geeft aan 
dat Ziekenhuis Amstelland zowel 
op basis van patiëntervaringen als 
kwaliteit goede borstkankerzorg le-
vert. Borstkankervereniging Neder-
land (BVN) stelt criteria in de Mo-
nitor Borstkankerzorg die ieder jaar 
worden aangepast. Deze criteria zijn 
bedoeld om de borstkankerzorg in 
Nederland te optimaliseren. In 2015 
was er speciale aandacht voor de 
mate waarin, en manier waarop, de 
gevolgen van behandelingen wor-
den besproken met de patiënt. Zie-

kenhuis Amstelland en het mamma-
team zijn met recht trots op het roze 
lintje, dat al voor het zesde jaar ach-
tereen is behaald. Het ziekenhuis 
streeft naar uitstekende borstkan-
kerzorg, een vriendelijke patiëntbe-
nadering en korte lijnen tussen be-
handelaar en patiënt. Kortom: aan-
genaam dichtbij. 
Het roze lintje en de criteria zijn ver-
werkt in de Monitor Borstkanker-
zorg. Hierin worden ervaringen van 
patiënten met informatie over het 
zorgaanbod van ziekenhuizen ge-
combineerd. Op basis van postco-
de en criteria die voor de patiënt zelf 
belangrijk zijn, geeft het een dui-
delijk overzicht van alle ziekenhui-
zen in de buurt. Met deze informa-
tie kunnen zij samen met de huis-
arts een gemotiveerde keuze voor 
een ziekenhuis maken.

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

Familie Zwaan er op uit!
Aalsmeer - Een opmerkelijke wan-
deling vrijdagochtend 24 juli op de 
Dreef. De (bekende) zwanenfami-
lie had besloten op stap te gaan en 
koos hiervoor de asfaltweg van de 
Dreef. Vader, moeder en hun acht  
jongen lieten zich door geen auto-
mobilist van de weg jagen. Aan toe-
terende voorbijgangers stoorden zij 
zich niet. Sterker nog, ze leken zich 
er aan te ergeren. Vanaf de roton-
de tot aan het tankstation had de 

zwanenfamilie zich de weg toegeëi-
gend. Het tiental liet zich statig fo-
tograferen door de vele verbaasde 
wandelaars en automobilisten. De 
zwanenfamilie is onlangs ook door 
diverse inwoners op de foto gezet, 
onder andere door Dick Piet. Even-
eens in de Hornmeer, toen papa en 
mama zwaan en hun jongen keurig 
de weg overstaken via het zebrapad.

Foto: Diana Beumer 

Iedereen kan meedoen
Vlindertelling dit weekend
Aalsmeer - Om erachter te ko-
men hoe het met de vlinders in de 
tuin gaat, houdt De Vlinderstichting 
op zaterdag 1 en zondag 2 augus-
tus weer de jaarlijkse tuinvlindertel-
ling. Lodewijk Hoekstra, ambassa-
deur van De Vlinderstichting, opent 
de telling in een vlindertuin in Wij-
chen. Dankzij de tellingen krijgt De 
Vlinderstichting een goed beeld van 
de natuur instad en dorp. Ontdek 
wat er allemaal rondvliegt in je tuin 
en doe mee! In Amsterdam vindt er 
dit jaar een bijzonder initiatief plaats 
in het kader van de vlindertelling: 
daar doet Tuinpark Ons Buiten mee. 
In het park, in 1922 opgericht, lig-
gen ongeveer 450 tuinen. De afge-
lopen 85 jaren is op het park een 
uniek stuk natuur tot ontwikkeling 
gekomen, met een veelheid en ver-
scheidenheid aan vlinders, planten, 
bomen, heesters en andere dieren. 
In 2010 heeft Ons Buiten een inter-
nationale erkenning voor ecologisch 
tuinieren gekregen. Dat belooft dus 
veel vlinders!
Iedereen kan meedoen aan de tuin-
vlindertelling, of je tuin nu groot of 

klein is. Het tellen hoeft niet meer 
dan een kwartier in beslag te ne-
men. Waarnemingen doorgeven 
kan via www.vlindermee.nl of www.
tuintelling.nl. Of download de gra-
tis app ‘Vlindermee’. Daarmee kun 
je via je telefoon of tablet direct al 
je waarnemingen doorgeven. Ie-
dereen 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 dagvlinders re-
ageren snel op het milieu en kli-
maatverandering. De Vlinderstich-
ting verzamelt al jarenlang gege-
vens over vlinders, zodat ze nog be-
ter beschermd kunnen worden. Ook 
gegevens uit de bebouwde kom ho-
ren daarbij.
Nog meer vlinders in de tuin? Met 
een paar simpele aanpassingen ver-
ander je de tuin in een waar vlinder-
paradijs. De Vlinderstichting maakte 
voor u een stappenplan. Ook goed 
voor bijen en andere insecten! Kijk 
hiervoor op http://www.vlinderstich-
ting.nl/verwen-vlinders-in-uw-tuin.

gels. Spreker: Jenny van Beinum. 
Babyoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. M. Hogenbirk en 
18.30u. met ds. J. Maliepaard uit 
Barneveld, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woord-communieviering met M. 
van Zoelen. Zondag 9.30u. in Kar-
melkerk eucharistieviering met H. 
Rivas Franco. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. Donderdag 6 augus-
tus 9.30u. eucharistieviering in Kar-
melkerk met L. Seeboldt.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag: Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. 
leesdienst met Marjolein Honcoop.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. viering met m.m.v. 
dames- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September tot en met april.

Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw He-
liomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep-
tember tot en met mei.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. Er-
nie Wesselius. Tevens crèche en 
peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag geen dienst. Vakantie. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel en 18.30u. met ds. J. Ma-
liepaard. Oppasdienst kinderen 0-3 
jaar en zondagsschool voor jeugd 
basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Mie-
ke Wierda. Collecte voor Jeugd-
werk. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. T. 
Maarsen. Organist W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. dienst met 
ds. J. Heack uit Zeist. Organist M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-

Zondag 2 
augustus 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van dinsdag 21 op woensdag 22 ju-
li is vanaf het Drie Kolommenplein 
een fiets gestolen. Het betreft een 
damesfiets van het merk Gazelle, 
zwart van kleur en het serienummer 
eindigt op 944.

Fiets gestolen

Kanttekening bij opknappen van 
riolering en groenvoorzieningen
Nu de gemeente te kennen heeft 
gegeven druk bezig te zijn met op-
knappen van straatriolering en 
groenvoorzieningen wil ik daar toch 
graag een kanttekening bij plaat-
sen. Op het industrieterrein loopt 
nog steeds de helft van de putten 
niet. Ook kan ik me zo voorstel-
len dat de eigenaren van het Itali-
aanse restaurant niet gedacht had-
den op de Venetiaanse manier (per 
boot) naar het werk te moeten na 
een regenbui. Dan is er in de fort-
bocht richting Aalsmeer na regen 
een gevaarlijk grote plas voor de 
brug die vooral in het donker mij al 
bijna twee keer verrast heeft. Mis-
schien is het raadzaam om deze een 
keer met hoge druk door te spuiten.
En dan heb ik het niet over het rode 
asfalt, wat bij regen gevaarlijk glad 
wordt. Maar de oplossing kan het-
zelfde zijn, gewoon een bord plaat-
sen, dat getuigt van inzicht en daad-
kracht. Ook de groenvoorziening 
laat te wensen over. Bij Mijnsheer-

lijckheid staan overal borden: Niet 
betreden, net ingezaaid. Ik vraag me 
echt af waarmee, want het onkruid 
viert telig hoogtij. Dan is er een be-
tonnen straatkolk die al 2 jaar stuk 
is. Dit zou vernieuwd worden door 
de aannemer die Mijnsheerlijckheid 
gebouwd heeft, het vrachtverkeer 
heeft deze toe kapot gereden. Heb 
het idee dat deze dat ‘vergeten’ is.
Natuurlijk knap je de rest eromheen 
op, maar de put wordt ook vergeten.
Leuk als het deksel eraf is en je laat 
in de avond de hond uit, kan een 
heel vervelend avondje worden.
Ik weet niet welke voorlichter de 
verhalen heeft aangeleverd, maar ik 
betwijfel of deze persoon überhaupt 
wel in de gemeente Aalsmeer is ge-
weest. En zo ja, bij mooi weer door 
een roze bril kijken, dan valt het al-
lemaal wel mee...
 
P de Bruijn
Kudelstaart.
Tel. 06-54720731

ingezonden

Kudelstaart - Om zes uur in de 
ochtend van woensdag 22 juli zijn 
politie en de ambulancedienst naar 
de Einsteinstraat gesneld vanwe-
ge een melding dat een kind onwel 
was geworden. Het 4 jarige jongetje 
had moeite met ademhalen en een 
verhoogde hartslag. Besloten is de 
jongen snel te vervoeren naar het 
ziekenhuis. Uiteraard zijn de ouders 
meegegaan naar de VU.

Bus duikt bijna in Ringvaart
Oude Meer - Op vrijdag 24 juli rond 
half een in de middag is een bestel-
bus bijna de Ringvaart ingereden. 
De wagen werd door de eigenaar 

geparkeerd langs het water. Mo-
gelijk werd iets teveel naar rechts 
gestuurd. In ieder geval raakte de 
voorzijde te water. De bestuurder is 

met de schrik vrij gekomen. De au-
to is later weer geheel op het droge 
getrokken. 
Foto: Eddie Mantel.

Koffie in de Spil

Jongetje onwel 
naar ziekenhuis



Muziek
Vrijdag 31 juli:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 1 augustus:
* Danceavond met dj in feesterij de 
Bok, Dreef vanaf 22u.
Zondag 2 augustus:
* Optreden Acoustic Mix in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
Zaterdag 8 augustus:
* 18+ Dancefeest Nachtruis met dj 
en producer Egbert in N201, Zwar-
teweg, 23.30 tot 05u.
* Summer Dance Festival op surfei-
land, Kudelstaartseweg,15 tot 01u.
Zondag 9 augustus:
* Hansford & Son, optreden Hans 
en Remco Millenaar, in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude Meer 
vanaf 16u.

Films
Vanaf 30 juli:
* Nieuwe film ‘Mission Impossi-
ble - Rogue Nation’ in Crown Cine-
ma. Donderdag om 21.15u. Vrijdag, 
zaterdag en zondag om 18.45 en 
21.30u. Maandag tot en met woens-
dag om 21.15u.
Tot en met 7 augustus:
* Films Inside Out 3D, Spy en Sel-
ma nieuw. Ook Minions 2D en 3D, 
Spangas in actie, Big Hero 6, Bibi 
& Tina, De Vijf en de Piratenschat, 
Meester Kees op de Planken, Wipla-
la en Michiel de Ruyter (12jr). Voor 
volwassenen: Jurassic World, The 
Imitation Game, Deux jours, une 
nuit, Sergio Herman, fucking per-
fect en Magic Mike XXL.

Exposities
Zaterdag 1 augustus
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
1 en 2 augustus:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
Tot en met 16 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs 4 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u.
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s 
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 30 juli:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
Zaterdag 1 augustus:
* Rondje ijsbaan, zwemmen bij het 
Oosterbad, Jac. Takkade vanaf 13u.
* Aanschuiftafel met Annemiek Ro-
zenberg in Huiskamermuseum, Van 
Cleeffkade 12a van 16 tot 18u.
Zondag 2 augustus:
* Watertoren aan Westeinderplas-
sen, Kudelstaartseweg open 13 tot 
17u. Ook open 9 en 16 augustus.
Dinsdag 4 augustus:
* Fietstocht Anbo en Pcob naar bij-
entuin in Amstelveen. Vertrek om 
13.30u. bij Parochiehuis in Gerbe-
rastraat.
Woensdag 5 augustus:
* Koffie-ochtend in de Spil, Spil-
straat in Kudelstaart vanaf 10u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 6 augustus:
* Fietstocht Pedaalrijders Ovak. Ver-
trek: 13.30u. bij zwembad aan de 
Dreef.

AGENDA

Aanschuiftafel 
met Annemiek 
Rozenberg
Aalsmeer - Zaterdag 1 augustus 
van 16.00 tot 18.00 uur is er weer 
een aanschuiftafel in het Huiska-
mermuseum. Dit keer komt kera-
miste Annemiek Rozenberg vertel-
len over haar werk en natuurlijk zijn 
ook haar creaties te bewonderen. 
Het zal ongetwijfeld voor de kunst-
liefhebbers weer een interessante 
middag worden. Want het werk dat 
Annemiek maakt zal velen aanspre-
ken. De strakke vormen zijn haar 
‘handelsmerk’. Kom dus kijken en 
luisteren. Het Huiskamermuseum 
is te vinden aan de van Cleeffkade 
12a, naast makelaar Hoogendoorn.

Bioscoop in Aalsmeer alle dagen open

Film ‘Mission Impossible 
Rogue Nation’ in Crown
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 29 
juli, in première gegaan in Crown 
Cinema, de nieuwe spectaculaire 
actiefilm uit de populaire filmreeks 
‘Mission: Impossible - Rogue Nati-
on’. Impossible Mission Force is op-
geheven. Ethan Hunt (Tom Cruise) 
en zijn team moeten het opnemen 
tegen een criminele organisatie van 
goed opgeleide special agents: ‘The 
Syndicate’. Deze speciaal getrainde 
agenten plegen terroristische aan-
slagen om de macht over de we-
reld in handen te krijgen. Ethan en 
zijn team werken samen met Ilsa 
Faust (Rebecca Ferguson), een Brit-
se agente die uit dienst is gezet. Sa-
men beginnen ze aan de meest on-
mogelijke missie ooit: het uitscha-
kelen van The Syndicate. Deze ac-
tiefilm duurt 131 minuten en is van-
avond, donderdag 30 juli, te zien om 
21.15 uur, vrijdag 31 juli, zaterdag 1 
en zondag 2 augustus om 18.45 uur 
en om 21.30 uur. Maandag, dinsdag 

en woensdag vanaf 21.15 uur. 
Plaats nemen in het pluche in de 
grote filmzaal van Crown Cinema 
kan dagelijks ook voor de familie-
films ‘Minions 2D’ en ‘Minions 3D’, 
‘Binnenstebuiten’ en ‘Spangas in 
actie’. Volwassenen kunnen geniete 
van ‘Jurassic World’ en ‘Magic Mike 
XXL’. In de kleine zaal van de bios-
coop aan de Van Cleeffkade is het 
aanbod ook heel divers. Ga genieten 
van ‘Wiplala’, ‘De Vijf en de Piraten-
schat’, ‘Big Hero 6’, ‘Michiel de Ruij-
ter’ (16jr), ‘Sergio Herman, Fucking 
perfect’, ‘Deux jours, une nuit’, ‘Mees 
Kees op de planken’, ‘The Imitation 
Game’ en ‘Selma’. Kijk voor meer 
informatie en filmtijden op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserve-
ren kan via info@crowncinema.nl 
of door te bellen naar 0297-753700. 
Kaarten kunnen ook voor aanvang 
gekocht worden in de gezellige bi-
osbar met snacks en drankjes in het 
Studio Complex. 

Technofeest: Moddervet geluid
Nachtruis voor 18+ met 
Egbert live in N201
Aalsmeer - In maart was de eerste 
editie van Nachtruis in N201. Deze 
editie smaakte naar meer en daar-
om heeft de organisatie besloten 
dit jaar nog twee feestjes te orga-
niseren. De eerste is op zaterdag 8 
augustus na afloop van de Summer 
Dance party op het surfeiland met 
niemand minder dan Techno produ-
cent Egbert met een live set! 
Techno is inmiddels een wereldwijd 
gemeengoed geworden en vindt 
aanhang onder alle lagen van de 
bevolking, bij zowel jong als oud. 
Grote steden als Amsterdam puilen 
uit van de techno events van klein 
tot groot, maar buiten de stad is er 
nog niet veel aanbod. 
Volgens de organisatie van 
Nachtruis hoog tijd om daar veran-
dering in te brengen en al snel viel 
het oog op Aalsmeers enige echte 
rave cave N201 als geschikte loca-
tie. Verwacht een Technofeest zo-
als het hoort te zijn: sfeervol, don-
ker, aangepaste lichtshow, modder-
vet geluid en stevige techno. 
Resident dj’s Meneer Marcel en Jor-
D verwelkomen op 8 augustus een 
grootheid op techno gebied: Egbert. 
Deze artiest werd ontdekt op z’n 17e 
door Secret Cinema en kort daarna 
opgepikt door Sven Väth, die hem 
vroeg voor zijn label Cocoon te pro-
duceren. Vanaf dat moment is Eg-
bert bijna geen weekend meer thuis 

geweest, zowel nationaal als inter-
nationaal speelt hij live op de dik-
ste feesten. Ook in Nederland staat 
Egbert op de grootste festivals als 
Awakenings, Timewarp, Soenda, 
Loveland en Emporium. Nachtruis 
is trots dat het gelukt is om hem te 
boeken. 
Op 8 augustus zal Egbert in N201 
laten horen waarom hij één van Ne-
derlands beste Techno producen-
ten is. 
Het feest begint om 23.30 uur en 
duurt tot 5.00 uur. Kaarten zijn on-
line verkrijgbaar voor 10 euro inclu-
sief servicekosten, leeftijd is 18+.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Onderhoudsbeurt
voor gitaar € 15,-

(excl. snaren)

Onderhoudsbeurt
TIPS:

Viool bij aankoop
GRATIS speelklaar!

Zondagmiddag Oud Katholieke kerk

KCA: Mooie serie van vijf 
klassieke concerten
Aalsmeer - KCA presenteert een 
bijzonder gevarieerde serie van vijf 
klassieke concerten op de zondag-
middag om half vier, zoals vanouds 
in de intieme ruimte van de Oud-
katholieke Kerk, aan de Oostein-
derweg 394 in Oost in het nieuwe 
seizoen. Gestart wordt op 11 ok-
tober met Trio Sonare. Een bijzon-
der trio met op het repertoire wer-
ken van onder andere Fauré, Schu-
bert, Strauss en Bernstein. Het trio 
bestaat uit Dewi Boddeke op zang, 
Andor Boddeke op piano, en Papil-
lon Boddeke op viool. Op 8 novem-
ber komt het Rodion Trio optreden. 
Een tweede trio met een bijzonde-
re muziekkeus waarbij zij zelf ver-
antwoordelijk zijn voor de bewer-
kingen met Diederik Omée op kla-
rinet, Annelies Vrieswijk op saxo-
foon en Mark Toxopeus op piano.  
Op 10 januari is het podium voor pi-
anist Erwin Rommerts Weerstra. De-
ze virtioos trakteert op weergaloos 

mooie klanken van Debussy, Chopin 
en Mozart. 
Op 14 februari komt het Dostojew-
ski kwartet naar Aalsmeer. Deze 
middag staan in ieder geval strijk-
kwartetten van Schubert en Proko-
fiev op het programma. Het kwar-
tet bestaat uit Charlotte Basa-
lo Vázquez op viool, Julia Kleins-
mann op viool, Lisa Eggen op alt-
viool en Emma Kroon op cello. Op 
13 maart tot slot kan genoten wor-
den van Dividivi 3. Een verfrissende 
trio dat naast de hun vertrouwde in-
strumenten ook andere blaasinstru-
menten ter hand neemt met Riene-
ke Brink op fluit, Paloma de Beer op 
hobo en Jesse Faber op klarinet.
Een abonnement nemen op de-
ze serie kan door overmaking van 
75 euro op bankrekening NL63RA-
BO0300118473 t.n.v. KCA Aalsmeer, 
o.v.v. ‘Muziek 2015-2016’. Daarmee 
bent u zeker van uw plaats en be-
spaart u ook nog eens 10 euro!

Aalsmeer - De grootste kleur-
plaat van Nederland, tijdens het Flo-
werfestival in Aalsmeer gemaakt, 
is geplaatst in een winkelpand in 
de Zijdstraat! Daar is het werk van 
150 deelnemers van dichtbij te be-
kijken. Liefhebbers van kleurboeken 
doen hier inspiratie op voor nieu-
we cursus kleurenleer. Niet zomaar 
een lappendeken van kleur, wie lan-
ger kijkt ziet dat het werk een diep-

gaande studie is naar de kleuren 
van het seizoen. Het palet van de 
natuur gaat van lenteschakeringen 
over naar vrolijke zomertinten, het 
seizoen waar de meeste deelnemers 
een voorkeur voor toonden. Omdat 
het werk op 21 juni de langste dag 
van het jaar werd gemaakt kreeg 
het de titel Zomerwende. Het tota-
le werk doet denken aan de frag-
menten uit mozaïekdecoraties van 

Gaudi. Door de inzet van jong en 
oud kon de bloemenkleurplaat uit-
groeien tot een feest van kleur! Het 
groepswerk is de komende maan-
den te zien in een etalage naast het 
Boekhuis in de Zijdstraat 12.
Voor de cursus kleurenleer op vrij-
dagavond (beginners en gevorder-
den) kan contact opgenomen wor-
den met a.vanitterzon@hotmail.com
of schrijf direct in bij het Boekhuis.

Te zien in winkelpand in de Zijdstraat

Van Bloemenkleurplaat 
tot kleurig kunstwerk

Kaartverkoop met korting van start

Crown Theater viert feest 
met jubileumactie
Aalsmeer - De kaartverkoop van 
het Crown Theater is afgelopen 
maandag 27 juli van start gegaan. 
En het is een feestseizoen. “We be-
staan vijf jaar en we gaan dit jubi-
leumfeestje vieren! Daarom trakte-
ren wij u tot eind september op 15% 
korting. Dus een cadeau voor snelle 
beslissers. Boek snel, want op is op”, 
aldus de medewerkers van het mar-
ketingteam dat druk doende is ach-
ter de schermen.

Het nieuwe seizoen
In het afgelopen jaar zijn er ruim 
twintigduizend bezoekers geweest. 
En dat wil het theater in dit jubile-
umjaar gaan overtreffen.  Daarvoor 
bieden zij weer mooie voorstellin-
gen voor jong en oud(er). Nieuw is 
de aanbieding speciaal voor dames: 
“Crown Ladies”.  De leukste voor-
stellingen zijn uitgezocht voor een 
gezellige avond uit. Bij iedere Crown 

Lady voorstelling zal er iets aparts 
worden gedaan. Maar ga zeker ook 
naar Baantjer Live, naar Jandino, of 
naar Chez Brood, een geweldige 
muziektheatervoorstelling over Her-
man Brood.  Verder zijn er Love … 
The Beatles of de show van Simone 
Kleinsma. Jochem van Gelder komt 
met een unieke voorstelling voor 
grootouders met hun kleinkinde-
ren. Voor de jeugd (en ouders) zijn 
er voorstellingen zoals SPIJT! van 
Carrie Slee, Nijntje viert feest, Robin 
Hood en Suske en Wiske, de musi-
cal. Wie is er niet groot mee gewor-
den?

Sponsors gezocht
Een groot deel van de sponsors 
heeft aangegeven ook dit jubileum 
seizoen weer het Crown Theater te 
willen steunen. Dat neemt niet weg 
dat het theater op zoek is naar meer, 
en dus nieuwe, sponsors. Het finan-

cieel steunen van het Crown The-
ater is niet alleen van belang voor 
het voortbestaan van het theater en 
voor Cultureel Aalsmeer, het biedt 
de ondernemers ook veel kansen. 
De vrijkaarten uit het sponsorpak-
ket zijn bijvoorbeeld te gebruiken in 
een actie of als relatiegeschenk. Zo-
als gezegd, er is nog steeds hulp no-
dig. Crown Theater Aalsmeer biedt 
verschillende pakketten aan, waar-
over Peter van Eick of leden van het 
Businessteam u graag persoonlijk 
komen informeren. Voor informatie 
kunt u mailen naar petervaneick@
crowntheateraalsmeer.nl  
Kortom, het knusse theater in 
Aalsmeer staat weer met veel ple-
zier en hartelijkheid voor u klaar, 
vanaf de eerste voorstelling op za-
terdag 17 oktober bij Nijntje viert 
feest! Kijk voor het volledige pro-
gramma op de website www.crown-
theateraalsmeer.nl.

Op Ierse folk- en popsongs trakteerde het duo ‘Boxin’ the Vox’ afgelopen zon-
dag 26 juli in The Shack. Heerlijke nummers, die de regenachtige middag vro-
lijk kleurden. Het publiek zong en klapte op verzoek mee. Er hing een gezel-
lige sfeer. Complimenten voor David Plasmeijer op zang, gitaar en mandoline 
en Anne-Lotte Paymans op zang en gitaar. Aanstaande zondagmiddag kun-
nen de bezoekers van The Shack opnieuw genieten van akoestische muziek. 

Bij mooi weer, concert op terras
Acoustic Mix in The Shack
Oude Meer - Het is vakantietijd, 
maar The Shack gaat gewoon door 
met die altijd supergezellige Sum-
mer-Sunday-Afternoons! De ko-
mende weken wordt het ‘klein’ ge-
houden, want dan kunnen de mu-
zikanten, met goed weer, op het ge-
zellige terras aan het water spelen! 
Ook dit weekend op zondagmiddag 
2 augustus staat er een akoestisch 
duo met de naam Acoustic Mix. 
Acoustic Mix is een mix van zang, 
mondharmonica en twee bijzonder 
goeie en eigenzinnige gitaristen Jos 
van Hooff en Remco Tammer. Een 
mix van bekende pop, rock, reggae, 

blues en country uit de jaren zestig 
tot negentig wordt ten gehore ge-
bracht. Wie kent ze niet, de grote 
hits van: Mink deVille, The Strang-
lers, Shocking Blue, The Rolling Sto-
nes, CSNY, Elvis Presley, Golden 
Earring, John Mayall, Santa Esme-
ralda, The Shadows en vele, vele an-
deren. 
Kortom verrassend en goed! Aan-
vang 16.00 uur en de entree is gra-
tis! The Shack is zondagmiddag 2 
augustus geopend vanaf 15.00 uur 
Voor alle info: www.the-shack.info. 
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

Tuinveiling met 
aardappeltjes
Aalsmeer -  Kudelstaartse Konings 
aardappeltjes en Aalsmeerse Piet 
Vissers bonen zijn afgelopen zater-
dag 25 juli geveild bij de Historische 
Tuin. Maar natuurlijk werden ook 
‘gewoon’ bloemen en planten aan-
geboden tijdens dit maandelijkse 
evenement in het tuinbouwmuse-
um. Veilingmeester was Coos Buis 
en voor de presentatie van het veil-
goed (opsteker) droeg Dicky Eve-
leens zorg. De Historische Tuin is ie-
dere zaterdag en zondag open voor 
bezoekers. Wandel over het land-
goed, snuif rozengeuren op in de 
kas, maak kennis met oude ras-
sen en werktuigen, bezoek de the-
matentoonstelling ‘De Redding van 
Aalsmeer’ en sluit af met een drank-
je op het terras van het Tuinhuis. Er 
kunnen ook bloemen en planten 
aangeschaft worden. Bezoekers zijn 
in het weekend welkom van 13.30 
tot 16.30 uur. Meer informatie op 
www.historischetuinaalsmeer.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Goede presentatie 4 tuinideeën
Boekhuis Aalsmeer wint 
etalagewedstrijd
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer in 
de Zijdstraat heeft de eerste prijs 
gewonnen in onze Groenboeken-
etalagewedstrijd voor boekhan-
dels. In de etalage werden vier tui-
nideeën uitgewerkt: de rotstuin, de 
boerderijtuin, de pluktuin en ten-
slotte de moestuin, waarin onder 
andere kruidenplantjes en zaai-
goed werden verwerkt. Ook in de 
winkel zelf was een tuinpresenta-
tie te vinden. Het totaalbeeld met 
de verschillende thema’s, waarin 
de boeken van Forte Groen bijzon-
der goed tot hun recht kwamen, én 
het gebruik van kleuren en materi-
alen gaf de doorslag voor het win-

nen van de eerste prijs. De etala-
ges van het Boekhuis worden ver-
zorgd door Miekje Hoffscholte, de 
moeder van Boekhuis-eigenaar 
Constantijn. 
Naast erkenning voor de mede-
werkers die aan de uitstraling van 
de etalage en de hele winkel heb-
ben gewerkt, krijgt de boekhandel 
door het winnen van de prijs het in-
koopbedrag van de tuinboekenac-
tie retour, wat uiteraard een wel-
kome steun in de rug betekent. De 
tweede en derde prijs zijn gewon-
nen door respectievelijk boekhan-
del Mondria in Mijdrecht en boek-
handel Riemer in Groningen.

Ed Kriek stuurt 30.000ste 
klant weekend naar Parijs
Aalsmeer - In de Kroniek van af-
gelopen voorjaar stond vermeld dat 
Ed Kriek Optiek & Hoortechniek bij-
na haar 30.000ste klant mocht be-
groeten. 
Het was Naomi Koek uit Mijdrecht 
die er met de eer vandoor ging. 
En niet alleen de eer, want ze won 
ook het weekendje naar Parijs. Sa-
men met haar vader heeft ze gewel-
dig genoten van alle toeristische at-
tracties in Parijs waaronder de Eif-
feltoren en de Champs-Élysées. Een 
dagje Disneyland Paris kon natuur-
lijk ook niet ontbreken! Buiten het 
weekendje Parijs om, was Nao-
mi natuurlijk ook heel blij met haar 
nieuwe bril.

Start dinsdag 4 augustus met traktatie

Verse vis bij de Hoogvliet  
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 4 augus-
tus start Hoogvliet met de verkoop 
van verse vis vanuit een mobiele 
viskraam bij de supermarkt aan de 
Aalsmeerderweg. Iedere dinsdag zal 
de viskraam van 9.30 tot 17.30 uur 
verse vis verkopen. Hoogvliet is voor 
de visverkoop in zee gegaan met 
twee enthousiaste Urkers met veel 
passie voor en kennis van het pro-
duct. De verse vis die in de viskraam 
wordt verkocht, wordt rechtstreeks 
ingekocht bij diverse visleveranciers 
in Urk. De consument is dus verze-
kerd van dagverse, kwalitatief uit-

stekende vis en verschillende vis-
specialiteiten als warm gerookte 
zalm, kibbeling en lekkerbekjes. Wie 
direct een broodje of warme vis wil 
nuttigen, kan dat doen bij één van 
de statafels bij de kraam. De Hoog-
vliet slogan ‘bewezen de goedkoop-
ste’ wordt uiteraard ook in de vis-
kraam waargemaakt. 
Om de start van de viskraam te vie-
ren, wordt op de openingsdag (dins-
dag 4 augustus) de hele dag Hol-
landse Nieuwe haring en warm ge-
rookte zalm uitgedeeld om te proe-
ven.

Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer

Petitie voor eerlijke bananen
Aalsmeer - 84 Procent van de Ne-
derlanders wil dat de boeren en ar-
beiders die bananen telen een in-
komen verdienen waar zij van kun-
nen leven. Dat blijkt uit een con-
sumentenonderzoek van Q&A Re-
search & Consultancy. In de praktijk 
geven weinig supermarkten inzicht 
in de prijs die zij betalen aan bana-
nenboeren. De Fairtrade Gemeente 
roept landelijk supermarkten daar-
om op transparant  te zijn over hun 
betaling aan bananenboeren. Op 
zaterdag 9 mei beloonde de lan-
delijke FairTrade Gemeente super-
marktketens Plus en Spar omdat zij 
aantoonbaar maken dat ze een prijs 
betalen die organisaties van boeren 
en arbeiders in staat stelt te investe-
ren in betere leef- en werkomstan-
digheden. Zij betalen via het keur-
merk minimaal 41 eurocent per ki-
lo bananen aan de boerenorganisa-
ties en plantages in Colombia waar 

de bananen vandaan komen. Dat 
bedrag bestaat uit een minimum-
prijs en een extra ontwikkelingspre-
mie die de boeren en arbeiders ge-
zamenlijk investeren in verbeterin-
gen. Om de supermarkten te berei-
ken vraagt ook de Werkgroep Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer kaarten 
te tekenen. Deze kaarten kunnen 
dan later worden aangeboden aan 
supermarkten in Aalsmeer. 

Elke vrijdag of zaterdag in augus-
tus staat een FairTrade werkgroep-
lid met de kaarten bij een super-
markt  en vraagt u om de kaart in 
te vullen. De kaarten zijn ook in de 
Wereldwinkel te vinden. Meer infor-
matie op: www.fairtradegemeenten.
nl. Wie in contact wil komen met de 
Werkgroep  in Aalsmeer, kan een 
mail sturen naar jbkooij@kabelfoon.
nl of telefonisch contact opnemen 
met Betty Kooij via 0297-321509.

Humanitas Home-Start is 
op zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Home-Start is een pro-
gramma dat opvoedingsondersteu-
ning biedt aan gezinnen met jon-
ge kinderen die het tijdelijk moeilijk 
hebben. De ondersteuning wordt 
gegeven door vrijwilligers die het 
leuk vinden om ouders en hun kin-
deren door deze moeilijke tijd te 
helpen. Home-Start is een eviden-
ce based programma. Dat bete-
kent dat wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat het pro-
gramma werkt. Ouders voelen zich 
prettiger en gaan positiever met 
hun kinderen om. In de regio Am-
stelland is Home-Start nu al vijf jaar 
actief in Amstelveen en sinds vorig 
jaar ook in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Moeders die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken, mogen zich-
zelf aanmelden. Home-Start is laag-
drempelig wat betekent dat er geen 
indicatie voor nodig is. In een eer-
ste afspraak met de coördinator 
worden de vragen van moeder ge-

inventariseerd. Daarna gaat de co-
ordinator op zoek naar een vrijwil-
liger. De ondersteuning wordt een 
dagdeel per week gegeven voor 
een periode van maximaal een jaar, 
maar met veel gezinnen gaat het al 
eerder weer een stuk beter. Vrijwilli-
gers van Home-Start krijgen vooraf 
een training van vier dagdelen. Op 
11 en 18 september is de eerstvol-
gende training voor nieuwe vrijwil-
ligers. Daarnaast worden er tal van 
activiteiten georganiseerd, zoals in-
tervisiebijeenkomsten en presen-
taties door professionals. Wie zich 
door bovenstaand verhaal aange-
sproken voelt en het leuk vindt om 
in Aalsmeer en/of Kudelstaart een 
gezin te ondersteunen kan contact 
opnemen met de vrijwilligerscoördi-
nator Marina Casadei via telefoon-
nummer: 06-23380634. Mailen kan 
ook naar m.casadei@humanitas.nl.  
Meer informatie over Home-Start is 
te vinden op www.home-start.nl.

Open dag op 5 september
Appartementen met nu of 
later mogelijkheid tot zorg
Aalsmeer - Naarmate de overheid 
de zorg steeds meer aan de men-
sen zelf overlaat, groeit de interes-
se in appartementen met moge-
lijkheid tot zorg. Toch blijft dit voor 
veel mensen nog iets ‘voor later’, ver 
weg. Het is jammer en onterecht dat 
mensen dit beeld hebben, volgens 
Frans van Berkel, projectontwikke-
laar van het complex in Aalsmeer: 
“Onze appartementen aan het Mo-
lenpad zijn prachtige huur- en koop 
appartementen, met op termijn de 
mogelijkheid tot zorg vanwege de 
nauwe samenwerking die we heb-
ben met het Zorgcentrum Aelsmeer! 
Het hoeft natuurlijk nog niet, maar 
de mogelijkheid is er. Dat is toch 
een luxe!” Hoogendoorn Makelaar-
dij ontvangt veel geïnteresseerden 
die nu nog helemaal niet zorgbe-
hoevend zijn. “Het gaat er juist om 
dat je zo lang mogelijk kunt blij-
ven leven op de manier en op het 
niveau waarop je dat wilt. Vaak zijn 

het mensen die in hun omgeving 
hebben gezien hoe kennissen af-
hankelijk worden van familie en bu-
ren, of hoe stellen gescheiden wor-
den. Dat willen ze voor zijn. Hier kun 
je zorg aan huis, op maat krijgen, 
op termijn of direct, of alleen huis-
houdelijke hulp. En omdat het com-
plex zeer centraal ligt, heb je werke-
lijk alles bij de hand op loopafstand: 
winkels, de supermarkt, de bakker, 
de drogist, de bloemist en gezelli-
ge lunchtentjes, bijvoorbeeld bij het 
nabij gelegen haventje.”
Op zaterdag 5 september organi-
seert Van Berkel in samenwerking 
met Hoogendoorn Makelaardij en 
het Zorgcentrum Aelsmeer opnieuw 
een open dag voor geïnteresseer-
de huurders en of kopers. Natuurlijk 
geheel vrijblijvend. De koffie staat 
klaar vanaf 10.00 uur in de zonni-
ge binnentuin en er zullen mensen 
aanwezig zijn om geïnteresseerden 
een rondleiding te geven.

Nog even spannend!
Volgende week uitslag van 
Tourspel van Meerbode
Aalsmeer - De Tour de France is 
ten einde. Afgelopen zondag 26 ju-
li was de finish in Parijs. Spannend 
was het toen al niet meer wie dit 
grote wielerevenement op naam 
had geschreven. Vanwege de regen 
waren de wegen glad en valpartij-
en op de keien leek de organisatie 
geen goed idee. Chris Froome heeft 
opnieuw de Tour de France gewon-
nen. De meeste deelnemers aan het 
Tourspel van de Nieuwe Meerbode 
hadden deze wielrenner ook getipt 
als winnaar, het is de hoogste sta-
pel. Naast de vraag wie wint de Gele 
trui werd ook gevraagd voor de hoe-
veelste keer de Tour de France ge-
start is in Nederland en hoeveel Ne-
derlandse tourwinnaars er tot nu toe 
zijn. Geen moeilijke vragen zo bleek. 
Nagenoeg alle inzenders hebben 

zesde keer genoteerd en dit is juist 
en de Nederlandse tourwinnaars 
zijn natuurlijk Jan Janssen in 1968 
en Joop Zoetemelk in 1980, twee 
dus. Deze vraag hadden allen goed. 
De oplossing van de puzzel bleek 
ook een leuke en niet al te moeilij-
ke tijdsbesteding: Van Dom tot Eif-
feltoren, een weg met pieken en da-
len. Heel veel winnaars dit keer. Wie 
wint nu de Cube Peleton racefiets 
van 649 euro van Waning Tweewie-
lers, de cheque ter waarde van 100 
euro van Sparnaaij Juweliers, de Ti-
fosi sportbril van Bert de Vries Fiet-
sen of het doosje rose, witte of rode 
wijn van Wijnhandel Wittebol? De 
bekendmaking volgt volgende week 
in deze krant. Met de winnaars en 
de gulle gevers wordt contact opge-
nomen.

Superhelden thema van 
Kindervakantieweek
Aalsmeer - Van 10 tot en met 14 
augustus, de laatste week van de 
zomervakantie, staat voor 200 kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar de Kin-
dervakantieweek weer op het pro-
gramma. Thema dit jaar is ‘superhel-
den’ en er worden hutten gebouwd 
en spelletjes gedaan op het terrein 
van de Atletiekvereniging aan de 
Sportlaan 43a. Inschrijven is overi-
gens niet meer mogelijk, uitverkocht 
deze gezellige afsluiting van de va-
kantie. De week begint maandag 
met hutten bouwen, dinsdag staat 
in het teken van sport, woensdag 
wordt het feest tijdens de zeskamp, 
donderdag gaat verder gebouwd 
worden aan de hutten en wordt er 
geknutseld. In de avond wordt een 
disco gehouden in de N201 aan de 

Zwarteweg rond het thema ‘super-
helden’. Vrijdag tot slot is de laatste 
kans om foto’s te maken van de hut-
ten, want in de loop van de ochtend 
worden ze afgebroken. En natuur-
lijk worden ook deze dag nog meer 
leuke activiteiten georganiseerd. Al-
le dagen zijn van 10.00 tot 16.00 uur. 
De organisatie van de Kindervakan-
tieweek is in handen van de Bin-
ding. Tessa Westerhof en Onno Ko-
blens, beiden geen onbekende voor 
trouwe bezoekers, zijn als leiders 
nauw betrokken bij de organisatie. 
En natuurlijk krijgen deze twee hulp 
van een grote groep vaste vrijwilli-
gers. 
Voor vragen of informatie kan con-
tact opgenomen worden via kinder-
vakantieweek@debinding.nl. 

Aalsmeer - Er zijn plaatsen vrij in 
een Leesgroep in Aalsmeer die Ne-
derlandse en vertaalde literatuur 
leest en bespreekt. De groep maakt 
daarbij een keuze uit de literatuur-
lijst van de landelijke organisatie 
Senia. De boeken worden bespro-
ken aan de hand van ‘leeswijzers’ 
met discussievragen, waardoor de 
discussie diepgang krijgt en minder 
kans loopt te verzanden. De lees-

groep komt eens in de 5 à 6 we-
ken bij elkaar op dinsdagmiddag. 
Het komend seizoen bespreekt de 
groep boeken als ‘Ik kom terug’ van 
Adriaan van Dis en ‘De cirkel’ van 
Dave Eggers. Wie interesse heeft, 
kan voor meer informatie terecht 
bij de contactpersoon van de lees-
groep, mevrouw Helen Conijn via e-
mail helenconijn@kabelfoon.nl of 
telefonisch via 0297-327716.

Plaatsen vrij in Leesgroep

Brandstichting in jeugdhonk
Kudelstaart - Om middernacht van 
woensdag 22 op donderdag 23 ju-
li kregen politie en brandweer een 
brandmelding in Kudelstaart. De 
brandweer ging met groot materieel 
op weg, omdat gedacht werd dat 
de brand woedde in de Proosdijhal. 
De hoge vlammen waren echter af-
komstig uit het jeugdhonk achter de 
sporthal aan het Wetenschappers-
pad. De brandweer had het brandje 
snel onder controle, maar heeft niet 
kunnen verkomen dat er behoorlij-
ke schade is ontstaan. Er is rook- 
en roetschade aan de ontmoetings-
plek en enkele struiken en takken 

van bomen zijn verschroeid door de 
hitte. Getuigen hebben net voor de 
brand een tiental jongens en mei-
den zien wegrennen. Sommige van 
hen schreeuwden daarbij. 
De brandweer heeft ter plaatse on-
derzoek gedaan. Er is duidelijk spra-
ke van brandstichting. Dit is gemeld 
bij de gemeente. Het hek van het 
jeugdhonk is nu afgesloten.
De politie hoopt meer getuigen 
te kunnen spreken om de daders 
te kunnen achterhalen. Wie meer 
weet, wordt verzocht te bellen naar 
0900-8844 of anoniem via 0800-
7000. 

Subsidiepot voor duurzame 
energiemaatregelen bijna op
Aalsmeer - Op 28 juli heeft het Col-
lege van burgemeester en wethou-
ders besloten om twee subsidiebe-
dragen voor het verduurzamen van 
bestaande particuliere woningen 
samen te voegen.
Het gaat hierbij om de subsidie voor 
duurzame bouwkundige maatrege-
len en subsidie voor duurzame in-
stallatietechnische maatregelen. 
Door het samenvoegen van deze 
twee subsidies kan het totaalbedrag 
efficiënter ingezet worden voor het 
verduurzamen van woningen. De 
Provincie Noord-Holland heeft de-
ze subsidies in 2013 in het leven ge-
roepen en inwoners van Aalsmeer 
kunnen tot uiterlijk 31 maart 2016 
bij de gemeente een subsidie aan-
vraag doen. De kans is echter groot 
dat het budget voor 31 maart 2016 
al op is. “De pot is bijna leeg”, zo 

laat de gemeente in een persbe-
richt weten. Wie nog in aanmerking 
wilt komen voor deze subsidie kan 
meer informatie vinden op www.
aalsmeer.nl/duurzaam, contact op-
nemen via de e-mail: energiebespa-
ringaalsmeer@amstelveen.nl of bel-
len met 0297-387575. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/





Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Ter inZage:

t/m 30-07-15: Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thai-
landlaan (met bijbehorende stukken)

t/m 30-07-15: ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden (met bijbehorende stukken)

t/m 05-08-15: aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en es-
cortbedrijven

t/m 05-08-15: verordening tot wijziging van de Algemene 
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer 
(prostitutiebeleid) 

t/m 05-08-15: nadere regels voor seksinrichtingen en es-
cortbedrijven

t/m 13-08-15: bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aals-
meer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken

t/m 14-08-15: De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en 
de verklaring van geen bedenkingen en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen met bestemmingsplan Hornmeer, 
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)

t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29

t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

t/m 21-08-15: Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en 
bijbehorende stukken) en herziening van het 
bestemmingsplan “N201-zone”

t/m 27-08-15: Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. “Horeca-
voorziening Kudelstaartseweg 295-297’ (met 
de  bijbehorende stukken)

t/m 03-09-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine) 
en 2B (blokhut) m.b.t.  het brandveilig ge-
bruik t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.

officiële Mededelingen
30 juli 2015

Verordeningen en regleMenTen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij be-
sluit van 28 juli 2015;
- Artikel 8 van de Nadere regels voor subsidiering duurzame 

energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren 
gemeente Aalsmeer 2013-2016 hebben laten vervallen.

omschrijving
In artikel 8 werd het subsidieplafond opgesplitst in twee 
delen; een deel voor bouwkundige maatregelen en een deel 
voor installatietechnische maatregelen. Vanwege grote be-
langstelling voor subsidie voor bouwkundige maatregelen is 
besloten deze splitsing te laten vervallen en is er één subsi-
dieplafond voor alle maatregelen.  

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 249i (Z-2015/039918); het veran-

deren van een inrichting tbv. verkoop en opslag van 
consumentenvuurwerk(ontvangen 20 juli 2015) (Activi-
teitenbesluit);

- Aalsmeerderweg 209 (Z-2015/041196); het aanleggen 
van een in-uitrit op voorerf (ontvangen 25 juli 2015);

- Cyclamenstraat 1A (Z-2015/040991); het plaatsen van 
een combicontainer en toilet t.b.v. schilderwerk van 17/8 
t/m 30/10 (ontvangen 22 juli 2015);

- Rietwijkeroordweg 59 kwek. (Z-2015/041072), afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het inrichten van een 
tijdelijk parkeerterrein voor festival (ontvangen 24 juli 
2015);

- Ophelialaan 94 (Z-2015/041119); het inbouwen van een 
nieuw pizza filiaal en aanbrengen van reclame (ontvan-
gen 24 juli 2015)’;

- Ophelialaan 94 (Z-2015/041032); melding Activiteiten-
besluit t.b.v. het starten van een pizzaafhaal- en bezorg-
service (ontvangen 24 juli 2015);

- Ophelialaan 109 (Z-2015/040762), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. kamer gewijze verhuur en 
het melden van brandveilig gebruik (ontvangen 23 juli 
2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 459 (Z-2015/040683), slopen schuur en 

verwijderen asbesthoudende materialen (ontvangen 22 
juli 2015);

- Hadleystraat 10 (Z-2015/041063), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen uit een schuur/garage (ont-
vangen 24 juli 2015);

- Hadleystraat 10 (Z-2015/041455), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen uit grage.schuur (ontvangen 
27 juli 2015);

- Oosteinderweg 186 (Z-2015/041263), het slopen van de 
aanbouw aan zij- en achterkant van de woning en het 
verwijderen van de dakkapel (ontvangen 27 juli 2015);

- Oosteinderweg 247C (Z-2015/040321), melding brand-
veilig gebruik n.a.v. verbouwingswerkzaamheden (ont-
vangen 20 juli 2015);

- Oosteinderweg 247C (Z-2015/040728), het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 juli 
2015).

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:
- Aalsmeerderweg 325 (Z-2015/031547). Het wijzigen van 

een bestemmingsplan t.b.v. bedrijfsruimte (verzonden 27 
juli 2015):

- bij Sportpark Hornmeer/ nabij Burgemeester Kastelein-
weg (Z-2015/035146), het tijdelijk aanleggen van een 
in-en uitrit t.b.v. bouwverkeer (verzonden 28 juli 2015);

- Stommeerweg 56 (Z-2015/027276), het vergroten van 
een woonhuis (verzonden 21 juli 2015).

rectificatie
- Legmeerdijk 269 (Z-2015/015399), het vergroten van 

een bedrijfsruimte en het wijzigen van gevels (verzonden 
29 juni in plaats van 29 juli 2015).

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Boomgaard 87 (Z-2015/030765), het plaatsen van een 

carport voor een garage;
- Koningsstraat 94 (Z-2015/028943), het aanleggen van 

een in-en uitweg.

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

oPeningSTijden Balie BouWen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

WijkinforMaTie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 de coMMiSSieVergadering 
oVer een geagendeerd onderWerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

oVerige lokeTTen en inforMaTie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

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

calaMiTeiTenTelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Uiterweg 379 (Z-2015/032412), het plaatsen van een 

blokhut (verzonden 22 juli 2015).

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. 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 ad-
vertentie:
- Mijnsherenweg 24D (Z-2015/027763), het doorbreken 

van een muur in een brandafscheiding (verzonden 24 juli 
2015).

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Azaleastraat 2 (Z-2015/039856), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een mutatiewoning (verzonden 
21 juli 2015);
- Oosteinderweg 247 C (Z-2015/040728), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen (verzonden 27 juli 2015);

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Hadleystraat 10 (Z-2015/041063), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 27 juli 2015).

Niet geaccepteerde 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.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is aangevraagd;
- Lakenblekerstraat, Teelmanstraat en Visserstraat (Z-

2015/040340), Classic Demorace van Motoren en Auto’s 
op 19 en 20 september 2015 (ontvangen 23 juli 2015).

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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 ad-
vertentie:
- Kudelstaartseweg 20 (Z-2015/037162), 22ste Grote Prijs 

van Aalsmeer op 4 oktober 2015 (verleend 16 juli 2015).
- Drie Kolommenplein 1 (Z-2015/029947), Vitaliteit 50+ 

markt op 3 oktober 2015 (verleend 21 juli 2015).
- Arianestraat (Z-2015/032637), Buurtbarbecue de Brink 

op 22 augustus 2015 (verleend 21 juli 2015).
- Catharina Amalialaan 66D (Z-2015/032644), Landenfeest 

op 4 september 2015 (verleend 22 juli 2015).
- Dreef 3 (Z-2015/039660), Circus Freiwald van 20 t/m 23 

augustus 2015 (verleend 22 juli 2015).

collecTeS

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

Verleende STandPlaaTSVergunningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende 
standplaatsvergunning is verleend. 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 ad-
vertentie:
- Poldermeesterplein en Pompplein (Z-2015/039698), Vas-

te standplaatsvergunning voor het verkopen van verse 
zelfgemaakte patat, snacks en ijs van 18 juli 2015 t/m 
18 juli 2020 (verleend 21 juli 2015).

Voor Meer inforMaTie: WWW.aalSMeer.nl

Aalsmeer - Sinds begin april voert 
aannemer Van Baarsen buisleidin-
gen B.V. werkzaamheden uit aan 
de kabels en leidingen op de Uiter-
weg.Het doel van deze werkzaam-
heden is het vernieuwen van de on-
dergrondse infrastructuur in op-
dracht van elektriciteitsbedrijf Lian-
der, drinkwaterbedrijf PWN en CIF 
voor de glasvezelkabel. 
Door het samenvoegen van deze 
projecten en de complexiteit hier-

van lopen de werkzaamheden uit 
tot naar verwachting eind augustus. 
Aannemer Van Baarsen is, in op-
dracht van een aantal organisaties, 
dus bezig met een net verbetering, 
zodat straks de inwoners van de Ui-
terweg kunnen rekenen op minder 
stroomuitval. Ook worden waterlei-
dingen vernieuwd en wordt gewerkt 
aan de aanleg van glasvezel.
De aannemer blijft zijn uiter-
ste best doen om de overlast 

tot een minimum te beperken. 

Vragen, opmerkingen?
Namens Van Baarsen Buisleidingen 
is Ruud Huijg het eerste aanspreek-
punt op het werk, hij is bereikbaar 
via 06-10473606. Bij hem kunnen 
inwoners terecht met vragen over 
het project, de planning en moge-
lijke klachten of opmerkingen. Ook 
kan contact opgenomen via email: 
uiterweg@vbaarsen.nl.

Werkzaamheden Uiterweg 
duren tot eind augustus
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‘Vervoer via Reisburo ‘Op Stap’’
Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s en busjes in eigendom 
en verschillende vrijwillige chauffeurs waarop een beroep kan worden 
gedaan, via ons reisburo ‘Op Stap’. Deze service is ingesteld voor alle bewo-
ners van Zorgcentrum Aelsmeer en alle cliënten die thuiszorg van Thuis-
zorg Aalsmeer ontvangen en/of aan een Ontmoetingsgroep deelnemen. 
Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u bellen op: maandag- woens-
dag- en vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur. Voor de planning is het beter als u 
enkele dagen van te voren belt: 0297-326050.
De kosten van het vervoer zijn als volgt:
Er is een starttarief van € 2,50 en voor dit tarief kunt u maximaal 5 kilome-
ter weggebracht worden. Maar ook als u minder dan 5 kilometer rijdt blijft 
het starttarief € 2,50. Auto en chauffeur moeten immers ook naar u toeko-
men. Boven de 5 kilometer komt er € 0,50 per kilometer bij. Deze service is 
bedoeld voor vervoer in onze eigen omgeving.
Vanaf 20 kilometer is de kilometerprijs € 0,25.Wilt u een reis maken van 
bijvoorbeeld 100 kilometer dan kan het reisbureau dit wel voor u regelen, 
maar we zullen dat niet met de eigen auto’s doen. Het reisbureau kan wel 
voor u uitzoeken hoe u op de gewenste bestemming kunt komen en infor-
meren wat de kosten zijn. 

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

Betrokken en kostenbewust
Duurzaam en financieel 
gezond jaar Meerlanden
Rijsenhout - Terugkijkend op 2014 
is sprake van een goed jaar voor af-
valverwerkingsbedrijf Meerlanden. 
De omzet bedroeg 59 miljoen en het 
resultaat komt uit op 3 miljoen. Dit 
is boven verwachting. Door kosten-
besparing is Meerlanden erin ge-
slaagd een beter resultaat neer te 
zetten. En inmiddels behoren aan-
loopverliezen van het vergistings-
project tot het verleden, wat uiter-
aard heeft bijgedragen aan de ver-
betering van het resultaat. 
Gezonde balansverhoudingen, een 
solide solvabiliteit en de goede re-
sultaatontwikkeling bieden ook 
ruimte om een hoger dividend uit 
te keren. De dividenduitkering aan 
de aandeelhoudende gemeenten 
van Meerlanden betekent een ver-
hoging van 80% vergeleken met vo-
rig jaar. 
Ger de Jong, Algemeen Directeur 
Meerlanden: “Goede resultaten 
moeten we gezamenlijk delen. Dat 
ligt in het verlengde van onze kern-

waarden. De uitkering van 2 miljoen 
aan dividend is passend in de relatie 
tussen het bedrijf en haar partners.”
 
Breder verslag
Het jaarverslag 2014 van Meerlan-
den is vanaf nu online beschikbaar 
op jaarverslag.meerlanden.nl. Dit 
jaar is het verslag breder van op-
zet dan eerdere verslagen. Het jaar-
verslag sluit dit jaar beter aan op 
de wijze waarop Meerlanden ope-
reert: open, gedegen, maatschap-
pelijk betrokken en kostenbewust. 
Daardoor is het jaarverslag meer 
geworden dan alleen een verslag 
over de activiteiten die Meerlan-
den uitvoert, maar wordt ook verteld 
op welke wijze zij dat doet. De wijze 
waarop Meerlanden opereert is te-
rug te voeren op vijf kernwaarden: 
Meer winnen uit afval; Meer betrok-
kenheid bij de buurt; Meer groene 
energie en warmte; Meer mogelijk-
heden voor mensen en meer finan-
ciële waarde

Met korte natuurvertellingen
Open dag Tuin van Bram 
Uithoorn - Op zondag 2 augustus is 
al weer de voorlaatste open dag van 
de Tuin van Bram de Groote in 2015. 
Dit dankzij het mooie weer veel 
bloeiende borders en volop rijpend 
fruit in de boomgaard. Heel bijzon-

der is dit keer het optreden van Elza 
Vis. Elza heeft een rijke ervaring als 
verhalenverteller. Zij zal ook dit jaar 
weer in de tuin onder de trompet-
boom voor belangstellenden kor-
te natuurverhalen vertellen. De ver-
halen zijn gepland om half twee en 
half drie. De Tuin van Bram ligt op 
de hoek van  de Boterdijk en Elzen-
laan in Uithoorn. 
De Tuin van Bram betreden kun-
nen belangstellenden via de zij-in-
gang tegenover de werkschuur aan 
de Elzenlaan. Fietsen kunnen wor-
den gestald bij de werkschuur. De 
toegang is gratis.

Vaartocht met 
de Bovenlanden
Aalsmeer - Voor begunstigers en 
sponsors van Stichting de Boven-
landen vindt op Vrijdag 14 augus-
tus de jaarlijkse vaartocht plaats. 
De tocht voert dit jaar naar het na-
tuurgebied in de Oosteinderpoel via 
de Ringvaart. Gevaren wordt met de 
MPS River Queen en maximaal 125 
deelnemers mogen instappen. Er 
wordt om 19.00 uur vertrokken van-
af zorgcentrum Aelsmeer. De boot is 
bereikbaar via het paadje in de Ka-
naalstraat. De vaartocht duurt tot 
circa 21.30 uur. Aanmelden vooraf 
is beslist noodzakelijk en dit kan tot 
1 augustus via info@bovenlanden.nl 
of door bericht te sturen naar Stich-
ting de Bovenlanden, Postbus 356, 
1430 AJ Aalsmeer.

Goede reis, welkom thuis
Digitaal uitzwaaien én 
verwelkomen op Schiphol
Aalsmeer - De gratis service ‘Goe-
de reis, Welkom thuis’ waarmee een 
reiziger via de videoschermen van 
Schiphol door vrienden of fami-
lie kan worden uitgezwaaid, is ver-
nieuwd. Het is nu ook mogelijk een 
‘zwaaivideo’ te maken voor reizi-
gers, die na een reis weer op Schip-
hol áánkomen. Bovendien kun je 
nu vrienden uitnodigen om mee te 
zwaaien, zodat je samen vanaf huis 
de reis van je vriend of geliefde nog 
specialer kunt maken. Een reis is 
altijd een bijzonder moment, als je 
vertrekt en als je weer terugkomt. 
Om dat moment extra kleur te ge-
ven én voor mensen die niet bij ver-
trek of aankomst aanwezig kunnen 
zijn, heeft Schiphol de zwaaiservice 
ontwikkeld. Want wat is nou leuker 
dan bij aankomst of vertrek op de 
videoschermen van Schiphol te zien 
dat je dierbaren aan je denken?
 
Nieuw: groepsvideo
Nieuw is dat je via e-mail of fa-

cebook vrienden kunt uitnodigen 
om óók een video te maken voor 
een gezamenlijke vriend. Schiphol 
maakt er dan zelf een compilatie 
van. Via http://schiphol.nl/goeder-
eiswelkomthuis kun je via desktop, 
tablet of smartphone de video een-
voudig opnemen. 

Via de vernieuwde website kun je 
aangeven wanneer de reiziger aan-
komt of vertrekt. Schiphol ‘Goe-
de reis, Welkom thuis’ zorgt er-
voor dat de video precies op het 
goede moment aan de reiziger ge-
toond wordt. Grote kans dat hij of zij 
de boodschap ziet, want jouw film-
pje wordt op het door jou aangege-
ven moment afgespeeld op de grote 
schermen bij de bussen, op Schip-
hol Plaza (bij de treinen), in lounge 
4 achter de paspoortcontrole, op de 
schermen bij elke gate én boven de 
bagagebanden in de aankomsthal-
len. En Schiphol stuurt de video ook 
nog toe via e-mail of facebook!

Kinderen en kunst
Tekenen over de natuur...
Aalsmeer - Beau van Wieringen is 
tien jaar. Het is haar wens om kin-
derboeken te gaan schrijven en il-
lustreren. Hier bestudeert Beau de 
slak van dichtbij, die zij mee nam 
naar de Werkschuit. De slak heeft 
ogen op steeltjes en een mooie spi-

raalvorm op het slakkenhuis. De 
slak-tekening zit verstopt tussen de 
bloemen op de grote kleurplaat in 
de etalage naast het Boekhuis in de 
Zijdstraat.

Foto: Annefie van Itterzon

Ines v/d Boon en Eppo Buskermolen

Muzikale politici op radio
Aalsmeer -  Aalsmeerse politici ho-
ren praten over muziek in plaats van 
politiek? Luister dan deze week ze-
ker naar Radio Aalsmeer. Zaterdag 
1 augustus is namelijk politica Ines 
van der Boon (CDA) te gast bij de 
zomerspecial van ‘Aalsmeer Poli-
tiek’ van 12.00 tot 13.00 uur. Zij laat 
haar favoriete composities horen en 
licht deze toe. Bij ‘De top 10 van…’ 
van 20.00 tot 21.00 uur schuift Ep-
po Buskermolen (CDA) maandag 3 
augustus aan. Hij laat zijn muzikale 
top 10 horen. 
De programmamakers van jeugd-
programma ‘Let’sGo2theDisco’ op 
vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zijn 
terug van vakantie en dat betekent 
dat zij vrijdagavond 31 juli een kers-
verse uitzending hebben. Kim en 
Joey interviewen zwembad de Wa-
terlelie over de zwem4daagse en de 
cursussen die zij na de zomer aan-
bieden. Daarnaast zijn alle kinderen 
welkom om te komen vertellen over 
hun vakantie. Zin om langs te ko-
men? De studio van de lokale om-
roep bevindt zich aan de Van Cleeff-
kade 15 (in de Crown studio’s). 
De programmamakers van ‘Door de 
Mangel’ van 19.00 tot 20.00 uur zijn 
nog wel op vakantie. Daarom heb-
ben zij een interessante herhaling 
uitgezocht. Maandag 3 augustus 

is welzijnswerker Frans Huijbregts 
‘nogmaals’ te gast. 

Jouw favoriete zomerhit
Radio Aalsmeer zendt ook dit jaar 
(waarschijnlijk op 30 augustus) 
weer de Zomerse 50 uit. Deze hit-
lijst bestaande uit zomerhits wordt 
helemaal samengesteld door luis-
teraars. Stemmen op jouw favorie-
ten? Dit kan op www.zomerse50.
nl. Inspiratie op doen voor zomer-
se muziek? ‘Halte Zwarteweg’ (ie-
dere donderdag van 18.00 tot 19.00 
uur) en ‘Vrijdagavondcafé’ (iede-
re vrijdag van 21.00 tot 23.00 uur) 
zenden in verband met de zomerva-
kantie heerlijke zomerse plaatjes uit. 
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel en via 
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. Elke avond en in 
het weekend overdag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en inte-
ressante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks overdag kan ge-
noten worden van fijne muziek. Uit-
zendingen zijn terug te beluisteren 
via de website. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter (@RadioAalsmeer) 
en Facebook (www.facebook.com/
radioaalsmeer)

De organisatiecommissie van de reünie: Dick, Rene, Nico, Moniek en Chris.

Inschrijving is heropend!
Reünie van Bovenkerkse 
scholen op twee locaties
Bovenkerk - Na een tijdelijke stop 
is de inschrijving weer heropend. 
Zegt het voort, er kunnen nog meer 
reünisten van de Bovenkerkse scho-
len (Aloyssius en Maria) verwelkomt 
worden. Een tweede locatie is bij de 
reünie betrokken. Naast het Noord-
damcentrum is ook café restaurant 
Silversant op 12 september een ont-
moetingsplek. Beide locaties begin-
nen om 19.00 uur, zaal open vanaf 
half zeven. 
“Het gaat voor eenieder een gewel-
dige avond worden. Met mensen uit 
alle windstreken en nu al ontzet-
tend veel leuke reacties. De oud-
ste inschrijfster is 93 jaar. Er komen 
tot nog toe 15 meesters en juffen, 
maar er komen ook nog steeds aan-
meldingen bij”, vertelt de organisatie 
enthousiast. Al 700 oud-schoolgan-
gers hebben zich ingeschreven en 
er kunnen er nu dus nog meer bij! 
De deelnemers aan de reünie die-
nen zich te melden  met hun toe-
gangsbewijs en krijgen hiervoor 
in de plaats een naamkaartje. Dit 
kan vanaf half zeven, uitsluitend bij  
het Noorddamcentrum. Van daar-

uit wordt de groep verdeeld over de 
twee locaties. Parkeren kan bij voet-
balvereniging RODA23 en industrie-
terrein Bovenkerk, een paar minuten 
lopen van de locaties. Ook rijden  er 
enkele pendelbusjes. Er is een gra-
tis fietsenstalling in de buurt van Sil-
versant en het Noorddamcentrum. 
Om er een echt avondje Bovenkerk 
van te maken, heeft de organisatie 
nog meer nieuws. De vrienden van 
de Bovenkerkse Urbanus laten we-
ten dat op de avond van de reünie 
de kerktoren, tot zonsondergang, 
open is om te beklimmen. Tevens 
kan een kijkje genomen worden in 
de etalage van de ‘Winkel van Her-
inneringen’ in de etalage van de fa-
milie Hoogeveen. Hier kunnen alle 
deelnemers alvast in de stemming 
komen bij het zien van onder an-
dere de eerste steen van de school, 
een lessenaar, oude schoolplaten en 
heel veel foto’s. Voor de laatste in-
formatie en inschrijving: www. bo-
venkerksereunie.nl. De organisatie 
van de reünie bestaat uit Dick, Re-
ne, Nico, Moniek en Chris. “Tot 12 
september”, aldus dit vijftal.

Getuigen gezocht!
Klein geldbedrag weg na 
inbraak kinderboerderij
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
26 op maandag 27 juli is ingebroken 
in kinderboerderij Boerenvreugd in 
de Hornmeer. Om binnen te komen 
hebben de dieven twee ramen ge-
forceerd. De beheerders dachten bij 
aankomst dat door de storm takken 
tegen de ruiten waren gekomen en 
deze hierdoor kapot gegaan waren. 
Bij binnenkomst troffen de beheer-
ders een groot aantal stukken glas 
aan. De ‘bezoekers’ hadden diver-
se flesjes fris op de grond stuk ge-
gooid. Er is slechts een klein geld-

bedrag ontvreemd, maar de scha-
de is groot. Geprobeerd is ook om 
de kluis mee te nemen, maar dit is 
niet gelukt. Omdat de ramen open 
stonden en het behoorlijk heeft ge-
regend, is er ook waterschade. Een 
computer onder het raam is nat ge-
worden en zo goed als zeker niet 
meer bruikbaar. Mogelijk zijn er ge-
tuigen van deze kinderachtige en 
laffe inbraak. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844 of anoniem via 0800-
7000.

Onwel door 
suikerziekte
Aalsmeer - Op woensdag 22 ju-
li om kwart over twaalf in de mid-
dag kreeg de politie een melding 
dat langs de Burgemeester Kas-
teleinweg een auto langs de kant 
stond met daarin een onwel gewor-
den bestuurder.
De 53 jarige man uit Zoetermeer 
bleek last van zijn suikerziekte te 
hebben. Nadat hij wat gegeten had, 
knapte de man weer op. De am-
bulancedienst is ter plaatse ge-
weest, maar heeft geen hulp hoe-
ven te verlenen. De man was weer 
aardig in orde. Zelf naar huis rijden, 
vonden de hulpdiensten nog geen 
goed idee. De bijrijder is achter het 
stuur gekropen en heeft de 53 jari-
ge naar huis gebracht. 

Vernieling aan 
bushokje
Aalsmeer - Rond half een in de 
nacht van woensdag 22 op don-
derdag 23 juli kreeg de politie 
een melding dat twee jongens 
stenen aan het gooien waren te-
gen het bushokje aan de Dreef. 
De jongens holden vervolgens 
weg in de richting van het zwem-
bad. Agenten zijn direct pols-
hoogte gaan nemen, maar de 
zoektocht heeft niets opgeleverd. 
De daders waren reeds gevlo-
gen. De vernieling aan het bus-
hokje is inmiddels weer gerepa-
reerd. Mogelijk zijn er meer ge-
tuigen, zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Behandeling in september
Startnotitie Zwarteweg naar 
raad voor besluitvorming
Aalsmeer - Op 28 juli heeft het col-
lege besloten de ‘Startnotitie Zwar-
teweg’ ter besluitvorming voor te 
leggen aan gemeenteraad. De plan-
ning is dat deze startnotitie in de 
gemeenteraad van september be-
handeld wordt. Dinsdag 9 juni  had 
het College van burgemeester en 
wethouders de concept startnotitie 
Zwarteweg al vrijgegeven voor in-
spraak. Alle omwonenden en geïn-
teresseerden zijn hierover geïnfor-
meerd tijdens een informatiebijeen-
komst op 23 juni in het gemeente-
huis en konden hier een reactie op 
geven. Zeven omwonenden hebben 
in totaal veertien schriftelijke reac-
ties ingediend. Inmiddels zijn alle 
reacties verwerkt en van commen-
taar voorzien in een nota van be-
antwoording. De startnotitie kan 
nu in de raadsvergadering behan-
deld worden. Na de vaststelling 
wordt met de ontwikkelende par-
tijen een contract over de realisa-
tie gesloten, worden de plannen uit-
gewerkt en wordt de planologische 
procedure in gang gezet.Wethouder 
Jop Kluis: “Het doel is in het plan-

gebied woningen te realiseren. De 
ruimtelijke invulling van dit woon-
gebied zal aansluiten bij de wijken 
Stommeer en overwegend bestaan 
uit grondgebonden woningen.” Het 
deelgebied Zwarteweg is onder-
deel van het project ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’. Het totale project richt 
zich op de herinrichting van de Bur-
gemeester Kasteleinweg en de in-
vulling van de onbebouwde gebie-
den die direct aan de Burgemeester 
Kasteleinweg grenzen. 

Leidraad en toetsing bouwplan
De startnotitie vormt het kader 
waaraan het te ontwikkelen bouw-
plan moet voldoen. De ruimtelijke 
en andere randvoorwaarden wor-
den gebruikt als leidraad bij het la-
ter dit jaar op te stellen bestem-
mingsplan en de toetsing van het 
bouwplan door de gemeente. Daar-
naast worden in de startnotitie voor-
waarden gesteld aan de architec-
tuur en beeldkwaliteit en zijn voor-
waarden gesteld aan het parkeren. 
Meer over dit project is te vinden op 
de website van de gemeente.
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Tour de France
De Tour 2015 Rustdag?
Aalsmeer - Sommige renners 
snakken naar een rustdag maar er 
zijn er ook die zo uit hun ritme ra-
ken, dat de volgende dag de benen 
al in de eerste kilometers verzuren. 
Met de Alpen in het verschiet kan 
het nog behoorlijk spannend wor-
den wie deze rustdag goed heeft 
verteerd. En verdient de rustdag ei-
genlijk wel deze naam? Wie kijkt 
naar de plichtplegingen die de ren-
ners moeten leveren zal dit zeer in 
twijfel trekken. Alleen al de pers-
bijeenkomsten waar altijd maar 
weer die voorspelbare vragen be-
antwoord  moeten worden, de ont-
moetingen met de hotemetoten die 
ter eer en glorie van zichzelf voorbij 
gaan aan de belangen van de ren-

ners. Een manier om dat enigszins 
te ontlopen is op de fi ets stappen en 
de trappers eens even lekker rond 
draaien. Verder is het vooral rusten, 
op bed liggen, beetje naar muziek 
luisteren, de route van de volgende 
dag doornemen, een boek pakken 
of even de ogen sluiten. Maar hoe 
doe je dat in een hotelkamer waar 
een temperatuur heerst van veer-
tig graden? Wielrenners zijn ab-
soluut geen klagers maar de Tour-
directie laat toch een behoorlijke 
steek vallen door de renners geen 
behoorlijke onderkomen te bieden. 
Aan deze mistoestand moet onmid-
dellijk paal en perk gesteld worden. 
Renners die zulke krachtinspan-
ning en prestaties leveren moeten 

in de watten gelegd worden en ver-
dienen meer comfort! Laurens ten 
Dam heeft het goed en slim beke-
ken, hij gaat lekker naar de cam-
ping waar hij bij zijn moeder een 
kopje koffi e drinkt. Geniaal!  

Janna van Zon

Woensdag 22 juli, 17e etappe
Digne les Bains – Pra Loup, 
161 km

Donderdag 23 juli, 18e etappe
Gap – Saint Jean de Maurienne, 186,5 km

Vrijdag 24 juli, 19e etappe
Saint Jean de Maurienne – La Toussuire, 138 km

Zaterdag 25 juli, 20e etappe
Modane – Alphe d’Huez, 110,5 km

Zondag 26 juli, 21e etappe
Sévres – Parijs, 109,5 km

Aalsmeer - Wij, de fi etsclub die op 
2 augustus op de fi ets stappen om 
een rit naar Frankrijk te gaan ma-
ken, hadden deze dag uitgezocht 
om een rot naar Hoek van Hol-
land te gaan rijden. De eerste dag 
na de rustdag van gisteren beloofd 
een spektakel in de Alpen te wor-
den. ‘s Avonds in de diverse tour-
journaals heb ik genoten van de 
rit en zie ik eindelijk een succes-
je voor de Giant-Alpacin ploeg, de 
Duitse renner Geschke weet de rit 

te winnen. Rudi Kemna kan zijn 
tranen nauwelijks bedwingen wan-
neer zijn renner als eerste over de 
streep gaat. Heel de wereld ziet Te-
jay van Garderen  door ziekt e van 
de fi ets stappen en in de volgau-
to verdwijnen. Een trieste afgang 
van een groot renner. Kruijswijk 
weet zijn frele lijf als 6e over de 
meet te duwen en de gele trui van 
Froome komt, mede door de enor-
me inspanningen van zijn ploeg, 
niet in gevaar. Ook door de valpar-

tij van Contador lijkt het voor hem 
gedaan, Froome is voor hem niet 
meer te achterhalen.

Dick Kuin

Aalsmeer - Met zere benen van de 
rit van gisteren duik ik op de bank om 
vandaag ten volle te genieten van de 
rit en de strijd in de Alpen. Eigenlijk 
zijn al deze dagen in de tour hoog-
tepunten, niet alleen door de enorme 
hoeveelheid klimmeters die de ren-
ners moeten afl eggen, maar ook door 
de strijd binnen de strijd. Het is net 
of er door de renners op allerlei ni-
veaus strijd wordt geleverd. De strijd 
om de witte trui, de bolletjes trui en 
de groene trui, de strijd om de posi-
tie van beste Fransman, of beste Ne-
derlander, de strijd om het dragen van 

de rode rugnummers als meest aan-
vallende renner en de strijd om het 
ploegenklassement. Verder is er na 
de etappe een strijd gaande  wie het 
beste de pers te woord kan staan.   

Voor mij heeft Sagan deze laatste 
strijd gewonnen, de manier hoe hij de 
interviewer van Vive le Velo te woord 
staat is van grote klasse en zijn ver-
bale ‘strijd’ met Froome is bijna een 
sollicitatie als stand-up comedi-
an.  Een strijd van geheel andere or-
den voeren sommige Franse ‘suppor-
ters’, ja met name de Fransen, want 

de beledigingen en schimpscheu-
ten die de ploeg van Froome en hij 
in het bijzonder naar het hoofd krij-
gen geslingerd gaat  echt te ver. Zo-
ver zelfs dat ploegleider Servais Kna-
ven met de portieren van zijn volgau-
to op slot in de etappe rondrijdt. Te 
gek voor woorden en nog gekker dat 
de Tourdirectie daar niets tegen on-
derneemt. Gelukkig is het Bardet die, 
na een mooie rit, de overwinning be-
haald, een kleine pleister op de Fran-
se wonden.

Dick Kuin

Aalsmeer - Wat kan fi etsen mooi 
zijn wanneer het gaat zoals de ren-
ners op een dag als vandaag laten 
zien. Ook vandaag zie ik allerlei we-
gen die ik ken van mijn eigen in-
spanningen in de Alpen. De kranten 
en commentatoren hebben het al 
enige dagen over de kansen van de 
Nederlanders Mollema en Geesink, 
met name op de l’Alpe d’Huez. In 
bocht 7 staat het al dagenlang stijf 
van de Hollanders die de moed er 
fl ink in schijnen te houden. Eerst 
vandaag de rit naar La Toussui-

re, met wederom alle sensatie en 
strijd die je in dit moordende sche-
ma mag verwachten. De aanvallen 
op de gele trui worden door hem en 
zijn onvermoeibare ploeg gepareerd 
en wanneer zijn maten er één voor 
één, door vermoeidheid, afvallen, 
dan is er altijd de gele trui drager 
zelf die met zijn kleine verzet gro-
te bergen weet te verzetten. Niba-
li gaat uiteindelijk als eerste over de 
streep en dat levert hem een woor-
denwisseling op met Froome, die 
het zeer onsportief vond van Nibali 

dat hij demarreerde op het moment 
de Froome pech had.  Persoonlijk 
vond ik de uitvaller van Froome on-
terecht en was ik blijk dat Nibali de 
rit heeft gewonnen. Hij heeft er fl ink 
zijn best voor gedaan en de longen 
uit het kleine lijf gereden. Hulde aan 
Nibali en boe aan Froome voor deze 
dag. Misschien wordt het toch tijd 
dat er ploegen de koppen bij elkaar 
steken om de Sky formatie enigs-
zins te ontwrichten?

Dick Kuin

Aalsmeer - Wat een geweldige tour-
dag. Het is een feest om deze dagen 
de tour te volgen, zelfs al is het maar 
via het beeldscherm. Ik zie allerlei we-
gen waar ik, jaren geleden, zelf ook 
heb gefi etst en dat maakt dat je extra 
kunt voelen wat deze coureurs zo’n 
dag moeten voelen, maar dan nog 
een paar graden erger omdat zijn  er 
inmiddels al bijna drie weken fi etsen 
op hebben zitten. De aanvallen van 
de klassementrenners op de gele trui 
worden door Froome en zijn mannen, 

waar vooral Wouter Poels een enor-
me bijdrage aan levert, vakkundig af-
geslagen. Bijna aan het einde van de 
klim weet Quintana zich een beetje 
los te rijden, maar is het niet meer vol-
doende om de winnaar van de rit, Pi-
not, te achterhalen. Deze laatste boekt 
een majestueuze overwinning op de 
Alp, goed voor hem en de gehele 
Franse natie.  Quintana weet een mi-
nuut van de voorsprong van Froome 
af te halen, maar het is niet voldoen-
de om de gele trui te bemachtigen. De 

gehele top van het klassement zit re-
delijk dicht op elkaar en de enige die 
iets verliest is de Zwitser Frank, door 
zijn late binnenkomst schuift Mollema 
een plaatsje op  in het algemeen klas-
sement. De spanning is er af, de tour 
is gereden, er is geknokt en er is ge-
wonnen en verloren, maar er is in ie-
der geval strijd geleverd en dat is iets 
wat er de afgelopen jaren wel eens 
aan heeft ontbroken.

Dick Kuin

Aalsmeer - Met het prachtige en 
bijna traditionele beeld van de Sky 
ploeg, die met de armen over el-
kaars schouders, over de eindstreep 
gaat, zijn het de laatste renners die 
de streep passeren van deze edi-
tie van de Tour de France. In jaren 
heb ik niet zo’n leuke, spannende en 
enerverende tour meegemaakt. Ze-
ker gezien de laatste dagen in de Al-
pen waar het maar een haar scheel-
de of de gele trui was nog om andere 
schouders terechtgekomen.  Na de 
traditionele champagne en de ver-
plichte rondjes op de Champs-Ely-
sées, door Michael Boogaard  con-
sequent verkeerd uitgesproken (hij 
kon goed fi etsen, maar van de Fran-
se taal heeft hij geen croissant gege-

ten) is het in de massa sprint alweer 
Greipel die de rit overwinning pakt.  
Zelfs een enorme wheely van Co-
quard kon dat niet meer verhinderen. 
Met een gevoel van ontzag zag ik 
ook Sagan in de sprint zijn best doen 
en het net weer niet redden, wel de 
groene trui om de guitige schou-
ders, dat dan weer wel. Dat Quinta-
na de witte trui mocht houden leek al 
van te voren beslist. Het is niet vaak 
voorgekomen dat de gele trui win-
naar ook de bolletjes trui wist te win-
nen, dubbele zege voor Froome dus. 
Het ploegenklassement is uiteinde-
lijk door Movistar gewonnen en de 
Nederlanders....... Geesink op de 6e 
en Mollema op de 7er plaats in het 
algemeen klassement, precies zoals 

hij donderdag al aangaf, een prach-
tig resultaat! En nu? Wachten op het 
volgende jaar en in de tussentijd ga 
ik zelf nog naar Frankrijk fi etsen, de 
Vuelta bekijken, de najaarsklassie-
kers volgen en een winterslaap hou-
den. O ja, nog één dingetje, ik moet 
even iets rechtzetten, in de 12e etap-
pe heb ik geschreven dat Boogaard 
winnaar was op Plateu de Beille, dat 
was natuurlijk niet goed, hij won met 
een lach van oor tot oor de rit naar La 
Plagne. Het was mij weer een genoe-
gen om samen met Janna de tour-
verslagen in de Nieuwe Meerbode te 
verzorgen en voor volgend jaar alvast 
maar weer reserveren?

Dick Kuin

in de watten gelegd worden en ver- tij van Contador lijkt het voor hem 

De Tour  met Dick en JannaDe Tour  met Dick en Janna

De Tour 2015 etappe 17
Tranen van vreugde en verdriet

De Tour 2015 etappe 18
Vlammen in de vallei

De Tour 2015 etappe 19
Kruijswijk en Poels goud voor hun kopmannen

De Tour 2015 etappe 20
Biefstuk en hamburgers

De Tour 2015 laatste etappe
Het is voorbij, oh … voorbij

Aalsmeer - Vandaag wordt duide-
lijk dat de Tour pas echt is beslist in 
Parijs. Nummer drie van het klas-
sement: Tejay van Garderen blijkt 
ziek, hij worstelt zich op de eerste 
dag van het Alpen vierluik tegen be-
ter weten in naar boven. Het zweet 
loopt langs zijn gezicht. Het is uit-
eindelijk de ploegleider die hem 
sommeert om af te stappen. Dit is 
onverantwoordelijk. Hij wordt ge-
troost op een manier die het wiel-
rennen tot in de vezels laat zien. Wat 

een drama! Er vloeien tranen van 
verdriet. Op het eind van deze dag 
zijn er opnieuw tranen maar nu van 
geluk. Ook dat is de Tour. ‘Ik wist 
vanmorgen niet dat ik aan het einde 
van de dag voor de camera’s in tra-
nen zou uitbarsten,’ verklaarde een 
nog nasnikkende Simon Gesch-
ke. ‘Van deze overwinning heb ik 
15 jaar gedroomd.’ De afdaling was 
er één van de allerzwaarste en ge-
vaarlijkste. Ik begrijp wel dat de 
moeder van de Franse renner Bar-

det nooit kijkt. Aan de ene kant is 
er mijn niet afl atende bewondering 
voor de stuurmanskunst en de con-
centratie maar de angst voor valpar-
tijen is navenant. En dat is niet ten 
onrechte zoals vandaag ook weer 
blijkt. Aan de eindstreep vallen alle 
renners in de armen van hun verzor-
gers. Zij hebben werkelijk alles ge-
geven maar moeten nog drie dagen 
zien te verteren in de Alpen!

Janna van Zon

Aalsmeer - De dag van vandaag 
wordt door de Belgische ploeglei-
der van Lotto gezien als een horror 
scenario. Al direct bij start is het 7% 
klimmen. ’Heb je er zin in?’ wordt er 
vooraf aan renner Koen de Kort ge-
vraagd. Een zuinig lachend ‘neen’ 
volgt, het enige doel is Parijs halen. 
Geen renner die niet moe is. Ook 
de onverwoestbaar lijkende Sagan 
geeft toe dat hij naar het einde van 
de Tour verlangt. Degenen die totaal 

kapot zaten weten op moraal toch 
weer mee te kunnen. Sommigen lij-
ken uit de dood te zijn herrezen. On-
menselijk denk je als kijker. Maar de 
magie van de Tour valt niet uit te 
leggen. De spectaculaire Alpen met 
de achttien haarspeldbochten wordt 
schitterend in beeld gebracht, de 
renners worden geacht te vlammen 
in de vallei. Contador probeert het 
opnieuw… tevergeefs, ook Quinta-
na kan zich niet los maken van de 

gele trui drager. Maar heel Frank-
rijk juicht vandaag, want Bardet redt 
de eer van zijn ploeg en land door 
op een fraaie wijze de dagzege voor 
zich op te eisen. Gesink krijgt van-
wege zijn aanvalsdrang een com-
pliment van de Belgische commen-
tatoren. Mollema ziet af….de Tour 
toont zijn vele gezichten deze dag 
wel heel duidelijk.

Janna van Zon

Aalsmeer - Vandaag wordt door Ste-
ven Kruiswijk en Wout Poels op de 
schoonste manier getoond wat een 
knecht betekent voor een kopman. 
Zij zorgen op tijd voor eten en drin-
ken, houden de kopman uit de wind, 
bepalen het tempo, niet te snel niet 
te langzaam maar precies goed. Tot 
op het moment dat de knecht klaar 
is met zijn werk, zich terug kan laten 
zakken en de kopman geacht wordt 
het zelf op te lossen. Dat woordeloze 
samenspel: ik kan er uren naar kijken. 
Een goede knecht is goud voor een 

kopman! Een knecht gaat niet voor 
eigen kansen, dat dit ook veel druk 
legt op de kopman zal duidelijk zijn.
Wanneer dát spel niet wordt begre-
pen, dan wordt er veel gemist wat de 
essentie is van de wielrennerij. Voor-
af aan de etappe vraagt een journa-
list aan de nummer twee, de Colom-
biaan Quintana, wanneer hij denkt de 
nummer één te gaan aanvallen. Het 
antwoord is briljant, daar kan menig  
nog wat van leren! ‘Ik moet helemaal 
niets…de wedstrijd bepaalt uiteinde-
lijk hoe de etappe verloopt.’ De kans 

om los te komen van de gele trui dra-
ger wordt hem vandaag geboden, hij 
snoept uiteindelijk een halve minuut 
van zijn achterstand af. Hetgeen de 
gemoederen van de journalisten weer 
hoog doet oplopen. Spanning willen 
zij zien! Het is de oud renner Rob Har-
meling, een icoon in de wielerwereld, 
die tijdens de nabeschouwing fi jntjes 
wijst op een aantal prachtige details 
die deze dag tot één van mooiste van 
de Tour maakt.

Janna van Zon

Aalsmeer - De voorlaatste dag van 
de Tour 2015 draagt een nerveus ka-
rakter. De zeer vermoeide renners to-
nen hun strijdlust. De gele trui drager 
Froome wordt tot het uiterste getergd 
en het is duidelijk dat hij niet meer de 
benen heeft als de week er voor. Hij 
verliest terrein maar houdt tot zijn gro-
te opluchting stand. Tijdens de huldi-
ging laat hij enige emotie toe, de ro-
bot wordt een mens. Het is waanzin-
nig knap hoe iemand de beschimpin-
gen vanuit het publiek zo heeft weten 
te weerstaan. Het hoort niet thuis in de 

wereld van de wielrennerij. Maar he-
laas blijken er toch mensen te zijn die 
zich zaken permitteren waarvoor zij zich 
diep moeten schamen! Het Nederland-
se kamp kan dik tevreden zijn. Wij moe-
ten terug naar 1989 toen er ook twee 
renners bij de eerste tien zaten. Dit jaar 
beschikte de kopmannen ook nog eens 
over jonge veel belovende knechten die 
van overgrote waarde zijn geweest voor 
hun ploeg. Het gaat goed met de wiel-
rennerij! Mollema: ‘ik heb het maxima-
le er uitgehaald’ en Gesink; ‘ik ga zo-
veel mogelijk genieten’ kunnen terug 

kijken op een geslaagde tour. Ten Dam 
is vooral opgelucht dat hij ondanks zijn 
bronchitis zover gekomen is. Hij is het 
schoolvoorbeeld van de Wielrenner 
pur sang. Een persoon met een ijzer-
sterk karakter en een passie voor het 
vak. ‘Waar verlangen jullie nu het meest 
naar vanavond?’ is een vraag. De keu-
ze valt op biefstuk en frites of een ham-
burger met frites. Even geen pasta en 
gezonde groentes, misschien een pilsje 
maar zeker een goed glas wijn.

Janna van Zon

Aalsmeer - Om mij heen liggen de 
stille getuigen, de bladen en aan-
tekeningen. Drie weken lang heb 
ik kunnen kijken naar een Tour die 
loodzwaar was voor de renners. Toch 
verdient de architect van de Tour wel 
een compliment. De afwisselende 
etappes waarbij de renners hun spe-
cialiteit konden tonen was niet één 
dag saai, het afwisselende
landschap zorgde voor een extra di-
mensie. Het weer , de hitte, was een 
killer maar de natuur laat zich nu een-
maal niet sturen het maakte de Tour 
voor veel renners wel extra zwaar. 28 

renners hebben de Tour niet kunnen 
uitrijden ernstige valpartijen en ziek-
tes vielen hen ten deel. Veel van hen 
zullen zich nu klaar maken voor de 
Vuelta, een drie weekse wedstrijd in 
september gereden in Spanje. Span-
jaard Contador gaf toe dat in één sei-
zoen twee loodzware wedstrijden rij-
den te hoog gegrepen is. Het chau-
vinisme van de Fransen hebben het 
de gele trui drager Froome de gehe-
le Tour moeilijk gemaakt en boorden 
ook nog eens groene trui drager Pe-
ter Sagan het zeer verdiende rode 
rugnummer door de neus. Hij kleur-

de de wedstrijd met al zijn aanvallen. 
Velen hadden hem de sprint op de 
Champs d’Elysées gegund maar de 
machtige Greipel was tijdens deze 
tour onoverwinnelijk. Gesink en Mol-
lema kunnen tevreden zijn over hun 
prestaties en zeker Gesink ook met 
Steven Kruijswijk. die als knecht een 
heldenrol vervulde. Zelfs met meer 
dan duizend woorden zou ik tekort 
komen om de Tour te beschrijven. 
Maar ik laat het hierbij. Het is voor-
bij, voorbij oh…voorbij!

Janna van Zon
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AUTOMOBIELBEDRIJF VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTWEG 6, TEL. 0297  32 52 30

www.fi ataalsmeer.nl

  

DE FIAT 500 CABRIO
TIJDELIJK MET €2900,- KORTING!

Dus u rijdt nu al een FIAT 500
CABRIO LOUNGE vanaf € 16.495,-.
Kom nu langs voor meer informatie of een 
vrijblijvende offerte. Actie loopt tot en met 
31 augustus 2015. Genoemde prijzen zijn 
exclusief afl everingskosten en extra opties.

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Hyundai Getz 1.1 Active ‘07 128.500 km zwart m. 3.500,-
Renault Twingo 1.2 Expression ‘07 96800 km zwart 3.995,-
Skoda Fabia 1.4 5 drs. ‘07 24.900 km  bruin m. 6.950,-
Suzuki Splash 1.0 trend 5 drs. hoge instap ‘10 10.900 km grijs 6.995,-
Renault Twingo 1.2 16V CO2 Dynamique ‘10 43.100 km rood 6.995,-
Renault Twingo 1.2 16V Dynamique ‘12 13.400 km wit 7.950,-
Suzuki Alto 1.0 Comfort ‘13 5.000 km grijs 7.995,-
Seat Mii 1.0 Ecomotive Style ‘12 21.100 km sunflower 7.995,-
Seat Ibiza 1.2 TDi REF ‘12 35.700 km emocion rood 8.500,-
Seat Mii 60 PK Sport ‘13 18.900 km diepzwart 8.995,-
Seat Leon 1.4 TSi 125PK Style ‘08 128.000 km grijs 9.940,-
Seat Ibiza 1.2 TDi style + leer, bluetooth ‘12 94700 km limagroen 9.995,-
Seat Mii 60 PK Style automaat ‘13 13.000 km wit 10.495,-
Seat Ibiza 1.4 Style SC sport coupe ‘11 30.800 km magic zwart 10.495,-
Peugeot 208 1.2 Pure tech 82 pk ‘12 74.300 km rood 11.500,-
Seat Leon 1.4 TSi Style + navigatie ‘11 43.700 km luna grijs 11.995,-
BMW 3-serie 318 D Corporate Lease Busl.  ‘09 182.500 km grijs m. 12.995,-
Nissan Qashqai 2.0 automaat ‘09 40.000 km bruin 16.995,-
VW Tiguan 1.4 TSi Comfort & design ‘09 74.800 km zilver m. 17.350,-

Seat Leon 2.0 TDi 150 PK Fr + intropakket ‘13 61.100 km zwart 21.950,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd 
in goede conditie mét APK en beurt!

Komt u ook een keer proefrijden met onze elektrische fietsen?

Stormschade in Aalsmeer
Aalsmeer - Ook in Aalsmeer heeft 
de storm het afgelopen zaterdag 25 
juli veel schade aangericht. Voor zo-
ver nu te overzien zijn er zo’n 70 bo-
men en boompjes omgewaaid. Ook 
zijn heel veel takken van bomen 
afgebroken. De brandweer heeft 
veel hulp verleend tijdens en na de 
storm. Ruim vijftig telefoontjes over 
losse takken en omgewaaide bo-
men heeft de meldkamer gekregen. 
Het korps is tot ‘s avonds laat actief 

geweest. De Meerlanden is maan-
dag gelijk aangevangen om de ge-
meente schoon te krijgen. Het op-
ruimen kan nog dagen duren. Als 
advies geldt: Let op voor loshan-
gende takken. Bij een nieuwe wind-
vlaag kunnen losse takken losko-
men en naar beneden vallen. Een 
foto-impressie van boomschade na 
de storm.
Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Yvonne van Doorn.



Aalsmeer - Zaterdag 25 juli ston-
den twee vluchten op het program-

ma, de derde jonge duivenvlucht 
vanuit het Belgische Asse Zellik 
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Rondje ijsbaan 
in Oosterbad

Aalsmeer - Op zaterdag 1 augustus 
wordt het bekende ‘rondje ijsbaan’ 
gezwommen in open water. Dit is 
geen wedstrijd, maar een prestatie-
tocht buiten het water van het Oos-
terbad. Waar ‘s winters bij de koek-
en-zopie van IJsclub Aalsmeer-Oost 
warme chocolademelk gedronken 
kan worden, zwemmen de deelne-
mers deze plek nu heerlijk voorbij. 
Iedereen met een diploma kan mee-
doen aanstaande zaterdag 1 augus-
tus. De start is om 13.00 uur. Adres: 
Mr. Jac. Takkade 1. Voor meer in-
formatie en ander actueel nieuws: 
www.hetoosterbad.nl
  

Jaap Balk wint 
bij Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor onze gezellige kaartmid-
dag? Kom gerust eens kijken. Op 
donderdag 23 juli is het kaarten ge-
wonnen door Jaap Balk met 5517 
punten, gevolgd door Henk van 
Wichen met 5329 en Huub Bouw-
meester met 4750 punten. Bij het jo-
keren behaalde Kees van der Meer 
deze week de hoogste eer met 34 
punten, op twee Bets Teunen met 
174 punten en op drie Gerrit van der 
Geest met 286 punten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Rinus wint 
OVAK-Soos 

Aalsmeer - In verband met de va-
kantie zijn er in de maand augustus 
geen kaartmiddagen bij de OVAK. 
De eerste soos na de zomerstop is 
op woensdag 2 september vanaf 
14.00 uur. Plaats van samenkomst 
blijft het Parochiehuis in de Gerbe-
ratraat. Het kaarten op 22 juli is ge-
wonnen door Rinus Buskermolen 
met 5173 punten, gevolgd door Piet 
Straathof met 5030, Anton van de 
Polder met 4902 en Lenie van Klink 
met 4874 punten.

Fietsroutes langs forten 
Aalsmeer - Rondom Amsterdam 
ligt een bijzondere verdedigings-
ring van 46 forten, batterijen, dijken 
en sluizen: de Stelling van Amster-
dam. De linie werd gebouwd tus-
sen 1880 en 1914 en moest de vij-
and buiten houden. Met een inge-
nieus systeem kon het land rondom 
de linie onder water worden gezet, 
waardoor een waterplas ontstond, 
niet diep genoeg voor schepen en 
te diep voor man en paard. Tijdens 
de twee Wereldoorlogen werd de 
Stelling wel in staat van verdediging 
gebracht, maar hoefde er nooit ge-

vochten te worden. Veel van de for-
ten en batterijen hebben nu een an-
dere bestemming gekregen. Sinds 
1996 staat de Stelling op de lijst van 
UNESCO Werelderfgoed. 
Er zijn diverse mooie fietsroutes 
langs de forten van de Stelling van 
Amsterdam. Kies bijvoorbeeld voor 
de Fortenfietsroute langs de Vuur-
lijn. Vanuit Aalsmeer fietsen via De 
Kwakel naar Uithoorn, langs de Am-
stel en via Kudelstaart weer terug in 
Aalsmeer. Een sportief en informa-
tief rondje! Kijk voor meer informa-
tie op www.vvvaalsmeer.nl. 

Van links naar rechts: Fleur, Lotte en Daan zijn er klaar voor om de ‘Gerbera’s 
for the Roses’ te gaan verkopen.

Geen rozen, wel gerbera’s 
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - Geen rozen, maar ger-
bera’s brachten een bedrag bij el-
kaar voor de Ride for the Roses. De 
Kudelstaartse Fleur, Lotte en Daan 
gingen gisteren langs de deuren in 
hun wijk om de grootbloemige ger-
bera’s te verkopen. Ze waren zelf op 
het idee gekomen om tijdens de zo-
mervakantie een actie te doen om 

geld in te zamelen voor KWF Kan-
kerbestrijding. 
Gekleed in KWF-shirts en gewa-
pend met bolderkar gevuld met 
kleurrijke gerbera’s en Ride for the 
Roses-folders gingen ze op pad. 
Ook vriendje Rick heeft een hand-
je geholpen om de bloemen aan de 
man of vrouw te brengen. 

De vader van een klasgenoot van 
Daan is eigenaar van het Kwa-
kelse bedrijf WB Gerbera’s en hij 
bood deze bloemen gratis aan om 
te verkopen. “Daar was ik natuurlijk 
erg blij mee”, zegt de dertienjarige 
Daan. “We wilden iets doen en van 
bloemen wordt iedereen vrolijk.
“We dachten eerst om auto’s te 
gaan wassen, maar dat vond mijn 
vader niet zo’n goed idee. Dat zou-
den we nooit vol houden en we zou-
den toch niet goed bij het dak van 
de auto’s kunnen, dacht hij”, lacht 
Lotte. De kleine Fleur van zeven 
huppelde moedig achter de groten 
aan en was er trots op wanneer ook 
zij een bosje had verkocht. “Jammer 
was wel dat er veel mensen op va-
kantie waren of niet thuis, want nu 
moesten we toch heel wat uurtjes 
met onze bolderkar door de straten. 
Maar het was heel leuk om te doen 
en van mijn moeder kregen we als 
bedankje een ijsje.” 
De kinderen hebben in totaal 105 
euro opgehaald en gaan dit in de 
vorm van een cheque aanbieden tij-
dens de slotmanifestatie op 6 sep-
tember na de Ride for the Roses. 
Lotte en Daan fietsen zelf ook mee 
en zijn blij dat ze ook op deze ma-
nier hun steentje hebben kunnen 
bijgedragen. Het drietal is WB Ger-
bera’s dan ook dankbaar. Ze heb-
ben de smaak goed te pakken, want 
ze zitten alweer te broeden op weer 
een geldinzamelingsactie. 

Tour de Kwakel:  Dertien 
jarige cyclus tourvrouwen!
De Kwakel - In 1989 won Gon-
ny Franken Tour de Kwakel, dertien 
jaar later wist Gerda Voorn dit hu-
zarenstukje te herhalen. Op dit mo-
ment ziet het er naar uit dat Cyn-
thia van de Berg deze cyclus voorzet 
en zich daarmee onder deze illuste-
re dames schaart. Met twee punten 
voorsprong (totaal 112) is zij het af-
sluitende weekend ingegaan, alleen 
Arnoud van der Knaap (110 punten) 
zou haar kunnen inhalen. De rest 
van het peloton is gezien, zij gaan 
nog voor de derde of de vijftigste 
plaats, of voor de eretitel kopman 
als je bij de eerste twintig finisht. 

Daarnaast is de strijd om de pet-
ten ongekend spannend, op klok-
slag twaalf uur verwisselen de pet-
ten constant van eigenaar. Vrijdag-
avond moest het knobbelen zelfs 
stilgelegd worden voor deze cere-
moniële daad. Traditiegetrouw werd 
er weer geknobbeld, na drie weken 
waren er eindelijk genoeg doppen 
om dit spelletje te spelen. De maz-
zeltrui mag, bij gratie van Cynthia, 
om de schouders van Jeroen Konst, 
de witte trui om die van Ferry Kas. 
Ook weer bij de gratie van deze ge-
le truidraagster die wel de lakens 
uitdeelt deze tour. Op haar verjaar-

Knobbelende deelnemers van Tour de Kwakel.

Derde plaats voor Kudelstaarter John Tromp bij Veteranen 60+ wedstrijd.

Wielrennen
UWTC jeugd wint groene 
trui bij Tour de Junior
Streek - Van 20-25 juli is in Ach-
terveld, vlak bij Amersfoort, de Tour 
de Junior verreden. De Tour de Ju-
nior is een internationale jeugd-
meerdaagse waar alle facetten van 
het wielrennen aan bod komt. Op 
maandag is er naast de ploegen-
voorstelling een wegwedstrijd. Op 
dinsdag een bergtijdrit en een cri-
terium, op woensdag een klassieker, 
op donderdag een bergtijdrit en cri-
terium, op vrijdag een tijdrit en weg-
wedstrijd en op zaterdag een crite-
rium. Een vermoeiende week dus 
voor de renners. Voor UWTC heb-
ben Eric Looij (categorie 7), Men-
no van Capel (nieuweling) en Stijn 
Ruijter (nieuweling) meegedaan. En 
wat deden ze het goed! Menno zat 
dinsdagavond mee in een ontsnap-
ping en dit groepje nam een minuut 
voorsprong op het peloton. Naast de 
dagwinst leverde dit Menno de gele 
trui en groene trui op. Helaas raak-
te hij de dag erna de gele trui weer 
kwijt, maar de hele week bleef het 
spannend en uiteindelijk werd Men-
no tweede in het klassement op 3 
seconde achterstand van de ge-
le trui winnaar. Maar het aanval-
lende rijden van Menno werd wel 
beloond,want hij won het punten-
klassement en de groene trui! En 
had Menno andere jaren moeite 
met de tijdritten, dit jaar scoorde hij 
er zelfs een podiumplaats mee door 
derde te worden in de tijdrit van vrij-
dag! Ook Stijn Ruijter deed het erg 
goed. Stijn is eerstejaars nieuweling 
en was net herstelt van een blessu-
re. Maar Stijn werd gewoon tiende 
in het eindklassement en ook Stijn 
mocht op het podium toen hij bij de 
bergtijdrit op donderdag een derde 

tijd neer wist te zetten. En bij cate-
gorie 7 was Eric Looij ook veelvul-
dig op het podium te zien. Twee keer 
plaats twee bij de bergtijdritten, der-
de tijd bij de laatste tijdrit, derde bij 
de klassieker en tweede op donder-
dagavond. Dit resulteerde in een 
tweede plaats in het eindklasse-
ment bij de jeugd categorie 7 voor 
Eric Looij.  De drie UWTC leden heb-
ben een geweldige week in Achter-
veld gehad en de supporters heb-
ben er van genoten. Een uitgebreid 
wedstrijdverslag is te vinden op de 
website: www.uwtc.nl/wielren

Veteranen 60+
Zondag 26 juli hebben de UWTC 
renners Leen Blom , Ben de Bruin, 
Nico Fokker, Piet Rewijk, John 
Tromp en Guus Zantingh deelgeno-
men aan een Veteranen 60+ wed-
strijd in Sloten-Amsterdam. Van-
af de start werd er een hoog tempo 
aangehouden zodat ontsnappen uit 
het peloton erg moeilijk was. Hal-
verwege de wedstrijd wisten toch 
zeven renners uit het peloton te ont-
snappen met daarbij UWTC lid John 
Tromp. 
De zeven renners bouwden een rui-
me voorsprong van 1 minuut op en 
wisten dit tot de finish stand te hou-
den. De wedstrijd werd gewonnen 
door Willem Hus uit Voorburg voor 
Maas van Beek uit Barneveld en 
John Tromp uit Kudelstaart finish-
te op een mooie derde plaats. Voor 
John was dit zijn elfde podiumplaats 
van dit seizoen. Ben de Bruin ein-
digde op nummer 12, Guus Zan-
tingh op 13, Leen Blom op 21, Piet 
Rewijk op 24 en Nico Fokker op 
plaats 43.

dag zal Gerda Voorn haar gasten 
met de pet op moeten onthalen, sa-
men met Henk Raadschelders, Rob 
van de Berg, Jan van Alen en Ar-
rianne van Wees voert zij het ploe-
genklassement aan. Op zaterdag-
middag togen ondanks het storm-
achtige weer,  vele renners naar het 
Tourhome om de aankomst op Al-
pe d’ Huez mee te beleven. Het ou-
de ketelhuis kraakte in haar voegen 
en het water sloeg ouderwets onder 
de deur door. Met de voetjes van de 
vloer werd gespannen, met de lap-
jes op de schoot, naar de aankomst 
op televisie  gekeken.  Dat Quintana 
net niet won werd met veel pijn ont-
vangen en dat Froome op de streep 
door Valverde werd ingehaald deed 
daar nog een extra zuur schepje bo-
venop. Het lachen was bij menig-
een vergaan, alleen Jan van Alen 
bleef stralen.  Zijn team, Het Luie 
End, nam de koppositie weer over. 
Als een van de laatste renners aan-
vaarde hij zijn terugreis naar het 
luie end. Hij kon zelfs afsteken, 
omgewaaide kratten hadden een 
brug naar de Oker geslagen. Zijn 
team Het Luie End heeft nu totaal 
333 punten, maar ploeg Nieuweg-
racht heeft dit zelfde aantal (span-
nend!), gevolgd door  De Balieklui-
vers met 329 punten en ploeg Tivo-
li met 285 punten. De afsluitende rit 
op het Champs-Elysees zal de door-
slag gaan geven,  de punten kunnen 
dan definitief worden uitgerekend 
en de prijzen verdeeld. Dat gebeurd 
dit jaar in verband met het zestig ja-
rig jubileum in het dorpshuis, vrij-
dagavond 14 augustus. 

ANBO en PCOB-leden op stap
Fietstocht naar bijentuin
Aalsmeer - Op dinsdag 4 augus-
tus gaat de fietstocht van de ANBO 
en de PCOB naar de bijentuin van 
bijenvereniging Amstelland in Am-
stelveen. De deelnemers krijgen een 
korte rondleiding over de prachtige 
bijentuin. Ze kunnen in een glazen 
kast zien hoe bijen de raten bou-
wen. Leden van de bijenvereniging 
kunnen er ruimte huren om hun bij-
en neer te zetten. Voor de bijen is 
het een uitstekende plek. Op de 
tuin maar ook in de omgeving is er 
genoeg nectar en stuifmeel te ha-
len. De heen of terugweg gaat door 
de Bovenkerkerpolder. Dit gebied, 
vrij van autoverkeer, is één van de 
belangrijkste pleisterplaatsen en 

broedgebieden van weidevogels in 
Nederland. Aan de rand van het ge-
bied zijn, gelijktijdig met de nieuwe 
N201, drasse gebieden aangelegd 
waar de trekvogels voor hun lange 
reis naar Afrika hun buik vol kunnen 
eten. Hoe de route precies wordt 
gereden bepaald de wind. Om op-
timaal van de vogels te kunnen ge-
nieten fietst de groep door de open 
Bovenkerkerpolder met de wind in 
de rug. De fietstocht begint bij het 
parochiehuis in de Gerberastraat 
om 13.30 uur. Voor informatie kan 
contact opgenomen worden met de 
organisatoren Jaap van Tol via 06-
51073648 en Jan Westerhof via 06-
22350307.

Fietsen met 
de OVAK

Aalsmeer -  Donderdag 6 augustus 
is er weer de fiets middagtocht van-
uit Aalsmeer van de OVAK-Pedaal-
ridders. De tocht is circa 25 kilome-
ter lang en gaat deze keer richting 
Leimuiden. Vertrek vanaf de par-
keerplaats van het zwembad aan de 
Dreef om 13.30 uur.  Wie lid is van 
de OVAK mag gezellig mee fietsen.

Snel leren windsurfen?
Summer Academy WSCA
Aalsmeer - Lijkt het je wat om te 
leren windsurfen deze zomer? Dat 
kan bij Windsurfclub Aalsmeer op 
het surfeiland. In samenwerking 

met In Case of Water organiseert de 
club op woensdag 5 en donderdag 
6 augustus de Summer Academy. 
Voor 15 euro per blok van 3 uur krij-

gen de deelnemers les van een er-
varen windsurfleraar. Gekozen kan 
worden voor lessen in de ochtend, 
voor het middagprogramma of voor 
beide. Indien plek uiteraard. Deel-
name vanaf 12 jaar en zwemvaar-
dig. Lijkt het je leuk of wil je meer 
weten? Stuur dan een mail naar 
info@incaseofwater.nl.
Foto: Walter Schellingerhout

De winnaars Richard v.d. Berg en Aad van Belzen.

Postduivenvereniging De Telegraaf
Winst voor Aad en Richard

met een gemiddelde afstand van 
157 kilometer, en de laatste Ma-
rathon vlucht van dit seizoen van-
uit het Franse Cahors met een ge-
middelde afstand van 931 kilome-
ter. Omdat het zaterdag  bar slecht 
weer werd, is de lossing van de dui-
ven een dag uitgesteld, zodat de 
duiven in Cahors zaterdagmiddag in 
plaats van vrijdagmiddag om 13.30 
uur gelost werden en de jonge dui-
ven zondag  in plaats van zater-
dag.  Het was de 589 van Richard 
v.d. Berg uit De Kwakel die zondag 
om 10.14.17 uur als eerste de thuis-
haven bereikte, en een gemiddel-
de snelheid van 1143,486 meter per 
minuut maakte. Om 09.15 uur gin-
gen de jonge duiven in Asse-Zellik 
los, en om 10.42.53 uur wist de 782 
van Aad van Belzen uit Kudelstaart 
met een gemiddelde snelheid van 
1748,270 meter per minuut de over-
winning te pakken. 
Aan de vlucht Cahors deden 71 dui-
ven van 7 deelnemers. Op twee is W. 

Puzzeltocht en 
race in het Bos

Amstelland - Kom op woensdag-
middag 5 augustus om 12.00, 13.30 
of 15.00 uur meedoen met de sca-
vengerhunt. Een scavengerhunt is 
een puzzeltocht buiten waarbij je 
van alles verzamelt. Of trek je sport-
kleren aan op zondagmiddag 9 au-
gustus om 12.00,, 13.30 of 15.00 uur 
en doe mee aan de spinnenrace, 
sluip als een vos en jaag net als een 
vleermuis.

Beide activiteiten zijn bedoeld voor 
kinderen van 4 tot 9 jaar en ouders/
begeleiders. Kosten 4,50 euro voor 
kinderen en 2 euro voor volwassen. 
Duur: 1 uur. Aanmelden via 020-
5456100 of www.amsterdamsebos.
nl. De Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5 is iedere dinsdag tot en met 
zondag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Grapendaal uit Aalsmeer geëindigd 
en op drie W. Wijfje uit De Kwakel. 
Aan de vlucht Asse-Zellik namen 
439 duiven en 14 deelnemers deel. 
De tweede plaats is behaald door 
J.H. van Duren uit Amstelveen en 
plaats drie door Comb. Van Ackooy 
uit Hoofddorp.



Diesel tussen de bloemen
Rijsenhout - “Onze kat Diesel ligt graag bij de bloemen van onze 
buren en gaapt er eens lustig op los. Buurkat Gijs verkiest een koele 
slaapplaats tussen de planten in onze tuin”, stuurt de familie Meijer 
uit de Rijshornstraat. Grappig, dagelijks een kattenruil...
 

Plat op de grond bij mooi weer, en
Fluff y is gek op toetjes...

Kudelstaart - “Dit is onze Fluffy, nu 1 jaar oud. Geen kast of deur is 
te hoog voor haar. Met mooi weer ligt ze het liefs plat op de grond, 
maar als de toetjes op tafel komen, is Fluffy er als de kippen bij. 
Fluffy is gek op toetjes eten”, vertelt Petra Spaargaren uit Calveslo.

Om 3 uur fl es voor kittens
Aalsmeer - “Omdat de moederpoes haar kittens geen melk meer 
kon geven, zijn ze met kittenmelk in leven gebleven. Dit is er één 
uit een nestje van zes, ze kregen om de 3 uur de fl es.” Schattig, de-
ze foto van Martine van Koert-Ravestijn van de Aalsmeerderweg. 

Chicco is vrolijk parkietje
Aalsmeer - “Chicco is een vrolijk parkietje. Hij gaat altijd op zijn 
eten zitten. Zoals op deze foto op een stukje brood”, aldus Ria Re-
soort-Mes. Wie weet is Chicco bang dat zijn eten afgepakt wordt... 
Wel schattig! 

Foto van tuin vol bloemen
Kudelstaart - “Hier een mooie foto van onze tuin vol bloemen. Een 
heerlijke plek om lekker in te zitten en te genieten”, aldus I. de Haan 
uit Rhijnlandsoord.
 

Genieten van tuin in Huygensstraat
Stenen eruit, planten erin

Kudelstaart - “Na meer dan 10 jaar tegen een tuin zonder plan-
ten en met veel tegels en steentjes aan gekeken te hebben, wa-
ren we het zat.
Na het zien van twee mooie dakligsuters, waren we verkocht. We 
gaan de tuin veranderen. Met dit als resultaat. Nu er minder tegels 
in liggen lijkt de tuin wel groter. En we genieten dagelijks volop van 
onze tuin”, aldus Corry en Ben van Velzen uit de Huygensstraat. 

Hond Bo op lounge bed
Rijsenhout - Bo is de hond van Els Goeijenbier van de Bennebroe-
kerweg. Bo is een echte levensgenieter en zit graag buiten. Natuur-
lijk het liefst op een lekker zacht kussen. Toen zijn bazen een nieuw 
Ibiza lounge bed kochten voor in de tuin, was het wel duidelijk wie 
hier ook gebruik van ging maken, natuurlijk Bo. De hond is gek op 
lekker relaxen en geef haar eens ongelijk. Een heerlijk plekje om de 
tuin te kunnen overzien. 

Ook katten hebben dorst
Verfrissing van tuinslang

Aalsmeer - “Ook de katten hebben dorst met dit warme weer. Al-
le mogelijkheden pakken ze aan voor verfrissing, zoals hier een lek-
kende tuinslang”, schrijft Robert Nederstigt. Slim hoor!

‘Landelijke’ tuin in Koningsstraat
“Stiekem af en toe hulp van een tuinman”

Aalsmeer - “Mijn vriendin had toen wij de woning net hadden ge-
kocht een tuin in gedachte, die erg strak was met veel hout en steen 
zodat daar weinig onderhoud voor nodig was. Uiteindelijk hebben 
we, na wat ‘strakke’ ontwerpen van enkele bedrijven, besloten de 
tuin zelf te ontwerpen. 
Naar aanleiding van foto’s in tuinbladen kwamen we op dit ‘lande-
lijke’ ontwerp. Niet echt onderhoudsvrij, maar we zijn er nog steeds 
ontzettend blij mee en gebruiken ook stiekem af en toe een tuin-
man om mee te helpen in verband met ons werk”, aldus Anja Franc-
ke uit de Koningsstraat.

Gans Gijs, Duvel en Chenna
Aalsmeer - “Een foto van onze grauwe gans Gijs. Gijs hebben we ge-
vonden als kuiken in het Amsterdamse bos en mee naar huis geno-
men. Hier is hij in huis op gegroeid tot een volwassen gans. Als vol-
wassen gans nam hij af en toe de benen en ging buurten in de pol-
der. Hier heeft hij een vriendinnetje gevonden, en samen hebben ze 
een gezinnetje gesticht”, aldus Wendy van Leeuwen van de Oostein-
derweg. Laat Schiphol dit maar niet horen of zien... En Wendy heeft 
nog meer dieren. “Ook een foto van één van onze katten (Duvel) met 
de hond (Chenna). Samen genietend van het mooie weer en het uit-
zicht in de tuin. Zodra het weer het toelaat, liggen ze het liefst buiten.” 

Kita, koningin van de tuin
Aalsmeer - “Al jaren volg ik de foto’s in de Nieuwe Meerbode van 
tuinen in Aalsmeer en Kudelstaart. Zoveel leuke, mooie en bijzon-
dere tuinen! Het is natuurlijk onmogelijk om een tuin te vatten in 
één enkele foto, daarom stuur ik er een paar. Ook onze tuin is een 
verzameling van hoekjes: een tafel met een beeld erop tussen pot-
ten met eenjarige planten, een klein tuinhuisje voor koele avonden 
én een hoekje met de zaadjes van AH. De buxus en de hortensia 
zijn in onze tuin samen met de stokroos favoriet. Buxus bepaalt de 
vorm en de hortensia geeft de tuin charme en kleur tot diep in het 
najaar! En de koningin van deze tuin is Kita onder de parasol”, ver-
telt Lammy van Beek.

Janny uit het Schrevelsgerecht:
“Best trots op mijn tuin”

Rijsenhout - “Mijn voortuin in beeld daar ben ik best wel trots op 
en ik werk er met plezier in”, zo laat Janny uit het Schrevelsgerecht 
in Rijsenhout weten. “Ik heb altijd in etagewoningen in Amsterdam 
gewoond. Elke dag weer blij om mijn tuin te zien.”Janny d’r hond is 
ook bijzonder blij met de tuin.  Hij ligt er graag in. Maar eenmaal 
binnen heeft hij ook een speciaal plekje. “Qua grootte niet handig 
dat ie denkt dat hij een schoothondje is.” 
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