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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Zonnepanelen?

Autobedrijf P. du Pau

Ontvang nu de
BTW retour!

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

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

Gemeente blijft zich inzetten voor
Hartelust verbetering van openbaar vervoer
www.pietdupau.nl

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Aalsmeer - Er zit nog weinig
schot in het mogelijk verbeteren van het openbaar vervoer
in Aalsmeer en Kudelstaart. Er is
door de gemeente samen met
Uithoorn, Amstelveen, OuderAmstel en Haarlemmermeer een
brief gestuurd naar vervoerder
Connexxion over de gemaakte keuzes en gevraagd is om verbetering. De gemeente Aalsmeer
heeft, gesteund door Amstelveen
en Uithoorn, gevraagd om herinvoering van de nachtbusverbinding naar Kudelstaart op donderdag- tot en met zaterdagnacht.

hebben Aalsmeer, Uithoorn en
Amstelveen gezamenlijk zwaar
ingezet op ‘oog voor de OV-fijnmazigheid’.

Te weinig reizigers
Connexxion heeft de gemeente laten weten dat in het Vervoerplan 2019 niet uitgegaan
wordt van herinvoering van de
nachtverbinding van en naar Kudelstaart. De nachtbus trekt echt
te weinig reizigers. Er kan wel gekeken worden naar een mogelijkheid om, met (mede) financiering
van de gemeente, een kleinschalige voorziening op te zetten die
Spitsfrequentie
aansluit op de in Aalsmeer eindiOok wil de gemeente dat er een gende nachtbus.
volwaardige
spitsfrequentie Ten aanzien van de gewenste vervan vier keer per uur vanuit Ku- hoging in ochtendspitsfrequentie
delstaart komt in de ochtend van vanuit Kudelstaart is aangegeven
negen tot tien uur. En aangedron- dat Connexxion ‘dit zal bezien’.
gen is om te overwegen niet te Vooralsnog is een extra rit niet
knippen in buslijn 198 op knoop- opgenomen in het Vervoerplan
punt Schiphol-Zuid, omdat er 2019, maar de vervoerder gaat
geen sprake is van een overstap wel de reizigersaantallen tussen
tussen hoog-frequente busver- acht en negen uur in de ochtend
bindingen onderling. Daarnaast monitoren en op basis hiervan

kijken of een extra rit nodig is.
De verandering wat betreft het
start- en eindpunt van lijn 198
op Schiphol-Zuid gaat in december dit jaar ingevoerd worden.
Voor Aalsmeer blijkt dit geen ‘verarming’ te worden. Op SchipholZuid kan overgestapt worden op
twee hoog-frequente verbindingen, namelijk lijn 340 en de elektrische bus (198).

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Veel honden en katten
voor fotowedstrijd
Aalsmeer - De animo voor de fotowedstrijd tuinen en dieren deze zomer van de Meerbode is bijzonder groot. De inzendingen
stromen dagelijks binnen. Foto’s
van prachtige (tropische) tuinen
om jaloers op te worden en lieve
foto’s van katten, honden, vogels
en onder andere vlinders. Sommige deelnemers konden niet
hun mooiste of leukste foto kiezen en stuurden maar drie tot vijf
foto’s op.
Om alle inzenders evenveel kans
te geven, wordt van elk één foto
gekozen en deze maakt kans op

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

BEZORGERS/STERS
Rijsenhout: omg. Heermanzwet, Konnetlaantje (200 kranten)
Aalsmeer: omg. Aalsmeer Oost
GEVRAAGD

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Scherp blijven
Wat de verbindingen van en naar
Kudelstaart betreft heeft de gemeente dus nog maar weinig bereikt bij Connexxion. Toch zijn de
bestuurders niet van plan zich
hier zonder morren bij neer te
leggen.
“We zullen aandacht blijven vragen voor de verbeterpunten voor
Aalsmeer en Kudelstaart. Ook ten
aanzien van de ‘fijnmazigheid’
van het openbaar vervoer blijven
we er scherp op dat het een bijdrage levert aan de bereikbaarheid per openbaar vervoer in
Aalsmeer en Kudelstaart.”

Prachtige tuinen en grappige dieren
VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

100% service!

www.antennagroep.nl

een cadeaubon van tuincentrum
Het Oosten aan de Aalsmeerderweg.
Ook op de website
De redactie wil graag alle foto’s
met de lezers delen en zal naast
twee foto’s op de voorpagina ook
pagina’s samenstellen met foto’s
van inzenders. Deze worden geplaatst zodra er ruimte is in de
(papieren) krant.
Ook zullen regelmatig inzendingen te zien zijn op de actuele
nieuwssite www.meerbode.nl.
Rollen in het gras
Deze week op de voorpagina de
foto van Remy, de kat of poes van
Angela van der Meer. “Onze Remy
houdt van rollen in het gras en is altijd in voor een knuffel.” Wat een lie- Tot eind augustus
Ook een tuin om trots op te zijn of
verd!
een (huis)dier in actie in de tuin,
op het strand of in het water en
Palmbomen
En de tuinfoto is van Henk Kanters. wil jij/u de gemaakte foto graag
“Met dit mooie weer valt het niet delen met de lezers van de Meermee om in de tuin te werken. Me- bode?
nig zweetdruppeltjes heeft mijn
vrouw in deze tuin liggen, maar als Deelnemen aan de zomer-fotowe dan op zondagmorgen na het wedstrijd tuinen en dieren kan
sporten in onze tuin aan de koffie tot eind augustus. Stuur een foto
met een verhaaltje naar redactiezitten, is het toch echt genieten.”
aalsmeer@meerbode.nl.
Wat een prachtige tuin!

Een bijdrage leveren of adverteren?

Praambode in de maak!
Aalsmeer - Het lijkt nog een paar
maandjes weg, maar niets is minder waar. Op zaterdag 8 september staat de Aalsmeerse Pramenrace weer op het programma.
Thema dit jaar is ‘SPIE goes Back
to the Future’. Terug in de tijd van?
Zeg het maar: Het moment van
de allereerste Pramenrace met
aan het roer nog De Dippers (nu
de organisatoren van het succesvolle Plaspop) of terug in de tijd
dat je nog te jong was om mee
te mogen varen en sip langs de
kant met een gemaakte lach naar
je ouders aan het zwaaien was of
terug in de tijd dat jouw team op
het podium mocht komen om
een prijs in ontvangst te nemen,
het moment van eeuwige roem.

vrijwilligers hebben de eerste instructies gekregen en er is zelfs al
een proef-route gevaren.
Nieuwtje of tips?
De redactie van de Meerbode
gaat natuurlijk weer een Praambode maken, met veel plezier
zelfs. Op de donderdag voor de
Pramenrace komt deze uit, maar
de opmaak is al eerder, donderdag 30 en vrijdag 31 augustus zijn
de deadline-dagen. Wil jij een bijdrage leveren aan de Praambode,
heb je een leuk item, een nieuwtje of tips? De redactie hoort het
graag via
redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Adverteren
Wie een advertentie wil in de
Leuke stress
Praambode ter aanmoediging
Deelnemers aan de Pramenrace van een team of om een (praam)
zijn veelal heel creatief, maar ge- product te promoten kan contact
bleken is dat de ‘koppen met spij- opnemen met
kers’ echt pas in de laatste weken verkoopaalsmeer@meerbode.nl.
geslagen worden. Leuke stress, Tot slot: Wacht niet tot de ‘leuke
wordt dit fenomeen genoemd. stress’, maar reageer en lever verDe organisatie van de Pramen- halen en advertenties tijdig in. De
race en de redactie van de Nieu- Praambode wordt vast weer een
we Meerbode hebben daar geen geweldig bewaar-exemplaar en
last van (ahum). Het SPIE-bestuur natuurlijk gaat het een heel geheeft alle inschrijvingen zo goed zellige Pramenrace worden waar
als rond (nog vijf plekken te ver- een jaar lang met plezier aan tegeven en dan moet ‘nee’ voor rug gedacht kan worden. Ook al
deelname verkocht worden), de zin in?
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Lichtspel op de foto

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

to van de toegesnelde auto leverde dit plaatje op: een mooi lichtspel met op de achtergrond een
heldere maan.
Foto: Anna-Maria Giannattasio.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Cheque voor hulp aan
vluchtelingen Jordanië
Aalsmeer - Er is deze week een
cheque van 500 euro uitgereikt
door de penningmeester van
OSA, Stef Holling, aan enkele jongeren die naar Jordanië gaan om
hulp te bieden aan vluchtelingen
uit Syrië en Irak. Zij hebben geld
ingezameld voor hun reis en verblijf en een deel voor hulpgoederen.

seerd. Via de Stichting Interserve en Stichting Livingstone zal de
reis worden georganiseerd.
Afgelopen woensdag zijn de tien
jongeren vertrokken.
Hun reis is te volgen op: https:// Aalsmeer - Mannenkoor Con
vluchtelingenwerkjordanie2018. Amore heeft op de eerste maandag van de maand een container
reislogger.nl/
staan op de parkeerplaats van
Meer informatie is te vinden onder: The Beach aan de Oosteinderweg
www.vluchtelingenwerk2018.nl 247a. Deze container kan gevuld
worden met oud papier, karton
Daartoe hebben zij onder andere een taartenactie, een diner en Informatie over OSA kunt u vin- en verpakkingsmaterialen door
particulier en bedrijven. De opeen huiskamerconcert georgani- den op: www.osa-aalsmeer.nl
brengst komt ten goede aan de
koorkas van het Aalsmeerse mannenkoor. Maandag 6 augustus
staat de container klaar van 10.00
tot 19.00 uur. U bent van harte
welkom met uw inbreng van papier en karton. Inlichtingen: Arie
Koningen, telefoon 0297-323847.

Oud papier voor
Con Amore

Oud papier
Kudelstaart

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten

Aanstaande zondag

Open Dag Tuin Bram de
Groote in Uithoorn

Regio - Zondag 5 augustus is de
Tuin Bram de Groote (Uithoorn)
weer open voor belangstellenden.
De aanhoudende droogte begint
751, Rijsenhout. Zondag diensten ook in de tuin zijn tol te eisen. De
om 10u. met ds. J.A.C. Weij en om mispel heeft als een van de wei18.30u. met ds. M. Hogenbirk, gez. nige planten het loodje gelegd
dienst met CGK.
en de bloemenweides zijn aan
RK Karmelparochie
het verdorren. Maar gelukkig zijn
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zater- veel planten nog steeds in staat
dag om 17u. in Kloosterhof Eucha- uit de diepere lagen van de grond
ristievering. Zondag in Karmelkerk voldoende water te halen om te
om 11u. Eucharistieviering en om groeien en te bloeien. Dit geldt
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
voor bijvoorbeeld de akkerkruiOud Katholieke Kerk
den, guldenroede, kattenstaart
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie.
Elke zaterdag om 17u. Vespers en
zondag 9u. Utrenia en 10.30u. Heilige Liturgie.
Maandag 9u. Utrenia en 1030u.
Heilige Liturgie
Aalsmeer - Het was al weer heerProtestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. lijk fietsweer toen de fietsers van
Zondag 10u. Dienst met mw. J. PCOB-senioren Aalsmeer op 3 juli richting Mijdrecht fietsten. Na
Vermeij uit Boskoop.
de Amstel fietste de groep door
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. de stille polder naar Mijdrecht.
Zondag 10u. Dienst met ds J. van Na wat kruip-door-sluipdoor paden kwamen de fietsers op het
Dalen.
fietspad dat op de Ringdijk DerRK St. Jan Geboorte
de Bedijking ligt. Alleen al voor
Kudelstaart
de naam moet je daar eens gaan
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woordcommunievie- kijken, werd vastgesteld. Uiteindelijk kwamen de heren en daring.
mes uit in De Hoef waar een taRadio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor- fel in de schaduw voor hen klaar
gen voor Radio Aalsmeer weke- stond. En waar voor een aantal
lijks uitzendingen. Zondag van 10 fietsers natuurlijk een pannentot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. koek werd gebakken... De Kromme Mijdrecht volgend naar VrouKabel 99.0 en ether 105.9.
wenakker kwam de groep al snel
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maan- bij de Kudelstaartse Hoofdweg.
dag in gebouw Mendel, Zwarte- Vanaf dat punt sloegen steeds
meer fietsers af om hun weg naar
weg 98. Zomerstop.
huis te vervolgen. Op dinsdag 7
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om augustus gaan de senioren weer
de twee weken in Ontmoetings- op pad. Er wordt dan koersgeruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijn- zet richting De Veen, zoals Roelofarendsveners hun dorp noestraat 33. Zomerstop.

Zondag 5 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Chinese dienst met Sally
Wong.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Geen
dienst i.v.m. zomervakantie.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. met ds. M. Hogenbirk en 18.30u. in NGK met ds.
M. Hogenbirk. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u Dienst
met br. Bas Middelkoop. Collecte:
Ouderenwerk. Oppas op aanvraag:
oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Dienst met dhr. J.
Buchner.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met dhr. P.J.
Verhagen uit Harderwijk. Organist:
M. Noordam.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag
om 10u. Dienst met ds. J. de Goei
uit Amersfoort. Organist: Joh. van
der Zwaard.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Leo Smits. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg

Aalsmeer - ‘Zo snel als de brandweer’ zeggen ze wel en dat geldt
zeker voor de brandweerauto die
in de nacht van maandag op dinsdag op de Uiterweg reed. Een fo-

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

langs de oevers, witgele helmbloem en zeepkruid. De appels
en peren beginnen te rijpen. Helaas hebben de halsbandparkieten dat ook in de gaten... U bent
van harte welkom. Vooral in de
lommerrijke plekken is het goed
toeven. De tuin is open van 13.00
tot 16.00 uur en de toegang is gratis. U vindt de tuin in Uithoorn op
de hoek van de Boterdijk en de Elzenlaan. Ingang aan de zijkant tegenover de werkschuur (Elzenlaan
27). Fietsen kunnen bij de schuur
worden gestald.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 3 augustus haalt de
jeugdafdeling van RKDES weer
oud papier op. Gaarne uw papiercontainer of dozen met papier
plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst steunt Stichting
Supporting Kudelstaart financieel
alle Kudelstaartse verenigingen
en instellingen. Voor alle datums/
nieuws of een aanvraag voor een
financiële bijdrage kijk op www.
stichtingsupportingkudelstaart.nl

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij Klaverjasclub de Geluksvogels. Het hele
jaar door op de woensdagavond
in het Dorpshuis te Kudelstaart,
waar de kaartavond steevast begint om 20.00 uur. Op woensdag
25 juli werd Guda Kluinhaar eerste met 5251 punten, Ton Schouten eindigde als tweede met 5153
punten en Gerda (Jan) Raadschelders schopte het tot de derde
plaats met 5115 punten. De poedelprijs ging deze week naar Ben
men. Na een pauze gaat de tocht Blom met 3906 punten.
verder via een pontje naar Leimuiden en Bilderdam en zo terug naar Aalsmeer. De maximale afstand is 32 kilometer maar
bij minder goed weer wordt hij
korter. Het is weer een behoorlijke afstand, maar met een elektrische fiets goed te doen. Zorg dat Aalsmeer - Mede door het waruw accu vol is. De start is, zoals me weer was de animo om te koaltijd, om 13.30 uur bij het Paro- men bridgen op woensdag 25 juchiehuis aan de Gerberastraat te li bij BC ‘Onder Ons’ niet groot.
Aalsmeer. Aanmelden is niet no- Slechts 17 paren wisten de weg
dig. Hebt u een vriend of vriendin naar het Buurthuis aan de Dreef
die eens mee wil fietsen: ook van te vinden. Elk nadeel heeft echter
zijn voordeel: iedereen ging met
harte welkom.
een plantje naar huis. Het hield
ook in dat er maar één lijn was.

PCOB–senioren Aalsmeer

Fietsen naar ‘De Veen’

Na bridgen met
plant naar huis

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

De uitslag:
1e: Yola Sweering en Jeanne Melis
met 66.37%
2e: Wil Stokman en Chris Visbeen
met 63.99%
3e Jaap en Henk Noordhoek
met 58.63%.
‘Onder Ons’ hoopt op koeler weer
de komende woensdagen.

COLOFON

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

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
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Amazing Amateurs

Aalsmeer - “Creatief bezig zijn is
mijn drijfveer. Want buiten schilderen, speel ik poppenkast met
een eigen geschreven verhaallijn voor scholen en instellingen,
maak gedichten, schrijf verhalen, onder andere een kerstverhaal voor de Nieuwe Meerbode al 20 jaar lang, en in eigenbeheer geef ik mijn boeken uit. Kortom, kunst-schilderen is maar één
facet.” Aan het woord Gerard Zelen, die met een stilleven deelnam aan de wedstrijd Amazing
Amateurs in de Etalage. Gerard
vervolgt: “Ik wil graag op een leeg
doek iets creëren, waar ik zelf lol
aan heb en eventueel later ook
de mensen om me heen. Hier en
daar hangen mijn werken als uitleen bij mensen. Kosteloos.
Ik wil er geen geld aan verdienen.
Kunst is voor iedereen en ik ben
blij met mijn gave om dat te tonen.”

▲

Gerard Zelen: “Creatief
bezig zijn is mijn drijfveer”
Gerard vertelt een ongeduldig schilder te zijn. “Een schilderij moet bij mij snel klaar zijn.”
De gele kan fascineerde de Amazing Amateur door zijn lichtinval en vooral om het witte vale doek.
Meestal schildert Gerard Zelen met olieverf, omdat de
lucht zo eerlijk is. Acryl gebruikt
hij vaak uit gemakzucht. Gerard
besluit: “Kortom, ik ben nu 68 jaar
en ik ben heel blij dat ik met deze creatieve gave mijn dagen kan
vullen. Buiten mijn kleinkinderen
Oude Meer - Zondag 5 augusom dan.”
tus kan op het Shack terras genoHet schilderij van Gerard Zelen is te ten worden van twee talentvolzien in de burgerzaal van het ge- le gitaristen en zangers. Acoustic
meentehuis. Gedurende de zomer- Mix speelt een mix van bekende
maanden zijn hier foto’s te zien van pop, rock, reggae, blues en counde winnaars van Aalsmeer Pho- try uit de jaren zestig tot negento en worden schilderijen en teke- tig. Wie kent ze niet, de grote hits
ningen getoond van enkele deel- van Doobie Brothers, Mink deVilnemers aan de wedstrijd Amazing le, The Stranglers, Shocking Blue,
The Rolling Stones en onder anAmateurs. Een bezoek waard!
dere CSNY.
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Twee talentvolle muzikanten op het terras

Acoustic Mix in The Shack

uit het professionele circuit in een
fenomenale tribute to Creedence Clearwater Revival. Op zondagmiddag 19 augustus: Woodshack-Woodstock-Jam op het terras, met Coolcast & Friends! Iedereen herinnert zich nog wel al die
prachtige tijdloze songs van onder andere Melanie, The Band, Janis Joplin, Doobie Brothers, Joe
Cocker. In een relaxte Woodstocksfeer muziek maken op het gezellige terras aan het water! Hoe tof
Mr. Boogie Woogie
is dat! En een groot succes, zowel
Op zondag 12 augustus mag The bij de muzikanten als bij het puShack Mr. Boogie Woogie weer bliek. Hans en Remco Millenaar
verwelkomen op het terras. Een nemen het voortouw op deze
optreden van Nederlands meest muzikale middag, uiteraard mét
bevlogen boogie-woogie pianist hun muzikale vrienden, Boxin’
Eric-Jan Overbeek betekent altijd The Vox komt langs en wie weet
honderd procent Party Time.
wat voor moois nog meer. En wil
je zelf graag meespelen of zinWoodshack weekend
gen? Dat kan ook natuurlijk; Join
Op vrijdag 17 en zondag 19 au- The Band! Of kom gezellig kijken,
gustus vindt het jaarlijks terug- luisteren en genieten!
kerend Woodshack weekend The Shack is op de zondagen
weer plaats. En dat betekent dat open vanaf 15.00 uur. Aanvang
The Shack terug gaat naar het van de bands is dan om 16.00 uur.
Woodstock tijdperk. Love, Peace En de entree op de zomerse zonen Music dus! Vrijdag 17 augus- dagen is gratis! Vrijdag 17 augustus staat al een tijd vastgespij- tus open om 20.00 uur, aanvang
kerd in de agenda van The Shack CCR is om 21.00 uur en de enen veel mensen kijken hier al heel tree bedraagt 10 euro. Voor alle
lang naar uit, want dan staan ze er info: www.the-shack.info. Adres:
weer; vijf topklasse muzikanten Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Fietstocht OVAK Pedaalridders
OVAK. Start 13.30u. bij zwembad aan de Dreef, Hornmeer.
Naar Poldersport met Binding
en Dock van 13.30 tot 16u.
voor jongeren vanaf 12jr. Diverse activiteiten in augustus. Zie: www.debinding.nl of
www.dock.nl.
Sjoelen in wijkcentrum Voor
Elkaer Kudelstaart van 14.30
tot 16u.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingsuren.
Donderdag 2 augustus fototentoonstelling ‘vogels’ van
Adriana Peloso in Kloosterhof,
Clematisstraat. Tot 17 september te zien.
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Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingsuren.
Songwriting en studio-opname voor jongeren vanaf 12jr
in Place2Bieb, Kudelstaart, 1218u.
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Crash Museum open van 11
tot 16u. in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk, Aalsmeerderbrug.
Historische Tuin open, ingang
Praamplein om 15u. Iedere
dinsdag tot en met zondag
10.00 tot 16.30u.
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KCA Kunstroute op 15 en 16 september

Carla Huson: Ieder jaar
weer een verrassing
Aalsmeer - In aanloop naar de
KCA Kunstroute zaterdag 15 en
zondag 16 september belicht De
Nieuwe Meerbode het werk van enkele kunstenaars die exposeren in
eigen atelier.
Collector items
De weg naar het Keramiek atelier
van Carla Huson is zeker geen verkeerde. Tegenover de Action de
brug over links af het Stokkeland
op en dan recht op het groen gebeitste atelier af. De eenden waggelen de bezoekers tegemoet in
de hoop wat brood te kunnen
bietsen. Carla houdt van gezelligheid, zoveel is wel duidelijk, want
eigenlijk zijn er altijd wel muzikale vrienden die heerlijk gaan zit-

ten jammen in een unieke omgeving. Bij mooi weer staan de tafels en stoelen buiten, waar kan
worden geluisterd naar muziek
of elkaars pas verworven aankopen bewondert. Carla weet ieder
jaar haar bezoekers te verrassen
met iets speciaals dat te verleidelijk is om niet mee te nemen. Dat
kan een eigen gemaakte lekkere
jam, chutney zijn of een speciaal
zeepje.
Dat natuurlijk naast haar keramische werk. En ook hier telt weer,
dat zij ieder jaar met een eenmalige verrassing komt. Haar werken zijn eigenlijk allemaal collector items of betaalbare cadeautjes voor een lieve vriendin.
Janna van Zon

Aalsmeer Photo: Bloemen
Aalsmeer - Op de blauwe borden
in de burgerzaal van het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde foto’s gemaakt voor de fotowedstrijd
Aalsmeer Photo rond het Aalsmeer
Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht de komende weken een
aantal van deze foto’ s.
Liesbeth Enthoven: Corso
“Mooie dingen zijn soms zo’n
vanzelfsprekend onderdeel van
de omgeving, dat je het gewoon
over het hoofd ziet”, vertelt Liesbeth Enthoven. “De foto heb ik
gemaakt bij het Bloemencorso van de Bollenstreek. De vrolijke kleuren spraken mij bijzonder
aan. Begin van het jaar realiseerde ik mij dat onze mooie camera
al een tijd ongebruikt lag. Ik wist
alleen de ‘automatische stand’ te
gebruiken. Het werd tijd voor een
fotocursus! Bij de Werkschuit leerde ik meer uit de camera te halen.
Een nieuwe hobby was geboren!
Vol enthousiasme ging ik steeds
vaker met de camera op pad, op
zoek naar mooie plaatjes. Ik kwam
er achter dat je niet lang hoeft te
zoeken. Als je goed om je heen
kijkt, is eigenlijk alles mooi. Dat
vergeten wij wel eens in ons haastige leven. Maar ik vond het terug
bij de fotografie.”
Wendy de Wolf: Blaasbloem
De foto van de blaasbloem is gemaakt door Wendy de Wolf en zij
schrijft het volgende: “Het jongetje op de foto is mijn zoontje.
Hij heet Bowen en is vier jaar, de

eerstgeborene van mijn tweeling.
Hij en zijn broertje Jarad en grote zus Skylar (11 jaar) zijn dol op
bloemen en planten. Dat is niet
gek, want zij krijgen het met de
paplepel ingegoten. Ik ben al 20
jaar bloembindster. Op de foto is
hij nog 3 jaar en zijn wij op weg
naar de dagopvang. Altijd een
mooie wandeling, want het ligt
midden in een park! Net als zoveel
kinderen móest hij natuurlijk de
‘blaasbloem’ plukken. Het heeft
zoiets magisch om ‘m leeg te blazen. De foto is een spontaan moment genomen met mijn iPhone.”
Janna van Zon
Aalsmeer Photo is een initiatief van
Karin Eveleens. Al voor het vijfde
jaar wordt de fotowedstrijd gehouden met telkens een ander thema.
De binnenkomende foto’s worden door een vakjury geselecteerd, waarin onder andere Patrick
Spaander (foto De Boer). Hij heeft
de foto’s op groot formaat afgedrukt.

Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Acoustic Mix live op terras The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
Tuin Bram de Groote geopend
voor publiek. Locatie: hoek

Boterdijk en Elzenlaan Uithoorn. Ingang t.o. de werkschuur. 13-16u. Gratis toegang.
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Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.
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Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Infopunt Kudelstaart in Place2Bieb, Graaf Willemlaan van
12.30 tot 14.30u.
Workshop kaarten maken in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart vanaf 14.30u.
Sushi-workshop voor jeugd
vanaf 12jr in Place2Bieb, Kudelstaart van 17 tot 19u.
Fietstocht (32 km) PCOB-senioren naar Roelofarendsveen. Start: 13.30 uur bij het
Parochiehuis, Gerberastraat
Aalsmeer. Aanmelden niet nodig.
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Vaartochtje voor jeugd vanaf 12 jr. van 13 tot 18u. Info:
www.debinding.nl of www.
dock.nl.
Spelletjesmiddag in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16.30u. Elke
woensdag.
Voorlezen in bibliotheek,
Marktstraat voor kinderen om
15.30u. Iedere woensdag.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1.
Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
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Koffie-ochtend in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 van 10 tot
12u.
Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.

Diefstal uit bouwkeet
De Kwakel - Een bouwvakker
ontdekte donderdagochtend 26
juli dat de deur van zijn bouwkeet van het slot af was gehaald.
De dief is ervandoor gegaan met
een slijpmachine en een freesmachine. De keet was geposteerd

GEEN KRANT?

0297-581698

bij een woning aan de Steenwijcklaan in de Kwakel, waar een
verbouwing plaatsvindt. Tussen
woensdag 25 juli 20.00 uur en
donderdag 26 juli om 11.30 uur
moet de dief hebben toegeslagen.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig
vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld.
Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
GEMEENTE AALSMEER  BESCHIKKING
OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING VAN
HET BESTEMMINGSPLAN KUDELSTAART 2006
EN ONTHEFFING HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER, WONING HOOFDWEG 158 Z
2017/054036
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een
omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren
van een woning op het perceel Hoofdweg 158 te Aalsmeer
De woning past niet binnen de bestemming van het thans
geldende bestemmingsplan “Kudelstaart 2006”. De gronden
waarop de woning gerealiseerd wordt hebben de bestemming “Woondoeleinden Lintbebouwing”. De woning past
niet binnen de bestemmingsplanregels die ten aanzien van
de lintbebouwing gelden. De woning is wel in overeenstemming met het ‘Lintenbeleid 1e herziening, Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer’.
Hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer
bekend dat zij voor de realisatie van de woning op grond
van artikel 76 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld wegens het overschrijden van de
voorkeursgrenswaarden ten gevolge van het verkeer op de
Hoofdweg.
Ter inzagelegging
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 3 augustus 2018 tot en met
14 september 2018 op de volgende wijzen voor een ieder ter
inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder
planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB10xD-VG01 en
- via
de
gemeentelijke
viewer
RO-publiceer
http://0358.ropubliceer.nl/;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag
van
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie
open van 8.30 uur tot 20.00 uur;
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel
1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie:
maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep omgevingsvergunning
Het instellen van beroep tegen het besluit om de vergunning
te verlenen is mogelijk van 4 augustus 2018 t/m 14 september 2018. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit
tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden
die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen dit besluit
bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam). Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Degene die
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beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift
worden overgelegd. Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het
griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen
met de rechtbank Amsterdam.
Beroep besluit hogere grenswaarden
Het instellen van beroep tegen het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is mogelijk van 4 augustus 2018
t/m 14 september 2018. Belanghebbenden die tegen het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden tijdig zienswijzen
hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen,
kunnen beroep instellen tegen het besluit hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Hier zijn
kosten aan verbonden. Let op: het indienen van beroep
schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt,
moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
aangevraagd:
- Marktstraat 19 in Aalsmeer (Z18-005207) Opening De
Oude Veiling op 15 september 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE:
t/m 23-08-18

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

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

t/m 30-08-18

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

t/m 14-09-18

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-005515), het oprichten van een extra technische ruimte op de 2e verdieping tussen de lokalen en de gymzaal
- Citroenvlinderstraat 89, 1432 MC (Z18-005726), het plaatsen van een carport
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Oosteinderweg 591 A, 1432 BM (Z-2017/061798), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het exploiteren
van een koffie-en theeschenkerij in een bedrijfspand.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Nobelhof 1, 1433 JZ (Z18-002199), het verrichten van
horeca-activiteiten.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Oosteinderweg 49, 1432 AD (Z18-000899), het aanleggen
van een tijdelijke ophaalbrug. Verzonden: 24-07-2018
- Stommeerweg 74, 1431 EX (Z-2017/060703), het oprichten van een woonhuis. Verzonden: 25-07-2018
- Hornweg 237, 1432 GK (Z18-002194), het realiseren van
een aanbouw aan de achterzijde van de woning en het
plaatsen van een dakkapel aan beide dakzijden en het
herindelen van de woning. Verzonden: 25-07-2018
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z18-001740), het oprichten
van een woonhuis. Verzonden: 27-07-2018
- Mijnsherenweg 45 F01 t/m F24 en Mijnsherenweg 45 G01
t/m G24, 1433 AP (Z18-003339), het realiseren van 48 prefab bedrijfsboxen. Verzonden: 27-7-2018
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VOORHEEN
WELSTANDSCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied
Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-2018/001523) en bijbehorende stukken
Bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer
– Zuiderkerk’ (Z-2015/059647) inclusief de
bijlagen.
zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal Hoofdweg 158 Kudelstaart, Z-2018/029362; D-2018/156434
de ontwerp-omgevingsvergunning voor
bouwen in afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ontwerpbeschikking Wgh – Hoofdweg 76 (Z-2017/063224)met de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
in afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder, woning Hoofdweg 158 (Z-2017/054036)

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Onmoeting met een bezoeker

Klassiekers maar ook nooit vertoonde films...

Op een maandagmiddag
in het gemeentehuis...

Kaartverkoop Nostalgisch
Filmfestival van start
Aalsmeer – Volgende week donderdag- en vrijdagavond, 9 en
10 augustus start de kaartverkoop voor het Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 4 september in de feesttent op het Praamplein wordt gehouden. Het Boekhuis in de Zijdstraat is hiervoor
speciaal geopend tussen 19.00
en 20.00 uur. Een toegangsbewijs voor zowel de middag- als
avondvoorstelling kost 7,50 euro (inclusief garderobe, koffie of
thee). Vanaf zaterdag 11 augustus zijn kaarten, indien nog voorradig (vorig jaar waren ze voor ’s
avonds in anderhalf uur uitverkocht) verkrijgbaar tijdens de
normale openingstijden van het
Boekhuis. Het is voor de zevende keer dat journalist Dick Piet
het Nostalgisch Filmfestival voor
Feestweek Aalsmeer organiseert
én presenteert. Het is hem opnieuw gelukt een totaal nieuw
programma samen te stellen. Op
enkele bewerkte en met nieuwe
beelden aangevulde ‘klassiekers’
na, laat hij nooit eerder vertoonde films zien. De films, waarvan
een aantal uit familiearchieven
beschikbaar gesteld, dateren uit
de periode 1927–2005 en doen
Aalsmeer van weleer in al zijn ver-

scheidenheid opnieuw beleven.
Behalve een paar langere films
staat het programma bol van de
korte films. Hierdoor is het mogelijk vele onderwerpen de revue
te laten passeren, zoals afzwemmen in een stormachtige VIBA in
1971; kapper Van der Sluis en slager Kroes aan de Machineweg
anno 1957. Voorts bouw winkels,
braderie en luilak in de Ophelialaan eind jaren ’60; paardenvoetbal aan de Hornweg in 1929; de
CAV in 1928; atlete Tilly van der
Zwaard in 1962; op en rond de
Oosteinderpoel (kwekerijen, ijspret op het Modderpoeltje, Het
Oosterbad, etc.) tussen 1972 en
1996; drankenhandel Van Es aan
de Aalsmeerderdijk rond 1950;
bloemencorso’s 1964 en ‘68; kolenvervoer over het ijs eind jaren
’30; Maarse & Kroon, en nog veel
meer. De aanvang van de nostalgische middag- en avondvoorstelling, is resp. om 14.00 en 20.00
uur.
Om de bezoekers een aangenamere ‘zit’ te bezorgen, worden
de klapstoelen vervangen door
comfortabele kuipstoelen. Wilt u
er helemaal zeker van zijn ‘zacht’
te zitten, neem dan een kussentje mee.

Het bloemencorso’s in 1932 op de Oosteinderweg vlak voor de Machineweg.

Aalsmeer - Een moeder leest haar
zoontje voor uit een boekje uit de
boekenbak. Het jongetje luistert
ademloos naar haar verhaal dat
beeldend wordt verteld. Er kijken wat mensen naar de schilderijen en de foto’s die tentoongesteld zijn. "Dit is heel kleurrijk geschilderd", zegt een bezoeker. "Ik
vind het mooi… maar ik zie wel
een klein foutje: jammer van die
vaas, die is niet aan beide kanten
gelijk. Maar verder prachtig hoor!
Gezelligheid eerder deze zomer tijdens de ‘Mark en Eric Show’ vanaf Ik schilder zelf ook, heb wel honderd schilderijen op zolder staan,
Aquapalooza. Foto: Laurens Niezen.
gewoon gemaakt met huis-tuin
en keuken verf. Niemand ziet ze
ooit maar ik loop iedere dag naar
de zolder om naar het werk te kijken. Het is geen geknoei hoor, ik
ben trots op wat ik heb gemaakt."

Ook verslag van de Canal Parade

‘Mark en Eric Show’ All
Out op Radio Aalsmeer
Aalsmeer – De programmamakers van Radio Aalsmeer zijn dit
weekend weer eens live radiomakend in het wild te spotten.
Tennisvereniging All Out viert
het 40-toernooi en Mark en Eric
zijn aanwezig om het feest verder op te luisteren. Verder is komend weekend de Gaypride in
Amsterdam en is vanwege deze gelegenheid een keer Radio Aalsmeer goes Pink te horen. Eind augustus doet Radio
Aalsmeer weer mee aan de hitlijst ‘Zomerse 50’, waarvoor de
stembus momenteel geopend is.

‘Let’s Go’…
In de zomer hoor je de door jou
gekozen leukste uitzendingen
terug van eerder dit jaar. In februari zocht Kim naar het ultieme slijmrecept en op 2 maart
werd het een hele slijmerige uitzending met slijmexeprt Louise. Ze vertelde hoe je het beste
slijm kan maken. Het bleef niet
alleen bij vertellen, want tijdens
de uitzending ging Louise zelf
aan de slag en liet ze zien hoe je
nu het ultieme slijm moet maken. Maar dat is niet enige wat
je vrijdag hoort tijdens ‘Let’s Go’.
Kim was dit voorjaar op de set
van de spannende Nickelodeon
serie ‘De Ludwigs’. Het gaat over
o.a. Benny, Sam, Yara, Anoosha
en Daniel die allerlei spannenAalsmeer - Sinds deze week is gaat meteen naar de website van de avonturen beleven. Het werd
de website voor het evenement het betreffende bedrijf. De orga- opgenomen in de studio’s van
‘Vuur en Licht op het Water’ ver- nisatie van Vuur en Licht meldt Aalsmeer en Kim mocht komen
nieuwd. De belangrijkste verbe- dat de site nu al door zo’n 8.000 kijken en de acteurs wat vragen
teringen zijn dat de website nu bezoekers wordt bekeken en daar stellen. Ten slotte nog een opgoed geschikt voor gebruik via de zijn ze heel content mee. Neem roep: stuur jouw leukste vakanmobiele telefoon. Wie op een lo- een kijkje op:
tieavonturen die je op foto of vigo van een van de sponsors klikt, www.vuurenlichtophetwater.nl.
deo hebt op naar ‘Let’s Go’ en de
leukste inzendingen mogen op 7
september bij de eerste ‘Let’s Go’
na de zomervakantie live komen
vertellen over hun avonturen! Email naar letsgo@radioaalsmeer.
nl.

Site ‘Vuur en Licht op
het Water’ vernieuwd

Mark en Eric gaan All Out!
Na het grote succes van vorige
maand bij AquaPalooza, komen
Mark en Eric met een uitzending
vanaf een Aalsmeers sportief festijn! Dit keer zal de radiostudio
verhuizen naar het 40-toernooi
van tennisvereniging All Out. In
de show van vrijdag 3 augustus
zullen Dirk-Jan van der Meer en
Femke van Itterzon op de stoel

Nog tot half september in Kloosterhof

‘Vogels Farne eilanden'
onderwerp expositie
Aalsmeer - Sinds 31 juli zijn foto’s
van Adriana Peloso te zien in het
Kloosterhof te Aalsmeer. Haar expositie heeft als onderwerp vogels
die zij op de Farne eilanden zag en
fotografeerde. In eerste instantie
ging de voorkeur van Adriana uit
naar landschapsfoto’s die zij op IJsland maakte. De contactpersoon
in het Kloosterhof liet echter ‘en
passant' vallen dat de bewoners
graag afbeeldingen van dieren zagen. Vandaar nu aandacht voor vogelfoto’s. "Het fotograferen van vo-

bezoek meer velen, daarom zien
wij ook geen mensen meer." Op
een vraag weet hij niet direct een
antwoord. "Weet je hoe dat komt,
door al die stinkverf die ik heb ingeademd. Moet je je voorstellen,
schilderde ik in de zomer de binnenkant van de kassen, snikheet
geen raampje open. Daar heb ik
dit nu aan over gehouden. Mijn
vrouw was daar altijd zo boos
over dat ik die verkeerde dampen
naar binnen kreeg." Of het hem
niets eens leuk lijkt om te exposeren. Hij haalt zijn schouders op en
zegt wat mismoedig: "Ik weet niet
hoe dat moet, ik heb alleen maar
een brommertje, het is te veel gedoe." Maar stel dat er nu mensen
zijn die u willen helpen. Zijn ogen
beginnen een beetje te glimmen
en hij antwoordt: "Dat zou ik best
Geen bezoek aan huis
heel fijn vinden." De bezoeker
De bezoeker is vanaf zijn veertien- maakt nog een rondje en geeft
van de sidekicks plaatsnemen de jaar huisschilder, is inmiddels dan aan naar huis te moeten. "Anen samen met Mark en Eric live voor 100% mantelzorger. "Wij zit- ders maakt mijn vrouw zich ongeverslag doen van het zeer gezel- ten een paar maal per maand in rust dat er wat is gebeurd met mij.
lige tennistoernooi. Tevens wor- de pijnpoli. Mijn vrouw kan geen En ik wil ook graag weer thuiskomen." De bezoeker is op weg naar
den de actualiteiten van afgelode uitgang, draait zich om en zegt
pen maand besproken en zal er
dan: "Weet je dat ik ook nog wel
vooruit worden gekeken naar
duizend gedichten heb geschrede Feestweek! Luister mee van
ven? En dat met dat rare hoofd
19.00 tot 21.00 uur. ‘De Mark en
van mij. Ik sta soms echt versteld
Eric Show’ vanaf jouw evenevan mijzelf." En dan verdwijnt de
ment? Neem contact met ze op
bezoeker op weg naar huis en
via markeneric@radioaalsmeer.
zijn schilderijen die wie weet toch
nl.
nog ooit eens te zien zullen zijn in
een openbare ruimte.
‘Radio Aalsmeer goes Pink’
Deze week vindt Pride AmsterHet bewonderde schilderij is gedam 2018 plaats, met zatermaakt door Jeannette Hartgerink.
dag de bekende Canal Parade
Zij won er de eerste prijs van de
als feestelijk hoogtepunt. Overivakjury mee. De Amazing Amagens ooit ontstaan nadat de initeur schilderijen en de Aalsmeer
tiatiefnemers geïnspireerd raakPhoto serie ‘Bloemen houden van
ten door een toevallig bezoek
mensen’ zijn nog tot eind augusaan de Pramenrace in Aalsmeer.
tus gedurende de werkuren vrijDiverse programmamakers slaan
blijvend te bekijken.
zaterdag voor de gelegenheid
Janna van zon
de handen ineen en maken tussen 12.00 en 17.00 uur ‘Radio
Aalsmeer goes Pink’. Dat betekent dat de reguliere ‘Hartelijk
Zaterdag’, ‘Ga toch Wegman’ en
de twee tussenliggende uren
non-stop muziek worden gevuld
met vooral muziek uit de vrolijke ‘Homo Top-100’. Aanstaande Aalsmeer - Voor de mobiele viszaterdag 4 augustus met Koen winkel van het winkelcentrum KuOverbeek, Margret van der Meer delstaart staat de Kunstkast die is
en Mariëlle Wegman op Radio beschilderd door Giovanni Margaroli. Op de voorkant een zeer uitAalsmeer.
vergroot stopcontact. "Ik heb geStem op jouw favoriete zomer- probeerd een kast te maken met
wat humor. Wat er op staat zit ook
hits
Radio Aalsmeer viert de tropi- in de kast." De kast heeft als funcsche zomer van 2018 met het tie de marktkramen te voorzien
uitzenden van de Zomerse 50, de van stroom en natuurlijk gebeurt
hitlijst met de meest populaire dat met behulp van een stopconzomerhits aller tijden. Luisteraars tact. "Vanaf één speciale plek bevan Radio Aalsmeer kunnen hun keken klopt het perspectief. Vanfavoriete zomerhits doorgeven. uit alle andere situaties ziet de kijStemmen kan tot en met 12 au- ker een scheef stopcontact. Mijn
gustus op www.zomerse50.nl. bedoeling is dat de kast uitnoOnder alle stemmers wordt een digt om er ook eens van een anreischeque verloot. De Zomer- dere kant naar te kijken." Vanwese 50 2018 is bij Radio Aalsmeer ge gezondheidsredenen laat de
te horen op zondag 26 augustus achterkant van de kast nog even
tussen 14.00 en 18.00 uur, en de op zich wachten maar het herstel
presentatie is in handen van Ra- van Giovanni loopt gelukkig voordio Aalsmeerders Frank Bunnik spoedig dus zal nog dit jaar ook
de achterkant een rol meespelen
en Walter de Vries.
in het totaalbeeld van de kunstRadio Aalsmeer beluister je via kast. Toch is de kast nu al leuk ge105.9 FM in de ether, 99.0 FM op noeg om het advies van Giovanni
de kabel, digitaal radiokanaal op te volgen en de kast eens van
868 (Caiway) en via www.radio- meerdere kanten te bekijken.
Janna van Zon
aalsmeer.nl.

Klaverjas-eer
voor Rinus

Aalsmeer - De Ovak-soos houdt
gels was iets totaal nieuw voor mij, vakantie. De eerstvolgende keer
maar ik ben aardig tevreden over dat er kan worden geklaverjast
het resultaat”, licht Adriana toe. Ze is woensdag 5 september. Beis van mening dat ook zonder veel langstellenden zijn welkom vanervaring met het fotograferen van af 14.00 uur in het Parochiehuis
een bepaald onderwerp, de foto aan de Gerberastraat. De uitslag
haast niet kan mislukken. “Zolang van de laatste soos is als volgt.
je liefde of betrokkenheid voelt Rinus Buskermolen behaalde de
voor het onderwerp dat je voor hoogste klaverjas-eer met 5030
je lens hebt en mits je uiteraard je punten, gevolgd door Riet Hoekcamera goed kunt hanteren." De- man met 4919 punten, Anthonia
ze serie van 12 foto’s zullen tot 17 v.d. Voort met 4797 punten en
september in het Kloosterhof aan Ubel Blom die 4784 punten bijeen
kaartte.
de Clematisstraat te zien zijn.

Dit keer: Giovanni Margaroli

Humor in de kunstkast

Rode maan
in Aalsmeer
Aalsmeer - In nacht van vrijdag
27 juli vond de maansverduistering plaats.
Dit fenomeen zorgde ervoor dat
menigeen tegen elven naar de
nachtelijke hemel tuurde met camera in de aanslag. Het duurde
vrijdagavond best een tijd eer de
verduisterde maan zich door de
wolken, die onverwacht opdoken, liet zien. Maar na wat geduld
kwam de rode maan tegen 23.00
uur toch te tevoorschijn. Vanaf
23.15 schoof de aarde weer voor
de maan vandaan.
Foto: Hedzer de Haan
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Kandidaten verkiezing
‘Ondernemer van het Jaar’

Aalsmeer - Vanuit verschillende hoeken uit de Gemeente Aalsmeer doen kandidaten
mee aan de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar 2018’. Kandidaten uit Kudelstaart zijn de micro Bier Brouwerij De Bezwooren
Kerf (Buck Bier), Café op de Hoek
en de Zeepfabriek Uzepia. Vanaf
de Westeinderplas is Zeilschool
Aalsmeer aangemeld en kandidaat vanuit de Ophelialaan is Etos
en om de hoek aan de Hortensialaan ligt het gezinshuis van kandidaat Con Amore, Op GreenPark
zit de app ontwikkelaar FlorateApp BV en buur van dit bedrijventerrein is kandidaat Boerma Instituut, de international Flora Deniet altijd even makkelijk, maar sign School van Aalsmeer.
we waarderen elkaar ontzettend Op het bedrijventerrein aan de FA
Wentstraat is Sportschool Crossfit
veel.”
City te vinden. Vanuit het centrum van Aalsmeer zijn BanketDat moest gevierd worden
Afgelopen vrijdag 27 juli heeft bakkerij & Tearoom Müller en de
Trendy Hair haar 30e verjaardag
gevierd. Totaal waren er zo’n 150
mensen op het feest. Samen met
(oud)medewerkers, vaste klanten, familie en vrienden heeft
Trendy Hair er een onvergetelijke avond van gemaakt. Medeondernemers uit het dorp en de
haarmerken uit de salon hadden
verschillende producten gesponsord, waardoor Trendy Hair een
heuse loterij heeft kunnen verzorgen. Niemand ging met lege handen naar huis, want er was ook
nog een leuke goodybag. Trendy Hair bedankt hiervoor diverse
gulle gevers. Renate na het feest:
“Ik voel me dankbaar dat ik deze
mijlpaal heb mogen bereiken. Bedankt voor de fijne herinnering!”
Trendy Hair viert het ook nog
eens samen: aankomend weekend gaan zij naar de Ardennen
met het team.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

herenmodezaak Gentleman’s Place kandidaat voor de OvhJ samen
met het Tuinhuis van de Historische Tuin. Even om de hoek van
het centrum zit de Start-Up Activate your Business aan de Van
Cleeffkade. Soep Aalsmeer aan de
Machineweg is kandidaat net als
buur The Beach aan de Oosteinderweg en Real Life gaming van
Turf Aalsmeer, gelegen op het recreatiepark Oosteinder. KNAB Interieurbouw, Aalsmeerderweg
doet als starter mee aan de OvhJ
en vanaf de Molenvlietweg nemen ISSOS Interieurbouw & EXPO
en Stieva deel. Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje zit kandidaat Uw Auto Adviseur en vanaf
de Rietwijkeroordweg zijn de Parfum Flower Company en Van Vliet
Bedrijven (Container Systems BV)
kandidaten voor de OvhJ 2018
Aalsmeer. Het belooft een spannende verkiezing te worden!

Aalsmeer - Het is er weer: (h)eerlijke groente van de Historische
Tuin. Alles vers en met liefde gekweekt. De tropische hitte van
de afgelopen weken mondde uit
in een overvloedige oogst. Een
greep uit het assortiment: (bos)
uien, sperziebonen, pompoenen, courgettes geel en groen,
Kudelstaartse Koninkjes (krielaardappeltjes), augurken, bietjes,
Piet Visser's (de typisch Aalsmeer-

se snijbonen), wortelen. Naast zomerhoning van het bijenvolk zijn
er diverse soorten jam verkrijgbaar. Bijvoorbeeld zwarte bessen-, abrikozen-, Japanse wijnbessen- of pruimenjam. In de
loop van het seizoen komen er
nieuwe smaken bij. De Historische Tuin is bereikbaar via de ophaalbrug aan het Praamplein en
geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 16.30 uur.

Trendy Hair Aalsmeer
bestaat dertig jaar!
Aalsmeer - Trendy Hair werd op
30 juli 1988 opgericht als ‘Trendy
Haarmode' in Aalsmeer. Eigenaresse Renate van Andel was toen
22 jaar. Door een gigantische
groei de eerste jaren waren ze al
gauw genoodzaakt te verhuizen.
Trendy Hair groeit nog steeds en
hoopt nog vele jaren hun klanten
te mogen bedienen.
Op 22-jarige leeftijd startte Renate van Andel haar kapperszaak
in de dorpskern van Aalsmeer.
“Door de groei die we doormaakten de eerste 4 jaar, waren we
genoodzaakt te verhuizen. We
gingen van Dorpsstraat 6 naar
Dorpsstraat 25 in Aalsmeer”, aldus Renate. Trendy Hair groeide
niet alleen in vierkante meters
(van 60m² naar 160 m²!) maar ook
in medewerkers. In 2008 werd
de salon grondig verbouwd en
kreeg de zaak een nieuw uiterlijk.
Renate over de afgelopen 30 jaar:
“Ik heb ontzettend veel klanten in
onze salon mogen verwelkomen.
We hebben nog steeds veel trouwe klanten. Hier ben ik erg dankbaar voor. Ook ben ik blij met
mijn trouwe teamleden. Ik ben

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 8 augustus, een
heerlijk 3 gangen-diner met
o.a. een gebonden spinazie soep + gerookte zalm,
kipspies met stroganoff saus,
Italiaanse salade, gemengde
sla met o.a. tomaat, ei en komkommer, aardappelen uit de
oven en chocolade pudding
voor maar € 12,50. Voor reserveringen Tel. 0297-820979. U
bent om 17.00 uur van harte
welkom.

creaU hoeft alleen maar uw crea
tiviteit en een goed humeur
meete nemen. De kosten zijn
€2,-inclusief materiaal,
consumpties zijn voor
eigen rekening.

Optreden in de grote zaal
Zorgcentrum Aelsmeer
U bent van harte uitgenodigd
om te komen luisteren bij optredens van koren of andere
muzikale gezelschappen. De
optredens vinden een keer per
maand plaats in de grote zaal.
Vrijdag 10 augustus kunt u
Op woensdag 15 augustus is
gaan genieten van een toma- er een optreden van Harald
ten groentesoep, Portugese
Veenstra, met het programma
estouffade, brocolli + saus,
‘‘Zomertijd’’. Herkenbare
bietensalade + appel, gebakNederlandstalige zomer
ken krieltjes en bitterkoekjes liedjes. U bent welkom vanaf
15:00 uur. Komt u ook gezellig
vla voor maar €11,-. Voor reserveringen Tel. 0297-820979. bij ons langs?
U bent om 17.00 uur van harte
Sjoelen in het zorgcentrum
welkom.
Op maandagmiddag staan er
een aantal sjoelbakken klaar
Kaarten maken
en wordt er in groepjes geOp dinsdag 7 augustus
sjoeld. Vrijwilligers sorteren de
is er een workshop kaarten
maken in wijkpunt Voor Elkaer. stenen en houden de score bij.
U zelf zal het ‘‘zware werk’’, de
Niks is er leuker dan een
stenen in de vakken werken,
persoonlijke kaart krijgen,
moeten verrichten. U bent van
behalve dan er eentje
harte welkom om 14.30 uur.
zelf maken. Wij zorgen voor
de materialen.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Oogst is overvloedig op
de Historische Tuin

Camper rijdt zich vast
onder viaduct Hornweg

Hippiemarkt Aalsmeer
wederom groot succes
Aalsmeer - Het was de allerheetste dag van 2018 en het kwam
daarom iets later op gang dan de
geplande tijd van 16.00 uur, maar
toch was de Hippiemarkt van afgelopen vrijdag 27 juli een groot
succes. Voor het tweede jaar op rij
stonden tientallen kraampjes met
fashion, hoeden, tassen, sieraden,
lifestyle, woondecoraties en andere accessoires met een Ibizarandje op de pier van het surfstrand en menig bezoeker heeft
iets gekocht. Bij terugkomst langs
het terras werd er dan ook regelmatig gevraagd: “Hé, wat heb jij in
je tasje?” Met de daarop volgende
“Ah’s" en "Gaaf!” Dit keer stond er
ook een aantal meer foodtrucks
(men kon kiezen uit diverse
snacks, ijs, tapas en bitterballen)

Activiteiten overzicht

en ook de bar stond strategischer
opgesteld. Aan de biertafels op
het terras ernaast kon men gezellig zitten en tevens aan diverse
statafels op het terrein kon genoten worden van een koel drankje. De muzikale omlijsting was
van een jonge DJ en een saxofonist. Het was erg goed geregeld
allemaal door Direct Events, ook
al waren de bierfusten iets voor
sluitingstijd schoon leeg. Echter 23.00 uur was een mooie tijd
om naar huis te gaan of nog even
te genieten van de bijzondere bloedmaan die zich boven de
Westeinder liet zien. Hopelijk vol- Aalsmeer - Af en toe kom je de
meest onlogische dingen tegen
gend jaar ronde drie?!
als je door de gemeente loopt of
Door Miranda Gommans
fietst.
Goed voorbeeld is het vernieuwFoto: www.kicksfotos.nl
de fietspad tussen de Dreef en
N196 in de richting van de N196.
Dus zeg maar tegenover de

Opmerkelijke zaken...

echterhel t etspad
eindigt in zandbak

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

brandweerkazerne. Daar is na de
'bypass' vanwege de nieuwe rotonde het fietspad verlegd/aangepast. Nu kun je op de foto zien
dat het een fietspad is voor verkeer naar twee kanten. Echter de
middenstreep suggereert dat het
pad doorloopt. Maar het houdt
plots aan één kant op en eindigt
in een 'zandbak'. Vooral in het
donker zal dat tot gevaarlijke situatie kunnen leiden.
Het andere voorbeeld van iets
opmerkelijks is de foto van de
groep vuilcontainers aan de
Zwarteweg, bij de achteringang
van het FloraHolland-terrein. De
gemeente heeft een bordje neergezet met de tekst: Het is niet
toegestaan om naast de containers vuilnis te plaatsen. En zie wat

Aalsmeer – Op de Hornweg is
donderdagmiddag 26 juli een
camper vast komen te zitten onder her viaduct. De camper was
net bij de stalling opgehaald. Ondanks dat op diverse plaatsen de
hoogte van het viaduct staat aangegeven, heeft de bestuurder
toch gedacht onder het viaduct
door te kunnen. Dit paste toch

niet waardoor de camper klem
kwam te zitten. De koffers die op
het dak zaten zijn er af geslagen
door de klap.

gebeurt... Ongelooflijk dat mensen ondanks het bord toch spullen neerzetten. Volgens omwonenden stoppen er regelmatig

auto's en stappen mensen uit die
om zich heen kijken of ze niet gezien worden en er dan de inhoud
van hun kofferbak dumpen.

Een berger is ter plaatse gekomen om de camper weg te slepen. De Hornweg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer.
Foto: VTF / Laurens Niezen
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kinder- en jeugd

Nieuwe wielertalenten
dienen zich aan
Regio - Afgelopen week deed een
tiental jonge renners van WTC De
Amstel mee aan de Tour de Junior in Achterveld. Deze zesdaagse
etappewedstrijd staat al jaren op
het programma van de Amsteljeugd. In deze warme editie waren
er bijzondere prestaties van Ouderkerker Jelle Boonstra die de gele trui veroverde in de klasse tot 14
jaar. De jonge renner reed de hele
week attent, won meerdere etappes, maar moest uiteindelijk nog
alles uit de kast halen om een Britse concurrent op afstand te houden. In dezelfde klasse was het
Nesser Mees van Duren die derde

in het eindklassement werd, maar
ook winnaar van het Puntenklassement was en de groene trui veroverde. In de categorie tot en met
13 jaar was het Julian Vergouw die
namens De Amstel ook de groene
trui veroverde en 4e in het eindklassement werd. Vergouw eindigde daarmee vlak achter zijn
Amstelveense clubgenoot Viego
Tijssen die 3e werd. In de oudste klasse in deze Tour, de Nieuwelingen, werd Amstelvener Tijmen van der Pijl na een regelmatige week 4e in het eindklassement.
De prestaties van de renners beloven veel voor de toekomst.

krant

Bindingkamp Warnsveld II 2018:

Handdoekvolleybal,
flessenvoetbal en meer

Poppenkastvoorstelling
op de Kinderboerderij
Aalsmeer – Op zondag 5 augustus zal er op kinderboerderij Boerenvreugd een leuke poppenkastvoorstelling te zien zijn. De
heer Zelen, ervaren poppenkastspeler op scholen in de omgeving, komt met zijn voorstelling
'Beestenboel’ naar Boerenvreugd.

aard geholpen door de cliënten
en medewerkers van Ons Tweede
Thuis. Het bestuur van Stichting
Kinderboerderij Aalsmeer is blij
met dit initiatief en ondersteunt
het van harte.
Er zijn twee voorstellingen.
De eerste is om 11.00 uur en de
tweede om 13.00 uur. Het bezoeHet was vier weken geleden, tij- ken van deze voorstellingen is
dens het verjaardagsfeest van gratis. Uiteraard wordt aan de ouBoerenvreugd, de heer Zelen zelf ders wel gevraagd of er wat voor
die het idee aandroeg om een Beer overblijft, het varken bij de
aantal voorstellingen te komen entree.
geven.
“Ze vroegen me of ik de kinder- Ziet u ook mogelijkheden om met
boerderij kan helpen, op deze uw eigen talent Stichting Kindermanier lever ik graag mijn bij- boerderij Boerenvreugd te steudrage.” De heer Zelen is al ja- nen en te helpen? Meldt u dan via
ren trouw bezoeker van Boeren- bestuur@boerenvreugd.nl.
vreugd, met zijn kleinkinderen. De vrijwilligers vertellen u graag
Aalsmeer - Geertje de Jong kwam hun zin. Beetje zwemmen, beetje Hij weet dat de organisatie vol- meer over wat u allemaal kunt
dit tafereel tegen op de Westein- zeilen… De foto is tijdloos en zou ledig draait op vrijwilligers, uiter- doen.
derplassen. In een nostalgisch gerust van járen geleden kunnen
aandoende zeilboot hebben deze zijn. Maar hij is van nu: “Nostalgikinderen en pa (?) het reuze naar sche zomerpret”, aldus Geertje.

Aalsmeer - Op zaterdagmorgen 28 juli vertrok Bindingkamp
Warnsveld II. Na anderhalf uur
kwamen de bussen aan in Warnsveld. In de middag zijn de kinderen naar de Berkel gegaan, een
rivier dicht bij Almen en Warnsveld. Toen ze op de fiets zaten begon het keihard te onweren en
te regen. Dat mocht de pret niet
drukken: toen de bui over was
zijn de kinderen gewoon verder gefietst en hebben uiteindelijk heerlijk gezwommen. Zondag werden de jonge kampgasten wakker uit een zwoele nacht
en na de ‘kamerkeuring’ gingen
ze een leuke dag tegemoet. Eerst
een sportdag met handoekvolleybal, waterrace, flessenvoetbal en sponstrefbal. Na de uitslag stond er een heerlijke lunch
met kipragout op het programma. Hierna stapten ze weer op de

fiets richting de Berkel. Na de nasi ’s avonds gingen de kids 'een
soort van slapen'. Maar maandag
moesten ze vroeg opstaan, want
deze dag zou een trip naar Deventer worden gemaakt. De hele weg fietsen, maar in Zutphen
stapten ze toch op de trein en vervolgden ze zo hun weg naar Deventer. Daar gingen ze een spelletje doen, de crazy 44. Ze kwamen ook meneer ‘Mand' tegen!
Vet grappig! ’s Avonds stond er
nog een muziekquiz op het programma. Dinsdag weer een actieve dag; een hele lange fietsspeurtocht stond op het programma.
Maar gelukkig eindigde ieder in
het zwembad bij Almen om af te
koelen. Woensdag bracht de Bonte Dag met het festival 'Uit je Dak'
één groot feest. Tot zaterdag bij
de bus in Aalsmeer! (Mmv Sten
Brauwer & Emma Leegwater)

Nostalgische zomerpret

Bindingkamp Texel 2

Direct door naar het
strand gegaan...

Schilderen met een tak of:

Apekooien in het
Amsterdamse bos
Regio - Maak op dinsdagmiddag
7 augustus om 13.00 uur of 14.30
uur je eigen bosschilderij met
je favoriete kleuren. Je kunt ook
schilderen met een tak of blaadjes in je schilderij plakken. Caroline Hennephof leidt de schildermiddag. Die is bestemd voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Kosten bedragen €5,00 per deelnemer. Duur: 1 uur buiten en
de start is bij De Boswinkel in
het Amsterdamse bos. Aanmelden: 020-5456100, kijk ook op:
www.amsterdamsebos.nl.
Op woensdagmiddag 8 augustus

een andere activiteit. Je kunt dan
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00
uur apenkooien in het bos. Volg
een spannend parcours met obstakels en touwen. Bij elk knuffeldier krijg je een opdracht. Voorkinderen van 6 tot 12 jaar en
groot)ouders/begeleiders. Kosten zijn €5,00 per kind en €2,50
per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij de Boswinkel. Aanmelden: 020-5456100.
De Boswinkel vind je aan de Bosbaanweg 5 en is geopend van
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur.

Niet iedereen is actief in het Amsterdamse bos...

Max Sadurksi opnieuw
snel in nieuwe kart
Aalsmeer - Nog nooit had hij in
een 60cc-kart gereden, meteen
liet Max Sadurski zien wat voor
talent hij is. De zevenjarige rijder uit Kudelstaart werd zondag
29 juli in Genk (België) tijdens de
derde ronde van het GK4-kampioenschap derde bij de rookies in
de Mini Parilla-klasse. Een knappe prestatie van de piepjonge rijder die inmiddels bezig is aan een
succesvol debuutseizoen als racer. “Ik ben heel blij”, sprak een tevreden Max na afloop van de races op de fameuze Belgische piste. “Ik had er geen verwachting
van omdat ik nog nooit in zo’n
kart had gereden.” Zijn deelname
aan het GK4-kampioenschap had
alles te maken met zijn rijden tijdens de vijfde ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax
Max in Spa. “Als ik daar goed reed,
dan mocht ik een keer in de 60cc
rijden.” De piepjonge Noord-Hollander werd in Spa derde in de
Microklasse en verscheen afgelopen weekeinde zodoende op de
baan in Genk. En dat was een leuke ervaring, wist Max. “Het gaat
iets sneller dan rijden in een Micromax, maar het voelt wel ongeveer hetzelfde.” Echt wennen,
dat hoefde hij dan ook niet. Bovendien had hij in Strijen eerder
al een keer in een 60cc-kart gereden. “Ik vind allebei even leuk,
als ik maar kan racen.” Pas op zaterdag gearriveerd in Genk, reed

hij slechts drie trainingen voordat hij begon aan de kwalificatie. Toch slaagde hij erin om in de
races zevende, zevende en achtste te worden. Daarmee was hij
de derde rookie en bewees Max
dus meteen dat hij zich goed en
snel kon aanpassen aan de nieuwe kart. Teambaas Mike de Bruijn
van MdB Motorsport was zeer te
spreken over de prestatie van zijn
jonge pupil. “Ik vind het echt super dat hij het zo goed gedaan
heeft. Hij kwam ongetraind in
de wedstrijd. Ik had echt niet beter durven denken. Wat hij hier
heeft gedaan, is echt heel knap.
Max is pas zeven jaar oud terwijl
veel van zijn tegenstanders vandaag tien, elf, twaalf jaar oud zijn.”
Voor De Bruijn was de missie dan
ook geslaagd. Max’ deelname aan
het GK4-kampioenschap diende vooral om nog beter te kunnen racen in de Micromax-klasse.
“De motor van een 60cc valt eerder dood. Je moet daardoor veel
meer ‘rol’ in de kart houden.” Voor
Max wordt het volgende raceweekeinde ‘ouderwets’ het Nederlands kampioenschap Rotax
Max. Dat wordt op 17 en 18 augustus in Berghem gehouden.
“Daar ga ik proberen weer op het
podium te komen”, zei Max. “Vorige keer in Spa was ik derde, deze keer ga ik proberen tweede te
worden!”
Foto: Bas Kaligis

Aalsmeer - Vrijdagochtend 27 juli is het Bindingkamp Texel 2 met
de bus naar Texel vertrokken.
"Vanaf moment één hadden we
weer veel plezier", aldus de groep.
"Bij aankomst was het zó warm,
dat we direct naar het strand zijn
gegaan." ’s Nachts heeft het kamp
de dag afgesloten met een lange en spannende dropping. Wederom erg veel plezier, het dansen in de ochtend en volleybal in
de woonkamer, maar ook ruimte

om elkaar beter te leren kennen,
met een lach en een traan. Texel
2 laat weten dat hierdoor het hele kampgevoel weer terugkomt.
De aankomende dagen gaan de
jongeren natuurlijk nog genieten
van de bonte dag, bindingraften
en nog veel meer leuke activiteiten. "Dit is voor ons allemaal het
laatste kamp als kampkind en wij
gaan er nog een paar hele leuke
laatste dagen van maken", aldus
de groep enthousiast.

Bindingkamp Burgh-Haamstede:

“Wij willen nog lang
niet naar huis"
Aalsmeer – Er is weer bericht van
een Bindingkamp: “Op een ietwat
grijze zaterdagochtend vertrokken wij op 28 juli met 41 kampkinderen 11 begeleiders naar het
Zeeuwse Burgh-Haamstede. Vlak
na aankomst brak de Zeeuwse
zon gelukkig snel door en hebben we na het verdelen van de
slaapkamers en verschillende
kennismakingsspellen ons eerste bezoek aan het strand gebracht. Het strand is een plek die
we vaker bezocht hebben deze
week. Op maandag hebben we
zelfs een heuse strand-sportdag
gehad met een bootcamp bij de
zee en andere sportieve activitei-

ten. Verder hebben we de eerste
avond een dropping gedaan die,
ondanks dat deze langer duurde
dan verwacht, succesvol is volbracht, hebben we leren waterskiën, hebben we een fietsspeurtocht gedaan en gefietst over een
bijzonder historisch stukje Zeeland. Er wordt heerlijk voor ons
gekookt door de koks en weinig
geslapen door zowel kids als leiding. Kortom: we willen nog lang
niet naar huis! Als u onze terugkomst live wilt meemaken, wij
komen aanstaande zaterdag 4
augstus rond kwart voor één aan
op de parkeerplaats van zwembad De Waterlelie.”
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Meerbode tuinen- en dierenwedstrijd
Harde werkers

‘Ff uitrusten...’

Regio - Ondanks de warmte Jory en Rowin Ubink
zijn deze bijen hard aan het
werk in de tuin.

Regio - Uitrusten na een dag
buiten, Pummel.

Ria Pouw

Elkaar ontmoet als pup
Zonnebril voor Noah
Regio - Ik zal mij even voorstellen ik ben Noah en 8 jaar
jong. aangezien het nu al lange tijd zonnig is heb ik mijn
baasjes gevraag om een zon-

nebril voor mij aan te schaffen zodat ik van dit heerlijke
weer kan genieten.

Regio - Bij deze een foto van
Bo (rottweiler) en Laika (mechelse herder). Deze twee
vriendinnen hebben elkaar
ontmoet als pup in het nu gerenoveerde Hornmeerpark.

een tuin maar een wandelgebied, wij zien het als hun grote ‘speel- en snuffeltuin’.

Vandaar dat ik toch een gokje
waag met deze foto van onze geliefde viervoeters; misBeide hondjes zijn 6 jaar jong schien verdienen zij saamen kennen het Hornmeer- pjes wel een plekje in de
park als geen ander omdat zij Nieuwe Meerbode?
daar dagelijks lopen met hun
bazinnetjes. Het is niet echt Nanda Spaargaren

M. Rommerts

Lekker buitenspelen
Regio - Sasha is een al bijna spelen, en nam ik deze foto
8 jaar oude Dogo Canario, die van haar.
heel erg houdt van buitenspelen in de tuin. Vorig week- Stijn Vogel
end waren wij lekker aan het

Fijne plek om te zijn
Vissen vangen?

Regio - Hierbij een foto van
onze tuin aan de Vuurdoornstraat.
De tuin is onze hobby waar
het goed toeven is. De positieve reacties van bezoekers

geven ons daarbij een trots
gevoel. Ook voor de kleinkinderen een fijne plek om er te
zijn.
Cees Piet

Bobo op z’n veldje
Regio - Bobo is een Shih Tzu,
een ras met een platte snuit,
waardoor hij slecht z’n warmte kwijt kan.
Nu wonen wij in een appartement met een terras waarop ik, bij gebrek aan een tuin
met gazon, in een wasma-

Regio - Eindelijk op vakantie, en Julian.
op zee vissen vangen, zeggen Bob van Juul, Ella, Patricia Monique Melten

chine lekbak een grasveldje heb aangelegd wat ik met
de schaduw kan meeverplaatsen. Bobo ligt hier het
liefst omdat het gras zo lekker koel is.
Yvette Koehler

Tussen de bloemetjes
Rustgevend moment
Regio - Samen kijken naar de
nieuwe vissen in de vijver,
Zelfs voor poes Feline en matje Elena een rustgevend mo-

Regio - Wat een leuke ac- hoor! Ik zoek het tussen de
tie! Onze lieve asielkat Die- bloemetjes!
sel. Doet graag mee met jullie actie! Het is echt te warm Irma de Koning

ment. Genieten in onze nieuwe tuin...

Helemaal ‘in love’
Regio - Zoë in love met z’n Catrien de Vries
tijdelijke huisgenoot .

Familie Smit

Jesse helpt mee
Regio - Met dit droge en
warm weer helpt onze zoon
Jesse van 2,5 jaar graag mee
de plantjes water te geven in
de tuin. Afgelopen voorjaar

hebben we de tuin flink aangepakt en genieten daar nu
volop van.
Tom, Dorien en Jesse Rinkel
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Tip voor de zomervakantie of het weekend

Ontdek de geschiedenis van de
tuinbouw in de Historische Tuin
Aalsmeer - De Historische Tuin
Aalsmeer geeft een overzicht van
de Aalsmeerse tuinbouw vanaf
circa 1650 tot 1940. De tuin laat
een doorsnee zien van de planten die door de eeuwen heen
belangrijk zijn geweest voor de
tuinbouwkundige geschiedenis
van Aalsmeer, een belangrijk historische centrum van de huidige
bloemen- en plantenteelt in Nederland.

Op het liefst 13.000 vierkante meter grote terrein en langs het 450
meter lange tuinpad vindt de bezoeker een uitgebreide collectie geurende en soms jeugdsentiment oproepende planten en
bloemen.
Er is een zogenaamde vormentuin met buxushaagjes in alle mogelijke en vreemde vormen. U passeert ook verschillende voorbeelden van oude combinatieteelt, zoals aardbeien in de
boomgaard en kolen tussen de
snijbloemen.

toonstelling van historische kassen, hulpmiddelen en gereedschappen. Vaarklaar liggen de
bootjes waarmee vroeger het
transport verzorgd werd tussen
grond, kas, veiling en de markt
waar de bloemen of planten verkocht werden. In het veilinggebouw worden regelmatig ouderwetse veilingsessies gehouden
op de originele ‘Jugendstil’ veilingklok uit 1930.
De Historische Tuin Aalsmeer is
Uitgebreide collectie
tot eind oktober iedere dinsdag
Wandelend in de tuin worden de
tot en met zondag geopend van
bezoekers terug gevoerd in de
10.00 tot 16.30 uur. Een bezoek
tijd en krijgen zij een beeld van Tentoonstelling
waard!
de rijke Aalsmeerse geschiedenis. Ook is er een permanente ten- Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Trajectcontrole op N201
en N205 vanaf 2019

Winst voor Comb. Van
Ackooy en John van Duren
Aalsmeer - In verband met de
hittegolf van afgelopen week
werd besloten de vluchten te
verplaatsen naar de zondag, en
ze ook wat in te korten naar kortere afstanden. Het zou zondag
ook een stuk koeler zijn. Om 7.30
uur werden de jonge duiven met
een ZO wind in vrijheid gesteld,
en met de wind op de staart
ging het hard. Om 8.50.13 klokte
Comb. van Ackooy in Hoofddorp
de 18-445 en met een gem. snelheid van 1678,874 meter per minuut (bijna 101 km/u) en de 1e
plaats in de club. Jack Spook uit
Aalsmeer werd 2e, Piet v.d. Meijden uit Aalsmeerderbrug pakte de 3e plaats. Om 7.15 uur werden in Peronne de duiven voor
de laatste Midfond vlucht met
een ZO wind in vrijheid gesteld,
en deze gingen nog een 10 tal
km/u sneller. Om 9.54,33 uur
klokte John van Duren de 15616 als eerste van de club, deze duif maakte 1834,321 mpm
(110 km/u). Cees van Vliet uit Kudelstaart wed 2e en Comb. van
Ackooy uit Hoofddorp 3e. de uitslagen zijn als volgt:

7. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
8. Th. v.d. Wie Aalsmeer
9. M. De Block Aalsmeer
10. W. Wijfje De Kwakel
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. A. v.d. Wie Aalsmeer
13. A.J. van Belzen Kudelstaart
Peronne 142 duiven
en 6 deelnemers
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. C. van Vliet Kudelstaart
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
5. A.J. van Belzen Kudelstaart
6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

Eindstand Midfond
(Midden Afstanden)
Onaangewezen
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
6. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer
Duffel 399 duiven
7. A.J. van Belzen Kudelstaart
en 13 deelnemers
8. W. Wijfje De Kwakel
1. Comb. V. Ackooy Hoofddorp
9. Darek Jachowski Mijdrecht
2. Jack Spook Aalsmeer
10. J.A. van Dijk Aalsmeer
3. P. v.d. Meijden Aalsmeerder- 11. Th. v.d. Wie Aalsmeer
brug
12. Tim Rewijk De Kwakel
4. J.H. van Duren Aalsmeer
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grie- 14. M. de Block Aalsmeer
ken Aalsmeer
15. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. L. v.d. Sluis Uithoorn
16. Comb. Baas & Berg De Kwakel

Aalsmeer – Het Openbaar Ministerie heeft besloten om trajectcontroles uit te gaan voeren op
de N201 bij Uithoorn en de N205
bij Hoofddorp vanaf 2019. Dit op
basis van een analyse van de wegbeheerder en de politie. Er vallen
op deze wegen meer verkeersslachtoffers dan op andere wegen. Zo is het aantal ongevallen
op de kruising N201 en de Legmeerdijk niet meer op één hand
te tellen. Oorzaak is in de meeste gevallen het negeren van het
rode (oranje) verkeerslicht, maar
ook is geconstateerd dat er veelal erg hard gereden wordt op de
N201. Er geldt een maximumsnel-

heid van 80 kilometer per uur,
maar regelmatig zien agenten
auto’s hun flitsapparatuur passeren met snelheden boven de
100 kilometer. Bij een trajectcontrole wordt de snelheid op meerdere plekken over het traject gemeten. Zo wordt de gemiddelde
snelheid tussen twee meetpunten berekend.
De controle werkt zeven dagen
per week en 24 uur per dag. De
gemeente kondigt in de officiele mededelingen de plaatsing
van de trajectcontrole-systemen
op de N201 en N205 aan. Kijk
voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl.

LEZERSPOST
Volgt burgemeester Nobel
voorbeeld van Femke Halsema?
Aalsmeer - Begin deze week
stond een uitgebreid artikel in
een landelijk dagblad over het
bezoek van Femke Halsema
aan het uitgaanscentrum van
Amsterdam. Daarin ook de uitspraak van deze nieuwe burgemeester dat er meer agenten en handhavers moeten komen. Dit verhaal kan bijna éénop-één geprojecteerd worden
op Aalsmeer en ik nodig dan
ook gaarne burgemeester Jeroen Nobel uit om in de nacht
van vrijdag op zaterdag en
van zaterdag op zondag eens
in het centrum van Aalsmeer
te gaan kijken, dan stuit je op
geluidsoverlast, vernielingen,
vervuiling, wildplassen etc.
Flesjes, glazen en blikjes wor-

den op straat gegooid, er zijn
uitpuilende vuilnisbakken etc.
Controle door politie of handhaving gebeurt gewoon niet!
Dit geldt overigens ook voor
het niet-handhaven op het
verkeerd parkeren, verkeerd/
verboden inrijden van de Zijdstraat, het neerzetten van allerlei parasols en borden in de
straat, waardoor gehandicapten er niet meer door kunnen.
Voeten van parasols laat men
ook ’s nachts op straat staan en
de kans om hierover te struikelen is groot. Ik heb hierover al
tientallen malen geklaagd. Resultaat nul!
Dirk Jan van Zanten,
Aalsmeer

17. D. Baars Kudelstaart

7. A.J. van Belzen Kudelstaart
8. W. Wijfje De Kwakel
Aangewezen
9. L. v.d. Sluis Uithoorn
1. C. van Vliet Kudelstaart
10. Darek Jachowski Mijdrecht
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp 11. A. v.d. Wie Aalsmeer
3. J.H. van Duren Amstelveen
12. Th. v.d. Wie Aalsmeer
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerder- 13. Tim Rewijk De Kwakel
brug
14. J.A. van Dijk Aalsmeer
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grie- 15. D. Baars Kudelstaart
ken Aalsmeer
16. M. de Block Aalsmeer
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku- 17. Comb. Baas & Berg
delstaart
De Kwakel

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

1

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar onderstaand adres:

Weekblad de Nieuwe Meerbode

Te koop:
1x gebruikte voor demo 800w decopeerzaag 25 800 w klopboor nieuw in
koffer €45,-. Tel. 0297-284453
Te koop:
Rvs pomp type cdhm 70/07. De pomp
is bijna nieuw. 230 volt. Prima om tuin
van water te voorzien. €125,-.
Tel. 06-21551427
Te koop:
40 stapelbare stoelen met leuning.
Zien er mooi uit. Voor kantine, eetzaal
of terras. €10,- p.st. Tel. 06-21561427
Te koop:
Barbecue weber one_touch orginal
57 cm. Nieuw in doos. €100,-.
Tel. 0297-328572
Te koop:
Roeibootje groen 235 Pioner incl.
roeispanen en motorbevestiging
i.g.st. €350,-.Tel. 06-54986323

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Waterscooters
verboden

Aalsmeer - De politie waarschuwt om schuren niet open
te laten. De laatste tijd worden fietsen uit schuren gestolen. Of pogingen daartoe, zoals
op woensdag 25 juli rond negen uur in de avond in de Roerdomplaan. Bewoners zaten in
de tuin toen zij een figuur zich
verdacht zagen gedragen in de
buurt van een schuur. Toen zij
de man aanspraken verdween
deze gauw.

Aalsmeer - De politie te water heeft tijdens controles op
de Poel bekeuringen uitgedeeld voor hardvaarders maar
ook voor een bestuurder van
een waterscooter. Op de gehele Westeinderplassen zijn waterscooters niet toegestaan. De Uithoorn - Ter hoogte van het
controles vonden plaats op vrij- tankstation aan de Kon. Máximalaan in Uithoorn heeft dondag 27 juli.
derdag 26 juli omstreeks half
twaalf in de avond een ernstig
ongeluk plaatsgevonden. Een
automobilist reed frontaal op
een bus. Daarbij raakten beide
bestuurders, maar ook de pasAalsmeer - De politie hield sagiere die in de auto zat, gezondag 29 juli omstreeks 2.00 wond. Alledrie zijn ze naar een
uur een jongen van 20 aan in ziekenhuis vervoerd. De passade Anjerlaan. Er was een mel- giere kon op eigen kracht uit de
ding binnengekomen dat een auto komen maar de bestuurder
persoon in een auto slingerde, moest uit het wrak worden gemogelijk was hij ‘onwel’ gewor- zaagd. De schade aan de auto en
den. Tijdens de blaascontrole de bus is enorm. De provinciale
bleek de jongen teveel gedron- weg is een tijd afgezet geweest.
ken te hebben. Bovendien had
hij geblowd, aldus de politie.
Zijn rijbewijs werd ingenomen.

Frontale botsing
met een bus

Teveel
gedronken

“Ik ben van de
politie!”
Uithoorn - Een alerte en slimme oppas voor buren, die op
vakantie zijn, heeft een diefstal weten te voorkomen. De
vrouw gaf de planten water bij
een woning In het Midden te
Uithoorn op donderdag 26 juli rond het middaguur, toen zij
gestommel boven in huis hoorde. Ze riep hard: “Ik ben van de
politie!” Waarna er twee knapen geschrokken via het dak
van de bijkeuken de wijk namen. De inbraak is via Burgernet kenbaar gemaakt maar leverde niets op. Onbekend is of
er iets weg is uit de woning.

Sieraden weg,
toch weer
aangetroffen

Uithoorn - Uit een woning aan
de Beellaan in Uithoorn zijn op
zaterdag 28 juli sieraden gestolen. Dat is gebeurd tussen
zeven en half acht ‘s avonds.
De bewoonster had de ramen open vanwege de warmte. Ze bemerkte een geluid in
huis en zag even later een jongen wegrennen. Aangifte werd
gedaan. De politie kon deels
goed nieuws overbrengen,
twee dagen later. In de Christinalaan was namelijk een deel
van de buit teruggevonden in
een putje op straat. Helaas was
een aantal vooral duurdere sieraden hier niet bij.

Qioz zorgkappers
is op zoek naar een ervaren

KAPSTER

voor in een verpleeghuis
in Amstelveen.
Voor meer info
Dhr. G. Meloni
06-24302511of
www.qioz.nl
Te koop:
Hawk fietsendrager voor 2 fietsen.
€50,-. Tel. 06-22350307
Aangeboden:
Voor een student: goede stadsfiets
met degelijk slot. €50,-.
Tel. 06-24720106

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

Aalsmeer - De politie te water heeft donderdag 26 juli in
de vooravond een boot afgesleept. Door harde wind tijdens
onweer kreeg het vaartuig met
motorstoring te kampen.

job IN DE REGIO

Op zoek naar werk
GRATIS KABAAL

Motorstoring
bij onweer

Waarschuwing:
Doe uw schuur
op slot

MET SPOED GEZOCHT
per direct

Tijdelijke huishoudelijke hulp
in de ochtenduren.
Tel. 06-28644125

ParkFly is per direct op zoek naar:

enthousiaste chauffeurs!
voor weekenden, avonden en nachten

Functieprofiel:
• Je bent minimaal 3 jaar in het bezit van je rijbewijs
• Je bent klantvriendelijk en servicegericht
• Je bent stressbestendig
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en
geschrift en bij voorkeur ook Engels en/of Duits
• Je kunt met een computer omgaan
Wat wij bieden:
• Salaris conform CAO
• Leuk en afwisselend werk
Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar:
jkoster@hotelchariot.nl
Oosteinderweg 243 | 1432 AT | Aalsmeer | www.parkfly.nl
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TOUR DE FRANCE 2018

Tour de France, maandag 23 juli (rustdag)

Tour de France, vrijdag 27 juli

Aalsmeer - ‘Wielrennen is een
soort religie’, volgens velen. ‘Wielrennen is zo veel meer dan alleen
sport. Het is pure romantiek!’ En
wat hebben wij al veel mooie
momenten gezien de afgelopen
twee weken. Tranen van verdriet,
tranen van vreugde, teleurstelling, heroïsche overwinningen,
valpartijen die je de adem deed
doen stokken, afdalingen waar
het hart van in de keel klopte,
de waaiervorming, de fenomenale sprints, de prachtige verhalen en anekdotes. Niemand uit de
wielerwereld zal ooit die schoonheid van de Tour willen missen.
Daarom is het is buitengewoon
treurig dat er toeschouwers zijn

Aalsmeer - En voor de zoveelste
maal beweerden de commentatoren en journalisten dat vandaag dé koninginnenrit werd gereden. Maar bloedje spannend
was de achttiende etappe zeker.
Groene trui drager Sagan heeft
wellicht nog nooit zo moeten afzien. Maar hij worstelde en kwam
boven. Quintana zakte - ondanks
de verzengende hitte - door het
ijs en kreeg een gevoelig tik, Robert Geesink verrichtte een heldendaad door de klassementsrenners op sleeptouw te nemen,
waardoor de voorsprong van de
kopgroep slonk als sneeuw voor
de zon. Dat Froome niet zijn beste dagen heeft was al eerder duidelijk geworden. Kruijswijk bleef
aanvallen samen met ploegge-

Schandelijk gedrag van
publiek inperken

die de wielrenners letterlijk in de
wielen lopen. Een Brit uitjouwen,
bespugen, idioten die rookbommen gooien en wat voor gekkigheid er niet nog meer verzonnen
wordt. Wielrennen moet de sport
van het volk blijven!
Maar het meest belangrijk blijft
natuurlijk dat de veiligheid van
de wielrenners is gegarandeerd.
Het is waar dat er zolang het
wielrennen bestaat er altijd wel
iets onverwachts gebeurt, maar
het lijkt wel of het steeds extremer wordt. De organisatie krijgt
er een belangrijke taak bij om
het schandelijke gedrag van het
domme publiek in te perken.
Janna van Zon

Maandag 23 juli

Rustdag...

Meest begin ik al dagen van te
voren te bedenken wat ik op de
rustdag zal gaan schrijven. Het
liefst een beetje aan de Tour gerelateerd, maar dat hoeft niet
perse. Dit stuk echter schrijf ik
pas na de ‘tumultueuze’ start
van de etappe van woensdag.
Wat een blamage van de tourdirectie om te denken dat de
renners zich in de ‘GrandPrix’
opstelling anders zouden gaan
gedragen. Nee wanneer de directie iets anders zou willen om
sommige etappes leuker of interessanter te maken dan heb
ik hier nog wel een idee, kunnen ze zo gebruiken. Laat de
renners aan de hand van het
klassement vertrekken, maar
dan de laatste het eerst en de
volgende pas nadat het tijdsverschil met de volgende renner is verstreken. Doe dat in de
tweede of derde week van de
Tour, want dan is er nog tijd om

de zaken recht te zetten. In die
etappe mogen geen bergen
zitten en de tussensprints laten
we ook weg. Een vlakke etappe
dus, dan zijn de kansen voor alle renners gelijk. Als voorbeeld
neem ik de 18e etappe. Op dat
moment staat Craddock op de
146e en laatste plaats met een
achterstand op de gele trui van
3.41.40. Hij start als eerste en
heeft dan de mogelijkheid om
iets van zijn achterstand goed
te maken. De laatste die start
is dus Thomas, maar pas na
3.41.40. Het lijkt een beetje op
een individuele tijdrit, maar dan
net even anders. Renners die zo
nodig op hun kopman willen
wachten verliezen veel tijd. Dat
zal dus niet zo gauw gebeuren.
Natuurlijk zullen er hier en daar
nog wel wat haken en ogen zitten,. Maar een ‘GrandPrix’ start
is ook niet alles.
Dick Kuin

Tour de France, dinsdag 24 juli

16e Etappe: Fladderen als
een vlinder
Aalsmeer - Ja, daar had de Franse gendarmerie geen rekening
mee gehouden. Zij namen korte
metten met protesterende boeren maar dupeerden daarmee de
renners door pepperspray te gebruiken dat de verkeerde kant opwaaide. Er was veel water nodig
om de renners weer helder te kunnen laten kijken en dat was ook
wel nodig ook, want vandaag - na
de rustdag - moest er een ingewikkelde etappe gereden worden
met gevaarlijke afdalingen. De
Belg Philippe Gilbert zorgde voor
behoorlijk wat angstige minuten.
In een scherpe te snel genomen
bocht werd hij gekatapulteerd en

verdween over een muurtje. Gelukkig bleek hij in staat om zelfstandig naar boven te klimmen.
Kwam even bij van de schrik stak
zijn duim op naar de familie die
thuis zat te bibberen op de bank
voor de buis en klom weer op de
fiets. Ook Adam Yates kwam ten
val en mede daardoor kon bollenkoning Julian Alaphilippe fladderend als een vlinder over de streep
komen. De Nederlanders Geesink,
Mollema zaten opnieuw goed
vooraan. Zij misten helaas de juiste concurrenten om zich heen om
hun slag te kunnen slaan. Wielrennen is niet alleen hardrijden!
Janna van Zon

Zestiende etappe

Gaat het Dumoulin lukken?
Dinsdag 24 juli, 16e etappe
de Pyreneeën reuzen. Mollema
Carcassonne – Bagnéres-de- en Gesink komen net even teLuchon 218 km
kort ten opzichte van een uitstekend rijdende Alaphilippe
Aalsmeer - Het is en blijft nog die als eerste de streep weet
wel even spannend, want stel te passeren. De kop van het
je voor dat het Dumoulin toch klassement wijzigt nauwelijks
lukt om na de rustdag een met doordat de klassementrijders
enorme krachtinspanning bij dicht bij elkaar blijven. Sagan
de Sky trein weg te demarre- rijdt nog steeds in het groen
ren. Het is wel de eerste Pyre- en kan niet meer worden bijgeneeën rit en het zou ook kun- haald, wanneer hij de tour uitnen dat Dumoulin het van- rijdt zal hij het groen naar Padaag ook nog even rustig aan rijs brengen. Ik had meer verzou gaan doen. Dat laatste ge- wacht van deze etappe, maar
beurt ook en we zien wel twee misschien zit het venijn wel in
andere Nederlanders erg hun de etappe van morgen.
best doen op de flanken van Dick Kuin

19e Etappe: De zoveelste
koninginnenrit
Zeventiende etappe

Iets meer peper mag
Woensdag 25 juli, 17e etappe
met zacht Limburgs accent, van
Bagnéres-de-Luchon – Staint- Dumoulin. Geen enkele maal
Lary- Soulan 65 km
hoor ik hem zeggen dat hij die
Froome en Thomas eens de kop
Aalsmeer - Over de start op- af zal bijten. Ik hoor hem alleen
stelling heb ik het al gehad, maar zachtjes mompelen. Iets
daar ga ik geen woorden meer meer peper zou ik wel op prijs
aan besteden. Soms zou je wel stellen, maar dat zit er bij hem
eens willen dat een renner wat niet zo op, denk ik.
meer gepeperde uitspraken Hij rijdt natuurlijk goed, daar
zou doen, de boel op scherp zet wil ik niets op afdoen, zeker met
om de tegenstander uit de tent de Giro al in de benen. Maar het
te lokken. In de grootste krant geloof van de ploeg kan ik nog
van Nederland lees ik ’s och- steeds niet overnemen. Jamtends; ‘Het kan nog’ en ‘ploeg mer dat er in de Sunweb ploeg
van Dumoulin blijft geloven geen mannen als Kruijswijk
in de Tourzege’. Ik zou graag en Gesink zitten, mannen met
meedoen in deze euforie, maar haar op de tanden.
denk telkens aan de uitspraken, Dick Kuin

Tour de France, woensdag 25 juli

17e Etappe: Revival van
Colombiaan Quintana
Aalsmeer - Het zou werkelijk een
geweldige etappe zijn geweest
als smaakmaker Sagan niet zo lelijk gevallen was. De groene trui
kan hem niet meer ontgaan, maar
dan moet hij wel de Tour kunnen
uitrijden.
Een nieuwtje in de Tour was de
65 kilometer korte maar loodzware bergetappe met drie pittige cols waarbij de laatste leek op
een steile muur. En er moest ook
nog eens boven de 2000 kilometer gereden worden. Dus spannend voor de renners hoe zij de
ijle lucht zouden verteren. De typische geitenpaadjes waren voor
een deel voorzien van een laagje asfalt maar analist Thijs Zonneveld - die de etappe vooraf had
verkend - vreesde toch ook voor
lekke banden. Nog spannender was hoe de klassement ren-

Negentiende etappe

De dag van de waarheid!
Vrijdag 27 juli, 19e etappe
Lourdes – Laruns 200,5 km
Aalsmeer - De dag van de
waarheid voor Tom Dumoulin, zo kopt de grootste krant
van Nederland. Dat wordt het
ook, de grote mannen zwermen om elkaar heen en doen
zo hier en daar een poging
om weg te sprinten. Direct geattaqueerd door Thomas of
Froome, gaan Kruijswijk, Roglic, Bardet en Majka allemaal terug naar de kopgroep.
In de afdaling van de Aubisque weet Roglic een twintigtal
seconden voor Dumoulin uit

ners deze dag zouden gaan inkleden. Degenen die voorspelden dat de Colombiaan Quintana wel eens zijn slag zou slaan,
hadden het helemaal bij het rechte eind. Dat zag er overigens in
eerste instantie helemaal niet zo
uit. Maar de berggeit zorgde voor
een revival waar je U tegen zegt.
De top tien renners gaven elkaar
geen duimbreed toe, de pogingen leidden niet tot voorsprong.
Er was geen kruid gewassen tegen de macht van Sky. Tot 1200
meter voor de finish, toen poefte
de gele trui drager weg met Dumoulin, en Kruijswijk in zijn wiel.
En waar bleef Froome? Hij had
vandaag de goede benen niet en
kwam vele kostbare secondes na
Dumoulin over de streep. Daar- Aalsmeer - Het ging slechts om
mee staat hij nu achter ‘onze’ Tom! één seconde! Maar het is in de
sport wel eens om minder geJanna van Zon
gaan. Die éne seconde was voldoende voor Tom Dumoulin om
in de Tour de France 2018 een
etappe te winnen!
Gisteren was hij er echt ziek van
dat een motorrijder te weinig afstand had genomen van de winnaar van de dag. Als kijker denk je
de streep zien gaan, samen
dan toch even: Hoeveel invloed
met de rest van de overgebleheeft dat op de dag van morven sprinters was hij de snelgen? Maar Tom concentreerde
ste. Sagan weet met zijn verzich vandaag; op de tijdrit- zijn
wondingen toch de streep te
specialiteit. 2.05 minuten zou hij
halen, maar heeft in de sprint
goed moeten maken op de gegeen power om mee te doen
le trui drager. Realistisch als Tom
voor de eerste plaats. In het alis, wist hij - dat wanneer er niet
gemeen klassement zijn er weiets vreselijks zou gebeuren - dat
derom geen grote wijzigingen,
niet haalbaar was. Met die tweede top van het klassement blijft
de plaats dat had hij zich - met
zoals het is, morgen worden er
gezonde tegenzin - verzoend.
wel veranderingen verwacht.
We zullen het zien.
Dick Kuin

20e Etappe: Etappezege voor
Tom Dumoulin!

Sparen voor morgen
Aalsmeer - Wat van te voren
al werd aangegeven is uitgekomen, een kleine kopgroep,
waaiers en renners die zich
sparen voor de dag van morgen. Eigenlijk had deze dag gebruikt kunnen worden om de
tour andersom te laten beginnen, zie mijn voorstel in het
verslag van de rustdag. Maar
dan hadden we Demare waarschijnlijk niet als winnaar over

Tour de France, donderdag 26 juli

18e Etappe: Jury meet met
twee maten
Aalsmeer - En alweer ligt pechvogel Adam Yates op de grond.
Het is de zoveelste keer deze Tour.
Verdwaasd kijkt hij om zich heen
alsof hij niet begrijpt waarom
hem dat toch steeds moet overkomen. Ik had hem op mijn lijstje staan als een renner om in de
gaten te houden. Inmiddels is hij
weggegomd. Quintana - de winnaar van gisteren valt ook en dat
is eveneens niet voor het eerst.
De vellen hangen er aan de linker
onderarm bij. Die zal vannacht
niet lekker slapen. Hij wordt door
zijn ploegmaten achter de wagen

te rijden en houdt deze voorsprong vast tot aan de streep.
Thomas, Bardet, Martin en
Majka finishen net even voor
Dumoulin.
Deze laatste laat direct na de
finish zijn teleurstelling blijken en ik zie voor de eerste
keer een verlagen renner waar
het vuur uit komt. Top Dumoulin, meer van je afbijten. Morgen wacht hem een onmogelijke taak om ruimt 2 minuten
goed te maken op de gele trui.
Maar met een Dumoulin waar
vuur uit komt weet je het maar
nooit.
Dick Kuin

Tour de France, zaterdag 28 juli

Achttiende etappe
Donderdag 26 juli, 18e etappe
Trie-sur-Baise – Pau 171 km

noot Roglic en Dumoulin zocht
naar kansen, vond ze ook maar
de gele trui drager wist alles te
pareren. De adembenemende afdaling van Roglic leverde hem de
dagzege op. Dumoulin was diep
teleurgesteld en stak dat dit niet
onder stoelen of banken. Helaas
had geen van de journalisten het
fatsoen hem even de tijd te gunnen zijn frustratie te verwerken.
Het leverde beelden op die misschien even voor sensatie zorgen
maar je als kijker toch een gevoel
van plaatsvervangende schaamte geven.
Door de uitslag van vandaag
wordt het morgen bij de tijdrit
opnieuw bloeddrukverhogend
spannend.
Janna van Zon

van Movistar terug gebracht. De
wijze waarop lijkt verdacht veel
op stayeren. De tijd die zij er voor
nemen overschrijdt ruim de toegestane tijd. En tja…dan is het
bruggetje snel gemaakt naar Tom
Dumoulin als….. hij niet de pech
van een kapotte spaak gehad en
de straftijd voor het achter de auto blijven rijden -stayeren- dan…
ja dan…..was de gele trui heel
dicht bij geweest. Dat meten met
twee maten van de jury, vind ik zo
onrechtvaardig en a-sportief! Ook
ik slaap vannacht niet lekker.
Janna van Zon

Maar in zijn nek hijgde een Roglic die zijn plaats op het podium
wilde behouden en een Froome
die dolgraag op het podium wilde komen. Tom kent zijn lichaam
echter zo goed, hij weet hoe hij
zijn tijdrit moet op bouwen. Dat
is niet alleen prachtig om te zien,
het levert ook veel op. Voor Tom
begon de Tour niet zoals gewenst
was.
Hij miste een paar goede ploegmaten. Maar gedurende de gehele Tour wisten de ploegleiders
van Sunweb telkens weer creatieve oplossingen te vinden.
Twee jaar geleden was er al de
vraag: Is Tom een goede ronde
renner. Die vraag werd verleden
jaar door het winnen van de Giro
al bevestigd en na vandaag is er
een volmondig JA!
Janna van Zon

Twintigste etappe

Spannende tijdrit
Zaterdag 28 juli, 20e etappe/
individuele tijdrit
St-Pée-sur-Nivelle - Espelette 31 km
Dit was dan weer een tijdrit zoals een tijdrit altijd zou moeten zijn. De spanning centreert
zich tot de laatste tien renners,
de tien hoogste van het algemeen klassement. Het bleek
voor Dumoulin de laatste mogelijkheid om Thomas van
de eerste plaats te stoten, hij
moet dan wel zo’n twee minuten goedmaken, een schier onmogelijke taak. Dat blijkt ook
bij de finish, zelfs met een klein
verlies voor Thomas weet deze
de gele trui te behouden. Du-

moulin wint de etappe en nadat er enige onduidelijkheid
is over de tijdwaarneming van
Froome, blijkt Dumoulin de
tijdrit te winnen op 1 seconde verschil met Froome en zijn
tweede plaats in het algemeen
klassement veilig te stellen.
Overigens wel een publicitaire
stunt van Sunweb om het snelle pakje van Dumoulin ‘kwijt’ te
raken, ’t zal nog wel een vervolg krijgen. Morgen een laatste verplichting, de traditionele champagne en dan nog een
paar rondjes in Parijs. De laatste kans voor de sprinters, jammer dat Dylan er niet meer is.
Dick Kuin
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TOUR DE FRANCE 2018
Eenentwintigste etappe

Mijn winnaar van de Tour
Zondag 29 juli, 21e etappe
Houilles – Parijs 116 km

Tour de France, zondag 29 juli

Een terugblik...
Aalsmeer - Het Belgische avondprogramma Vive le Velo laat een
foto zien van de Luxemburgse
Kampioen Bob Jungels na een
val. Het is een foto waarvoor
de fotograaf de zilveren camera verdient. Deze foto behelst alles wat wielrennen is. Het is drama en heroïek van een ongelooflijke schoonheid. Wat is er nog
meer op mijn netvlies gebleven.
Natuurlijk de afgrijselijke val van
Philippe Gilbert. Maar ook de
vreugde van de dagwinnaars. Zoals van de Lotto Jumbo sprinter
Dylan Groeneveld. Hoe Robert
Geesink zich manifesteerde, en
de kleine Antwan Tolshoek- wat
een belofte voor de toekomst! De
geweldig ontsnapping van Steven Kruijswijk die uiteindelijk als
vijfde van de Tour eindigt. Het lijden en afzien van Peter Sagan die
na een stuurfout op harde wijze
kennis maakt met een rotsblok

en toont hoe graag hij zijn groene trui naar Parijs brengt. De gelukstranen van sprinter John Degenkolb en die van de gele trui
winnaar Geraint Thomas. En natuurlijk Tom Dumoulin die na het
rijden van de Giro - gezien als één
van de zwaarste van de geschiedenis - in staat is een tweede huzarenstukje te leveren door als
tweede te eindigen in de Tour. Hij
is het die na 28 jaar weer Nederland vertegenwoordigt op het
podium.
Ach….het is allemaal te veel om
op te noemen. Voor mij waren
het de drie mooiste aaneengesloten weken van het jaar. Het
was een groot feest om de bijna
niet te bevatten magie van het
wielrennen te kunnen en proberen te doorgronden. Gelukkig
valt er nog heel veel te leren!
Janna van Zon

Aalsmeer - De laatste etappe voor dit jaar staat op punt
van beginnen, ik ben net op
tijd binnen. Niet van het fietsen , maar van een laatste mogelijkheid om de tentoonstelling over het werk van Coq in
het Oude Raadhuis te bezoeken. Leuk om het werk van Coq
weer eens in alle facetten te
zien. Het is en blijft een apart
werk, vooral de politieke werken zijn steeds weer leuk om te
zien. Iedere keer ontdek je weer
een nieuw gezicht in haar tekeningen. Over de Tour; ook daar
zijn weer een aantal nieuwe gezichten, voor mij althans, de gezichten van Rodlic en de jonge Tolhoek beloven veel voor
de toekomst van het wielrennen in het algemeen. Met een
podium waar Dumoulin op de
tweede plaats staat en de geweldige prestatie van Kruijswijk, 5e in het eindklassement,
zijn we als Nederland goed ver-

tegenwoordigd. Voor de andere Nederlanders, 26e Mollema,
31e Gesink, 37e Tolhoek, 51e
Ten Dam, 58e Poels, 59e Slagter, 64e Minnaard, 78e de Kort,
119e Terpstra en 137e Roosen,
neem in mijn pet af en maak
een diepe buiging. De laatste
plaats in het algemeen klassement wordt al etappes lang ingenomen door Lawson Craddock, die na zijn val, met een
gebroken schouderblad, de
Tour heeft uitgereden en al
125.000 euro heeft opgehaald
voor zijn project in zijn woonplaats. Craddock verdient een
standbeeld, niet alleen voor alles wat hij in de Tour heeft gedaan, maar zeker voor zijn ongezouten kritiek richting de
man van 100 miljoen, die na
een tikje op zijn been deed
voorkomen dat hij levend gevild werd. Neymar moet zich
schamen en een voorbeeld nemen aan deze Lawson Craddock, mijn winnaar van de Tour
de France 2018.
Dick Kuin

Contract bij Team Sunweb verlengd

Midgetgolf Aalsmeer

Herman Kas de meest
constante van de avond
Aalsmeer - Ondanks de vakantietijd waren er woensdag 25 juli
bij MGC Aalsmeer toch zeven leden present om hun twee competitieronden te spelen. De eerste ronde kwam Arie binnen met
een ronde van 36 hls. Daar was hij
zeer content mee. Dit was dichtbij zijn persoonlijke record. Ton
speelde zijn eerste ronde niet
slecht maar jammer genoeg liep
de tweede moeizamer. Zo ging
dat ook bij Marrie, eerste ronde 28 en daarna kreeg zij de genadeslag op 18. Herman was deze avond de meest constante van
de zeven spelers. Op zaterdag 18

augustus is het jaarlijkse, door de
Aalsmeerse
midgetgolfvereniging georganiseerde, Bloementoernooi. U bent van harte welkom om te komen kijken naar
de midgetgolfsport. Het adres is
Beethovenlaan 116 te Aalsmeer.
Uitslagen zesde competitieavond
op woensdag
1. Herman Kas
30-33 63
2. Marrie Bonhof
28-35 63
3. Ton Silvius
34-43 67
4. Bram de Jong
38-33 71
5. Gerrit Splinter
40-34 74
6. Hetty de Jong
40-38 78
7. Arie Weldam
36-43 79

Rijsenhouter Nils Eekhoff
4e in Belgische profkoers

Eric Zethof Tourwinnaar!
Regio - Eric Zethof stond al in het
rijtje Anquetil, Merckx, Hinault en
Indurain met vijf eindoverwinningen in de Tour. Afgelopen zondag
voegde hij daar een zesde aan toe,
vijftien jaar na zijn laatste titel. Hij is
hiermee de eerste (schone) renner
die zes Tours achter zijn naam heeft
staan. Uiteraard gaat het hierbij in
het geval van Eric om de Tour de
Kwakel. Eric rekende in een zinderend laatste weekend af met Ton
Vlasman en Nick Verlaan. Ton reed
de halve Tour in het geel, maar verloor deze op vrijdag al aan Eric.
Nick nam met een sterke tijdrit zaterdag het geel nog over, maar had
geen antwoord op de laatste jump
van Eric. Ton Vlasman troost zich
met de naar zijn broer vernoemde Co Vlasman-prijs en bijbehorende grijze trui. Nick Verlaan mag als
derde mee het podium op. De rode trui voor de meeste extra punten ging op de valreep naar Jan van
Schie. De goedlachse Jan had zondag één extra punt meer dan Sebastiaan Hofer en passeerde hem
daarmee. Jan is echter de 30 al gepasseerd en bedreigde Sebastiaan
daarmee niet meer in het klassement voor de beste jongere. Het
klassement voor de beste ploeg
bleef tot het laatste weekend spannend. Het bewoog Jan Tilburgs er
zelfs toe om (met gele pet) naar Parijs af te reizen, om daar de finish
van de laatste etappe met eigen
ogen te aanschouwen. Het mocht
niet baten voor Jan. Ploeg Stang
pakte op de laatste dag voor het
eerst deze Tour de leiding. Daarmee zijn de gele petten dit jaar
voor Rick Fransen, John van der
Hulst, Jelle de Jong, Chris Verhoef
en Jan van den Bergen. Yordi Castelijn eindigde als laatste deze Tour
en krijgt de rode lantaarn. Vast en
zeker een welkome aanvulling binnen het interieur van zijn nieu-

we huis. Ria Verhoef krijgt de prijs
voor de beste dame. Marjo Plasmeijer stond na de tweede week nog
5 punten voor, maar viel in de derde week stil, en eindigt uiteindelijk
op 5 punten van Ria. Eindwinnaar
Eric daar gelaten was dé man van
het laatste weekend Roel Egberts.
Zaterdag verdiende hij het, voor
Tour de Kwakel begrippen, astronomische bedrag van 9 euro door
als enige Soler in de uitslag van de
tijdrit te voorspellen. Hij won daarmee de Aai Krullepot, vernoemd
naar de bedenker van deze voormalige jackpot. Zondag pakte hij
daar bovenop de dagprijs door
16 punten te scoren in de etappe
naar de Champs-Élysées. De uitreiking van de truien, bekers en gevulde enveloppen zal plaatsvinden
op vrijdag 10 augustus in het Tourhome. Dan wordt ook bekendgemaakt wie de Frank Vlasman-prijs
(50e plaats) en de Pietje Verhoefprijs (meeste punten in tijdritten)
winnen.
Eindklassement
1. Eric Zethof
2. Ton Vlasman
3. Nick Verlaan
4. Rob van der Berg
5. Jan van Schie
6. Sebastiaan Hofer
7. Michel van der Knaap
8. Ron Plasmeijer
9. Paul Hogerwerf
10. Bart Peek
100. Yordi Castelijn

156
155
154
153
152
152
151
151
149
149
114

Rode trui
1. Jan van Schie
2. Sebastiaan Hofer
3. Nick Verlaan

33
32
32

Ploegenklassement
1. Stang
2. Ventiel
3. Trapper

476
475
473

Biljartvereniging Aalsmeer
begint aan nieuw seizoen
Aalsmeer - Biljartvereniging
Aalsmeer is sinds januari gevestigd aan de Oosteinderweg 287 F.

Daar is een kas verbouwd tot een
mooie biljartlocatie op het Recreatiepark Oosteinder, waar de bil-

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff is vorige week zaterdag vierde geworden in de Grote Prijs Tim
Wellens, een 136 kilometer lange individuele profkoers in SintTruiden. De race werd gewonnen
door de Belg Louis Vervaeke vóór
Mike Teunissen, beiden van profteam Sunweb. Het tweetal had
22 seconden voorsprong op een
eerste peloton, aangevoerd door
Kenneth van Bilsen van Cofidis en
Eekhoff. Wereldtopper Tim Wellens, de naamgever van de koers,
eindigde als zevende. Er waren in
Belgisch-Limburg 76 renners van
start gegaan.

digt komende zondag in Frederiksberg, stadsdeel van Kopenhagen. Teamgenoten van Eekhoff
zijn Max Kanter, Cees Bol, Lennard Kämna, Tom Stamsnijder en
Roy Curvers. De Deen Mads Pedersen (Trek), vorig jaar winnaar,
staat opnieuw als topfavoriet aan
de start. Andere bekende namen
op de 144 namen tellende startlijst: Bryan Coquard, Andrey Grivko, Christopher Juul-Jensen, Mikkel Bjerg en Wout van Aert. Het
Nederlandse Team Roompot vertrekt onder meer met Pieter Weening.

Sloeproeiteam Westeinder
eindigt als 5e in Bruinisse

Aalsmeer – Vorige week zaterdag vond de laatste wedstrijd in
de Hoofdklasse van het sloeproeiTeamgenoten
en voor de zomerstop plaats. DitNils Eekhoff reed de drukbezochmaal was de wedstrijd in Bruiniste wedstrijd door het centrum en
se, met een afstand van 12,420 kide omgeving van Sint-Truiden
lometer. Qua afstand zeker niet
als afsluiting van een trainingsde langste, qua omstandigheden
week van Team Sunweb en als
een zwaardere wedstrijd. De wedlaatste voorbereiding op de Ronstrijd in Bruinisse is onderdeel
de van Denemarken, die gistevan de visserijdagen, en daardoor
ren, woensdag 1 augustus, is beonderdeel van een groot feest in
gonnen in Aalborg . Deze profBruinisse. Het hele dorp loopt uit,
wedstrijd buiten categorie einbraderie, viswedstrijden, open
dagen op de vissersboten en dan
ook nog eens ruim 70 sloepen
die met elkaar de strijd aangaan
op het open water. Dit betekende weer vroeg op, om rond 09.30
uur in Bruinisse aanwezig te zijn
voor het kranen. Om 11.45 mocht
de Polyester van start, samen met
de vrienden uit het Sloepweesje uit Hoogmade. Voor de Polyester een mooie startplek, om zo
snel mogelijk weg te roeien bij
het Sloepweesje. Vanaf de start
liep het goed bij het Westeinder
Sloeproei Team uit Aalsmeer. Direct lag de snelheid zeer hoog, er
werd een gat geslagen richting
het Sloepweesje, en de sloep liep
snel in op de voorgangers. Er werden zelfs snelheden boven de 10
jartvereniging de beschikking de vrijdagmiddag (dagcompeti- kilometer per uur geroeid, wat uiheeft over vier wedstrijdtafels.
tie) zijn er drie teams in geschre- termate snel is. Ondanks er een
Door een verhuizing uit de Horn- ven. Voor deze zeven teams gaat flinke wind stond, was de tempemeer is er een gedeeltelijke com- de competitie in september van ratuur ook zeer hoog en dat was
petitie gespeeld op de nieuwe start, de teamleden zijn actief op te merken in de sloep. De wind
locatie. De zes weken zomerva- de middagen en avonden. Daar- en de stroming zorgden er voor
kantie zijn nu voorbij. Nu staat naast zijn er diverse (PK) persoon- dat de Polyester snel richting het
een volledig nieuw biljartseizoen lijke wedstrijden in de verschil- keerpunt ging.
voor de deur met een onderlin- lende spelsoorten en klassen,
ge competitie voor zowel de mid- waarbij je het in een poule op- Omslagpunt bij de boei
dagen van maandag, dinsdag en neemt tegen spelers van andere Het keerpunt betekent het ronwoensdag en voor de avonden verenigingen. Zaterdag is er vrij den van een boei met een zeer
op donderdag en vrijdag. Ook dit biljarten en kunt u rustig een kijk- scherpe bocht van 180 graden. En
nieuwe seizoen heeft Biljartver- je komen nemen.
daarna weer terug roeien richting
eniging Aalsmeer vier teams in Zelf een stootje wagen? Dat is de haven. Vanaf hier was het echingeschreven voor de avondcom- ook mogelijk. Biljarten in een ter een volledig omslagpunt in de
petitie in het district Veen en Rijn- ongedwongen sfeer en leeftijd wedstrijd. De wind was volledig
streek van de KNBB en ook voor speelt geen rol.
gedraaid en de stroming was nu
Contract
De wedstrijd in Denemarken is
voor Eekhoff een onderdeel van
zijn stageprogramma bij het profteam tot het einde van het seizoen. Dat de leiding van Team
Sunweb vertrouwen heeft in
de ontwikkeling van de 20-jarige Rijsenhoutse renner blijkt uit
het verlengen van zijn contract
bij het opleidingsteam met twee
jaar, tot eind 2020.

vol tegen. Een zware strijd tegen
de natuurlijke elementen in. De
snelheid zakte direct terug naar
7,3 kilometer per uur, en vanaf dit
moment wordt het voor iedere
roeier een groot gevecht. Ook de
stuurmanskunsten zijn belangrijk
op dit gedeelte, want je moet zo
lang mogelijk profiteren van andere boten. De laatste twee kilometers werd het Westeinder
Sloeproei Team dan ook ingehaald door de grote concurrenten in het Nederlands Kampioenschap. Deze sloepen behoren ook
sneller te roeien op een wedstrijd,
maar het team liet het deze wedstrijd niet toe. Volle kracht aanzetten om de laatste strijd aan te
gaan en het uiterste uit je lichaam
te halen. En dat zorgde voor een
zeer mooie strijd met deze sloepen. Na 1 uur en 27 minuten finishte het team uit Aalsmeer en
eindigde daarmee op een keurige vijfde plaats in het klassement.
Er had meer ingezeten, want het
verschil met de derde plaats betrof maar 30 seconden.
Roeiclinic
De roeisport is een groeiende sport in Nederland en WV De
Nieuwe Meer is voornemens om
deze sport aan te gaan bieden
vanuit de vereniging. Daarom
wordt er in samenwerking tussen WV De Nieuwe Meer en het
Westeinder Sloeproei Team op
zondag 2 september een roeiclinic georganiseerd. Iedereen (man
of vrouw) is uitgenodigd om eens
kennis te maken met deze mooie
sport en is welkom tussen 13.00
en 16.00 uur bij WV De Nieuwe
Meer aan de Stommeerweg 2. Ervaring met roeien is hiervoor niet
benodigd. Voor meer informatie
of voor het alvast vastleggen van
een plekje in de sloep, kan een
mail gestuurd worden aan info@
wvnieuwemeer.nl.

