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Uitbesteding werken Beheer, Toezicht en Onderhoud (BTO)

Fracties wijzen er op vooral
zorgvuldigheid te betrachten
Aalsmeer - In de bezuinigingsronde 2007 is afgesproken dat vanaf
2009 structureel 250 duizend euro
bezuinigd moet worden bij de afdeling Beheer, Toezicht en Onderhoud
(BTO). In het concept kader nota
2008 is dit bedrag nog eens verhoogd tot 500 duizend euro. In het
najaar is in dat verband een onderzoek een Quick Scan, uitgevoerd.
Het College wil nu de volgende stap
zetten en stelt voor in te stemmen
met het vervolgen van het uitbestedingtraject bij BTO op basis van de
optie integrale uitbesteding van de
BTO-zaken aan de Meerlanden Holding NV (DMH) op basis van een
meerjarige overeenkomst en daartoe in het vierde kwartaal 2008 een
voorstel te doen aan de raad. Ook
om ten laste van de algemene vrije
reserve een krediet van 430 duizend euro ter beschikking te stellen ten behoeve van de inhuur van
de benodigde externe inzet (projectleiding en expertiseondersteuning) alsmede diverse producties
gedurende de voorbereidingsperiode (start per 1 augustus 2008). Het
geeft de gemeente de mogelijkheid
te starten vanaf een “nulmeting” van
de huidige situatie van de openbare
ruimte. Naast het inhuren van externe capaciteit wordt ook een sociaal
plan en een communicatieplan opgesteld. De uitbesteding naar een
zogenaamde “Overheids-nv” op basis van een meerjarige uitbestedingovereenkomst verwerft de gemeente als medeaandeelhouder een bijzondere positie op basis waarvan
onder meer een zorgvuldige en verantwoorde overstap gewaarborgd
kan worden voor de medewerkers
die betrokken zijn bij het takenpakket dat uitbesteed wordt.
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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Miele specialist

Eigen technische dienst

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

De reacties
Voorafgaande aan de behandeling
maakte een van de medewerkers
van BTO, de heer Guldemeester, gebruik van de mogelijkheid om in te
spreken namens hem en zijn collega’s. Dit omdat zij het niet eens zijn
met de gang van zaken. Het proces
is hun ogen niet voldoende transparant geweest. Het gaat ook allemaal
veel te snel. De aanspreekpunten
voor de burgers zullen verdwijnen
omdat een aannemer nu eenmaal
anders werkt. De oren en ogen van
de afdeling zullen daardoor gaan
verdwijnen.

voorstel vol vragen en hoofdbrekens.
De insteek van reorganisatie moet
niet botweg berusten op financiën
er moet ook een kwaliteitsverbetering zichtbaar zijn. De werknemers
moeten zich niet alleen goed maar
zelfs beter op hun plek voelen. Een
reorganisatie als deze vergt twee tot
drie jaar en hoe wil de wethouder dit
in Aalsmeer in zes maanden doen?
Daar heeft de fractie geen vertrouwen in. De volgorde in Aalspeer is
anders dan in de andere gemeenten
omdat al bekend is, wie de taak gaat
overnemen. De overige zaken kunnen later stap voor stap ingevoerd
worden, volgens wethouder Ronald
Fransen die aangeeft met een plan
van aanpak te komen.
De CDA-fractie merkt op dat het
college de raad vraagt medewerking
te verlenen om in het kader van de
bezuinigingen de taken die de BTO
nu nog uitvoert onder te brengen in
een meerjarencontract bij de Meerlanden. Het college gaat voor het
uitbesteden van het volledige takenpakket naar een overheids-nv, een
scenario waar het meeste rendement van te verwachten is. De zorgvuldigheid om draagvlak te krijgen,
de snelheid waarin dit moet gebeuren zit de CDA-fractie een beetje
dwars. Het rapport eindigt niet voor
niets met “Er dient zorgvuldig en integer gecommuniceerd te worden
richting medewerkers en er dient
tijd en zorgvuldigheid in acht genomen te worden voor het proces. De
CDA-fractie is zich er terdege van
bewust dat processen zoals reorganisaties, fusies, overnames altijd
emoties meebrengen.

Emoties
De AB-fractie is niet blij met het

Interne tegenspraak
De taakstelling tot bezuiniging voor

2009 is bekend en is door de raad
omarmd, maar het mag niet zo zijn
dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid ten opzichte van het personeel. Ook is aangegeven dat bij
totale uitbesteding duidelijke en
heldere kaders gesteld moeten worden en dat wat de kwaliteit betreft
de vinger aan de pols moet worden
gehouden. De CDA-fractie staat
volledig achter de nulmeting mits
dit goed duidelijk in kaart wordt gebracht zodat achteraf geen onduidelijkheden bestaan. Het college zal tijdens het traject regelmatig met personeel en ondernemingsraad communiceren en de fractie neemt aan
dat ook de raad op de hoogte gehouden wordt. Zorgvuldigheid aan
het adres van het personeel is voor
de CDA-fractie belangrijker dan direct financieel voordeel. Geld moet
niet belangrijker zijn dan mensen. Er
is feitelijk nog niets beslist naar de
mening van PACT en na het voortraject komen er nog vervolgstappen.
Het sociaal plan wordt door deze
fractie het meest belangrijk gevonden. Actieve begeleiding en goede
communicatie zijn van wezenlijk belang want elke reorganisatie of elke verandering zorgt voor de nodige
onrust. Verder dringt deze fractie er
op aan dat de inbreng van de sociale werkvoorziening wordt gerespecteerd. De VVD-fractie spreekt
over een vreemd voorstel waarbij de
interne tegenspraak opvalt. Verder
wil deze fractie weten of het kwaliteitsniveau moet voldoen aan datgene wat op papier staat of wat de
praktijk aangeeft. De fractie wil ook
meer inzicht hebben in het proces
en aan de ondernemingsraad zal
eerst vooradvies aangevraagd moeten worden.

euro
garant

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Inbraak woning

Aalsmeer - In de periode tussen
donderdag 26 juni middernacht en
vrijdag 27 juni 17.00 uur is er ingebroken in een woning in de Constantijnstraat. Toegang werd verkregen door het afbreken van de cilinders van de sloten voor en achter na
het loswrikken van de slotplaat. De
woning werd doorzocht en de buit
bestond uit sieraden en persoonlijke bezittingen.

Rijden met slok op

Aalsmeer - De politie heeft in de
nacht van maandag 30 juni op dinsdag 1 juli op de Uiterweg om 03.01
uur een in 1950 geboren Aalsmeerder betrapt op het rijden onder invloed. De Aalsmeerder blies 330
ug/l.

Zomer(s) in Aalsmeer!

Aalsmeer - De zomer is volgens de kalender alweer ruim tien dagen oud,
maar het echte warme weer liet nog even op zich wachten. Afgelopen dinsdag
zette het geweldige zomerse weer echt door. Geen wind, geen regenwolken,
nee, geen vuiltje aan de lucht. Prima temperatuur om de badhanddoek op het
Surfeiland neer te leggen. Bakken maar! En niet vergeten om af en toe even
afkoeling in het Poelwater te zoeken.

Computers krant op ‘zwart’!

Grote stroomstoring op
en om industrieterrein
Aalsmeer - Maar liefst 838 meldingen kwamen er dinsdag bij Nuon
binnen op de grote stroomstoring.
Tussen 11.40 en 12.46 uur had een
deel van het industrieterrein Hornmeer geen stroom. Veel bedrijven
konden rond het middaguur niets
doen. Personeel ging maar lekker
in het zonnetje zitten, want binnen
kon geen enkele actie worden ondernomen.
Zoals bij de Nieuwe Meerbode,
waar alle computers ‘op zwart’ gingen. Helaas werkte iedereen precies
rondom het tijdstip van de storing
aan het sluiten van drie kranten. De
deadlines konden nu niet worden
gehaald. De oorzaak van de storing was een kapotte kabel, geraakt
door boringen van een bouwbedrijf
dat aan het werk is in de Turfsteker-

straat. Nuon ondernam uiteraard
meteen actie en begon met het omleggen van kabels zodat de stroomvoorziening snel hersteld zou worden. Dat gebeurde voor een deel
van de gedupeerde huishoudens en
bedrijven om 12.21 uur. Om 12.30
uur konden 542 klanten weer elektrische apparatuur gebruiken en om
12.46 uur hadden de laatste getroffenen ook weer stroom. De kapotgeboorde kabel is meteen ‘stroomloos’ gemaakt. Prioriteit was om alle gedupeerden van stroom te voorzien. De kabel zal gauw worden gerepareerd.
Hoewel het raken van de kabel een
‘bedrijfsongeval’ is, zijn veel bedrijven financieel gedupeerd door de
storing.

Door glazen
deur gevallen

Aalsmeer - Een in 1992 geboren
inwoonster uit Aalsmeer is zondagavond 29 juni om 22.37 uur in een
woning in de Apollostraat door een
glazen deur gevallen waarbij zij diverse verwondingen opliep waardoor zij per ambulance overgebracht moest worden naar het VUziekenhuis.

Diefstal Honda

Eerste tunneldek nieuwe N201

Aalsmeer - In de periode tussen
zaterdag 28 juni 16.00 uur en zondag 29 juni 14.30 uur heeft diefstal
plaatsgevonden van een in de Geraniumstraat geparkeerd staande personenauto van het merk Honda Civic 1,5 in de kleur rood. Het kenteken van de auto is GP-VV-10.

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 1
juli is het beton voor het eerste tunneldek van 25 meter gestort op het
tunneldeel in de Ringvaart. Hierna
wordt gestart met de bouw van het
dienstengebouw. Hierin komen de
technische installaties voor de tunnel.
De technische installatie in dit gebouw moet de waterkerende functie

Ongeval bij
bouwkeet

overnemen van het schot dat nu in
de Ringvaart staat. Pas als de waterkerende functie is gegarandeerd,
kunnen de schotten in de Ringvaart
worden verwijderd. Op deze manier
blijven er altijd twee waterkeringen
bestaan. Het schot aan het einde
van de bouwkuip in Haarlemmermeer fungeert als tweede waterkering.

Aalsmeer - Een bouwvakker die
werkzaamheden verrichtte in de
Tartinihof is donderdag 26 juni omstreeks 07.30 uur gewond geraakt
toen een bouwkeet van een wieldissel was gevallen. Het betreft een in
1985 geboren inwoner uit Purmerend en hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Mooiste tuin van de week
Aalsmeer - De tuinenwedstrijd is
officieel van start gegaan met deze
mooie tuin van Tineke Vredenburg,
Zuiderpark 44 in Kudelstaart. Een
prachtige, klassieke tuin zo te zien
waarbij symmetrie een belangrijke rol
speelt. De vijver, omzoomd met lavendel, is ook een echte blikvanger.
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Prachtig! Deze tuin dingt dus mee
naar het prijzengeld dat de Meerbode beschikbaar stelt. In de maanden juli en augustus wordt elke week
de meest aansprekende foto op de
voorpagina gepubliceerd. Toch een
‘eer’ voor uw tuin! Maar... uiteindelijk
kunnen er maar drie ècht in de prij-

GEEN KRANT? 0251-674433

zen vallen. Doet u ook mee? Stuur
uw foto naar: redactieaalsmeer@
meerbode.nl of per post: Visserstraat
10, 1431 GJ Aalsmeer, ovv ‘tuinen’.

Bandjesavond
rustig verlopen
Aalsmeer - De bandjesavond in
Aalsmeer is zaterdag 28 juni rustig
verlopen. De mooie weersomstandigheden hebben er zeker toe bijgedragen dat de politie nauwelijks
in actie hoefde te komen.

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTsDIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.

DIERENARTsDIENsTEN
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Boomgaard in Aalsmeer, een langharige (half)siamesche poes.
Ze is half Ragdoll en half siamees. Ze is crèmekleurig, heeft
blauwe ogen, een donkerkleurige staart en ze heet Benyi.
Gevonden:
- “Dreef” in Aalsmeer, t.h.v. het zwembad, een jonge schildpadpoes met witte pootjes.
- Vlinderweg, t.h.v. nr. 60 in Aalsmeer, een bruin konijn.
- Hugo de Vriesstraat in Aalsmeer, een lichtbruine kerkuil. Heeft
een geringd pootje. Andere poot een ‘schoentje’.
- J.P. Thijssenlaan in Aalsmeer, een zwart-wit konijn.
- Turfstekerstraat in Aalsmeer, een lichtgrijs konijn.
- In de veiling van Aalsmeer, een zwarte poes met een wit vlekje op de borst.
- Op de N 201, tussen de Mensinglaan en de Zwarteweg, een
poes met cyperse rug- en staart, en witte poten.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer t.h.v. nr. 330, een zwarte ongecastreerde kater.
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, op het parkeerterrein, een gecastreerde zwarte kater met een wit kopje.
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt
voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Amstelveen - Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring start maandag 15
september een CVA gespreksgroep
voor mantelzorgers. Het doel van
de gespreksgroep is het ontmoeten van mantelzorgers in vergelijkbare situaties waardoor meer steun
wordt ervaren.
De groep start met acht geplande bijeenkomsten om de week op
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur in het hoofdgebouw van Amstelring aan de Laan van de Helende Meesters 431. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt
voor een kenningsmakingsgesprek.

Sinds september 2006 begeleidt het
steunpunt verschillende groepen.
Doordat de groepen klein gehouden
worden, 4 tot 6 personen, is er veel
ruimte om met elkaar van gedachte
te wisselen, ervaringen te delen en
steun te geven.
Door het CVA ( ook wel beroerte of
herseninfarct) kan er veel veranderen in het dagelijks leven en in het
bijzonder in de relatie met diegene
die een CVA heeft gehad. Voor meer
informatie en aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Amstelring, telefoon 0900-1866 of e-mail steunpuntmantelzorg@amstelring.nl.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Avondmaal. spreker: Henk Vink. Crèche
voor de kleinsten, speciaal programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds R. Bikker,
Zaandam. Gez. dienst met NGK.
18.30u. ds. M. de Kreek, Etten-Leur.
Gez. dienst in NGK.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Liesbet
Geijlvoet. Extra collecte voor het
werk van Diet Koster.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Om 19u. br. C. Visser, Bodegraven.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 19u. student M. Krijgsman. Dinsdag 8 juli:
19.30u. ds. A. van Voorden.
Open Hof kerk, Protest. gem.
10u. eerste dienst Open Hof kerk in
Zuiderkerk, ds. J. van Popering en
ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. A.J. Fraanje,
Oosterwijk (Leerdam).
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graafland.

Aalsmeer - Ook dit jaar gaat de
Dierenbescherming weer collecteren. De nationale collecteweek loopt
ditmaal van maandag 29 september
tot en met zaterdag 4 oktober 2008.
De afdeling Aalsmeer en omstreken
(Aalsmeer, Amstelhoek, de Hoef, Kudelstaart, de Kwakel, Mijdrecht, Rijsenhout, Uithoorn, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis) is nog op zoek
naar collectanten.
Collecteren voor de Dierenbescherming betekent hoogstens een paar
uurtjes werk, zonder dat u ergens

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met do-

aan vastzit. Wilt u zich opgeven
voor de collecte, dan kunt u bellen naar 0297-343 618 (werkdagen
9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken). U
kunt zich ook opgeven via de mail:
db.aalsmeer@gmail.com. Meer informatie is te vinden op de website
www.aalsmeer.dierenbescherming.
nl Hoe meer collectanten, hoe meer
geld er opgehaald wordt, hoe meer
de Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken kan betekenen voor de
dieren in haar regio.

Oud papier
Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 4 juli
haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oud papier op.
Gaarne na 18.00 uur het papier aan
de weg zetten op die plaatsen waar
ook de vuilcontainers verzameld
dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude
papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus: verzamel het papier
voor de eerste vrijdagavond van de
maand.

Inloopuren
patiënten
verenigingen

Dubbelblijde gebeurtenis in
ziekenhuis Amstelveen
Aalsmeer - Op zaterdagavond
28 juni is Marije Koster-Kortenoeven bevallen van een gezonde zoon
Boaz-Natanaël. Geheel ongepland
in het ziekenhuis Amstelveen. Op
maandagavond 30 juni beviel Marije’s schoonzusje van een gezonde dochter Thirza Nadine, ook (ongepland) in het ziekenhuis Amstelveen.
De blijdschap was natuurlijk groot

toen de schoonzusjes naast elkaar kwamen te liggen in een 2persoonskamer met elk hun baby!
Heel verrassend want op deze manier konden ze samen hun zoon en
dochter bewonderen. Bijzonder is
het wel: binnen twee dagen werden
zus en broer moeder en vader... De
ouders van Marije en haar broer Nico hebben dus gelijk twee kleinkinderen. Gefeliciteerd!

Vermist: Roodstaart papegaai

Gespreksgroep voor Mantelzorgers

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met
Arno Post.

Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. zoekt collectanten

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. de Vos en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

verwezenlijkt. Dit met medewerking van het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. Met een smoes hebben
ze Peter 14 dagen lang bij zijn bootje
weg kunnen houden. Voor je vrienden het startsein om binnen no time
het roestige bakje om te toveren tot
een juweeltje!
Diverse sponsors (bedrijven en personen) hebben dit project mogelijk
gemaakt.
Bovendien maakten vele handen
licht werk en is vaak tot diep in de
nacht doorgewerkt om het bootje
helemaal op te knappen.

Zondag 6 juli

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10. ds. J. Harteman, Kampen.
18.30u. dr. M.J. Paul, Ede.

Droom van een boot voor Peter
Aalsmeer - Peter Vreeken had een
droom. Een droom over een bootje.
Eigenlijk was het geen bootje meer.
Net niet zinkende en vol roest. Maar
wel met een mooi ‘lijntje’. En zoals
iedereen die leeft op een roze wolk,
zag hij dit project als ideaal.
Een nieuwe huid, de bikhamer en
de slijptol erop. Varen in 2008, klaar
voor Sail 2010.
Helaas verliep het anders dan gedacht. De ziekte van Hodgkin kwam
ertussen. Wat hij wegens ziekte zelf
niet heeft kunnen bereiken is in het
geheim door vrienden en kennissen

KERKDIENSTEN

Rijsenhout - Zaterdagavond, 28 juni is de grijze roodstaart papegaai
‘Baco’ ontsnapt. Zijn baasje wilde Baco uit zijn buitenverblijf halen
(waar hij lekker van de zomeravond
aan het genieten was), om naar binnen te brengen toen hij ergens van
schrok en plotseling zijn vleugels
uitsloeg en in de lucht verdween.
Tot diep in de nacht en ’s ochtends
vanaf half 5 is er in heel Rijsenhout
en omgeving gezocht. Zonder resultaat.Een Grijze Roodstaart, de naam
zegt het al, is een grijze papegaai
met een knalrode staart. Baco is 6
jaar oud en kan goed praten en fluit
allerlei melodietjes. Door de stress
van het ontsnappen zal hij echter
erg stil en schuw zijn.
Baco kan overal zitten, in een boom,
maar na al deze dagen in vrijheid en
zonder eten kan hij ook zo moe zijn
dat hij op de grond verstopt zit, achter of onder een struik of bosje.
Omdat Grijze Roodstaarten erg gevoelig zijn voor stress, kunt u de
vogel beter niet zelf benaderen,
maar zijn baasje even bellen op 06-

33224403 of 06-33242411. Anders
vliegt hij misschien weer weg.
Die komt dan gelijk om hem op te
halen. Baco wordt heel erg gemist,
ook door zijn vogelvriendje Vino, die
de hele dag om hem roept en ontroostbaar is. Wilt u eens kijken in
uw tuin, in de bomen, onder struiken etc? Misschien is Baco dan snel
terecht.

Hoofddorp - In verband met de vakantieperiode zullen er in de maand
augustus geen inloopspreekuren
van patiëntenverenigingen plaatsvinden in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Het eerstvolgende inloopspreekuur van de Nederlandse
Coeliakie Vereniging vindt plaats op
woensdag 3 september van 13.0014.30 uur. Op donderdag 2 oktober
Glaucoomvereniging haar inloopuur
weer van 13.30- 15.30 uur op de polikliniek oogheelkunde.
In de tweede week van september vindt op dinsdag 9 september
tussen 10.30- 12.30 uur de inloopochtend plaats van de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten. Op
woensdag 10 september is het inloopuur van de Parkinson Patiëntenvereniging van 14.00- 15.00 uur.
De vereniging Hartezorg heeft haar
inloopuur op maandag 15 september van 10.30- 11.30 uur. De MSvereniging ontvangt op donderdag
18 september van 10- 11.30 uur
mensen met vragen over MS. Het
Steunpunt mantelzorg heeft op 1
september weer spreekuur.
Het inloopuur van de IKA-kankerpatiëntenvereniging op donderdag
11 september van 10.00-12.00 uur.
Van genoemde verenigingen zullen twee leden aanwezig zijn om
iedereen, die meer wil weten over
hoe om te gaan met deze chronische gezondheidsproblemen, persoonlijk te woord te staan. Zij zijn
voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Wilt u meer
weten, dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort van het Spaarne Ziekenhuis, tel. (023) 8908360. Het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort is
een uniek samenwerkingsverband
tussen diverse zorginstellingen in
de regio’s Haarlemmermeer en Zuid
Kennemerland.
Meer informatie vindt u op www.
spaarnepoort.info.

ven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. ds. R. Bikker, Zaandam.
Gez. dienst in CGK. 18.30u. ds. M.
de Kreek, Etten-Leur. Gez. dienst
met CGK.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten. Om 17u. in
Kloosterhof viering met dominee.
Zaterdag 17u. woordcomm. viering
in Kloosterhof met diaken J. Snoek.
Zondag 11u. in Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse
dienst.
Rijsenhout: geen viering tot na de
zomervakantie.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. B.C. de Gelder, Zeist.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Geen opgaven ontvangen.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk aan V/d Veerelaan 30a om 19u. vg. ds. Tim Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
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 drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 12 en 26 augustus. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.

VerorDeninG tot eerste wiJziGinG oP De
leGesVerorDeninG 2008
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van
12 juni 2008 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening tot
eerste wijziging op de Legesverordening 2008.
De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2008. De verordeningen
liggen vanaf vrijdag 4 juli voor iedereen ter inzage bij de afdeling belastingen. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u hier
een gratis exemplaar afhalen. De verordeningen zijn ook digitaal te
raadplegen op www.aalsmeer.nl.
nieUw aanwiJzinGsBeslUit
De gemeenteambtenaar belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen heeft een ambtenaar van de afdeling Financiën en
Belastingen gemandateerd om namens haar correspondentie inzake
de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken te ondertekenen.
Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Financiën en Belastingen.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen een besluit is genomen.
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij
de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 436, het oprichten van inpandige vuurwerkbewaarplaatsen;
• Catharina Amalialaan 66, het plaatsen van semi-permanente
lokalen op de brede school;
• Dotterbloemweg 8, het plaatsen van twee dakkapellen;
• Duikerstraat 48 en 50, het vergroten van vier dakkapellen;
• Herenweg 37a, het plaatsen van ventilatoren;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van twee ondergrondse
tankinstallaties;
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van een beschoeiing;
• Margrietstraat 11, het plaatsen van een dakkapel;
• Ringvaartzijde 23, het plaatsen van een dakkapel;
• Ruisvoornlaan 1, het plaatsen van een houten tuinhuisje;
• Stommeerkade 54, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 62, het plaatsen van een serre;
• Uiterweg 82, het gedeeltelijk vergroten van een woning.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vergroten van een hotel/
restaurant.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Helling tegenover 19, het wijzigen van een gevel.
• Hornweg 70, het vernieuwen van bijgebouwen.
• Horntocht t.h.v. de nieuwe N201, het plaatsen van twee
doorvaarbare duikers;
• Koningsstraat 94, het plaatsen van een dakkapel.
• Oosteinderweg 96, het vernieuwen van een woning.
• Ruisvoornlaan 18, het plaatsen van een terrasoverkapping.
• Uiterweg 153, het plaatsen van dakkapellen.
• Westeinderplassen H2895, het plaatsen van een blokhut.
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een garage/berging.
Bouwvergunning 1e fase
• Uiterweg 323, het vergroten van een woonhuis.
Bouwvergunning 2e fase
• Legmeerdijk 173 achter, het bouwen van een stalling/
opslaghal.
Verzenddatum bouwvergunningen: 8 juli 2008.

wet oP De rUimteliJKe orDeninG (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 4 juli 2008 gedurende zes weken ter inzage
bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder
kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Amstelveen”,
voor het bouwen van een woning, Legmeerdijk 233;
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Amstelveen”,
voor het vergroten van kassen, Legmeerdijk 209;
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”,
voor het plaatsen van beschoeiing, Lisdoddestraat 12;
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1949”
voor het plaatsen van ventilatoren, Herenweg 37a.
Artikel 15 WRO
Het onderstaande verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 4 juli 2008 gedurende twee weken ter
inzage bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6.
Een ieder kan met betrekking tot dit verzoek, binnen twee weken,
mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende
bestuursorgaan.
• Het uitwerkingsplan “Nieuw-Oosteinde, Brede School”,
het plaatsen van
semi-permanente lokalen op de brede school,
Catharina Amalialaan 66.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning.
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij
de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 1
• Oosteinderweg 96, het vernieuwen van een woning.
Lid 2
• Uiterweg 323, het vergroten van een woonhuis.
• Horntocht t.h.v. de nieuwe N201,
het plaatsen van twee doorvaarbare duikers;
Lid 3
• Hornweg 70, het vernieuwen van bijgebouwen;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een garage/berging.
Deze besluiten worden op 8 juli 2008 verzonden.
nieUwe wet rUimteliJKe orDeninG
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening inwerking getreden.
Aanvragen die na deze datum worden ingediend zullen worden behandeld met toepassing van deze wet. Met de inwerkingtreding van deze
wet moet de besluitvorming efficiënter worden, de procedures worden
verkort en de rechtsbescherming worden vereenvoudigd. De wet biedt de
gemeente een aantal nieuwe instrumenten en planologische procedures.

In dat kader maken Burgemeester en wethouders bekend dat zij op
13 mei 2008 de notitie “Project Implementatie nieuwe Wro” hebben
vastgesteld. De gemeenteraad heeft hiervan op 12 juni 2008 kennisgenomen. In deze notitie wordt beschreven hoe in de gemeente
Aalsmeer met de nieuwe instrumenten en procedure wordt omgegaan. Belangrijk hierin is dat besloten is geen gebruik te maken van
het projectbesluit maar bij een positief standpunt de voorkeur wordt
gegeven aan een partiële bestemmingsplanherziening.
Daarnaast vervallen de vrijstellingen ex. artikel 15, 17 en 19 lid 1, 2

en 3. In de nieuwe wet biedt artikel 3.6, 3.22 en 3.23 de mogelijkheid om ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen.
Nadere informatie over de notitie kan worden verkregen via de afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies van de Gemeente
Aalsmeer. De notitie ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis en kunt u raadplegen op de website van de gemeente
Aalsmeer www.aalsmeer.nl
ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 27
t/m 4 juli
t/m 4 juli

Beleidsregels Wet Inburgering 2008;
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan
Uiterweg-Plasoevers 2005 Wijziging II:
Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a -152”;
t/m 6 juli
Voorgenomen aanwijzing (ontwerp) bestemmingsplangebied “Noordvork”;
t/m 6 juli
Kapvergunningen: Oosteinderweg, 3 kastanjes en 2
sierappels; Van Cleeffkade, 14 kastanjes; Raadhuisplein, 1 berk; Terrein Watertoren, 1 berk en 1 esdoorn; Hornweg 263, 1 wilg;
t/m 10 juli Kapvergunningen: Seringenpark 26, 1 cupressocyparis; Dreef 7, 1 wilg; Beethovenlaan 16;
3 wilgen en 3 esdoorns; Spoorlaan 2, 1 conifeer;
t/m 18 juli Voornemen Raadhuisplein 1 in Aalsmeer, aan te wijzen als gemeentelijk monument;
t/m 25 juli Kapvergunningen:Schweitzerstraat 99, 1 els; Herenweg 39, 1 kastanje;
t/m 1 aug. Actieplan geluid gemeente Aalsmeer;
t/m 6 aug. Uitwegvergunningen: Citroenvlinderstraat 10; Koningsstraat 106; Kerkweg 26; Van Cleeffkade 6;
Aalsmeerderweg 461; Timpaan Real Estate, Oosteinderweg sectie G nummer 5171;
t/m 11 aug. Voornemen een monumentenvergunning af te geven
voor het aanbrengen van zonwering aan de voorgevel
van de voormalige Bloemenveiling Bloemenlust gelegen aan de Oosteinderweg 245-247;
t/m 14 aug. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
t/m 15 aug. Conceptnota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid.
ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 juli 2008
• Aalsmeerderweg 449 en 451, het vergroten van een
bestaande brug/dam;
• Citroenvlinderstraat 14, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaangebied, het inrichten van een bouwterrein;
• Oranjestraat 25, het bouwen van een woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 juli 2008
• Bilderdammerweg tussen 76 en 78,
het bouwen van 3 woningen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 juli 2008
• Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
• Werven 26, 38, 39, 43 en 57, het oprichten van bergingen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 juli 2008
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van de gevel;
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het bouwen van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het bouwen van twee woningen;
• Oosteinderweg 58, het oprichten van een dubbel woonhuis.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 augustus 2008
• Bilderdammerweg 120, het herbouwen van de woning;
• Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten;
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 8 augustus 2008
• Legmeerdijk 209, het vergroten van een kassencomplex;
• Uiterweg 224, het bouwen van een berging.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG
ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Champagne bij Raadschelders

Veel activiteiten in Amstelveen 5 en 6 juli

Kudelstaart - Dinsdag 1 juli was de
dag dat Raadschelders verzekeringen precies 60 jaar bestond!
“En dat moet gevierd worden”, aldus
Raadschelders, die ter illustratie bijgaande foto presenteert. Daarop is
goed te zien dat het verzekerings-

Amstelveen - In het eerste weekend van juli bruist het van de vele
activiteiten in en rond het centrum
Amstelveen. Op zaterdag 5 juli en
zondag 6 juli is in het Binnenhof tegenover Douglas en tussen de panty- en sieradenshop de schitterende collectie nostalgische Verkadealbums, andere Plaatjesalbums en
oude Schoolplaten van verzamelaar
Anton Siedsma uit Hoofddorp te bewonderen. Er kunnen albums worden geruild, gekocht, verkocht en
getaxeerd.

Verkade albums in het
Stadshart Amstelveen

Drie generaties gingen
in verzekeringen!

kantoor in Kudelstaart groots uitpakt.
Via www.opblaasfiguur.nl is er een
enorme champagnefles ‘geregeld’.
60 Jaar is tenslotte een behoorlijke
prestatie, drie generaties in de verzekeringsbranche!

Niemand kon dinsdag jl. heen om de enorme champagnefles in de tuin voor
het pand van Raadschelders!

Warme klus in bouwput
Aalsmeer - Midden in dorp wordt flink gewerkt op de funderingen van het
appartementen- annex winkelcentrum op het Praamplein. In de garage onder
het ‘dek’ is het vast koeler dan erboven. Best een warme klus! Gelukkig werkt
het altijd nog beter in een fel zonnetje dan als het giet van de regen. Buiten
werken heeft zo z’n voordelen.

Uit Grootmoederstijd
Neem verzamelwaar mee om de
waarde te vernemen. Op koopzondag 6 juli van 10-17 uur bieden ruim zeventig gespecialiseerde standhouders op de Rembrandtweg mooie en exclusieve spullen als
antiek, curiosa en verzamelobjecten uit Grootmoeders en Moeders
Tijd aan tegen betaalbare prijzen.
Steeds meer mensen gaan op zoek
naar oude voorwerpen en artikelen
van vroeger zoals oude meubelen,
glas, aardewerk, porselein, tin, curiosa, enz.
Kom zeker even een kijkje nemen

op deze gezellige markt, want er is
voor een ieder iets te vinden. Info:
Van Aerle, tel: 0492–525483 of 06
53848622 www.vlooienmarkten.nl
Beachvolleybal
Op het Stadsplein kan iedereen in
Amstelveen en Omstreken dit weekend meedoen en genieten van De
City Beach! Tour, hèt beach sport
spektakel van Nederland. Zaterdagavond is er vanaf 18 uur een Open
Beach Volleyball toernooi en op
zondag is er vanaf 12 uur een Open
Beach Footvolley Toernooi. Voor
meer informatie www.citybeachtour.nl/documents/amstelveen.html.
Breng een bezoek aan deze gevarieerde en gezellige evenementen in
Stadshart Amstelveen.
Als de weergoden ook willen meewerken, wordt het zeker een geslaagd evenement voor bezoekers,
deelnemers, en de middenstand
Stadshart.
Alle winkels in centrum Amstelveen
zijn deze zondag geopend: dus allemaal het eerste weekend van juli
voor een leuk dagje uit naar Stadshart Amstelveen. Info www.stadshartamstelveen.nl
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AGENDA

Tijdens Aalsmeer Roest Niet

Scone Dorps van de tap en
Hein Meijer live in Joppe
Aalsmeer - Tijdens het oldtimerfestival, Aalsmeer Roest Niet dat aanstaande zondag in het centrum van
Aalsmeer op zal staan gesteld zal
er in Cafe Joppe aan de Weteringstraat een optreden worden gegeven door de Kudelstaartse blues legende Hein ”Little Boogie Boy” Meijer. Hein zal worden begeleid door
Wicher de Boer op bas en Harry Meijer op drums.
Het optreden zal om ongeveer 16.00
uur beginnen en tot ongeveer 19.00
uur duren. Ook zal er een primeur
buiten op het terras van Joppe te
zien en te proeven zijn, dan zal na-

Muziek
Vrijdag 4 juli:
* Dj Elmar live in de Praam, Zijdstraat vanaf 22.30u.
* Dancefoundation in bovenzaal Oude Veiling, v.a. 20u.
Zaterdag 5 juli:
* Concert over koning David met
harp en zang in kerk het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. Aanvang: 15u.
* Optreden Volendamse band Oh! in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Dj Marco live in de Praam, Zijdstraat vanaf 22.30u.
Zondag 6 juli:
* Optreden Hein Meijer bij Joppe
rondom evenement ‘Aalsmeer Roest
Niet’. Aanvang 16u.

melijk voor het eerst Scone Dorps
van de tap worden geschonken, dit
lokale bier dat gebrouwen wordt
door twee de Kudelstaartse brouwmeesters, Leonard van Rijn en Eric
van Wieringen is dus nu ook uit
het vat verkrijgbaar naast het Scone Dubbel, dat al enige tijd in Joppe graag wordt getapt en uiteraard
ook gedronken.
En bij Joppe wordt er aanstaande
zondag extra aandacht aan de jongere toekomstige klanten geschonken, voor hen zijn er namelijk gratis
popcorn en gratis suikerspinnen op
het terras te verkrijgen!

Klassieke auto’s opgesteld voor de molen. Foto Kees Steegman

‘Aalsmeer Roest Niet’ youngtimers en oldtimers...

Zondag klassiekers kijken
in Aalsmeer Centrum!

STAGE
MUSIC SHOP
HOHnEr TrAvEllEr
MOndHArMOnICA In HOES

vAKAnTIEGITAAr

+ HOES, dIvErSE KlEUrEn

17.95
39.00

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - Liefhebbers van klassieke auto’s en motoren kunnen komende zondag in Aalsmeer hun hart
ophalen.
Tijdens de allereerste editie van
Aalsmeer Roest Niet zijn tijdens een
toerrit en een expositie in het centrum van Aalsmeer circa honderd
bijzondere auto’s en motoren te bewonderen. Ongeveer honderd deelnemers hebben zich aangemeld
voor de HiBRA toerrit Aalsmeer
Roest Niet. Dat levert een zeer gevarieerd wagenpark op met dertig verschillende merken. De voertuigen zijn allemaal voor 1983 gebouwd. Het grootste gedeelte van
de auto’s en motoren is in de jaren
zeventig en tachtig gebouwd. Maar
behalve deze zogenaamde youngtimers rijdt ook een aantal echte oldtimers mee. Zo behoort een Austin
Seven Chummy uit 1926 ook tot de
deelnemende voertuigen.
Het merendeel van de deelnemers

komt uit Aalsmeer of de omliggende regio. Vanaf 10.15 uur gaan de
eerste auto’s en motoren van start
bij De Leg-akker op bedrijventerrein Hornmeer. Vervolgens rijden
de deelnemers in hun eigen tempo
de toerrit van 85 km door het Groene Hart. Rond 13:00 uur finishen de
eerste deelnemers de toerrit op het
Raadhuisplein in Aalsmeer.

Tentoonstelling
Vervolgens worden de opgepoetste voertuigen opgesteld in de
Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat, Marktstraat in centrum van
Aalsmeer. Het publiek kan dan de
hele middag langs de auto’s en
motoren lopen om ze te bewonderen en te beoordelen voor een publieksprijs. Ook de Aalsmeerse horeca heeft een leuke prijs in petto
voor de deelnemers. Beide prijzen
worden in de middag uitgereikt. Behalve auto’s zijn ook drie grote au-

tobussen van de Stichting Veteraan
Autobussen te bezichtigen. Deze
oude bussen behoorden toe aan de
regionale busmaatschappij Maarse
en Kroon. Het oudste exemplaar dateert van 1948.
De organisatie die in handen is van
Stichting HiBRA (Historische Bloemenrace Aalsmeer) en Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum,
zorgt ook voor de nodige gezelligheid bij het evenement. De verschillende horecagelegenheden in het
dorp stellen hun terrassen open en
er klinkt uit verschillende hoeken
muziek. Bij Café De Praam speelt
een accordeonist en door de straten waar de auto’s staan opgesteld
maakt het looporkest ‘The Original Evergreen Jazzband’ het kijken
naar de voertuigen nog gezelliger.
Het evenement duurt tot ongeveer
18:00 uur. Kijk voor meer informatie
op: www.hibra-aalsmeer.nl.

Deelnemer Ed Kerkhoven met zijn Austin Seven Chummy.

Feestweekend met dj’s Elmar
en Marco in de Praam

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
komt dj Elmar draaien in danscafé de Praam in de Zijdstraat en zaterdag 5 juli neem dj Marco plaats
achter het dj-meubel. Beide avonden beginnen om 22.30 uur en de
toegang is gratis.
Mensen entertainen
Nadat Elmar vroeger als klein kind
al veel interesse had voor muziek van zijn vader en moeder kon
het bijna niet anders dat Elmar zelf
ook iets zou gaan doen in de wereld van de muziek. Toen Elmar 12
jaar was kwam hij bij de lokale omroep van Leiden terecht. Hier had hij
met nog zes andere jongen mensen
iedere zondag ochtend een jeugd
programma. Nadat Elmar dit ruim
vijf jaar heeft gedaan is hij overgestapt op een ander radio station. Hij
kwam terecht bij de lokale omroep
van Leiderdorp. Hij had hier diverse
radio programma’s en is nog steeds
op dinsdagavond te beluisteren in
het programma Youngsterz op Unity
FM. Inmiddels zit Elmar alweer ruim
tien jaar bij de radio. Ook heeft Elmar een eien drive-in discotheek,
Mastersound Leiden, genaamd en
hiermee draait hij op heel veel feesten en partijen in binnen- én buitenland.

Zaterdagavond is het de beurt aan
dj Marco vooral bekend van het radioprogramma 100 % NL. DJ Marco
is zijn carrière begonnen als radiomaker. Maar na het draaien van een
aantal jaren op diverse radiostations, vond hij dat het tijd werd om
eens wat anders te gaan doen. Hij
wilde graag draaien voor ‘echt’ publiek en via een aantal kleine kroegen stroomde hij al snel door naar
grotere discotheken en evenementen. Wekelijks werkt hij mee aan
het samenstellen van de party hitlijst van Nederland, samen met grote namen uit de radiowereld. Hij omschrijft zichzelf als een vrolijke allround dj, die op een jaren 80 feest
kan draaien, evenaals een Amsterdamse middag en voor een gezellige après-ski party is Marco ook in!
Muziek produceren en mensen entertainen maakt hem gelukkig, dat
is voor hem feest! Jij kom toch ook
feesten vrijdag en/of zaterdag? Jij
bent welkom in, overigens een rookvrij, danscafé de Praam in de Zijdstraat
Tot slot: Zaterdag 19 juli komt zanger Starkoo optreden in de Praam.
De kaartverkoop is gestart. Kaarten
kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar aan de bar.
DJ Elmar

Hoofddorp - De Heimanshof aan
de Wieger Bruinlaan houdt op zaterdag 5 en zondag 6 juli open huis
van 14.00 tot 17.00 uur.
Aan het begin van de zomer kunnen
bezoekers genieten van de schoonheid van veel bloeiende planten in
het bos, langs de plas, de kalkheuvel en andere landschapstypen. Er

worden ook rondleidingen verzorgd.
In de Kijkdoos is een tentoonstelling
van natuurschilderijen te zien.
Kinderen kunnen zich laten schminken en er kunnen met droogbloemen buttons worden gemaakt. Veel
paden zijn overigens toegankelijk
voor rolstoelen.

Diversen
Donderdag 3 juli:
* Fietstocht ANBO. Vertrek 13.30u.
bij De Waterlelie, Dreef.
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 4 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 5 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Zondag 6 juli:
* Aalsmeer Roest Niet met historische voertuigen in Zijdstraat en
Molenplein 13-18u. met optreden
Original Evergeen Jazzband.
Dinsdag 8 juli:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 9 juli:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 10 juli:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Fietstocht ANBO. Vertrek 13.30u.
bij De Waterlelie, Dreef.

Klaverjassen in
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 5 juli is er weer klaverjassen in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Ook u/jij bent welkom. De aanvang
is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om
een dinerbon van 25 euro. Het klaverjassen wordt begeleid door Floor
van Engelen. Voor informatie is hij
bereikbaar via 06-10498893.

Grafiek Lichte
maankweker in
Oude Raadhuis

Kunst van Masa Ariyoshi
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Tot en met zondag 27
juli presenteert de stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer een overzichtstentoonstelling met schilderijen en pastels van Masa Ariyoshi.
‘Een Japanse in Nederland’ is de titel van deze expositie die te zien is
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Haar thema’s zijn landschap,

Open huis bij Heimanshof

Exposities
Tot en met 6 juli:
* Overzichtstentoonstelling Belgische beeldhouwer Dirk de Middeleer en etsen van Monique Schep in
galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 27 juli:
* Expositie Een Japanse in Nederland met werk van Masa Ariyoshi in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
do.-zo. 14-17u.
* Oosterse kindertekeningen op
Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag
tot en met zondag 14-17u.

stilleven, interieur en portret: dat is
Nederlands. Maar haar aanpak is
dat niet: Ariyoshi’s subtiele schilderkunst is een even intrigerende
als kleurrijke combinatie van Westerse en Oosterse beeldelementen:
wel te herkennen, maar lastig te definiëren. In de gemeentelijke expositieruimte zijn tevens werken te zien

van Wendelien Schönfeld, Marianne van de Bergh, Aart Schonk, May
An Go, Marian Binkhuysen en Lau
Heidendael De expositie in het Oude Raadhuis in het centrum is iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur gratis te
bezoeken.

Concert over koning David
zaterdag in het Lichtbaken
Aalsmeer - Rijsenhout - Aanstaande zaterdag 5 juli om 15.00
uur vindt de try-out plaats van het
concert King David Portrayed in het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg
751.
Het concert wordt gegeven door
Rachel Ann Morgan (harp en zang)
en Edward Witsenburg (harp). Zij
voeren werken uit van onder andere G.F. Händel en M. Ippolitov-Iva-

nov waarin Koning David de centrale figuur is. Het concert wordt afgesloten met de prachtige “Impressies
bij Saul en David” van Rosa Spier.
Tussen de muziekstukken door vertelt Ferry Jongbloed over een aantal verschillende aspecten van koning David, zoals wie hij was, hoe hij
werd afgebeeld in de kunst en welke rol hij in het Christendom, het Jodendom en de Islam speelt. De le-

zing is in het Engels, omdat het de
try-out is voor een concert dat op 18
juli wordt gegeven tijdens de World
Harp Congres dat dit jaar in Amsterdam plaatsvindt. Ter bestrijding van
onkosten staat er een hoed klaar
waarin bezoekers een bijdrage kunnen achterlaten.
Het programma duurt circa 90 minuten. De deuren van de kerk gaan
open om 14.45 uur.

Aalsmeer - Als herinnering aan
de unieke voorstelling Lichtemaankweker maakte Karin Borgman op
verzoek van Stichting KCA een linoleumsnede in kleur.
Het expressieve handschrift van de
Aalsmeerse kunstenares, die tevens een rol speelde in het theaterstuk is duidelijk zichtbaar. Water
en boten zijn een terugkerend motief in haar werk en geven hier inhoud aan het dramatische liefdesverhaal. Alle aspecten uit de locatievoorstelling zijn in de prent verbeeld: de kassen omgeven door
zwarte sloten, seringenstruiken, een
dansend hart in een huwelijksbootje op woelig water.
Wie de voorstelling gezien heeft ziet
weet dat elk element uit het verhaal
een bijzondere betekenis heeft en
hoe het goede het kwade overwint!
De linoleumsnede is t/m 31 augustus te zien en te koop in het Oude
Raadhuis.
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‘Rekening sturen voor vals alarm’

Van de hak
op de tak

Beraad en raad in het kort

Aalsmeer - De besluitvorming over
de hamerstukken “ Implementatie
nieuwe Wro en herbenoeming directeur rekenkamer Aalsmeer” leverde geen noemenswaardige opmerkingen op maar dat lag anders
bij het behandelstuk uitbesteding
werkzaamheden afdeling Beheer,
Toezicht en Onderhoud (BTO) en
dit onderwerp wordt dan ook in een
apart artikel elders in deze editie
belicht. Raadslid Leo van Erp (AB)
heeft aangegeven dat het raadswerk en functioneren in de maatschappij niet meer is combineren
en heeft een verzoek ingediend zijn
raadslidmaatschap met ingang van
1 juli 2008 op te zeggen. Deze beslissing wordt geaccepteerd en in
de vergadering van augustus zal op
passende wijze afscheid genomen
worden.
Raadsgriffier P.G.J.M. van Boxtel heeft in de vergadering van het
presidium op 2 juni de raadsfracties van Aalsmeer in kennis gesteld
van het voornemen om ontslag te
nemen. In een brief’ gedateerd 26
juni 2008 verzoekt de griffier formeel hem dit ontslag per 1 september 2008 te verlenen en de raadsleden kunnen zich met het ontslag
verenigen. De heer Van Boxtel wordt
met ingang van 1 september griffier
in de Brabantse gemeente Gemert/
Bakel. Vanuit de raad en via het presidium is een delegatie gevormd die
de voorbereidingen treft die gericht
is op vervulling van de vacature en
de hieraan te verbinden voorstellen en maatregelen. In de tussentijd
wordt een beroep gedaan op waarnemend griffier, mevrouw mr. C.D.
van Zuilen - van Tooren.
De tweede termijn over het onderwerp Kadernota 2008 maakte duidelijk dat de voorgestelde bezuinigingen met betrekking tot Tafeltje Dekje, KCA en Radio Aalsmeer
naar aanleiding van de opmerkingen in eerste termijn (voorlopig) van
de baan zijn. Er zullen nog gesprekken komen. De Pactfractie zegt in
principe ja als het gaat om “oud voor
nieuw” beleid maar alleen als dit nodig is. De accenten voor nieuw beleid liggen niet in externe programmabureaus, maar in armoedebestrijding en kinderopvang en in maatregelen in duurzaamheid. PACT keurt
het overgrote deel van de ombuigingsvoorstellen af omdat die maatschappelijk onwenselijk zijn en nu
ook niet nodig. Zoek het in “verstandige” ombuigingen niet in de kaasschaafmethode als het gaat om het
resultaat op langere termijn verder
op te poetsen. Niet om te snijden
in voorzieningen maar om met hetzelfde geld meer waar voor de burgers te kunnen leveren door slimmer beleid.
De VVD-fractie had gehoopt dat de
discussie niet meer nodig was en
heeft geconstateerd dat er zaken
aan bod kwamen die deze fractie
niet gunstig gezind zijn. De discussie is gehoord en de mening is ongeveer gelijk gebleven. Op Tafeltje
Dekje is voldoende bezuinigd en bezuinigen op KCA en Radio Aalspeer
nog even niet. Medegebruik van de
J. P. Tijdsplan blijft zo staan. Er is onduidelijkheid over alcoholpreventie
en onkruidbestrijding wil de fractie
niet onderbrengen bij het rioolrecht.
Voor GreenPort is nog geen duidelijke onderbouwing. Geen extra verhoging OZB en ook nog geen personeelsconsulent.

Hennepkwekerij
ontmanteld

Rijsenhout - De politie rolde
woensdag 25 juni een hennepkwekerij op in een woning. In twee
slaapkamers werden in totaal 400

Verder is er wellicht wat te winnen
als het gaat om de uitrukken van
brandweer bij “vals alarm”. Dit komt
nogal eens voor bij de bloemenveiling en het sturen van een rekening kan hierbij helpen of is mogelijke een betere alarmering nodig.
De fractie AB heeft een opmerking
met betrekking tot aan de aanbiedingsbrief bij de Kadernota. Hierin
staat te lezen dat er dit jaar niet bij
de raad is geïnventariseerd en de
reden hiervan is dat er geen ruimte
is voor nieuw beleid. Dit terwijl het
College zelf komt met een bedrag
van 1,2 miljoen euro voor nieuw beleid. De Kadernota is wat AB betreft
niet SMART (Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).Er zijn geen onderbouwingen en zeker niet bij de bezuinigingen. De communicatie heeft eerst
met de pers plaatsgevonden toen
pas met de raad.
Veel mensen zijn op een verkeerd
been gezet en de meningen zijn al
gevormd via de media. AB is blij
dat KCA, Tafeltje Dekje en Radio
Aalsmeer voorlopig van de baan
zijn. Verder de AB-fractie zich af of
het bedrag voor GreenPort dat bedrag moet zijn. De CDA-fractie is blij
dat de ombuigingen bij Tafeltje Dekje, KCA en Radio Aalsmeer van de
baan zijn. De vraag was of de ozb in
de pas loopt met de omliggende gemeenten en dat overzicht heeft de
fractie gekregen. Bij onderbouwing
voor GreenPort wil de fractie het belang benadrukken en ook de visie
die er uitkomt.
Op het gebied van personele uitbreiding moet een slag gemaakt worden. De Kadernota is duidelijk, gezien de aanpassingen en punten die
in begrotingsraad besproken kunnen worden. Het College ging daar
wat dat nodig was nog uitgebreid
in op de opmerkingen en gaf aan
het niet altijd met de fracties eens
te zijn, hetgeen leidde tot enige pittige discussies. Aan de andere kant
werd ook aangegeven dat er lering
is getrokken uit een aantal opmerkingen en dat dit de volgende keer
ook merkbaar zal zijn.
De agendapunten krediet voor de edienstverlening en financiële stand
van zaken project Nieuw Oosteinde werden door de meerderheid van
de fracties respectievelijk verstandig genoemd of als positief ervaren. De fractie van AB en wethouder
Berry Nijmeijer gaan over dit laatste agendapunt nog wel even rond
de tafel zitten.
In de rondvraag stelde de fractie van
PACT aan de orde dat volkstuinders
bij de Spoorlaan bericht hebben gekregen dat ze weg moeten zonder
dat hun een alternatieve plek is aangeboden, terwijl dit een jaar geleden
door de gemeente wel is toegezegd.
Die plek is, zo heeft de gemeente laten weten nog niet gevonden.
Naar de mening van PACT en VVD
gaat het niet goed met het Wijkgericht Werken. De samenvoeging van
Wijkplatform en Wijkraad gaat ongestructureerd en veel Wijkraadsleden raken gefrustreerd door de
moeizame contacten met het gemeenthuis en geven er de brui aan.
Van het aanvankelijk elan is niets
meer over en wat gaat B&W doen
om aan deze situatie een einde te
maken? Kort na de zomer wordt er
een voorstel gecommuniceerd naar
de wijkraden over de toekomst van
de wijkplatforms.
planten aangetroffen. Alle planten
en de benodigde kweekapparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Ook bleek er illegaal
stroom te worden afgetapt. De politie stelt een nader onderzoek in
naar de eigenaar van de kwekerij.

Dorpsraad bespreekt Verkeersen Vervoers Plan Kudelstaart
Kudelstaart - De Dorpsraad Kudelstaart bespreekt woensdag 9
juli om 20.00 uur in het Dorpshuis
één van de punten uit het Verkeersen VervoersPlan (VVP) voor Kudelstaart.
Specifiek zullen enkele opties besproken worden welke functies de
belangrijkste wegen in Kudelstaart

krijgen. Is bijvoorbeeld de Kudelstaartseweg een ontsluitingsweg
met 50 kim of heeft hij een erffunctie met 30 km. Ook de functie van
de Hoofdweg zal besproken worden, bijvoorbeeld in het kader van
het sluipverkeer op de Bilderdammerweg. Meningen en adviezen zijn
van harte welkom.

ingezonden

Lof voor gemeente Aalsmeer
Visie ontwikkelen, is oog hebben
voor de toekomst. Wij zijn verplicht
om ook de volgende generaties na
ons, een plek te gunnen en te geven, die net zo prettig en leefbaar is
zoals wij het nu (be)leven. Het heeft
geen zin om achterom te kijken en
te roepen wat er allemaal wel fout
is gegaan en misschien nu nog wel
verkeerd gaat en of vroeger alles
beter was. De kracht moet hem zitten in het positieve denken gericht
naar de toekomst.
Daarom ook, verdient de gemeente Aalsmeer en zeker wethouder B.
Nijmeijer een groot compliment als
hij ons persoonlijk via een briefkaart
uitnodigt om de vraag te beantwoorden: ”Hoe ziet Aalsmeer er uit

in 2020, voor u en door u als bewoner?” Ons wordt letterlijk gevraagd
naar het beeld wat wij voor ogen
hebben met onze toekomst.
Maar wie het spreekwoord hanteertWie zwijgt stemt toe, moet straks
ook niet hevig protesterend en verongelijkt zijn mond open doen, want
dan is het te laat! De openheid en
de bereikbaarheid waarmee wethouder B. Nijmeijer en de gemeente
naar buiten treden moet voor velen
een stimulans zijn, om samen verder met elkaar bouwstenen aan te
dragen voor een stevig huis in de
toekomst waar het goed toeven valt
voor iedereen.
Gerard Zelen, Marsstraat 8.

Connexxion

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)

Klachtenanalyse 2007 over
vliegverkeer gepresenteerd
Schiphol - Het bestuur van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(Bas) heeft afgelopen week de
klachtenrapportage over het gebruiksjaar 2007 gepresenteerd.
De rapportage is gebaseerd op
de klachten die ingediend zijn in
de periode van 1 november 2006
tot en met 31 oktober 2007 rondom de luchthaven Schiphol.
Midden in het gebruiksjaar 2007, om
precies te zijn op 1 juni, heeft het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(Bas) de klachtenregistratie overgenomen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol
(CROS). Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).
Bij Bas kunnen omwonenden terecht voor het indienen van klachten. Daarnaast beantwoordt Bas
vragen over het vliegverkeer van en
naar Schiphol. Deze taak zal in de
komende tijd nog verder worden uitgebreid. De rapportage over het gebruiksjaar 2007 is in samenwerking
met de CROS tot stand gekomen.
De huidige rapportage is nog gebaseerd op de registratie van klachten. Met ingang van het gebruiksjaar gaat Bas werken met een nieuw
klachtenmanagementsysteem. In dit
systeem zullen meer gegevens worden vastgelegd waardoor uiteindelijk ook uitgebreidere analyses kunnen worden gedaan. De voornaamste conclusies uit de rapportage
over het gebruiksjaar zijn op een rijtje gezet.
Net als in voorgaande jaren is een
beperkt aantal klagers (6 procent)

verantwoordelijk voor meer dan 90
procent van het aantal klachten. Uit
vergelijkingen met voorgaande jaren kan geconcludeerd worden dat
het aantal klagers in de afgelopen
vier jaar is gedaald met 42 procent.
Het aantal klachten is in deze periode met 10 procent afgenomen. In
het gebruiksjaar 2007 daalde het
aantal klachten met 46.359 ten opzichte van het jaar daarvoor. Het
aantal klagers daalde met 1.378 ten
opzichte van het gebruiksjaar 2006.
Hiervoor zijn geen specifieke oorzaken aan te geven.
Meeste klachten Polderbaan
Het gemiddelde aantal klachten per
klager is in vergelijking met 2006
gelijk gebleven. De overname van
de klachtafhandeling door Bas op 1
juni heeft niet geleid tot een trendbreuk in de klachtencijfers gedurende het jaar. Men weet Bas goed
te vinden, gemiddeld bezoeken zo’n
257 bezoekers per dag de website
van Bas. Wijzigingen in het gangbare baangebruik, door bijvoorbeeld
baanonderhoud, leiden tot pieken
in het aantal klachten dat wordt ingediend. Door de 94 procent groep
van de klagers worden meer klachten ingediend over landingen dan
over starts. De 100 procent groep
heeft juist meer klachten over starts.
De meeste klachten zijn ingediend
over het luchtverkeer dat gebruik
maakte van de Polderbaan.
Overeenkomstig voorgaande jaren
zijn in de zomer meer klachten ingediend dan in de winter en in het
weekend en op vrije dagen worden er meer klachten ingediend dan
doordeweeks. De piek in het aan-

tal ingediende klachten valt in de
maand juni. Daaruit blijkt dat baanonderhoud en de daarmee verband
houdende andere verdeling van het
geluid over de omgeving tot meer
klachten leidt. Uit een nadere analyse van de top drie dagen met de
meeste klagers (2 mei, 9 januari en
16 september 2007) blijkt dat de verklaring bij alle drie rust op een afwijking in het reguliere baangebruik.
Daarnaast is het ook weer een verklarende factor gebleken (bijvoorbeeld uitzonderlijk mooi weer) en de
dag van de week (zondag). Een nadere analyse van de verdeling van
de klachten over het etmaal leert dat
deze samenhangen met startpieken
en landingspieken op de luchthaven Schiphol.
Halvering meetvluchten
Wanneer ingezoomd wordt op de
vroege ochtend (tussen 6 en 7 uur)
blijkt dat een dominante piek in het
aantal ingediende klachten rond
06.30 uur valt, waarna het voor de
94 procent groep terug afneemt en
bij de 100 procent groep hoog blijft.
Nadere bestudering van mogelijk
relevante zaken ten aanzien van
grondgeluid (waaronder de temperatuur en de momenten waarop in
de media bericht is over grondgeluid) heeft geen duidelijke relatie
aangetoond tussen de onderzochte aspecten en het aantal klachten
over grondgeluid. Halvering van het
aantal meetvluchten heeft ook het
aantal klachten hierover veelbetekenend doen dalen. De volledige
klachtenrapportage 2007 staat op
www.bezoekbas.nl.
jan Peterse

Economische visie Kamer van Koophandel gepresenteerd:

Aalsmeer laat kansen liggen
Aalsmeer - De ligging van
Aalsmeer is strategisch zeer
goed, de naamsbekendheid
groot en er is veel werkgelegenheid. Maar Aalsmeer zou veel
meer op het gebied van toerisme
kunnen ontplooien en aan de bereikbaarheid moet echt worden
gewerkt. Bovendien mag het ‘ouderwetse’ industrieterrein Hornmeer op de schop. Aldus een beknopte sterkte-zwakte analyse,
die de Kamer van Koophandel
dinsdagavond presenteerde.
De OVA (Ondernemers Vereniging Aalsmeer) had de Kamer van
Koophandel gevraagd de (gemiste) kansen en mogelijkheden voor
Aalsmeer op economisch gebied in
kaart te brengen. In nauw overleg
met de gemeente is de KvK aan de
slag gegaan en heeft een goede leidraad voor een economische visie
gerealiseerd. Deze visie moet ervoor
zorgen dat Aalsmeer een betere regie krijgt en houdt op de bedrijvigheid en ontwikkelingen op economisch gebied. Want nu is er helemaal geen beleid. In een gemeente met een hoge bedrijfsdichtheid
kun je toch niet zonder plan van
aanpak.
September in de raad
De visie is eerst (dinsdagavond)
aan Aalsmeerse ondernemers gepresenteerd, waarna het aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.
Dat zal medio september zijn.
In de visie niet alleen de sterke en
zwakke punten van het Aalsmeerse ondernemersklimaat, maar natuurlijk juist ook de kansen en toekomstverwachtingen. Aalsmeer is
een ‘gezonde’ gemeente, zo blijkt,

maar er moet wel wat gebeuren om
het hoofd te bieden aan de nabije
toekomst. Om gezond te blijven, op
economisch gebied. Stilstand is immers achteruitgang.
Wandelpromenade en haven
Extra ‘gas’ moet worden gezet op
detailhandel en toerisme. Het moge
bekend zijn: de sierteelt is een zeer
grote speler en biedt veel werkgelegenheid. De VBA zorgde, samen
met de TV-studio’s, ook voor de nodige naamsbekendheid. Echter, nu
de studio’s uit Aalsmeer vertrekken en de veiling tot ‘Flora’ is omgedoopt, zal de naam ‘Aalsmeer’ op
den duur minder bekendheid krijgen. Tijd dus voor actie. De KvK ziet
de krapte op de arbeidsmarkt als
pijnpunt. Bovendien zorgt de sierteelt wel voor veel werk en zaken,
maar als het in die branche minder
goed gaat, ben je gelijk kwetsbaar.
Alarmerend is dat Aalsmeer heel
weinig startende ondernemers trekt.
“De dynamiek hier blijft achter”, aldus de bevindingen in de visie. En
dat terwijl de ligging van Aalsmeer
vlakbij Schiphol, steden en toch
ook in de buurt van het platteland,
zo aantrekkelijk is! Een slecht punt
is, zoals bekend, de bereikbaarheid.
Ook al is er straks een extra weg,
dan nog moet Aalsmeer beter inzetten op bereikbaarheid, bijvoorbeeld door een goed openbaar vervoernet.
De KvK heeft eens goed naar de
bestaande bedrijven en bedrijventerreinen gekeken en geconstateerd dat het industrieterrein Hornmeer echt niet meer kan. Het is ouderwets, met leegstaande panden,
nauwelijks voldoende parkeergelegenheid en geen goede laad- en

losvoorzieningen. Dan het water.
Volgens de KvK moet Aalsmeer echt
veel meer inzetten op toerisme en
hoe kun je dat beter doen dan het
de waterrecreant naar de zin maken. “Aalsmeer ligt nu met de rug
naar de Plassen en dat is een gemiste kans”, aldus de Kamer. Tips
zijn er legio. Bijvoorbeeld een boulevard met wandelpromenade aanleggen vanaf de watertoren tot aan het
Bonte Schort. De Kolenhaven en het
Praamplein moeten impulsen krijgen voor bootjestoerisme, zoals het
realiseren van een passantenhaven.
“Haal de rem af van ontwikkelingen in deze sector, want die ‘stop’ is
bedreigend voor de commercie”, zo
luidt de aanbeveling van de KvK.
Flexibele knip
De meeste ondernemingen zijn buiten het centrum gevestigd. Juist zou
je bedrijven zoveel mogelijk moeten concentreren. Wat dat betreft is
Greenpark een goede stap. De aldaar te vestigen attractie waar dagjesmensen alles op het gebied van
bloemen kunnen beleven, is tevens
een goede stap in de richting. Dat
betekent meer toerisme!
Over betaald parkeren invoeren:
“Niet doen, dat betekent echt de
doodslag voor je winkelcentra”, aldus het advies. De veelbesproken
‘knip’ in de N201 tot slot, werd ook
besproken. De KvK, deskundig op
commercieel gebied, ziet een knip
in de N201 niet zitten. Althans, geen
definitieve knip. “Maak hem flexibel, zodat er alleen in de spits een
knip is.” Het lijdt geen twijfel dat de
OVA, altijd al tegenstander van de
knip in de weg, zich in dit advies wel
kan vinden.
Door: Joke van der Zee.

Aalsmeer - Ik wil het er toch nog
eens met je over hebben. Niet om te
zeuren, maar om duidelijk te maken
hoe het soms is als je gebruik moet
maken van de servicetaxi van Connexxion. Op zich is dit van deur-totdeur vervoer een geweldige mogelijkheid om ergens te komen als je
bijvoorbeeld niet meer met de auto of het openbaar vervoer kunt reizen. Als je voor dit speciale taxivervoer in aanmerking komt en een pasje hebt, ben je in de gelukkige omstandigheid om de taxi te reserveren wanneer je maar wilt en naar of
vanaf de bestemming, binnen de regio van je keuze. En, voor weinig, gepast, geld. Dit klinkt goed; dus eigenlijk mag je niet zeuren. Desondanks
geef ik je hierna twee voorbeelden
van de afgelopen week. Ik moet veel
gebruik maken van de servicetaxi
omdat ander vervoer niet meer mogelijk is. Ik ben afhankelijk van het
busje waarin een rolstoeler vast gezet kan worden. Laatst moest ik ‘s
avonds naar het bruilofsfeest van Inge en Jacco in Heemstede, aan de
rand van Groenendaal. Het taxibusje stopte op tijd voor de deur. Ten
ik even daarna met de lift de taxi in
zoefde, vroeg de chauffeur aan me
of ik wilde overstappen op de bank.
“Dat kan ik niet, ik heb geen benen”,
zei ik. Een vergissing is menselijk en
de chauffeur snoerde me, zoals het
hoort, vast. Voorin de bus zaten vier
verstandelijk gehandicapte passagiers die, zoals ik begreep, naar een
manege in Nieuw-Vennep gebracht
moesten worden. Zo heb ik ook weer
eens iets van Nieuw-Vennep kunnen
zien. Toen naar Heemstede. Wat een
rit werd dat en wat een zoektocht. Ik
kende de omgeving daar van de tijd
dat ik zelf nog auto reed en ik probeerde de chauffeur de goede weg
te wijzen, maar de man luisterde niet
naar me. Dat was kennelijk zijn eer te
na. “Een gehandicapte kan dat niet
weten”. Uiteindelijk zijn we er wel gekomen. Ik was blij dat ik van die eigenwijze hark verlost was. Later, terug, ging het feilloos met die andere chauffeur. Gelukkig gaat het vaak
goed, maar een feit is dat je nooit van
tevoren weet of het goed gaat.
Deze week had ik een afspraak met
een specialist in de VU-poli. Dan
weet je dat als je de rit reserveert, je
goed aan de tijd moet denken. Allereerst moet je er rekening mee houden dat als je afspreekt om half 10,
de taxi om kwart over 9, half 10 of
kwart voor 10 kan komen. In je afspraak calculeer je tevens in dat er
misschien nog andere mensen gehaald of gebracht moeten worden,
want ik ben niet de enige die op pad
moet. Als alles op rolletjes loopt zou
ik dan om even over 10 arriveren bij
de VU-poli. In het ‘ergste’ geval zou
ik er, net op tijd, tegen 11 uur zijn.
Helaas ging het weer een keer mis
en heb ik nu, ten derde male, weer
de afspraak met de specialist moeten afzeggen en een nieuwe afspraak moeten maken. Heel vervelend is dat en niet goed voor mijn gezondheid. Bijna die hele ochtend ben
je kwijt aan de taxi. Je belt natuurlijk een paar keer om te horen of de
taxi onderweg is. Minutenlang word
je in de wacht gezet en terwijl je niets
wijzer wordt, schiet je telefoonrekening omhoog. Ik erger me aan het
feit dat ik al vanaf kwart over 9 klaar
zit en dat je om half 11 nog niets wijzer bent. Het antwoord van de telefonistes is steeds opgewekt en hetzelfde: “De taxi is er over 5-10 minuten, mevrouw”. Het is inmiddels al vijf
over half 11 dus ik zeg haar deze rit
te annuleren. “Moet dat ook voor de
terugrit?”. “Wat denkt u zelf”, zeg ik.
Desondanks komt er om kwart voor
11 een taxi voor rollen. De chauffeur weet niet dat ik de rit geannuleerd heb. Dan zegt hij doodleuk dat
hij wat te laat is, omdat hij eerst een
mevrouw had weggebracht omdat ze
op tijd bij de dokter moest zijn. “Wat
dacht u van mij?’, zeg ik. Dit soort incidenten gebeuren te vaak om door
de vingers te zien. Ik heb het nog erger meegemaakt. Het valt me op dat
er een paar chauffeurs zijn die altijd
wel op tijd zijn; die waardeer ik zeer.
Echter, de keren dat het mis gaat,
voel je weer dat je afhankelijk bent...
Coq Scheltens

Afsluiting van de
Bovenkerkerweg
Amstelveen - Na de bouwvak is de
Alliantie N201 van plan de Bovenkerkerweg in Amstelveen, ter hoogte van het nieuwe tracé, tijdelijk af
te sluiten voor het verkeer. Bewoners zijn hiervan tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte
gebracht. Deze maand zal de gemeente Amstelveen het verkeersbesluit hierover ter inzage leggen.
Voor (brom)fietsers en wandelaars
zal deze afsluiting zo’n 2 maanden
duren. In deze periode worden de
damwanden van het viaduct geplaatst. Hierna komt er een oversteekplaats voor het langzame verkeer. Voor auto’s blijft de weg gedurende 2,5 jaar afgesloten.
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Gebiedsvisie: Meedenken
nog mogelijk tot 1 augustus
Aalsmeer - Om in beeld te krijgen hoe Aalsmeerders hun dorp in
de toekomst willen zien heeft de
gemeente de afgelopen maanden
op verschillende manieren het gesprek gezocht. Onlangs zijn de laatste Dorps- en Straatgesprekken gehouden, maar via de enquête op
www.aalsmeer.nl/gebiedsvisie kan
men nog tot 1 augustus aangeven
wat men verwacht en wenst in het
Aalsmeer van de toekomst.
De afgelopen twee maanden zijn
er verschillende kanalen ingezet
om de inwoners en ondernemers in
Aalsmeer zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van de
Gebiedsvisie voor Aalsmeer. Er zijn
bijeenkomsten georganiseerd in de
drie kernen Kudelstaart, Aalsmeer
Centrum en Aalsmeer Oost. De opkomst bij deze bijeenkomsten was
wisselend maar er zijn goede gesprekken gevoerd en er is veel informatie uitgekomen die gebruikt
kan worden voor het opstellen van
de Gebiedsvisie.
Straatgesprekken
Omdat je met bijeenkomsten maar
een beperkte groep mensen kunt
bereiken is de gemeente ook de
straat opgegaan.
Op deze manier wilde de gemeente ook die mensen te bereiken die
niet naar de bijeenkomsten kunnen of willen komen. In deze straatgesprekken konden mensen kort
en bondig aangeven wat hun beeld
van en mening over de toekomst
van Aalsmeer is. Het is voor de gemeente en verantwoordelijk wethouder Nijmeijer een leuke en goe-

de manier gebleken om op een ongedwongen wijze met elkaar in gesprek te gaan.
In het totaal zijn er 4 bijeenkomsten
georganiseerd en 7 straatgesprekken gehouden.
Website
Naast de Dorps- en Straatgesprekken wilde de gemeente ook de mogelijkheid bieden om via internet
meningen te verzamelen over het
Aalsmeer van de toekomst. Daarvoor is een apart onderdeel op de
website aangemaakt voor de Gebiedsvisie. Via www.aalsmeer.nl/
gebiedsvisie kan men alle informatie vinden over de Gebiedsvisie en
de thema’s die daarin aan de orde
komen. Hier kan men tot 1 augustus via een enquête aangeven welke wensen, ideeën en/of verwachtingen men heeft van de toekomst
van Aalsmeer.
Overig
Verder kon men ook nog ideeën en
wensen aangeven via de middenpagina van de tweede Gebiedsvisiekrant en een ansichtkaart die halverwege juni met de Nieuwe Meerbode huis-aan-huis is verspreidt.
Na afronding van het participatietraject (na 1 augustus) zal de inbreng worden geanalyseerd en de
Gebiedsvisie worden opgesteld. Een
concept zal eerst aan het college
van B&W worden voorgelegd, naar
verwachting zal dit in oktober 2008
zijn. Vervolgens wordt een formeel
inspraaktraject doorlopen waarna
uiteindelijk de gemeenteraad de visie zal vaststellen

Meer dan 1.500 euro voor
Maag Lever Darm Stichting
Aalsmeer - De Maag Lever Darm
Stichting heeft in de collecteweek
van 9 tot en met 14 juni in Aalsmeer
1.597 euro opgehaald. De collecteweek stond in het teken van slokdarmkanker. Het aantal mensen dat
overlijdt aan deze ziekte neemt de
laatste jaren fors toe. De Maag Lever Darm Stichting wil daarom meer
investeren in wetenschappelijk onderzoek en voorlichting om slokdarmkanker te voorkomen en be-

Geen overschrijding van
milieuregels Schiphol

PACT Aalsmeer tekent
voor voortzetting
Aalsmeer - D66, GroenLinks en
PvdA willen ook de komende raadsperiode vanaf 2010 als PACT
Aalsmeer gezamenlijk blijven optrekken. De afdelingen van de drie
partijen hebben daarmee ingestemd
en het convenant dat die voortgezette samenwerking bekrachtigt, is
op 23 juni 2008 in de Oude Veiling
ondertekend.
Ton Gerritsen (secretaris GroenLinks
Uithoorn-Aalsmeer), Auke Ham
(voorzitter PvdA), Kees Buskermolen (voorzitter PACT Aalsmeer) en
Stefanie van Vliet (voorzitter D66)
zetten hun handtekening onder het
document, waarin onder meer is afgesproken dat de drie partijen niet
zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen.
PACT staat voor Progressieve
Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend. Op dit moment heeft PACT
Aalsmeer een eigen wethouder in

het College van B&W in de persoon
van Ronald Fransen. In de gemeenteraad bezet PACT vijf van de negentien zetels: Ulla Eurich (fractievoorzitter), Willem Kikkert, Joop van
Dam, Jan Koster en Pierre Tuning;
fractie-assistent Martine Hoogma.
Alle deelnemende partijen hebben
vertegenwoordigers geleverd.
De samenwerking in de kiesvereniging PACT wordt voortgezet met behoud van afzonderlijke afdelingen
van de drie politieke partijen. Dit betekent dat de afdelingen van D66 en
PvdA in Aalsmeer blijven bestaan.
Zij leggen zich toe op de provinciale, landelijke en Europese politieke meningsvorming en campagneactiviteiten. Alle leden van drie partijen zijn ook gewoon lid van de landelijke politieke organisatie, voor de
plaatselijke politiek zijn zij bijna allemaal automatisch lid van PACT geworden.

Mocht u de collectant gemist hebben en toch een bijdrage willen leveren: Geld storten kan op giro 2737
ten name van de Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.

bineerd met de coördinaten van de
opnameposities. CycloMedia benadrukt dat de gegevens niet worden
gebruikt voor direct-marketingdoeleinden. Meer informatie is te vinden
op: www.cyclomedia.nl.

Provincie zet sterk in op
verbetering luchtkwaliteit

Streek ￼
- De provincie NoordHolland heeft 5.000.000 euro gereserveerd voor verbetering van de
luchtkwaliteit. Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland hebben hiertoe de deelverordening ‘Stimulering
verbetering luchtkwaliteit NoordHolland 2008’ vastgesteld. Hiermee
wil de provincie de luchtkwaliteit
verder verbeteren dan de wettelijk
geldende normen en lokale overheden en marktpartijen stimuleren tot
het nemen van maatregelen.
Het geld is gereserveerd voor de periode 2007-2011. Provinciale Staten
zal nog definitief besluiten over de
reservering. Zowel lokale overheden
als marktpartijen kunnen twee keer
per jaar subsidieaanvragen indienen. De aanvragen worden beoordeeld op een zestal criteria, waaron-

der economisch perspectief en reductie van vervuilende stoffen. Meer
informatie omtrent het aanvragen
van de subsidie is binnenkort op het
digitale subsidieloket van de Provincie Noord-Holland te vinden (www.
noord-holland.nl).
De deelverordening is een aanvulling op de subsidieverordening ‘lokale maatregelen luchtkwaliteit NH
2008’.
Dit is, samen met andere regionale programma’s en een landelijk beleidsdeel, een onderdeel van
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het ministerie van VROM heeft hiervoor ruim
14 .000.000 euro beschikbaar gesteld. Zo hoopt het Rijk in heel Nederland een betere luchtkwaliteit te
bereiken.

Alternatieve popmuziek
van Oh! in Bacchus

Aalsmeer - Zaterdag 5 juli presenteert Bacchus da Musica de Volendamse band Oh! Het repertoire bestaat uit eigen werk. Het geluid kan
een beetje omschreven worden als
alternatieve popmuziek met invloeden van onder meer Eels, Beck en
Radiohead. Omdat Oh! grotendeels
akoestisch speelt (met contrabas)
krijgt het een klein folkrandje. Bacchus in de Gerberastraat 4 gaat om
21.00 uur, het concert begint om
21.30 uur.
Filmavond
Op zaterdag 12 juli trakteert het culturele café op de film 4 Maanden,
3 weken en 2 dagen van Cristian
Mungiu. De film is in 2007 beloond

overdag vertrekkende straalvliegtuigen. In 3% van alle starts mogen
deze vliegtuigen in opdracht van
de luchtverkeersleiding de voorgeschreven vertrekroute verlaten onder een hoogte van ongeveer 900
meter. De overschrijding van regel
6 in het gebruiksjaar 2007 was, net
als in de twee daaraan voorgaande
gebruiksjaren, het gevolg van de tijdelijke procedure voor het gelijktijdig starten van twee parallel liggende banen.
Sinds 13 maart jl. test LVNL in de
praktijk nieuwe vertrekroutes van
de Zwanenburgbaan bij starts in
noordelijke richting. Deze nieuwe
vertrekprocedure is een mogelijke
oplossing voor het veiligheidsvraagstuk ‘parallel starten’. Het gaat hier
om een experiment waarvoor het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming heeft verleend.
Op basis daarvan tellen de afwijkingen van deze regel tijdens de proef
niet mee voor de naleving van deze
regel. Hierdoor zal dit gebruiksjaar
deze regel niet worden overschreden. LVNL rapporteert haar verrichtingen aan de Inspectie Verkeer en
Waterstaat in het kader van de Regeling milieu-informatie. De Inspectie beoordeelt deze en kan LVNL
voor overschrijdingen bestuurlijke
boetes opleggen.

strijden. Zonder de bijdrage en inzet van gevers en vrijwilligers is dit
onmogelijk. De Maag Lever Darm
Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet.

Het afgelopen weekend was de watertoren weer open. Prima weer om van het
uitzicht op het 50-meter hoge Rijksmonument te genieten.

Aalsmeer in fotografisch beeld
gebracht door CycloMedia
Aalsmeer - In de maand juli fotografeert het bedrijf CycloMedia de
hele gemeente Aalsmeer. Een auto
voorzien van een speciale camera
op het dak, rijdt door de gemeente
om 360° panoramafoto’s te maken.
De gemeente gebruikt de foto’s onder meer voor inventarisatie van de
buitenruimte, afhandeling van vergunningaanvragen en vragen van
burgers.
De auto van CycloMedia rijdt over
alle openbare wegen en stopt om
de 10 meter om een foto te maken.
De foto’s worden door CycloMedia
opgeslagen in een bestand, gecom-

Schiphol - Luchtverkeersleiding
Nederland verwacht in het gebruiksjaar 2008 geen overschrijdingen van de milieuregels voor het gebruik van Schiphol waaraan zij gehouden is. Deze verwachting is gebaseerd op de verrichtingen in de
eerste helft van dit gebruiksjaar, de
periode 1 november 2007 tot en met
30 april 2008. Voor de afhandeling
van het luchtverkeer van en naar
Schiphol is LVNL gehouden aan negen wettelijke regels voor het gebruik van het luchtruim rond Schiphol en twee voor het baangebruik.
Per regel is een norm gesteld voor
het aantal toegestane afwijkingen.
Deze mogen aan het einde van een
gebruiksjaar niet zijn overschreden.
Vluchten die om veiligheidsredenen
van de regels afwijken, bijvoorbeeld
als gevolg van weersomstandigheden, worden daarbij niet meegerekend. Het is voor het eerst dat LVNL
een gebruiksjaar zonder overschrijdingen zou afsluiten sinds 2003.
Toen trad het Luchthavenverkeerbesluit in werking waarin deze wettelijke regels zijn opgenomen.
In het gebruiksjaar 2006 is de norm
van twee regels nog overschreden, in het afgelopen gebruiksjaar
2007 was dit alleen nog van regel
6 het geval. Deze regel heeft betrekking op het routegebruik door

met een award voor beste film en
beste regisseur. Het is 1987. In een
Roemeens stadje delen twee studentes een kamer. Ze zitten volop
in de examens, maar toch bereiden
ze zich op iets anders voor. Gabita
is ongewenst zwanger en pakt gelaten haar reistas in. Otilia is meer
vastberaden: ze doet boodschappen, schraapt geld bij elkaar, boekt
een hotel en legt contact met een
zekere meneer Bebe. Ze rent en regelt en moet tussendoor ook nog
verschijnen op een familiefeest van
haar vriend. De zeer gevaarlijke onderneming zal een grote beproeving
blijken, maar Otilia heeft alles voor
haar vriendin over. De filmavonden
starten om 21.00 uur.

Verjaardag 80-jarige watertoren

Geen hoogtevrees op 50m
Phanos viert laatste feestelijke
1e paal in Nieuw Oosteinde

Aalsmeer - Op 7 oktober 2005
heeft Phanos spectaculair het startsein gegeven voor de bouw van 519
woningen in Nieuw Oosteinde. Na
een druk op de knop van wethouder
P. Boom barstte een fantastische lasershow met vuurwerk los.
Op 3 juli 2008 wordt de laatste
feestelijke 1e paal geslagen waarna Phanos van start gaat met de
bouw van de laatste 90 woningen
in Nieuw Oosteinde. Alle woningen
zijn verkocht.
“Hierna kunnen wij samen met de
gemeente ook het “groen” in de wijk
gaan afronden” zegt Hans Ensing,
CEO van Phanos.
“Ik ben trots op wat wij hier hebben
gedaan. In samenspraak met de gemeente hebben wij een prachtige

woonwijk neergezet met veel ruimte
en groen. Een grote diversiteit aan
mooie jaren ’20 en jaren ’30 woningen in elke prijsklasse”.
Aan de grote aantallen inschrijvers
en de snelle verkoop kunnen we
afleiden dat Phanos huizen bouwt
waar kopers in de huidige markt
vraag naar hebben.
Het volgende project van Phanos
in de gemeente Aalsmeer zal naar
verwachting in 2009 in de verkoop
gaan. In Kudelstaart zullen circa
250 jaren ’30 woningen worden gebouwd. Deze luxe wijk zal zich kenmerken door de aanwezigheid van
aan elkaar grenzende watergebieden. De Westeinderplassen bevinden zich op loopafstand van dit
plan.

Aalsmeer - Het afgelopen weekend mocht de watertoren weer beklommen worden door publiek. Drie
maanden is de toren dicht geweest,
omdat in de nestkast bovenin de nok
een torenvalk broedde. Nu de jongen wat groter zijn van moeder en
vader valk, mogen ook weer mensen langs de nestkast lopen en dus
ook de bovenste etage op om van
het uitzicht te genieten. En dat deden zo’n 200 mensen dan ook, zaterdag en zondag. De lucht vormde
een prachtig decor voor het vergezicht en het Westeindergebied. “Wat
mooi om die surfers zo van boven te
zien, wat gaan ze hard”, aldus een
van de watertorenbeklimmers.
Deze maand zal de watertoren extra
opengaan. Het gaat om de woensdagavonden, tussen 20.00 en 23.00

uur. Entree volwassenen is 2 euro,
voor kinderen tot 12 jaar onder begeleiding betaalt u 1 euro.
Feestje voor 80-jarigen
Op zaterdag 12 juli is er een festiviteit speciaal voor 80-jarigen. De
watertoren viert immers dit jaar zijn
80-jarige verjaardag. Daarom nodigt
stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000 iedereen uit die ini 1928 is geboren. U bent van harte welkom op
zaterdagmiddag 12 juli, vanaf 14.00
uur in de watertoren. Er is een hapje, een drankje en een muzikaal optreden. Ook is het de bedoeling dat
er oude films worden vertoond op
de muur binnenin de toren.
Uw rijbewijs of paspoort (kopie) is
uw entreebewijs. Meer informatie
bij Dirk van Leeuwen: 06-51094994

Zomergasten vanaf half juli
in openluchttheater in ‘t Bos
Aalsmeer - Theater het Amsterdamse Bos speelt van 15 juli tot en
met 6 september ‘Zomergasten’ van
Maksim Gorki. Het stuk is vertaald
en bewerkt door Sanders en Vosmaer. De première is op dinsdag 15
juli. ‘Zomergasten’ iedere dinsdag
tot en met zaterdag gebracht in het
Openluchttheater van het Amsterdamse Bos en begint om 21.30 uur.
Voor een drankje is café de Mug op
voorstellingsavonden geopend vanaf 18.30 uur.
De Russische titel van het stuk ‘Zomergasten’ luidt Datchniki en gaat
aover bewoners van Datsja’s, zomerhuisjes waarin de mensen uit de
stad die het zich konden permitteren gedurende de zomermaanden
woonden om de hitte en drukte van
de stad te ontvluchten. Traditioneel
een privilege van de adel, maar in
het Rusland van rond 1900 was de
adel verarmd en had zich een middenklasse gevormd, die de uitdaging oppakte waar de decadente
verwende adel minachtend de neus
voor ophaalde: ze gingen werken.
Zo ontstond in korte tijd een klasse van nieuwe rijken, die niets beters wisten te verzinnen dan met
hun pas verworven rijkdom de leefstijl van de adel te imiteren: Ze gingen op muziekles, schreven gedichten en in de zomermaanden trok-

ken ze naar het platteland, naar hun
Datsja’s. Maar de ondernemende,
hardwerkende nieuwe rijken, waren
niet gewend aan niets doen. Ze verveelden zich te pletter en de leegte van het bestaan staarde ze, zeker
tegen het einde van de zomer, genadeloos in het gelaat. Tijdens de eindeloos lange zomeravonden ontaarden onschuldige conversaties over
de zin van het bestaan steeds vaker
in grimmige emotionele ruzies. Relaties gaan kapot, zakelijke schandalen komen aan het licht, overspel
en dronkenschap zijn aan de orde
van de dag.
Spelers zijn: Michiel Bakker, Christine de Boer, Ian Bok, Arnoud Bos,
Jan Paul Buijs, Carole van Ditzhuyzen, Sjaan Duinhoven, Martijn Fischer, Lottie Hellingman, Alberto
Klein Goldewijk, Felix-Jan Kuypers,
Anne Prakke, Saskia Rinsma, Elise
Schaap en Anne Catrien Smits.
De regie is in handen van Frances
Sanders, de muziek wordt verzorgd
door Alberto Klein Goldewijk, voor
het decor staat Stans Lutz garant,
de kostuums komen van de hand
van Willemeijn van Brussel en het
lichtontwerp is van Reier Pos.
Bij twijfelachtig weer kan vanaf
18.00 uur gebeld worden met het
Openluchttheater, tel: 020 - 6433286
of raadpleeg de website: www.bostheater.nl.

Steunpunt Mantelzorg Amstelring

Gespreksgroepen voor
partners dementerenden
Aalsmeer - Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring start met gespreksgroepen voor partners en kinderen van dementerenden. De partnergroep start op 21 augustus in de
ochtenduren en de groep voor de
kinderen start op 4 september in de
avonduren. De groepen komen een
keer per zes weken bijeen onder begeleiding van een ervaringsdeskundige. Vooraf zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Steun lotgenoten
Ons land telt momenteel 270.000
mensen met dementie. Deze dementie kan veel veranderingen
meebrengen in het leven, zowel
voor de dementerende zelf, als voor

de familieleden. Veel van de directe zorg komt neer op de schouders
van de partners en de kinderen. De
familie zal steeds meer te maken
krijgen met toenemende vergeetachtigheid, gedragsveranderingen,
onrust, verminderde sociale contact en bijvoorbeeld gebondenheid
aan huis. Deze zorg is in feite iedere
dag een stukje afscheid nemen. De
steun in een groep met lotgenoten
kan dan van groot belang zijn. De
ervaring dat men niet alleen is met
deze problemen en deze met elkaar
kan delen geeft veel ondersteuning.
Voor informatie en aanmelding kunt
u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Amstelring, telefoon 0900-1866 of via e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl.
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Prijswinnaars Euro 2008
Meerbode puzzel bekend!
Aalsmeer - Talrijk weer waren de
inzendingen voor de Euro 2008 puzzel en natuurlijk dankt de redactie
alle deelnemers die naast het oplossen van de puzzel ook de moeite hadden genomen de overige vragen van antwoorden te voorzien. De
juiste antwoorden hebben we nog
even op een rijtje gezet. De zoektocht naar de letters bij de cijfers leverde de volgende zin op: Ondanks
de kritiek staan we als een man achter onze jongens, komen ze de eerste poule door? Dat zou super zijn:
Nederlands Europees kampioen. De
vragen: Nederland scoorde 9 doelpunten. 2. Er werden in totaal 77
doelpunten tijdens het EK gescoord
(de strafschoppenseries niet meegerekend). 3 Ruud van Nistelrooy
scoorde het eerste doelpunt voor
Nederland. 4. Nederland kreeg vier
doelpunten tegen. 5. DE Spanjaard
David Villa werd met vier doelpunten topscoorder van het EK. Tijdens
het toernooi zijn in totaal 3 rode

kaarten gevallen. 7. Er zijn in totaal
122 gele kaarten gevallen. Spanje
werd uiteindelijk Europees kampioen. Slechts één handjevol deelnemers had de Spanjaarden ook getipt
en na loting zijn de volgende winnaars uit de bus gekomen.
De eerste prijs, een bedrag van 150
euro gaat naar een deelnemer die
door de jaren heen blijk heeft gegeven ook verstand te hebben van
wielrennen en bij de Tour de France
puzzel al menigmaal in de prijzen
viel: Arjen van Leeuwen, Rietgorsstraat 8. De tweede prijs een bedrag
van 100 euro is gewonnen door Bart
Gersen, Vivaldihof 12 en de derde
prijs, een bedrag van 50 euro is gewonnen door Maarten Alderden,
Oosteinderweg 365. De prijswinnaars krijgen zo snel mogelijk een
telefoontje zodat de prijsuitreiking
ook kan plaatsvinden. De redactie
bedankt alle deelnemers voor hun
deelname en wellicht vallen zij de
volgende keer in de prijzen.

Bedrijfsleider Henk Verhoek (links) bedankt groenteman Piet voor bewezen diensten.

Vervroegde uittreding geeft nieuwe mogelijkheden

Feestelijk afscheid groenteman
Piet bij supermarkt ‘Hoogvliet’
Aalsmeer - Groenteman Piet Verlooij van Hoogvliet supermarkten
aan de Beethovenlaan wordt dit
jaar 62 en dat betekent dat hij gebruik mag maken van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te
gaan. Hij voldoet ruimschoots aan

de voorwaarde dat je minimaal tien
jaar in de levensmiddelenbranche
(supermarkt) werkzaam moet zijn
geweest.
Piet is al een hele tijd groenteman
en na wat omzwervingen bij onder-

Verdergaande samenwerking
Plantarium en FloraHolland

Stichting Dag van je Leven blij met
laatste rookavond in The Fifties
Kudelstaart - er gelegenheid van
de laatste avond voordat het officiële rookverbod in de horeca van
kracht gaat, heeft Osama Taher, eigenaar van Poolcafé The Fifties aan
de Marktstraat besloten om de totale opbrengst van die avond te
schenken aan Stichting Dag van je
Leven. In overleg met het poolcafé zal het sponsorgeld besteed worden aan het feest dat georganiseerd
wordt tijdens de Aalsmeer Feestweek in september. Maatschappelijk ondernemen staat hoog in het
vaandel van The Fifties, waardoor
de stichting deze eer en steun heeft
gekregen.
Omdat Stichting Dag van je Leven
voor 100% afhankelijk is van donaties en vrijwilligers is de stichting
erg blij met deze gift en bedankt
Poolcafé the Fifties en alle gasten
van die gezellige avond..
Voor meer informatie over Stichting
Dag van je Leven: www.dagvanje-

leven.org. Wat door velen wordt ervaren als ‘gewoon’, kan voor anderen letterlijk de ‘dag van hun leven’
betekenen! De Stichting Dag van je
Leven wil mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap uit de regio Amstelland en
Meerlanden de dag van hun leven
bezorgen. De Stichting doet dit onder andere door het mogelijk maken
van leuke activiteiten en proberen
individuele wensen in vervulling te
laten gaan. De Stichting wil dit realiseren door mensen die ideeën voor
originele activiteiten hebben te helpen deze daadwerkelijk uit te voeren en ze te ondersteunen met kennis, ervaring en middelen. Op deze
manier wil de Stichting ervoor zorgen dat goede initiatieven ten behoeve van mensen met een handicap het draagvlak krijgen die ze verdienen. De Stichting is afhankelijk
van vrijwilligers en giften van sponsors en donateurs.

Geslaagden Wellantcollege
Aalsmeer - Het schooljaar zit er op!
Ook de leerlingen van het Wellantcollege gaan genieten van een welverdiende vakantie. De geslaagden
vmbo zijn:
Sara Aman Ibrahim, Madiha Anwar, Yasemin Aydin, Amber Baardse, RobinBakker, Dennis van den
Beld, Lisanne van Bemmelen, Sven
Boelsma, Ruben Bohle, Maaikede
Bok, Joey van den Bosch, Desirée
van den Breevaart, Dennis Bus, Jordy Buskermolen, Joyce Buskermolen, Nadine Chauvigny de Blot, Michael Coster, Michelle Cruz Reddering, Tessa van Dijk, Ronald Donker, Lennart van der Dussen, Amanda Eveleens, Nick Eveleens, Coen
Fransen, Olmo Garcia Koel, Rody de
Graaf, Jeffrey van den Heuvel, Steffi van den Heuvel, Patrick van den
Hoek, Eline de Hollander, Melanie
van Honschoten, Nighel de Horde,
Sarah Hoving, Denise Huften, Jasmijn Joore, Klaas Joore, Tom Kamphuis, Mitchell Kamsteeg, Cindy
Keessen, Robin Koesveld, Fabienne
Kok, Michelle Koman, Cynthia Koor-

eman, Calvin Koster, Patrick Koster,
Tijn Kraak, Len Art Kriebel, Sharina de Krijf, Tamara Landegent, Demy Lankamp, Leonie van Leeuwen,
Daisy Maas, Deon Maas, Jaleesa
Mallée, Jorien Marcus, Samantha
Methorst, Denise Mustafa, Jaiwey Nuij, Jessica Overbeek, Jonne
Pannekoek, Stephanie Paulus, Jolanda Peek, Dennis Piké, Rosanne
Pothoff, Chloë Pouw, Sten Raadschelders, Sven van Reenen, Thirza Roosendaal, Martijn Schijf, Sarah van der Schilden, Devon Schimmel, Jasper Schouten, Joyce Schouten, Tom Schrikkema, Mickey Sontrop, Gerben Strampel, Anouk van
der Stroom, Caspar Teeuwen, Max
Thöt, Maaike van Tol, Robert Tromp,
Marcha Troost, Priscilla Tuinhof,
Samantha Uiterwijk, Jos Vergeer, Tamara Verheul, Glenn Verhoeve, Wouter Vermeulen, Priscilla Vet, Thomas
Visser, Linsey Vork, Tamara Vredenburg, Carina Wegman, Kim Weij,
Bart van der Wiel, Michelle Winters,
Tayeba Zarshoi, Judy Zethof, Herman van Zijverden.

Nu inschrijven voor nieuwe
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
ons allemaal overkomen, niet alleen
bij de buren. Weet u wat u moet
doen in zo’n situatie?
Een nieuwe cursus EHBO start op
2 september en wordt gegeven op
dinsdagavond. De cursus bestaat
uit 14 avonden. U wordt wegwijs
gemaakt in het herkennen van letsels na een ongeval, maar ook de
kenmerken van lichamelijke aandoeningen.
U krijgt een gedegen opleiding inclusief reanimatie en het bedienen
van een Automatische Externe De-

fibrillator (AED). Er wordt gewerkt
met een LOTUS (landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers). De cursus wordt in december afgesloten met een examen en
een week later kan de aantekening
AED-bediener gehaald worden. Als
extra kan daarna een cursus eerste
hulp bij kinderen gevolgd worden
en een cursus wandelletsels. Heeft
dit uw belangstelling gewekt? Ga
dan naar de website www.ehboaalsmeer.nl en download het inschrijfformulier of neem contact op
met Tilly Bruinsma, tel.: 0297-325709.
Na 18.00 uur, tel.: 0297- 346226.

meer vestigingen van de EDAH en
Torro kwam hij vanuit de regio Amsterdam naar Aalsmeer om bij Hoogvliet supermarkten de groenteafdeling te gaan runnen. In eerste instantie in de grote vestiging aan de
Aalsmeerderweg maar toen Piet last

kreeg van een onwillige knie moest
hij zichzelf toch wat meer in acht
nemen. In overleg met de leiding is
toen besloten dat hij naar de Beethovenlaan zou gaan om daar aan
klantenbinding te doen. Dat groenten en fruit hem aan het hart gingen
was al genoegzaam bekend.
Maar Piet had meer te bieden. Een
praatje en een dolletje met de klanten hoorde ook bij hem en dat kon
dan ook in de supermarkt. Een
mooie presentatie en een opgeruimde groenteafdeling gingen bij hem
hand in hand. Ook introduceerde hij
graag niet alledaagse producten en
uiteraard werd ook een kookadvies
gegeven en dat was voor veel klanten aanleiding om over te gaan op
het geadviseerde nieuwe eten. Afgelopen vrijdag 27 juni was de laatste werkdag voor Piet en natuurlijk
stond deze dag in het teken van het
afscheid. Er was feesttaart, er was
een drankje en er was hoog bezoek
vanuit de leiding. Vele klanten kwamen (overigens niet met lege handen) afscheid nemen van groenteman Piet die op zijn beurt, samen
met levensgezellin Anita, ook nog
voor een passende herinnering had
gezorgd.
Op het bijgevoegde kaartje stond
te lezen: “Leuk heb ik het gehad,
fruit en groenten laat ik nu varen en
ga genieten van mijn pensioenjaren. Mijn dank gaat uit naar de directie, het personeel van Hoogvliet
BV, kennissen en klanten.” Op de
vraag waar het vizier nu op gericht
is heeft de 62-jarige Piet een duidelijk antwoord. “Met een jaartje of
twee hopen we te kunnen verhuizen naar Suriname. Daar willen we
ons gaan vestigen, dat is gezien de
achtergrond van de betere helft onze droom en die hopen we waar te
kunnen maken.”

Aalsmeer - FloraHolland en Plantarium slaan de handen in één bij
de organisatie van hun beurzen. De
FloraHolland Herfst Handelsbeurs
en de Boskoop Season Fairs worden dit jaar voor het eerst in combinatie met Plantarium 2008 in Boskoop georganiseerd. De nationale
en internationale bezoekers krijgen
op deze manier een totaaloverzicht
van het aanbod boomkwekerijproducten, kamer- en tuinplanten.
FloraHolland en Plantarium gaan
een nadere samenwerking aan en
geven de gedachte van een centrale Nederlandse marktplaats op deze
manier meer inhoud. De doelgroepen van de Boskoop Season Fairs,

de internationale vakbeurs Plantarium 2008 en Herfst Handelsbeurs
komen sterk overeen, maar vullen
elkaar ook goed aan. De beurzen
leveren gezamenlijk een gezonde
kruisbestuiving en een interessante combinatie van aanbod.
Plantarium 27, 28 en 29 augustus:
9.00 tot 18.00 uur; 30 augustus: 9.00
tot 17.00 uur. Herfst Handelsbeurs
27 en 28 augustus: 9.00 tot 18.00
uur; 29 augustus: 9.00 tot 15.00 uur.
Boskoop Season Fairs–Autumn
editie 27 en 28 augustus: 7.30 tot
18.00 uur; 29 augustus: 7.30 tot
15.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.plantarium.nl of www.floraholland.com.

Vakwerk van AWG Aannemerij

Kasten voor molen ‘de
Leeuw’ na beursmatch
Aalsmeer - Naar aanleiding van de
succesvolle Beursvloer AalsmeerUithoorn van 18 oktober 2007 werd
afgelopen dinsdag 1 juli de match
tussen Korenmolen de Leeuw en
AWG Aannemerij en Ontwikkeling formeel onthuld. Op 18 oktober jl. maakten Jan Ran van de Korenmolen en Frank van de Aardweg van AWG de afspraak dat AWG
een tweetal voorraad- en presentatiekasten op maat zou maken. Voor
de kenners: in deze molen zijn weinig rechte muren, de kasten moesten dus aan zeer specifieke maten
voldoen. Daarnaast moest ook het
hang- en sluitwerk worden aangepast aan de wensen van de molenaars. Echt vakwerk dus.
Tijdens de feestelijke inwijding werd
dan ook door de aanwezigen, waaronder Paul van der Laarse voorzitter van Stichting Korenmolen De
Leeuw, wethouder Berry Nijmeijer,
en de vrijwilligers van de “Dinsdagploeg” Wim van Ravensberg, Hans
Buskermolen en Johan Tijmensen

volop waardering uitgesproken voor
het werk van Hans van der Wals,
meubelmaker bij AWG.
Vrijwilligers
De molen is op dinsdag- en zaterdagmiddag geopend voor bezichtiging en verkoop van uiteenlopende meelproducten. Korenmolen de
Leeuw is een echte vrijwilligersorganisatie. Lijkt het u leuk om in deze bijzondere omgeving uw steentje
bij te dragen en bijvoorbeeld in het
winkeltje te helpen? Ga dan eens
langs in de molen aan de Zijdstraat.
De Beursvloer Aalsmeer Uithoorn
was een initiatief van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Aalsmeer. Op de
Beursvloer in de foyer van Endemol,
zijn ruim 60 matches gemaakt tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Meer informatie
over de Beursvloer, de uitgevoerde matches en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vindt u op
www.beursvloeraalsmeer-uithoorn.
nl.

Onderzoek naar aankoopmotieven auto’s

Dacia Sandero sluit aan bij
wens Noord-Hollanders
Streek - Afgelopen weekend werd
hij officieel geïntroduceerd bij
Renault- en Daciadealer Nieuwendijk: de Dacia Sandero. De Sandero is een 5-deurs hatchback, ruim,
robuust en met een grote bagageruimte. De Sandero heeft een niet
te evenaren prijs/prestatieverhouding met een instapprijs van 8.495
euro inclusief BTW en een garantie van 3 jaar of 100.000 km. Geen
wonder dat iedereen verwacht dat
de Dacia Sandero een enorm succes zal worden.
Prijs voornaamste motief
Uit onderzoek bleek onlangs dat
43% van de Noord-Hollanders een
auto koopt onder de 10.000 euro. De
prijs is voor hen een van de belangrijkste aanschafmotieven bij het kopen van een auto. Verder scoort de
betrouwbaarheid van een auto erg

hoog, net als het brandstofverbruik
en de veiligheid. Ook koopt meer
dan twee derde liever een tweedehandsauto dan een nieuwe. Genoemde redenen hiervoor zijn onder meer de hoge afschrijving en de
aankoopprijs. Vrouwen vinden prijs
het belangrijkst, mannen betrouwbaarheid.
Waar voor je geld
Het aanbod van Dacia, hét value for
money-automerk, dat opereert onder de vleugels van Renault, sluit
helemaal aan bij de wensen van
Noord-Hollanders. Alle modellen
zijn modern, ruim en handig en bieden vooral veel waar voor je geld.
De Dacia Sandero is er vanaf 8.495
euro en staat in de vestigingen van
Nieuwendijk in Badhoevedorp en
Aalsmeer. Meer informatie op www.
dacia.nl.

In Café Sportzicht scheiden gloednieuwe klapdeuren, die hier door aannemer
W. Groen gemonteerd worden, de gelagkamer van het zijlokaal. Daar mag gerookt worden. Er mag in de rookruimte echter niet worden bediend.
(Eigen foto)

Rookvrije opluchting in
café Sportzicht
Aalsmeer - Na lange uitstel is nu
ook elke horecagelegenheid in Nederland sinds 1 juli rookvrij. Terwijl
men elders in Europa allang aan deze situatie gewend geraakt is, volgde Nederland als één van de laatste
EG-landen met de veel bediscussieerde maatregel. Iets meer dan een
kwart van de Nederlanders boven
12 jaar rookt, terwijl bijna driekwart
niet rookt. Het werd ook daarom
hoog tijd voor de nieuwe regels. In
de jaren ’60 rookte nog tachtig procent van de mannelijke bevolking.
Roken is zeer schadelijk voor longen, hart, maag, slokdarm en blaas.
Het veroorzaakt een aantal dodelijke ziekten.
Ook het zogenaamde passief roken of meeroken is schadelijk, vooral voor kinderen. De horecawereld heeft zich lichte zorgen gemaakt over het rookverbod. Algemeen veronderstelt men nu, dat
men even snel aan het rookvrije uitgaan gewend raakt, als aan het roken zelf. Er zijn cafés die bijzondere maatregelen hebben getroffen,
door een rookruimte te construeren
zodat die-hards daar terecht kunnen om even broodnodig te paffen.
In Sportzicht aan de Sportlaan heeft
caféhouder Ben de Koff, zelf nietroker, het zijzaaltje de bestemming
van rookruimte gegeven. In dit zaaltje, dat aan de gelagkamer grenst,
was tot in de jaren ’60 het zuivelwin-

keltje van mevrouw Zekveld gevestigd. Later werd het melkzaakje bij
het café getrokken. Dit zaaltje staat
nu niet langer open, maar is door
klapdeuren gescheiden van de barruimte. Men kan er pool spelen en
desgewenst roken. De lucht wordt
er gezuiverd, maar er wordt niet bediend. Dat is in strijd met de nieuwe regelgeving. De clientèle moet
consumpties zelf bij de bar ophalen en het glaswerk weer meenemen. In de rookruimte zijn behalve een afzuigsinstallatie professionele, haarscherpe bewakingscamera’s geïnstalleerd, die alles observeren en vastleggen wat onder
de rook van Sportzicht gebeurt. Er
staan ook twee speelautomaten,
zodat de rooksalon met enige gevoel voor betrekkelijkheid ‘Las Vegas’ is gedoopt. Dinsdag 1 Juli was
een historisch moment voor Sportzicht. Een vaste bezoeker berekende dat er tussen het openingsjaar
1934 en het rookverbod van dinsdag j.l. ongeveer 7 miljoen of meer
sigaretten zijn gerookt (gebaseerd
op het opsteken van een slof per
dag). Binnenkort zal de gelagkamer
van Sportzicht in één nacht tijd volledig worden schoongemaakt. De
niet-rokers kunnen inmiddels al opgelucht adem halen. De horeca verwacht dat ex-rokers en niet-rokers
een nieuw deel van de vaste klantenkring zullen gaan vormen.
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Minister EZ doopt Zonta-roos
tijdens internationaal congres

Nieuwe kantoor directeur
Rabobank Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds 1 mei jl. is Nic
Kors actief als directeur van het kantoor Aalsmeer van Rabobank Regio
Schiphol. Nic voelt zich duidelijk als
een vis in het water in deze functie en is vol enthousiasme aan een
nieuwe uitdaging begonnen. Het lokale beleid van de Rabobank onder
het motto: dicht bij de klant staan,
spreekt Nic Kors bijzonder aan en is
een van de redenen waarom hij deze functie ambieerde.
“Bij andere banken zie je vaak een
tegengestelde beweging”, verduidelijkt hij. “Plaatselijke kantoren worden regio kantoren en van daaruit
wordt vervolgens de klant bediend.
Vaak bestrijkt dat een dermate groot gebied waardoor je helemaal niet meer weet wat er speelt in
de lokale markt. Het directe contact
met de klanten en de laagdrempelige toegang tot ons kantoor, maakt
deze baan zo aantrekkelijk.
Ervaring
Ervaring in het bankwezen heeft Nic
Kors al opgedaan bij diverse andere
banken. In zijn vorige functie was hij
Commercieel manager bij de Fortisbank. Hij is zijn loopbaan echter begonnen als account manager zakelijk bij de ABN/AMRO in Boskoop
en heeft in die functie veel te maken gehad met boomkwekers. ”Leuke business”, zeg Nic, “en nauw verweven met wat er hier gebeurt.”
Als zoon van een bollenkweker uit
Noordwijkerhout trok het agrarische
aspect hem bijzonder aan.
“Die affiniteit heb je hier ook wel nodig, want tachtig procent van de zakelijke markt bestaat uit agrarisch
gerelateerde bedrijven. Niet alleen
productie, maar ook handel en toeleveringsbedrijven. Mensen met een
agrarische achtergrond hebben een
bepaalde mentaliteit die je overal
terug ziet in het land. “Die mentaliteit past goed bij mij” zegt hij.
Maar ook het vestigingsgebied, de
regio Schiphol, geeft een duidelijke meerwaarde aan deze baan;
Aalsmeer, Schiphol Hoofddorp, het
is één bruisende markt, als het hier
niet gebeurt, gebeurt het nergens.”
Daarnaast heeft de Rabobank op het
terrein van hypotheken het grootste
marktaandeel in de regio.
“Een goed marktaandeel is belangrijk”, is de mening van Nic Kors.
”Maar we willen niet kost wat kost
de deal sluiten. Het gaat erom dat

wij de klant voorzien van een goed
advies en we elkaar recht in de ogen
kunnen blijven kijken.
Mijn taak is om een overkoepelende rol te vervullen en er voor te zorgen dat deze bank op alle vlakken
dichtbij de Aalsmeerse maatschappij blijft.”
De belangrijkste activiteit van dit
moment is goed bekend te raken
met de lokale netwerken. En daar
moet nog wel wat aan gebeuren.
De komende periode wil hij veel tijd
vrijmaken om het Aalsmeerse in te
gaan en kennismaken met diverse
partijen.
Zoals gezegd maakt de Rabobank tijd en middelen vrij voor lokale betrokkenheid. Om daar specifiek vorm aan te geven is onlangs de ledenraad geïntroduceerd.
Aan een afvaardiging van tien leden uit Aalsmeer en Kudelstaart is
gevraagd om actief te participeren
in deze raad om het beleid van de
bank mede vorm te geven en mee
te denken over het besteden van
middelen uit het Rabobank Coöperatiefonds. Kritische mensen met
een brede blik in de lokale gemeenschap en die op de hoogte zijn wat
er in de kernen speelt.
Nieuwe ontwikkelingen
Ook virtueel staan er nieuwe ontwikkelingen op stapel. Als verlenging van de dienstverlening en niet
als vervanging. Door alle ontwikkelingen en mogelijkheden via Internet is een zekere afstand gecreëerd.
Mensen doen veel meer thuis achter de computer en niet alleen internetbankieren. In de toekomst zal
er zelfs live contact zijn met bijvoorbeeld de hypotheekadviseur van de
Rabobank.
Ook op deze manier blijft zal de Rabobank ‘dichtbij’. Het gaat hier vooral om de doelgroep die dat graag
wil, denk hierbij aan de jonge generatie die niets liever doet dan via
Internet communiceren. “Wat we
voornamelijk willen uitstralen is dat
we een open bank zijn, die gemakkelijk toegankelijk is”, benadrukt Nic
Kors. “Mensen die zich niet met de
computer willen bezig houden, kunnen nog steeds gewoon binnen komen lopen voor advies of om hun
zaken te regelen. En verder nodig ik
iedereen uit om eens kennis te komen maken.” Iedereen is van harte welkom!

Bedrijfsauto-opleider VRS Van
Vugt start filiaal in Aalsmeer
Aalsmeer - Bovag-erkend verkeersschool VRS van Vugt, met eigen vestigingen in het Noordhollandse Wognum en Volendam leidt
al meer dan 38 jaar op voor alle rijbewijzen en certificaten. Centraal
gelegen in een groeiend logistiek
gebied van ons land verzorgt men
voor steeds meer openbaar vervoertouringcar- en transportbedrijven
de selectie en opleiding van nieuwe chauffeurs. Een dienstverlening
die men nu gaat uitbreiden naar
Aalsmeer. In een mooi pand grenzend aan het terrein van het Flora
Holland veilingcomplex start VRS
van Vugt per 1 juli een filiaal. Vanuit
dit pand aan de Lakenblekerstraat
30 vinden de opleidingen plaats
voor bussen en zware bedrijfsvoertuigen inclusief een opleiding voor
LZV-chauffeur.
Voor grondlegger en algemeen directeur Willem van Vugt is deze nieuwe stap een logisch vervolg
op de bestaande activiteiten. “Een
deel van onze klanten uit de regio
waar wij van oorsprong zitten, vroeg
ons naar opleidingsmogelijkheden
in Aalsmeer. Onderzoek leerde dat
daar, ondanks de vervoersactiviteit,
weinig gespecialiseerde verkeersscholen zaten. Nadat wij een passend pand op een zichtlocatie aan
de Provincialeweg konden betrekken volgden de plannen elkaar in
hoog tempo op. Laat echter duidelijk zijn dat wij ons daar alleen gaan
bezighouden met opleidingen voor
chauffeurs van bussen en vrachtauto’s, inclusief de mogelijkheid om
het certificaat voor LZV-chauffeur
te halen. Zeker na de jongste ontwikkelingen op dat gebied verwacht
ik een hernieuwde belangstelling
voor het rijden met deze 25,25 meter
lange 60-tons combinaties. Om er
mee te mogen rijden moet de chauffeur tenminste vijf jaar ervaring hebben, van onbesproken gedrag zijn

en het certificaat hebben. Dat laatste is iets waar wij in Wognum al
langer voor opleiden en dat wij nu
uitbreiden naar Aalsmeer. Dat verklaart ook onze hechte samenwerking met Carrosseriebouwer Burgers. Allereerst delen wij met hen
het pand (van de afdeling Reparatie
en Onderhoud red.) aan de Lakenblekerstraat 30 in Aalsmeer en betrekken er verder een deel van het
benodigde LZV materieel.”
Het filiaal in Aalsmeer is zeker ook
opgezet met het oog op de toekomstige verplichte scholing van chauffeurs. “Met ingang van medio volgend jaar moet iedere chauffeur
tenminste 35 uur scholing per vijf
jaar volgen. Een regel die nog lang
niet bij iedereen bekend is maar wel
verstrekkende gevolgen kan hebben
voor iemand die als beroepschauffeur zijn werk verricht. Het niet tijdig volgen van de cursus ontneemt
namelijk de goedkeuring om te mogen rijden. Door de combinatie van
een goede theorieruimte en materieel voor de praktijklessen kunnen
wij nu al passend inspelen op de
wensen die de wetgever op het punt
van nascholing stelt. Wij overwegen
zelfs om die opleidingen op bedrijfsniveau aan te bieden”, aldus Willem
van Vugt.
VRS van Vugt is een Bovag-erkend
verkeersopleidingsinstituut, waar
momenteel 40 mensen werken en
het lespark 20 personenauto’s, 16
motorfietsen, 2 autobussen en 6
vrachtautocombinaties telt. Men onderscheidt zich daarbij door de aanwezigheid van zowel trekker-opleggers, als motorwagens met een middenas of schamel-aanhanger. De
vestiging in Aalsmeer is te vinden
aan de Lakenblekerstraat 30 en telefonisch bereikbaar onder nummer
0229-211.690. Alle informatie is ook
te vinden op de website www.vrsvanvugt.nl.

Nieuwe bewoners Rietlanden
metselen muur eigen woning
Eerste Renault Koleos afgeleverd
Aalsmeer - Al een week na de introductie van de Renault Koleos wordt het
eerste exemplaar afgeleverd door Renault Nieuwendijk. De familie Westerbos
onthult hier hun nieuwe aanwinst.

Kudelstaart - De bouwplaats van
het nieuwe woonplan De Rietlanden,
tussen de Kudelstaartse- en Mijnsherenweg, ruilde afgelopen woensdag de bouwactiviteiten voor even in
voor een feestelijke happening. De
nieuwe bewoners waren in groten
getale toegestroomd voor een feestelijke happening waarbij de eerste
stenen van een van de woningtypen
zouden worden gemetseld. Onder
de bezielende leiding van uitvoerder
Den Hartog mocht de familie Zut
de eerste stenen metselen voor de
kopgevel van hun eigen eengezinswoning van het type Lepelaar. Daarna vertrok het gezelschap naar het
Dorpshuis voor een hapje en een
drankje. De bijeenkomst was tevens
bedoeld om de nieuwe bewoners in
de gelegenheid te stellen om met
elkaar kennis te maken. Om elkaar
te kunnen herkennen, droeg iedereen een badge met bouwnummer.
De prestatie van de familie Zut werd
beloond met een Magnum fles wijn
die samen met de nieuwe buren kan
worden opgedronken voor een verdere kennismaking.
Nog enkele woningen te koop
In het nieuwe woonplan Rietlanden

in Kudelstaart-Aalsmeer, zijn van
een aantal woningtypen nog enkele woningen te koop. Beschikbaar
zijn op dit moment nog de twee-onder-een-kapwoningen van het type Karekiet en de Dijkwoningen,
type Roerdomp. De woningen van
het type Karekiet hebben standaard
4 slaapkamers en liggen met de
tuin aan het water. Prijzen vanaf €
472.498,- v.o.n. De Dijkwoningen, type Roerdomp beschikken standaard
eveneens over 4 slaapkamers, maar
liggen op een fraaie locatie in de directe nabijheid van de dijk aan de
rand van Rietlanden. Prijzen vanaf €
346.210,- v.o.n. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht
bij het Eurowoning-verkoopcentrum
aan de Madame Curiestraat 7. Het
kantoor is geopend op donderdag
en vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur
en zaterdag tussen 12.00 en 16.00
uur. Bellen kan via 0900 - eurowoning (3876966) of kijk op www.rietlandenaalsmeer.nl. Blauwhoed Eurowoningen publiceert al zijn actuele nieuwbouwaanbod op het betrouwbare en actuele www.niki.nl.
Deze site is een initiatief van de grote projectontwikkelaars, bouwers en
woningbeleggers in Nederland.

Aalsmeer - De 59e Zonta International Convention was zaterdag 28
juni het decor voor de doop van een
nieuwe roos. Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven
doopte in de Rotterdamse Doelen
samen met de International President van Zonta, Olivia Ferry, de Zonta+-roos. Dat gebeurde tijdens de
openingsceremonie van een internationaal congres, in aanwezigheid
van tweeduizend vrouwen uit 67
landen. Vanuit Rotterdam gaat de
gele Zonta+-snijbloem nu de wereld veroveren.
Zonta International is een wereldomvattende service- en netwerkorganisatie, als NGO aangesloten
bij de United Nations en de Raad
van Europa. Wereldwijd zijn 35.000
hoogopgeleide vrouwen lid van deze organisatie, die zich inzet voor de
positie van vrouwen uit verschillende culturen. Het congres in Rotter-

dam is het grootste vrouwencongres ooit in Nederland gehouden.
De Zonta+-roos staat symbool voor
de ambitie van Zonta International.
De nieuwe heldergele snijroos is
ontwikkeld door veredelaar Lex+, is
grootbloemig met grote knoppen en
een goede houdbaarheid. De roos is
het hele jaar door verkrijgbaar. Zonta+-rozen zijn via handelaren op de
zes bloemenveilingen van FloraHolland beschikbaar in Nederland en
worden wereldwijd geëxporteerd.
De verwachting is dat vrouwen over
de hele wereld op internationale
vrouwendag (8 maart) extra naar de
Zonta+ zullen vragen.
Bij het congres van Zonta International speelde de roos in ieder geval
een belangrijke rol. De Nederlandse sierteeltsector zorgde voor aankleding van de Rotterdamse Doelen met duizenden rozen in fraaie
arrangementen.

Minister EZ Maria van der Hoeven doopte samen met International President Olivia Ferry de Zonta+ tijdens de Zonta International Convention in Rotterdam.

Klant en milieu op nummer 1
bij Biemond & van Wijk
Aalsmeer - Al enige maanden
is men bij Mercedes-Benz dealer
Biemond & van Wijk bezig met de
bouw van een nieuwe en ultramoderne showroom aan de Lakenblekerstraat in Aalsmeer. Als straks aan
het einde van dit jaar de oplevering
plaatsvindt, zal een pand zijn verrezen waarin zowel de klant als de
zorg voor het milieu centraal staan.
Naast deze twee thema’s zijn betrouwbaarheid en veiligheid ook
twee kenmerken die zowel op het
bedrijf Biemond & van Wijk als op
het merk Mercedes-Benz van toepassing zijn. Al jaren lang is Biemond & van Wijk een betrouwbare
partner voor zowel de zakelijke als
de particuliere markt. Met de gunstige kilometer- kostprijs en de lage afschrijving die kenmerkend is
voor Mercedes-Benz, weet Biemond
& van Wijk altijd zeer interessante
lease-tarieven te realiseren. Hierdoor is Mercedes-Benz al lang niet
meer een automerk alleen voor de
elite. Voor aantrekkelijke leasetarieven per maand kan tegenwoordig iedereen kennismaken en genieten van de kwaliteiten, rij-eigenschappen en betrouwbaarheid van
een Mercedes-Benz.
Milieu als uitgangspunt
Bij de bouw van het nieuwe pand is
veel aandacht besteedt aan de zorg
voor het milieu. Het volledige gebouw is bijvoorbeeld voorzien van
een systeem waarbij op zeer efficiënte wijze optimaal gebruik wordt
gemaakt van reeds aanwezige natuurlijke energie. Door het op grote diepte opslaan van “zomerwarmte” voor verwarming in de winter en
“winterkou” voor koeling in de zomer wordt zo’n 50 tot 60% bespaart
op het energieverbruik. Deze opslag
belast het milieu verder op geen enkele manier. Daarnaast is gekozen
voor extra goede isolatie zodat de
benodigde warmte of koeling optimaal behouden blijft.
Maar ook de auto’s die er straks
verkocht gaan worden, dragen bij
aan een bewustere omgang met het
milieu. Onder de naam “TrueBlueSolutions” is Mercedes-Benz al enkele jaren geleden naar een scho-

nere mobiliteit ingeslagen. Deze
weg moet in een aantal fasen straks
gaan uitkomen bij de zogenaamde
emissieloze brandstofceltechnologie. Vanaf 2010 zal Mercedes-Benz
de eerste auto op brandstofcellen in
serie gaan produceren: de B-Klasse
F-CELL met een vermogen van 100
kW/136 pk. Op dit moment echter is
het al mogelijk om een extra-milieubewuste Mercedes-Benz te rijden.
Door diverse brandstofbesparende
verbeteringen die Mercedes-Benz
de afgelopen jaren al op alle modellen heeft doorgevoerd, beschikken nu bijna 80 modellen en uitvoeringen over een groen energielabel.
In het oog springende voorbeelden
daarvan zijn de nieuwe MercedesBenz A, B- en C-Klasse BlueEfficiency modellen. Door onder andere
efficiënt energiebeheer, aerodynamische finetuning en gewichtsverlaging door een lichtere constructie
kan een verbruiksbesparing tot wel
15% worden bereikt. De A- en BKlasse BlueEfficiency zijn daarnaast
ook nog uitgerust met een start/
stop-functie zodat bijvoorbeeld bij
een stoplicht de motor niet onnodig
blijft draaien.
De Klant als uitgangspunt
Dat de zorg voor het milieu hand
in hand kan gaan met een prettige
gastvrijheid en een goed oog voor
de wensen van de klant, bewijst Biemond & van Wijk eigenlijk al jaren.
Het familiebedrijf hecht zeer veel
waarde aan de persoonlijke contacten met haar klanten. Daarnaast
wordt er veel geld geïnvesteerd in
het opleiden van personeel. De tevredenheid van de klant wordt daarnaast voortdurend gemeten middels telefonische en schriftelijke enquetes. Reacties en suggesties van
klanten worden wekelijks besproken en waar nodig worden procedureverbeteringen direct in de organisatie doorgevoerd. Niet voor niets
is het mission statement van Biemond & van Wijk dat zij elke klant
in alle gevallen een tevreden gevoel
wil geven. Met de opening van de
nieuwe showroom eind dit jaar zal
de klant zich nog beter thuisvoelen
bij deze Mercedes- Benz dealer.
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U2 naar Meerlive 2008?

Sonority in zomerse sferen

Hoofddorp - ‘U2’, vrij vertaald: ‘Jij
ook’ naar Meerlive 2008 om daar te
genieten van de U2 topsongs? Dat
kan, want dit jaar wordt één van de
Meerlive-avonden ingevuld door de
Tribute To bands van: U2, The Rolling
Stones, Abba en The Police. Bands
die het repertoire van de genoemde
topgroepen vertolken op een manier die nauwelijks van het origineel
te onderscheiden valt. Daarmee is
gelijk een deel van de Meerlive 2008
artiesten bekend. Mede dankzij de
steun van een nog steeds groeiend
aantal sponsors is de organiserende
Stichting Meerlive trots om verder
de optredens van Alain Clark (mogelijk met zijn vader), The Original
Trammps, de Idols-finalisten Nicky,
Charlene en Nathalie aan te kondigen. Traditiegetrouw zal de zondag
grotendeels worden ingevuld met
de Amsterdamse middag met onder andere Wolter Kroes, die dit keer
voorafgegaan wordt door een wervelend optreden van gospelgroep
The Ressurection Singers. “Daarmee houdt de artiestenlijst nog niet
op. Zo komt de uit Abbenes afkomstige Tessa van Tol naar het podium
aan de Burgemeester van Willigenplein in Hoofddorp”, vertelt Richard
Vogt van de Stichting Meerlive.
“Met Jeroen van der Boom hebben
we een andere topper van formaat
in huis en de echte Meerlivers zullen uitkijken naar de optredens van
Dennis Franke en de Golfbrekers,
Johnny Romein en Manfred Jonge-

Aalsmeer - Alhoewel de zomer nog
maar net op stoom is bereidt Sonority zich voor op haar concert op 27
september in de Burgerzaal onder
de titel “Nazomeren met Sonority en
vrienden”. Stelt u zich hierbij zomerse sferen voor zoals op de Ramblas
in Barcelona. Alle leden van Sonority nodigen vrienden uit en gaan
overdag in een workshop samen
met hen een aantal nummers instuderen. Tijdens een spetterend optreden zal Sonority ’s avonds met
en ook zonder vrienden te horen
zijn. Er is natuurlijk nog meer te beleven: zo kunt u genieten van een
salsa demonstratie en kunnen lief-

nelis, Kevin en Beethoven. Nieuw dit
jaar is dat tussen de optredens van
de artiesten, dj’s met hun muziek de
pauzes opvullen.”
Gratis toegang
Evenals de vorige edities zal Meerlive, dat plaatsvindt van 14 tot en
met 17 augustus, ook dit jaar gratis toegankelijk zijn. Vier dagen lang
kunnen de inwoners van Haarlemmermeer genieten van live-optredens in het hart van Hoofddorp. Wat
ooit klein begon is uitgegroeid tot
één van de grootste en meest toonaangevende evenementen in zijn
soort. Dat was ook ooit de basisgedachte van de locale ondernemers
die dit met elkaar opzetten. Met
steun van van de locale overheid,
maar zeker ook de vele sponsoren,
waarvan het merendeel afkomstig
uit Haarlemmermeer, is het ieder
jaar weer mogelijk om topacts naar
Hoofddorp te halen. Voor de echte
fans van het evenement is vorig jaar
‘Vrienden van Meerlive’ in het leven
geroepen. Leden van deze club krijgen het laatste nieuws van Meerlive
altijd het eerst beschikbaar en kunnen profiteren van de verschillende voordelen die de sponsoren hun
bieden. Lid worden kan heel simpel
via de website. De kosten bedragen
10 euro, maar de voordelen vertegenwoordigen een veelvoud van dit
bedrag. Alle informatie over Meerlive is ook dit jaar te vinden op de
website www.meerlive.nl.

Leerlingen van de Hint
geslaagd voor muziekexamens
Uithoorn - Vijftien leerlingen van de
Hint hebben zaterdag 21 juni met
goed gevolg de diverse Harmonieen Fanfare praktijkexamens afgelegd
in de locatie van Kunstencentrum de
Hint te Uithoorn. De examens werden afgenomen door Stephan Koppelaar en Andries Faber (klein koper), Leon van Mil (saxofoon), Tjaco
Oostdijk (slagwerk), Theo de Groot
(klarinet), Judith Glasbeek (dwarsfluit) en Reinold van Zijl (directeur).
De geslaagde kandidaten hebben
zowel het theorie- als het praktijk
examen behaald voor de erkende
opleiding voor de harmonie- en fanfare orkesten. De geslaagde kandidaten zijn:
Voor het A examen:
Nico Jan de Haan – cornet, lid van
Concordia, Kevin van Vliet – bariton,

lid van Concordia, Lisanne Lek en
Cintha Kooistra – dwarsfluit, lid van
VIOS, Rowan Groeneveld – slagwerk, lid van Flora, Jonne Schreuder
– klarinet, lid van KnA, Wouter Pijper, Koen van Wermeskerken, Susan
Nieuwenhuis – saxofoon, lid van VIOS, Diana Buskermolen – saxofoon,
lid van Flora.
Voor het B examen:
Beau de Jong, Amy van Vliet, Emma
Schrama – dwarsfluit, lid van VIOS,
Sandra van Kruijssen – saxofoon, lid
van VIOS.
Voor het C examen:
Erik v.d. Heijden – trompet, lid van
VIOS.
Na afloop van elk examen werd het
diploma uitgereikt en ontvingen de
geslaagden een kleine attentie.

Veel activiteiten tijdens
feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - In de fee stweek
Aalsmeer welke plaats vind van 8
tot en met 14 september is weer
ruimte gereserveerd voor de welbekende pramenrace opdracht welke
georganiseerd wordt door Stichting
S.P.I.E. in samenwerking met Stichting Feestweek Aalsmeer. Op maandagavond 8 september strijden de
teams om het beste startnummer in
de feesttent, aanvang 20.00 uur toegang is gratis. Meer informatie is te
vinden op www.spie.nl.
Dinsdagavond wordt er in de feesttent op het Praamplein een modeshow georganiseerd door de winkeliersvereniging Aalsmeer centrum.
Kleding, schoenen en andere mode

accessoires worden geshowd op de
catwalk door professionele modellen, aanvang 20.00 uur. Voor meer
informatie www.aalsmeercentrum.nl
Woensdagavond is het weer tijd
voor de welbekende bandjesavond.
Vanaf 20:30u is het mee swingen op
de muziek van de bands MacJigger
en The Hucksters, toegang 5 euro.
Kaarten zijn te koop op de speciale startavond van de voorverkoop
in Danscafé de Praam op zaterdag 9 augustus tijdens de Hollandse avond tussen 19.00 en 22.00 uur.
De reguliere voorverkoop start vanaf maandag 11 augustus. Surf voor
meer informatie en verkooppunten
naar de website www.feestweek.nl

hebbers in de pauze deelnemen aan
een merengue workshop. Sonority wordt voor deze gelegenheid gedirigeerd door Rutger van Leyden.
Zet de datum vast in uw agenda zodat u dit evenement zeker mee gaat
maken. Op dit moment geniet het
koor van de zomervakantie. Afgelopen dinsdag is de laatste repetitie
geweest en zwermden de koorleden
alle richtingen uit om op 19 augustus vakantieverhalen uit te wisselen
tijdens de jaarlijkse barbecue. Vanaf
26 augustus zal er weer flink gerepeteerd worden om van ‘Nazomeren
met Sonority en vrienden’ een succesvol optreden te maken.

I.K.A. neemt afscheid van
Tsjimmie en de Zuiderkerk
Aalsmeer - Op de laatste repetitieavond voor de grote vakantie heeft
het Interkerkelijk Koor Aalsmeer afscheid genomen van de beheerster
van De Schakel en van de Zuiderkerk.
Bijna tien jaar heeft het koor genoten van de gastvrijheid van Tsjimmie en daarom woorden van dank
en natuurlijk planten en cadeaus.
Tsjimmie werd toegezongen door
het koor met de bekende Psalm 23:
De Heer is mijn Herder.
Tijdens de repetitie-avond werd ook
stil gestaan bij het feit dat één van
de oprichters van het koor, Corrie
Vreeken, te kennen heeft gegeven
om voor het koor te bedanken. Ook
zij kreeg bloemen en een oorkonde
en natuurlijk waren er woorden van
dank voor het vele werk dat zij voor
het koor heeft gedaan, helaas was
zij deze avond niet aanwezig, maar
werd thuis verrast.
Al met al een avond van afscheid
nemen, maar het Interkerkelijk Koor
gaat verder en heeft weer zin in het
nieuwe seizoen.
Zaterdag 28 juni werden ‘s morgens
vroeg de muziek, alle kasten en andere zaken, zoals onder andere de

grote foto van het koor die jarenlang
in de gang van De Schakel heeft gehangen verhuisd, naar het nieuwe
onderkomen buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan.
Dit was de laatste keer dat Tsjimmie de deur van de Zuiderkerk open
deed voor de leden van het Interkerkelijk Koor Aalsmeer.
Nieuwe repetities
Het koor begint weer op 12 augustus. Ook u/jij bent van harte welkom
om geheel vrijblijvend eens te komen zingen of te kijken hoe zo’n repetitieavond verloopt.
Elke dinsdagavond repeteert het
koor onder leiding van dirigent André Keessen van 20.00 tot 22.00 uur
in het Buurthuis Hornmeer
Op zondag 3 1 augustus zingt
het koor in het Spaarneziekenhuis te Hoofddorp vanaf 10.00 uur
s‘morgens en op 13 en 14 september is het koor uitgenodigd om te
komen zingen op de open monumentendagen en wel in de Watertoren en op de Historische Tuin.
Voor verdere inlichtingen: D. Bonhof
van Dijk, tel: 0297-327160.

Zomerexpositie in Galerie Fort
aan de Drecht te Uithoorn

Uithoorn - Voor de vierde maal
vindt in galerie ‘Het Fort aan de
Drecht’ te Uithoorn de zomerexpositie plaats onder het thema: ‘Kunst
van binnen uit IV’.
Een toepasselijk motto, omdat het
werk betreft van galeriemedewerkers. Tevens verwijst het naar het
creatieve proces, dat alleen gebeuren kan ‘van binnen uit’.
De feestelijke opening vindt plaats
op zondag 13 juli om 15.00 uur. De
openingstijden zijn vrijdag van 14.00
tot 17.00 uur; zaterdag en zondag:
van12.00 tot 17.00 uur. (Ook op de
openingsdag), De expositie duurt tot
en met 17 augustus. Op die dag kan
gekocht werk worden opgehaald.

Op 8 augustus is de galerie dicht
gesloten.
Deelnemende kunstenaars zijn
Schilderijen van Ineke van der Aa,
Hans van den Bosch, Jannie Burggraaff, Gon Hageman, Catharina
Jensen, Greet Niederländer, Betty van Roessel, Ria Rugge, Cathy Troost en Jeannet Vermeij, Keramiekvan Paula Schulte, Beelden
van Jannie Burggraaff; Foto’s: ‘Max
from Holland’ en sieraden van Do
de Graaf.
Het Fort aan de Drecht is gelegen
aan een aantal fiets- en wandelroutes rond Uithoorn. Adres: Grevelingen 50, Uithoorn. De exposanten
heten u van harte welkom!

Ouderenbond K.B.O.
te gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Een delegatie van het
bestuur van de Katholieke Bond
voor Ouderen (Unie K.B.O.) ,afdeling Bovenkerk/Aalsmeer zal op zaterdag 5 juli te gast zijn bij het Ouderenprogramma OPA van Radio
Aalsmeer.
Tijdens de uitzending wordt toegelicht, wat voor werkzaamheden de
K.B.O. zo al doet en wat de K.B.O.
voor de Senioren in Aalsmeer en
omstreken kan betekenen.
Het programma wordt afgewisseld
met muziek uit de vijftiger/zestiger
jaren.
De gasten van het programma ge-

ven daarbij hun voorkeur aan. De
presentatie van het programma is in
handen van Henk Hofman.
Het OPA programma wordt elke zaterdagmorgen uitgezonden bij radio Aalsmeer van 11.00 uur tot 12.00
uur. Het is te beluisteren via de kabel op 99,0 en op de FM 105,9.
Via internet is het programma ook te
beluisteren is. Op een tijdstip, wat u
het beste uitkomt.
Op de website www.radio-aalsmeer.
nl klikt u het betreffende programma aan. Vervolgens ziet u een overzicht van alle beschikbare eerdere
afleveringen.

Live vanuit nieuwe grand ballroom

Vrijdag Dancefoundation
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Na de succesvolle eerste twee edities afgelopen maanden,
is het komende vrijdag weer tijd voor
een nieuwe editie van Dancefoundation Live. De maandelijkse clubavond vindt plaats in de bovenzaal
‘grand ballroom’ van de vernieuwde Oude Veiling, iedere eerste vrijdag van de maand.
Steeds meer Aalsmeerders maken kennis met de vernieuwde Oude Veiling en de prachtige grote bovenzaal. Deze heeft de uitstraling
van een ‘grand ballroom’ en vormt
een uitstekende thuisbasis voor de
maandelijkse clubavond vol danceen house muziek.
Dancefoundation is de radioshow
van Lennart Bader. Het programma wordt iedere vrijdagavond uitgezonden op Radio Aalsmeer vanaf
20.00 uur. Naast Lennart Bader bestaat het vaste DJ team uit Di Liciouz (Dennis Beunder) en Jay Mat-

thias (Jurriaan van Nimwegen). De
deejays kijken alweer reikhalzend
uit naar de editie van aanstaande
vrijdag.
Met een drankje kan op de nieuwe
plek worden genoten van de beste dance en house muziek. De combinatie met de live radioshow maakt
het extra bijzonder, omdat de volledige uitzending (na afloop) ook via
de website te beluisteren is. Uiteraard kunnen ook de foto’s online
worden bekeken. Radio Aalsmeer
zendt uit via 99.0 FM op de kabel en
105.9 FM in de ether.
Meer informatie, foto’s en opnames
zijn beschikbaar via www.dancefoundation.nl.
De eerstvolgende editie van Dancefoundation Live is vrijdag 4 juli. De
aanvang is 20.00 uur en de toegang
is gratis. De Oude Veiling is gelegen
in het centrum van Aalsmeer, aan de
Marktstraat 19.

Nostalgische beelden beschilderde
schutting in Zijdstraat uitgelegd
Aalsmeer - Nadat Leontien Zethof
een paar weken geleden een oproep in de plaatselijke kranten had
gedaan of iemand wist wie de twee
vrouwtjes konden zijn bij de waterput, wilde Piet van der Meulen (oudvoorzitter Oud-Aalsmeer) na enige
aarzeling toch reageren. Leontien
vroeg of Piet een beschrijving kon
geven van alle nostalgische geschilderde beelden.
“We beginnen in de Zijdstraat geheel links van de zestig meter lange
schutting met de overgebleven graffiti met het woord Centrum met in
de letter C een molen verwerkt. Vervolgens komen dan de twee vrouwtjes aan de orde. De linkse mevrouw
met een soort slaapmuts op haar
hoofd is Guurtje de Vries-Maarsse, de vrouw van Pieter de Vries, die
van 1899-1909 wethouder was in
Aalsmeer. Zij woonden op Uiterweg
6 waar nu de woning staat van familie v.d. Boon. Rechts van de waterput staat Neeltje Keessen-van
Teijlingen. Deze oorspronkelijke foto is omstreeks 1905 gemaakt. Dan
het Lagerweij’s bruggetje dat vroeger de grens was tussen de Lange
Zijdstraat en de Korte Zijdstraat, het
stukje dat grensde aan de Kanaalstraat. Het Lagerweij’s bruggetje lag
over een sloot, die liep van de Brandewijnsloot naar de Kerkwetering,
ongeveer op de plaats waar thans
nog de schoenmakerij van Van Wirdum is gevestigd. Zoals de meesten
van u zich nog kunnen herinneren
zijn enige jaren voor de tweede wereldoorlog rechts van dit genoemde bruggetje drie nieuwe winkelpanden gebouwd met rechts vooraan na enige wisselingen de brillenspecialist Leen v.d. Zwaard en dan
de muziekwinkel van Piet Otto met
daarnaast de groentezaak van Gerrit Klein. Vervolgens kwamen slagerij Lemmerzaal, de meubelzaak van
Gebr. de Boer, smederij en ijzerenwarenwinkel Van Iperen en kapper Holtman en weer later apotheek
Groen.
Hierna zien we het kopstation aan
de Stommeerweg met vooraan de
kolenhaven nageschilderd van een
foto uit omstreeks 1920, met daarnaast een tegenwoordige werknemer van Vink Bouw die over een
muurtje kijkt. Het fragment met de
watertoren is een nostalgische afbeelding vermengd met het heden en verleden. Rechts zien we
van de toenmalige busonderneming Maarse & Kroon een TwinCoach 415 waarvan er tussen 1947
en 1958 tien stuks aanvankelijk als
lijndienstwagen fungeerden. Later

werden ze ook gebruikt als toerwagen. Links zien we een ‘baggerman’
op de ouderwetse manier aan het
baggeren. Dit ingeschilderde fragment is een kopie van een persoon
die in de veertiger jaren van de vorige eeuw aan het werk was voor Uiterweg 76, toenmaals kwekerij Ancora, in de sloot die enige jaren later zou worden gedempt. En dan
zien we een bekend koppel van toneelvereniging Kudelstaart, nl. links
Kees Vreeken Lzn en rechts de bekende palingvisser Theo Rekelhof.
Op de volgende schildering zien
we de schitterende boerderij met
de prachtige voortuin van Boerenvreugd gelegen schuin tegenover
de watertoren, die later als jongerencentrum op zondagochtend 16
juni 1974 is verbrand. De afbeelding
dateert van omstreeks 1910.
Op de hoek van de schutting het
vroegere bejaardentehuis Rustoord
uit 1872 in de Kanaalstraat-hoek
Dorpsstraat, dat in de zestiger jaren
van de vorige eeuw is gesloopt om
plaats te maken voor een moderner bejaardencentrum met flatjes
dat maar ongeveer dertig jaar heeft
bestaan om vervolgens ook weer te
worden gesloopt om in het begin
van de jaren negentin van de vorige
eeuw plaats te maken voor een nog
groter tehuis met aan- en inleunwoninggen en verder helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd. Op
het volgende tafereel om de hoek
zien we Ald. Heeren Czn met z’n luikenpraam zijn geteelde potplanten
naar de Centrale Aalsmeerse Veiling aan de Van Cleeffkade brengen. Rechts zien we de huisjes aan
het voormalige Molenpad, waar nu
het Raadhuisplein is. Nageschilderd
van een foto uit omstreeks 1955.
Hierna volgt een impressie van de
nieuwbouw aan de Zijdstraat tussen de molen en het nog bestaande pand van de ABN met tot slot
nog een graffiti kunstwerk van Sander Bosman met als tekst Aalsmeer
Centrum bouwt. Nu de beschilderde schutting de komende anderhalf jaar het straatbeeld van de
Zijdstraat zal bepalen, hoop ik, dat
de beschrijving van deze prachtige nostalgische taferelen een goede aanvulling mag zijn op de artistieke prestatie van Leontien en haar
groep vrijwillige schilderende mensen. Ik sluit mij dan ook volledig aan
bij de oproep van Jan Kwak in de
Nieuwe Meerbode van 12 juni jl. dat
de kunstwerken op de schutting op
wat voor manier danook behouden
moeten blijven”, aldus Piet van der
Meulen.
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Van inburgeringcursus tot taalcoach

kan wel een uitvergroting van de
winnende foto in zijn kantoor hangen en zijn vriendin blij maken met
een groots boeket.
Achteraf kan terug worden gekeken op een zeer geslaagde fotowedstrijd. Webmaster van website
trotsvanaalsmeer.nl, Bart van Duijn:
“er werden elke maand flink wat foto’s ingestuurd, de één nog origineler dan de andere. Helaas kan er
maar één iemand winnen, maar in
het komende seizoen houden we
nog een wedstrijd, zodat een ieder
er weer flink op los kan fotograferen.” Van Duijn vervolgt zijn relaas
enthousiast: “er is trouwens alweer
een foto ingestuurd! Ik kan er nog
niet teveel over zeggen, maar een
trouwe Nieuwe Meerbodelezer zal
waarschijnlijk weten welke BN-er er
op deze foto te zien is.”

“Mijn toekomst ligt hier, ik wil
goed Nederlands kunnen”
Streek - Ruim 500.000 mensen die
in Nederland wonen, spreken geen
of onvoldoende Nederlands. Om
mee te kunnen doen is het belangrijk dat iedereen de taal spreekt en
weet hoe we in Nederland wonen
en werken. Daarom roept de rijksoverheid - in een nieuwe meerjarige
campagne – nu álle Nederlanders
op hun steentje bij te dragen. Door
een inburgerings- of taalcursus te
doen, taalcoach te worden of door
als werkgever of winkelier bijvoorbeeld een taalstage aan te bieden.
“Mijn toekomst ligt in Nederland.
Ik wil met mensen omgaan en hier
gaan werken. Het begint allemaal
met Nederlands praten”, vertelt Fahima Yousufi uit Afghanistan enthousiast. Zij vindt de cursus Inburgeren een aanrader voor iedere nieuwe Nederlander. Evenals een taalcoach nemen: dit is de kans om met
een Nederlander in contact te komen. Fahima Yousufi (27 jaar) kwam

in 2006 naar Nederland, na haar huwelijk met de Afghaan Jiwed Mohammed die hier sinds 1998 woont.
In 2007, een jaar na de geboorte van
hun dochter, kreeg zij een uitnodiging van de gemeente voor de cursus Inburgeren. “Dit is een prachtig cadeau. Ik voelde me eerst heel
alleen, mijn man ging uit werken
en mijn familie was in Afghanistan.
Door de cursus heb ik vriendinnen
gekregen. Ik kan nu gewoon Nederlands praten op het consultatiebureau en de crèche.” Na het eerste half jaar kreeg Fahima via school
een taalcoach: een vrijwilligster die
anderhalf uur per week met haar
oefent. “Met Doortje kan ik Nederlands oefenen en haar dingen over
Nederland vragen. We gaan ook wel
eens naar het museum en ik ben al
bij haar thuis geweest. Zij is mijn
vriendin.” Meer informatie: www.
hetbegintmettaal.nl.

Www.Hurenvanburen gaat
Nederland veranderen!
Aalsmeer - De bedrijvigheid in
de buurt komt terug! Buurten komen weer tot leven. Hurenvanburen.
nl verovert Nederland zoals Marktplaats dat eerder heeft gedaan. De
website waar je spullen en diensten kan huren of verhuren in je eigen buurt is gratis voor iedereen
en brengt de micro-economie in de
wijk weer tot leven.
Gewoon even ‘hurenvanburen’
is dan ook een gevleugelde uitdrukking aan het worden. Alles is
te huur: van hogedrukreiniger tot
klopboor en van chauffeur tot verpleegster. Naast de particulier die
wat te verhuren heeft, heeft inmiddels ook een groot aantal bedrijven
de website van hurenvanburen gevonden. Volgens de eigenaar (Cees
Zwart) staan er inmiddels ook veel
klusbedrijven, thuiskappers etc. op
de website. Op de vraag of dat wel
gewenst is antwoordt Zwart dat
hem dat om het even is. De grote
pret van de Website is dat je straks

alles wat je nodig hebt in je eigen
wijk kan vinden. Particulier of professioneel, het maakt allemaal niets
uit . Dus je hoeft niet meer tien of
meer kilometer auto te rijden voor
een ladder of om een oppas op te
halen of weg te brengen. Om het zo
makkelijk mogelijk te maken heeft
Hurenvanburen voor het verhuren
van spullen allerlei hulpmiddelen
zoals een ‘draft’ huurovereenkomst
en een kalender met de verhuurdagen en wordt er gebruik gemaakt
van waarborgen en rekeningen, etc
.etc. Eigenlijk kan er niks meer mis
gaan.
Hoewel het aanbod hier en daar
nog iets schraal is heeft Hurenvanburen een landelijke dekking. Zwart
roept particulieren en ondernemers
op om gratis zijn of haar diensten te
adverteren en zijn of haar spullen of
diensten te gaan verhuren op www.
hurenvanburen.nl om daarmee Nederland te veranderen in een prettige buurtgerichte samenleving.

15 leerlingen Westplas naar HWC

Van MAVO-2 naar HAVO-3
Aalsmeer - Voor Rosemarijn, Denise, Roosmarijn, Michel, Hidde, Remon, Thijs, Brenda, Tamara, Wouter,
Eveline, Isabelle, Shewa, Natasja, en
Milou is het zover.
Na de zomervakantie gaan deze Westplasleerlingen hun schoolloopbaan vervolgen in de derde klas
HAVO van het Hermann Wesselink
College in Amstelveen.
Twee jaar geleden startte Wellantcollege Westplas met zevenentwintig leerlingen een ‘havo-kansklas’.
Met het HWC had Westplas een
overeenkomst gesloten over het direct overstappen na twee jaar mavoonderwijs in Aalsmeer naar de derde klas havo in Amstelveen. Ook
werden afspraken gemaakt over
schoolboeken en toetsen.

Om voor ‘promotie’ in aanmelding
te komen moesten de overstappers
voor alle examenvakken een zeven
of hoger hebben behaald. Daarnaast volgden zij extra lessen in het
voorjaar en moesten er ‘opstroomtoetsen’ worden gemaakt. De studiehouding telde ook mee voor de
beoordeling van de overgang naar
havo. Een deel van de groep die
twee jaar geleden in de havo-kansklas van start ging, blijft op Westplas. Van een aantal leerlingen is
dat een eigen keuze. Na het behalen van het mavo-diploma zijn er
ook mogelijkheden om de overstap
naar havo te maken.
Na deze zomervakantie gaat Wellantcollege Westplas mavo weer van
start met een havo-kansbrugklas.

Fotowedstrijd Trotsvanaalsmeer.nl:

Burgemeester Litjens wint
na spannende ontknoping
Aalsmeer - de inmiddels alom bekende fotowedstrijd van voetbalteam ‘Trots van Aalsmeer’ is afgelopen. Op de website van het team,
www.trotsvanaalsmeer.nl, kon al
maanden gestemd worden op foto’s van onder andere Pierre van
Hooijdonk en Frank de Boer, maar
ook op minder bekende Nederlanders, als Harmen Colijn of RobbertJan van Duijn. De uiteindelijke winnaar is geworden, hoe kan het ook
anders bij een website die ‘Trotsvanaalsmeer.nl’ heet; burgemeester
Pieter Litjens.
Afgelopen donderdag was het zover: de prijs, horende bij het winnen van de fotowedstrijd, kon worden uitgereikt. Niet in Brabant, alwaar oud-profvoetballer Pierre van
Hooijdonk zijn wedstrijden bij een
amateurclub afwerkt, maar gewoon
op het gemeentehuis in Aalsmeer,
waar burgemeester Pieter Litjens
werkzaam is. Van Hooijdonk ging

lange tijd aan de leiding in de laatste stemronde van de fotowedstrijd,
maar in de laatste tien dagen waarop nog gestemd kon worden, nam
Litjens het stokje van hem over. Ronald van der Drift, speler van De
Trots, die de foto van burgemeester Litjens en hemzelf, waarop ze
een ‘Trots van Aalsmeertrui’ vasthouden, instuurde, is de mensen die
hun stem uitbrachten op zijn foto,
zeer dankbaar: “Ik kan het nog bijna niet geloven dat we hebben gewonnen, maar de burgemeester is
in Aalsmeer en omstreken gewoon
ongelooflijk populair!” Van der Drift
denkt niet dat het aan hemzelf heeft
gelegen.
De Almeerder: “met vierenveertig
procent van de stemmen winnen
van al die andere schitterende en
originele foto’s, is niet zomaar iets.
Er zijn heel veel stemmen uitgebracht. Ik heb wel veel vrienden en
kennissen, maar ik geloof toch dat

de burgemeester verantwoordelijk
is voor deze overwinning.”
Seizoenskaart
Het komende voetbalseizoen zal
voor Litjens een druk seizoen worden. Zo gaan de spelers en begeleiders van De Trots er vanuit dat hun
burgemeester bijna altijd langs de
kant zal staan tijdens de thuiswedstrijden.
Onderdeel van de hoofdprijs, horende bij het winnen van de fotowedstrijd, was namelijk een seizoenskaart voor alle thuiswedstrijden van
De Trots. Litjens heeft al laten doorschemeren dat hij zeker een aantal
keer van de partij zal zijn.
Naast de seizoenskaart, werd de
burgemeester ook verrast met een
uitvergroting van de winnende foto en een groot boeket bloemen.
Ook Ronald van der Drift werd in
het zonnetje gezet. Hij ontving dan
weliswaar geen seizoenskaart, maar

Voetballen
Naast fotograferen, is De Trots ook
erg goed in voetballen. Er werd in
mei weliswaar verloren van aartsrivaal RKAV, maar er kan met opgeheven hoofd worden teruggekeken naar het afgelopen seizoen. Een
derde plaats in de eindrangschikking werd behaald. Met in het achterhoofd de wetenswaardigheid
dat de nummers één en twee van
de competitie beiden promoveren,
zijn de verwachtingen voor De Trots
hooggespannen.
Helaas is het spelersaantal nogal minimaal voor het komende seizoen. Vier belangrijke spelers werden verkocht aan de selectie van
V.V.Aalsmeer, of stopten definitief
met voetballen. Voor deze vertrekkende spelers is pas één vervanger
aangetrokken, dus er zal naarstig
doorgezocht worden naar meerdere schutters. In de wandelgangen
wordt druk gespeculeerd over de
komst van ene Chiel H., maar hierover wordt nog geen duidelijkheid
verschaft. Leider Steve Banks: “met
deze spelers zullen we hoge ogen
gooien in de race om het kampioenschap, maar voor de breedte van de
selectie zou het fijn zijn als we nog
wat spelers aantrekken in de zomer.”
Uiteraard is al het transfernieuws,
maar ook een flink aantal andere interessante nieuwtjes te lezen
op de website van V.V.Aalsmeers
zesde seniorenelftal: www.trotsvanaalsmeer.nl.

Ingezonden

Bindingkamp Rheinböllen:
schilderen en peddelen

Rode Kruisvrijwilligers op het dek van de boot.

Gasten Rode Kruis zitten
als vorsten op salonboot
Aalsmeer - Op vrijdag 20 juni vertrok op de Ringvaart een zeer grote salonboot waar 110 gasten zich
hadden aangemeld op uitnodiging
van het Rode Kruis Aalsmeer om
een dag heerlijk te genieten van een
luxe boottocht.
En er werd genoten! Bij aankomst
op de boot werden de mensen door
de heer Rinkel uit Zwanenburg welkom geheten door zijn gezellige accordeonspel. De stemming zat er
toen gelijk al in. De boot voer door
de Ringvaart richting Brasemeermeer en Kagerplas. Daar het mooi
weer was konden de gasten boven
op het open dek zitten. Daar zaten ze als vorsten en keken over alles heen. Je ziet ontzettend veel op
zo’n hoge boot. Vooral was er hilariteit als de bruggen open moesten
en oveal zwaaiden mensen vanaf de
kant. De gasten zwaaiden natuurlijk
allemaal terug. Ze voelden zich op
het laatst net de koningin!
Het Rode Kruis had 15 vrijwilligers
aan boord die de gasten goed verzorgden en met koffie en gebak
rondliepen. Maar ook de mensen
die naar buiten naar het bovendek
wilden werden door de vrijwilligers
met een liftje naar het dek vervoerd.
Om 12.30 uur genoten de gasten
van een prima warme maaltijd met
Gezellige boottocht.

alles erop en eraan. Vooral de rollade werd alom geroemd. Je hoorde dan ook steeds gasten zeggen:
“Wat gezellig om met elkaar te eten.
Thuis zit ik altijd alleen te eten”. ‘s
Middags na het diner werd er door
de Rode Kruis vrijwilligers spontaan
aan een polonaise begonnen op de
boot (goed om het eten te laten zakken!) en zongen ze bekende liedjes van de accordeonist mee. Menig
gast sloot zich hierbij aan en zong
ook de voor hun bekende liedjes allemaal mee. Zo werd het een vrolijke boel op de boot waar de gasten zichtbaar van genoten. En daar
doet het Rode Kruis het toch allemaal voor. Men kan dan op zo’n
dag even zijn zorgen of ziekte of
handicap vergeten!
Om half vijf meerde de boot weer
aan en daar stonden de trouwe vrijwillige chauffeurs van het Rode
Kruis weer op hun gasten te wachten die ze persoonlijk allemaal van
huis hadden opgehaald en weer
terugbrachten. Ook deze mensen
worden bedankt voor hun vrijwillige
persoonlijke inzet.
En dan niet te vergeten de 15 Rode
Kruis vrijwilligers die een dag hebben opgeofferd om 100 mensen een
plezierige en vreugdevolle dag te laten beleven!

Aalsmeer - Zaterdagochtend om
half zeven begon het kamp Rheinböllen 2008. Met een bus vol vertrokken wij richting Duitsland om
daar om half een aan te komen.
Nadat wij onze kamers hadden ingericht gingen wij nog even naar
het zwembad. ‘s Avonds werd het
kampthema bekend gemaakt en
daarna volgde een rumoerige nacht.
Zondag hebben we een fikse wandeltocht van ongeveer 12 km gemaakt door berg en bos met halverwege de tocht als doel de uitkijktoren boven op het hoogste punt van
de omgeving. Daar vandaan konden
wij ons kamphuis zien liggen. Het
was ons eerste wandelkamp, dus in
het begin was het nog even wennen
maar het lopen ging erg goed. Bij
thuiskomst wachtte ons drie heerlijke gevulde soepen met brood en
salades. Als avondprogramma deden we in kleine groepjes een discussie- en rollenspel over pesten,
dat was leuk om op deze manier
hier eens over te praten.
De volgende dag stond er een kanotocht op het programma. Om elf
uur werden we door een bus opgehaald en reden we naar Meisenheim. Daar lieten we onze canadezen te water en peddelden met zijn
drieeen per kano de rivier de Glan
af. Om een uurtje of drie kwamen
we op het eindpunt in Meisenheim
aan en vertrokken we weer naar het
kampterrein. Daar stond een extra
uitgebreide avondmaaltijd Mexicaans ons op te wachten en na zo’n
dag van inspanning ging dat er wel
in! Als avondprogramma hadden we

een schildersessie waar we omstebeurt aan verschillende schilderijen moesten werken gebaseerd op
het kampthema ommekeer-omekaar. De jongens kregen als toetje
nog een extra programmadeel, namelijk een stuk hardlopen en oefeningen. Dat was echt iets voor onze
bikkels. Toch was niet iedereen daar
echt van onder de indruk omdat de
laatsen om half vijf in de ochtend
pas gingen slapen.
Dinsdagochtend vertrokken we om
kwart over tien in de richting van het
dorpje Bachharach aan de Rhein.
Dat was een tocht van een kleine 16
km en om ongeveer drie uur kwamen we daar aan. Daar kochten we
ijsjes, kaarten en de noodzakelijke
aanvullingen voor de nachtrantsoenen. De terugreis deden we gelukkig per bus. ‘s Avonds aten we een
heerlijke rijsttafel, waar onze koks
Bob en Dave zich de hele dag zichtbaar voor hadden uitgesloofd. Daar
waren we echt aan toe naar zo’n
dag en er bleef maar weinig over.
Na de kampkrant, zingen en een
korte sessie theatersport gingen we
richting onze kamers, waar we van
de leiding een uurtje mochten keten
en overlopen. Om twaalf uur werd
Max jarig en hem verrasten we nog
met een korte surprise-party. Morgen staat de bonte dag op het programma en we zijn benieuwd wat er
dan allemaal staat te gebeuren
Zaterdag zit het er allemaal weer
op en de verwachtte aankomst zal
ongeveer tussen vijf en zes uur ‘s
avonds zijn.
Kampgroep Rheinböllen

KRANT
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Geslaagd afscheid van De
Brug aan de Machineweg!

Slotactiviteiten ‘Six on the
move’ groot succes
Aalsmeer - De groepen 6 van de
OBS Kudelstaart en de Jozefschool
zijn het gehele schooljaar in de klas
bezig geweest met een gezonde
leefstijl. Dit hebben de klassen gedaan door middel van het project
ìGroep 6 on the moveî onder begeleiding van Sportservice Haarlemmermeer en GGD Kennemerland.
Door middel van stuurgroepen is
een programma samengesteld om
de kinderen (nog meer) bewust te
maken van het leuke van bewegen
en het lekkere van gezond eten gedurende het schooljaar. Zo hebben
beide scholen onder andere gezamenlijk deelgenomen aan een
startactiviteit in de Proosdijhal, hebben ze geschaatst in Nieuw-Vennep en is er in de les aandacht voor
smaaklessen geweest. Kortom, in
de groepen 6 van deze scholen is er
genoeg aandacht geweest voor een
gezonde leefstijl.
Het project werd op beide scholen
afgesloten met een slotactiviteit. De
groepen 6 en 5/6 van de OBS Kudelstaart hebben een skateles gekregen op de Energiebaan in Kudelstaart. De clinic werd verzorgd
door stg. VZOD, die ook een cursus skaten aanbiedt gedurende het
skeelerseizoen. De kinderen is geleerd hoe ze moeten vallen, hebben
tips gekregen om nog beter te skaten en hebben allerlei spelletjes gedaan op de baan. Als de kinderen
geen skates en bescherming hadden, dan konden deze ter plaatse
geleend worden.
De Jozefschool pakte het iets gro-

ter aan. Daar hebben de kinderen
de (groot)ouders op school uitgenodigd op hun zelf georganiseerde ‘6 on the move-markt’. Op deze
markt lieten de kinderen zien wat zij
het afgelopen jaar gedaan hebben
en hebben ze creatief ingespeeld
op de gezonde leefstijl. De ouders
kregen een stempelkaart, waarmee zij alle onderdelen konden aflopen in de klas en op het schoolplein. De ouders konden deelnemen aan een levende fruitmachine,
een quiz, smaakstations, warmingup, gezonde spelletjes op de computer, conditietestje laten afnemen
en ze hebben kunnen genieten van
fruitshakes, zelfgemaakt ijs met fruit
en fruitspiesen. Heel veel ouders,
opaís en omaís hebben de onderdelen afgelopen en hebben veel geleerd over gezonde voeding en bewegen.
(Groep) 6 on the move is een project ter preventie van overgewicht
bij kinderen uit groep 6 van het
basisonderwijs en wordt gedraaid
door GGD Amsterdam en Sportservice Haarlemmermeer. De kinderen bepalen zelf het programma samen met de leerkrachten en ouders.
Het is een project uitsluitend ter bevordering van de gezonde leefstijl,
waarbij uiteraard de nadruk ligt op
het lekkere van gezond eten en het
goede van bewegen. In het aankomende schooljaar doen naast de
Jozefschool en de OBS Kudelstaart,
ook de Hoeksteen, de Oosteinder,
de Zuidooster en de Brug mee aan
het project.

Aalsmeer - Op 25 juni jl. hebben
alle kinderen van De Brug op een
feestelijke manier afscheid genomen van het schoolgebouw aan de
Machineweg.
Er was een vrolijke Fancy Fair waarbij alle kinderen hun eigen spulletjes mochten verkopen, er werd muziek gemaakt, geschminkt en er
werd zelfs een konijn verkocht.
Er werden ook gezichten gesignaleerd van oud-leerlingen die nog
één keertje door de school wilden
lopen en de sfeer wilden proeven.
Om 17.00 uur was het tijd voor de
Dienstenveiling. Diverse ouders van
school hadden een dienst aangeboden, dat varieerde van het bakken
van een cake of taart tot een rondleiding bij een kwekerij of scheepswerf of tot een straatje leggen. Er

werd flink tegen elkaar opgeboden
wat soms veel hilariteit opleverde.
Dit gebeurde allemaal onder de bezielende leiding van veilingmeester
Jaap v.d. Meer.
Tussen de dienstenveilingen werd
er ook afscheid genomen van 3 juffrouwen: juf Ruth, juf Marijke en juf
Coos. Op het schoolplein kon iedereen genieten van een lekker drankje, een patatje of een lekker stukje pizza. Er was een gezellige bloemenkraam en de kleine kinderen
konden grabbelen.
Al met al een geslaagd afscheid van
dit gebouw aan de Machineweg.
Van de opbrengst van de Fancy Fair
en de Dienstenveiling worden nieuwe speeltoestellen gekocht voor het
eigen plein bij het nieuwe schoolgebouw de Mikado.

Open middag bij Flora
Aalsmeer - Op maandag 23 juni
hield Muziekvereniging Flora haar
Open Middag. Dirigent Dick-Jan
Veerbeek vertelde over de instrumenten van de fanfare en de leerlingen lieten horen wat ze geleerd
hebben het afgelopen seizoen.
Heb je de Open Middag gemist en

wil je toch graag meer weten over
Flora? Je kunt bellen naar Monica
Straathof, tel. 341972. Of specifiek
voor de blokfluitlessen naar Bernadette de Bree, tel. 286683.
In september zal nog een openbare
blokfluitles worden gegeven. Houd
de krant tegen die tijd in de gaten!

Zomer feestweek bij
Kinderopvang Snoopy!

Binding kamp Almen 1
Aalsmeer - Op zaterdag vertrokken
we vanaf het waterlelie plein naar
Almen, de kampeerboerderij: De
Baankreis. Het is erg gezellig hier.
We zijn met 41 kinderen. Toen we er
waren werden de tenten ingedeeld
en versierd. Zondag ochtend vroeg
op en ontbijten. En toen hadden we
maar een uur ofzo om de tent op te
ruimen. Daarna werden ze gekeurd.
Dat ging bij veel tenten heel goed. ‘s
Avonds werd verteld over het kampthema: Ommekeer, Ommekaar. Ommekeer betekent een verandering
maken of iets doen wat spannend is.
Ommekaar om die gene te helpen
en zijn gedachten te begrijpen.
Maandag eerst een kleine boswandeling gemaakt om 7 uur en toen
stonden de warme broodjes klaar.

Kudelstaart - Het was de eerste
week van de zomer en dat was voor
Snoopy reden genoeg om er een
geweldige feestweek van te maken.
Dit jaar zal helemaal een feestelijk
tintje krijgen want; Kinderopvang
Snoopy bestaat dit jaar 25 jaar!!!
Medio november zullen de feestelijkheden een hoogtepunt bereiken,
maar dat houden we nog even geheim…
De kinderen die Snoopy bezoeken
hebben in ieder geval flink genoten van leuke modelleer ballon figuren. Dat was spannend om te zien
hoe sommige juffies van een lange
ballon zomaar een bloem, vlinder of
een hondje maakte…
In de poppenkast was er ook bezoek, daar kwam een tovenaar. De
kinderen hebben hem geholpen zijn

toverstaf terug te vinden, welke de
boef gepikt had. Reuze spannend
allemaal!
Op verschillende dagen zijn sommige kinderen met mooi geschminkte
koppies naar huis gegaan, maar natuurlijk niet voordat ze in hun rollen
op waren gegaan van het geen ze
waren. Zo leek Snoopy ineens een
dierentuin met al die poezen, hondjes en vooral ook tijgers!
In het laatste deel van de week
stond er buiten op het plein ineens
een prachtig springkussen opgesteld. Wat een lol met z’n allen, het
geschater was van verre te horen!!!
Iedere dag was er iets lekkers bij de
lunch of het 4-uurtje, variërend van
patatjes, tosti’s, pannenkoeken, eitjes, knakworstjes en ijsjes. Smullen dus!

Daarna weer tentenkeuring, maar
bij tent 3 was het van een 6,5 naar
een 5,5 gegaan. Toen zijn we de
speurtocht gaan wandelen van ongeveer 2 uur.
Daarna plons in de berkel. Ook hebben we een doos met “iets van jezelf” gemaakt. Dinsdag een erg
goede tentenkeuring.
Toen paspoorten gemaakt en een
gipsafdruk van je voet of hand.
Daarna zijn we gaan zwemmen in
het zwembad. Ook zijn er al een
paar kampstelletjes. Wie? Vraag dat
maar aan iemand die mee is geweest. Misschien heeft die wel met
iemand uit het kamp?
Door Sander, Melle, Arthur, Wouter en Dani (Tent 1)

Afscheid Juf Denise bij ’t Roefje
Rijsenhout - Donderdag 26 juni
was het de dag dat juf Denise afscheid van haar kindjes nam en van
peuterspeelzaal ’t Roefje.
Na 4 jaar gewerkt te hebben op de
peuterspeelzaal gaat zij verhuizen
en is het te ver om naar Rijsenhout
heen en weer te rijden.
Dinsdag had ze al een lunch aangeboden gekregen namens de leidsters waarbij ze een mooie handdoek kreeg aangeboden met cadeaubonnen.
Donderdag kreeg ze van de kin-

Afscheid van groep 8 van
de Jozefschool
Aalsmeer - De rode loper ging uit
voor de gasten die vorige week de
afscheidsmusical bezochten.
De leerlingen hebben een prachtige show neergezet. Het leek wel of
ze echt in een tv-show terecht waren gekomen. Wat een talenten in
de groepen 8 van dit schooljaar. Er

rolde menig traantje van trots en
ontroering. Zij hebben een staande
ovatie gekregen van het publiek!
Vergeet u het niet, op 20 september is een reünie op de Jozefschool
in verband met het 75-jarig bestaan.
Opgeven en informatie via de site
www.jozefschool.net.

deren een mooi boek met allemaal
werkjes van de kinderen erin en foto’s van de afgelopen periode aangeboden.
Van de stichting SKH kreeg zij een
pen aangeboden met inscriptie en
een mooie bos bloemen.
Halverwege de ochtend was er gelegenheid voor de ouders en bekenden om iets te drinken met wat lekkers erbij en afscheid te nemen van
de juf.
De leidsters wensen haar een fijne
toekomst toe met haar gezin.

Bindingkamp in Annen
Topavond AV Aalsmeer
junioren in Nijmegen
Aalsmeer - Op woensdag 25 juni namen vier meiden van AV
Aalsmeer deel aan een grote internationale atletiekwedstrijd in Nijmegen: Nijmegen Global Athletics. Op
deze wedstrijd waren ook verschillende nationale toppers aanwezig:
Arnoud Okken op de 1500 meter en
Lornah Kiplagat op de 10 km. Later op de avond voldeed Kiplagat
aan de limiet voor Peking. Deze 10
km is overigens de snelste ooit in
Nederland gelopen door vrouwen.
Het waaide hard in Nijmegen, maar
dat weerhield D-junior Eva van Ee
er niet van om haar persoonlijk record op de 600 meter te verbeteren

tot 1.52.43 minuten. Eva eindigde als
derde. Shannon Lakerveld, C-junior, had wat pech in haar serie. Na
ongeveer 50 meter kwam Shannon
ten val. Gelukkig kon zij snel opstaan en kwam toch tot een prima
1.53.79 minuten op de 600 meter.
Maaike Witpeerd, ook C-junior, verbeterde op de 600 meter het clubrecord: 1.40.48 minuten en zij eindigde als tweede. A-junior Mirjam van
Ouwerkerk kwam in actie op de 800
meter in een zeer sterk bezette serie. Zij werd derde in een prima tijd
van 2.24.15 minuten. Op de foto zijn
Shannon (nr. 24) en Eva (nr.25) te
zien in hun 600 meter.

Aalsmeer - “We zijn zaterdag aangekomen in het Drentse dorpje Annen. We gingen eerst de kamers indelen, dat was een heel gepuzzel.
Na een tijdje was het wel weer goed
gekomen. In de bus konden we
pleuro’s verdienen die we moesten
gebruiken voor een spel (handelspel). We aten die avond patat met
een hamburger. Na het eten hadden
we even vrije tijd. ‘ s’ Avonds kregen we het thema te horen, omekeer omekaar. We moesten zelf een
Loesje tekst bedenken en dat verven op een shirt. Daarna moesten we gaan slapen maar niemand
wou slapen dus gingen we overlopen. Zondagochtend werd iedereen
met wallen wakker. We moesten
eerst bij de vlag gaan staan, daar
vertelde twee leidingen over omekeer, omekaar wat zij in hun leven
hadden meegemaakt. Daarna gingen we met zijn allen eten. Na het
eten gingen we een sms speurtocht
doen dat 40 km was! Toen we terug
kwamen bleek de vlag verdwenen

te zijn! Daarna gingen we macaroni eten. Na het eten deden we nog
een spel “ren je rot!” Toen we gingen
slapen werd het heel erg lollig, de
leiding werd best wel boos, uiteindelijk gingen we slapen. Maandag
ochtend werd iedereen weer moe
wakker. Als je naar de wc wou gaan
stond de tune voor het wakker worden echt niet normaal hard! De vlag
was nog steeds zoek en de leiding
wou een aanwijzing. Na het ontbijt,
kamerkeuring. Het was best netjes
alleen kamer 6 had een 3.Daarna
fietsen naar een of andere boomloopplaats. Je kon door de boomtoppen lopen.
En we kregen een heerlijk broodje knakworst van de leiding! Daarna
gingen we zwemmen. We hebben
wel 35 km gefietst. S’ avonds aten
we andijvie stampot en gingen we
de lama’s en een samenwerkingsspel doen.”
Groetjes Denise, Kaylee, Marije,
Amber en Céline
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Zwemseizoen afgesloten
door jong zwemtalent

Atletiek AV Aalsmeer

Bij instuif Amsterdam
clubrecord voor Shannon
Aalsmeer - Bij instuifwedstrijden
bij ATOS in Amsterdam op 13 Juni
j.l. zijn er een aantal mooie prestaties geleverd door AVA jeugdleden.
Meest opvallende prestatie hierbij was het clubrecord van C-meisje Shannon Lakerveld op de 1.500
meter. In een prima gelopen wedstrijd finishte Shannon op een zesde
plaats en een prachtig clubrecord
van 5.17.13 min..
Ook was er een snelle 100 en 200
meter van C-junior Rik Maarsen.
Op de 100 meter dook hij met 12.99
sec. voor het eerst onder de dertien seconden en hij deed hetzelfde
op de 200 meter. Hier dook hij voor
het eerst onder de zesentwintig seconden, t.w. 25.99 sec.. Beiden dus
goed voor een persoonlijk record.
Voor B-juniore Danielle van Eenennaam helaas geen records, maar
wel goede tijden. Een 100 meter in
14.15 sec. en een 200 meter in 28.86
sec. A-juniore Mirjam van Ouwerkerk grossiert dit baanseizoen in
persoonlijke records. En ook dit keer

deed zij dat weer en wel op de 1.500
meter. Een prima race en een mooie
tijd van 5.15.90 min..
Erwin Koopstra deed hetzelfde bij
de heren senioren. In zijn eerste
1.500 meter van dit seizoen liep hij
gelijk maar een PR en een mooie tijd
waar hij best tevreden mee mag zijn,
t.w. 4.22.28 min..
A-junior Jasper Bras tot slot deed
ook mee aan de sprintnummers.
Helaas geen PR’s, maar wel goede
tijden. De 100 meter in 12.26 sec. en
de 200 meter in 24.97 sec..
PR voor Jordi
Bij de Harry Schulting Games, die
afgelopen zaterdag 28 Juni werden
gehouden in het Brabantse Vught is
er en mooie prestatie geleverd door
Jordi Baars. In zijn derde 3.000 meter van dit seizoen kwam hij wederom tot een persoonlijk record. Hoewel het niet helemaal de tijd was
waar hij op gehoopt had mocht hij
met 9.13.58 min. best wel tevreden
zijn.

Aalsmeer - Het afgelopen weekend
werd in Dordrecht de laatste wedstrijd van het binnenbad zwemseizoen verzwommen. Bij de zogeheten jaargang finale zwemmen Nederlands beste 24 zwemmers onder
12 jaar tegen elkaar op verschillende onderdelen. Oceanus was op deze wedstrijd vertegenwoordigd door
6 zwemmers en zwemsters, die de
strijd aangingen met leeftijdsgenoten van maarliefst 126 andere clubs.
De wedstrijd werd gezwommen in
een 50 meter bad, dit betekent half
zoveel keerpunten. Hierdoor zijn de
gezwommen tijden minder snel dan
in een 25 meter bad. Wel wisten de
zwemmers op vrijwel alle afstanden
een persoonlijk record neer te zetten voor de 50-meter baan.
In de ochtendsessie kwamen de
meeste Oceanus deelnemers al aan
de start. Maxime van de Heuvel (geboren 1997), Fernando Moolhuijssen
(1996) en Wessel de Jong (1996)
hadden een groot aandeel in het
aantal starts van Oceanus. Maxime
had een aantal afstanden afgezegd
zodat ze zich volledig op haar specialisaties kopn richten. Ze is vooral
sterk op de lange afstanden, dat was
ook deze wedstrijd goed te merken
met een 11e plaats op de 400 meter
vrije slag en een 15e plaats op de
200 meter wisselslag. Ondanks dat
Maxime erg opzag tegen het zwemmen van de 100 meter vlinderslag in
het lange bad wist ze deze toch met
een goede techniek uit te zwemmen
in de 16e tijd.
Wessel keek vooraf aan tegen een
lange zwemdag met maarliefst 5 afstanden. De hoogste notering behaalde hij op zijn specialisatie, de
100 meter rugslag met een tiende
plaats. Ook op de 100 meter vlinderslag kwam Wessel goed voor de
dag met een veertiende plaats. Op
de andere afstanden; de 200 meter wisselslag, de 100 meter schoolslag en de 100 meter vrije slag was
te merken dat Wessel een drukke
periode achter de rug heeft met de
afsluiting van zijn periode op de basisschool, waaronder de afscheidsmusical.
Fernando is vooral sterk op de vrije
slag, toch heeft hij zich net niet weten te plaatsen op de 100 en 400
meter van deze slag. Op beide afstanden stond hij uiteindelijk eerste
reserve en mocht daarmee niet starten. Voor hem bleef de 200 meter
vrije slag als hoogtepunt, hij werd
hierop 16e van Nederland. Ook op
de schoolslag is Fernando sterk en
onverwacht plaatste Fernando zich
eerder dit seizoen ook op de rugslag. De 100 meter van deze sla-

gen maakten zijn ochtendprogramma vol. Hij kon echter geen vuist op
maken in het sterke deelnemersveld
en werd respecievelijk 20e en 21e.
Naast deze ervaren jaargangzwemmers waren er ook twee debutantes. Beide dames geboren in
1998, mochten beiden starten op de
100 meter rugslag. Zowel Michelle Meulenbroek als Jet Zwolsman
wisten hun persoonijke records, gevestigd in een 25 meter bad goed te
benaderen en stegen hierdoor aanzienlijk in de rangschikking. Michelle steeg van de 23e inschrijftijd naar
de 20e plaats in het eindklassement.
Jet deed het nog net iets beter en
steeg van de 15e inschrijftijd naar
een 11e plaats.
In de middagsessie werden Maxime en Wessel vergezeld door Rick
de Mercado. Rick is een echte specialist op de vrije slag. Hij had zich
als 24e nipt geplaatst en kon geen
plaatsen meer zakken. Van alle
Oceanus zwemmers kwam hij wel
het dichtste bij zijn inschrijftijd uit
het 25-meter bad en steeg 6 plaatsen naar de 18e plaats.
Als afsluitng van de wedstrijd wordt
traditioneel een estafette gezwommen door drie zwemmers en een
coach. Het Oceanus team, bestaande uit Rick, Maxime, Wessel en
coach Carl Knelange wist in de eigen serie 6 van de 7 tegenstanders
te verslaan.
Voor de binnenbad zwemmers zit
het seizoen er nu op. Gedurende de
zomermaanden kunnen de liefhebbers van zon en buitenwater zich
uitleven bij een van de open water
zwemwedstrijden in de verschillende meren en kanalen in Nederland.
Het hoogtepunt hierin is de wedstrijd van 17 augustus bij het surfeiland in Aalsmeer.
Jet Zwolsman.

Uitreiking KNGU kwaliteitslabel IKGym©

Sportvereniging Omnia
2000 kwaliteitsclub
Aalsmeer - Tijdens een korte bijeenkomst met de KNGU en Sportvereniging Omnia 2000 mocht de
vereniging uit handen van Peter de
Graaf van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie het kwaliteitslabel IKGym© in ontvangst nemen.

Jan Goemaat naar Friesland

Schaatsgroep VZOD
raakt markant lid kwijt
Kudelstaart - Maandag 23 juni
reed Jan Goemaat voorlopig voor de
laatste keer het vertrouwde “rondje Hoogmade”. Jan werkzaam bij De
Vries Scheepsbouw, gaat de tekenafdeling van de werf in Makkum
versterken. Vrijdag 27 juni zou Jan
met familie definitief naar het hoge Noorden vertrekken. Voor het
zover was had de fietscommissie toch nog een kleine verrassing
voor Jan, één van de mede oprichters van STG VZOD, in petto. Klaas
Groot met in zijn gevolg een groep
van ongeveer 20 fietsleden van STG
VZOD stonden donderdag de 26e
rond 18:30 uur ineens bij Jan en Rosé op de stoep. De aangenaam verraste Jan kreeg van Klaas een korte
toespraak te horen. Hij vertelde ondermeer over de tijd dat Jan als zestienjarige bij hem kwam en vroeg of
hij samen met hem koppelwedstrijden mocht rijden. Klaas zei dat hij
toen wel even met zijn oren stond
te klapperen om die vraag van dat
ventje. Hij vond het toch wel wat
hebben en heeft er nooit spijt van
gekregen. Samen hebben ze heel
wat van die koppelwedstrijden gereden en vele bekende schaatsers
verslagen.
Jan heeft natuurlijk ook jarenlang
met de voorsten meegefietst in
groep 1. Dat hij daar heel wat buitenbanden van zijn gele racefiets bij
versleten heeft, spreekt vanzelf. Om
de blijvende band met STG VZOD
te symboliseren schonk Klaas hem
dan ook twee prachtige met de
kleur geel belijnde buitenbanden.

Daarnaast gaf hij hem nog een passend zweetshirt met de woorden:
”Als je jezelf daar straks in Friesland op de afsluitdijk in het zweet
aan het fietsen bent, dan zal je vast
nog wel eens aan je fietsmaatjes in
Kudelstaart denken!”.
Daarna nam Fred Kaslander het
woord . Hij vond het jammer dat
één van de gangmakers van groep
1 vertrok maar wenste Jan met zijn
vrouw Rosé en beide kinderen veel
geluk in het verre Friesland. Rosé
kreeg een prachtig boeket in handen gedrukt met heel toepasselijk
daarin een geel racefietsje verwerkt.
Als laatste nam Jan zelf het woord.
Hij waardeerde het zeer dat iedereen de moeite had genomen om
speciaal bij hem langs te komen, hij
voelde zich erg vereerd. De deur in
de nieuwe woning in Friesland staat
altijd voor ons open en we moesten zeker een keertje langskomen.
Tenslotte was er nog even tijd om
wat groepsfoto’s te maken op het
grasveld voor het huis. Nadat Jan
een ieder de hand had geschud
kon hij met de rest van de familie
op weg naar de diploma uitreiking
van zoon Lex op het Alkwin College
terwijl de fietsleden van STG VZOD
hun weg zochten naar de verzamelplaats bij de rotonde op de Bilderdammerweg. De donderdagse fietstraining ging zoals gewoonlijk weer
om 19:00 uur van start, alhoewel het
dit keer toch net een ander rondje
Hoogmade voor groep 1 werd.
Het leek wel of Jan nu al gemist
werd.

Wat is IKGym?
In een korte verklaring gaf de voorzitter Maarten Wijers van Sportvereniging Omnia 2000 aan dat IKGym©
(Integraal Kwaliteitszorg Gymnastiek) een methode is om een objectief beeld te krijgen van de vereniging. Zowel op bestuurlijke en organisatorische terreinen als gymnastische disciplines wordt de kwaliteit
in beeld gebracht. De uitkomsten
monden uit in een analyserapport.
Het kwaliteitslabel wordt overigens
geen verplichting voor de gymnas-

tiekverenigingen. Wel kan er mee
worden aangetoond dat de club actief is om de kwaliteit binnen de vereniging te verbeteren. Toekomstgericht kan het IKGym instrument bijvoorbeeld wel een bepaalde voorwaarde zijn, als een gymnastiekvereniging zich specifiek wil richten op
een bepaald onderdeel of een opleidingspunt wil worden voor trainers
en lesgevers. De lat is echter nog
niet zo hoog gelegd. De KNGU ziet
IKGym in eerste instantie vooral als
een stimuleringsproces om de kwaliteit binnen de vereniging naar een
nog hoger plan te tillen.
Sportvereniging Omnia 2000 is er
bijzonder trots op het kwaliteitslabel
te mogen dragen.
Voor meer informatie en het onderzoeksrapport kunt u terecht op onze
website: www.svomnia.nl

All Out 40 plus toernooi
werd (tijdelijk) All Orange
Aalsmeer - De 40+ ers van tennisvereniging All Out hebben hun jaarlijkse 40+ toernooi gespeeld. Het
thema was dit jaar – natuurlijk – All
Orange. Vanaf 12 juni hebben bijna 300 deelnemers 10 dagen lang
het beste in zichzelf naar boven gehaald. Het zat dit jaar dan ook allemaal mee: heerlijk weer, lekkere
hapjes en drankjes, de voetballers

waren (toen nog wel) in vorm en er
werd geweldig tennis vertoond. Na
ruim 500 wedstrijdjes van 45 minuten waren de winnaars van de 17
verschillende categorieën bekend
en werd het toernooi op 21 juni afgesloten met een feestelijk buffet.
Inmiddels is de oranjekoorts weer
gezakt en kan er worden teruggekeken op een geslaagd toernooi.

SV Omnia 2000

Geslaagde onderlinge
wedstrijden keurgroep
Aalsmeer - Op maandag 23 juni
vonden de onderlinge verenigingskampioenschappen toestelturnen
plaats van de keurgroep van SV
Omnia in het gymlokaal aan de Baccarastraat.
Onder het toeziend oog van vele ouders, grootouders, broertjes, zusjes,
vrienden, vriendinnen en andere belangstellenden zetten 31 turnsters
hun beste beentje voor.
Afgelopen seizoen was de wedstrijdgroep toestelturnen uitgebreid
met een groep turnsters, die één
keer per week 1,5 uur traint. Deze
groep staat o.l.v. Gerda Kockelkorn,
die pas juni vorig jaar zelf als turnster afscheid nam van de keurgroep.
Ze is nog bezig met haar opleiding
en werd daarom door Anneke Nap
begeleid, die de andere twee groepen traint.
Door de uitbreiding van het aantal
turnsters moet volgend jaar toch gekeken worden naar een andere locatie en/of tijdstip van de wedstrijd.
Vanwege de ruimte konden er drie
van de vier toestellen tegelijk geturnd worden. In de vierde ronde
werd door elke groep het onderdeel
sprong afgewerkt. Hierdoor duurde de wedstrijd toch iets langer dan
gepland. Gelukkig genoot het publiek met volle teugen en konden
om 21.30 uur de prijzen uitgereikt
worden.
Er werd geturnd in drie leeftijdscategorieën.
In de eerste groep turnden de meisjes, die dit wedstrijdseizoen uitgekomen waren in de categorie Basis
en Instap. Het werd een spannende
strijd! Kampioene werd Kim Nederstigt met 34,85 punten. Met slechts
0,05 punt minder eindigde Naomi Raijmakers op de 2e plaats met
34,80 punten. De 3e plaats werd ingenomen door Dewi Commandeur
met 34,00 punten.
De overige turnsters in deze groep
behaalden: Isa ten Brink 33,95; Dione Vermeulen 33,90; Roslin O’Shea
33,65; Arlette Maarse 32,80; Iris Eveleens 32,30; Ileen Minten 32,05; Ki-

ki Lahuis 32,00; Bonita Goede 30,10;
Nikita van Beek 28,90 en Maira
Emanuel 27,70 punten.
De tweede groep turnsters bestond
uit meisjes van de categorie pupillen.
Ook hier steeg de spanning ten
top! Kampioene werd Lisan Wegstapel met 34,35 punten. Dan volgden er op de 2e plaats twee turnsters, die een gelijk aantal punten
scoorden: Ravenna Verhoef en Danischa Goede met 34,20 punten. Op
de 3e plaats eindigde Aïcha Croes
met 32,40 punten. De overige turnsters in de categorie pupillen scoorden: Chris van Dijk 32,05; Demi van
Andel 30,55; Doris van Voorst 30,45;
Lisa Geerlings 28,95; Dani Brandsema 28,80 punten.
De turnsters van de eerste en tweede groep turnden hoofdzakelijk verplichte oefenstof met af en toe een
keuze-element. De turnsters van de
derde groep, die uitkwamen in de
categorieën jeugd en junioren, turnden allen keuze-oefenstof. Kampioene in deze categorie werd Tanya Karoui met 33,90 punten. Tanya turnde op de brug voor het eerst
een zolendraai. Op de 2e plaats met
slechts 0,2 punt verschil eindigde Nilou Spring in ’t Veld met 33,70
punten. Kirsten Kniep, die voor het
eerst de zweefkip als opsprong bij
de brug turnde, werd 3e met 32,80
punten. De overige turnsters in deze
categorie behaalden: Kirsten Pronk
31,85; Lieselotte van Velzen , die in
haar matoefening voor het eerst de
arabier, gevolgd door een salto achterover turnde, scoorde 31,55; Joëlma van der Weele 30,80; Charon Spring in ’t Veld 29,85; Anouk
Straathof 28,80; Charlotte Eveleens
27,55 punten.
Kim Nederstigt, Lisan Wegstapel en
Tanya Karoui zijn de verenigingskampioenen van SV Omnia van
2008! De keurgroep toestelturnen
van SV Omnia kan terugkijken op
een mooi seizoen met deze onderlinge verenigingskampioenschappen als sluitstuk.

PV De Telegraaf

Snelste duif voor Comb. Wiersma
Aalsmeer - Zaterdag 28 juni werd
er een jonge duivenvlucht vanuit het
Belgische Duffel gehouden. Op vrijdagavond zijn er bij de vereniging
maar liefst 892 duiven ingekorfd.
De duiven zijn zaterdagmiddag om
13.35 uur losgelaten en door de
west zuid westen wind behaalde de
snelste duif een snelheid van 92 kilometer per uur. De uitslag:
1. Comb. Wiersma en Zn. 2. C. v.
Vliet. 3. V. Leeuwen/v. Grieken. 4.
Hespe en Spook. 5. Th. v.d. Wie.
6. J. v. Duren. 7. R. Koers. 8. M. de
Block. 9. J. Vijfhuizen. 10. G. v.d. Bergen. 11. D. Baars. 12. J. Spook. 13. H.
Spaargaren. 14. A. v.d. Wie. 15. P. v.d.
Meyden. 16. Comb. v. Ackooy. 17. J.
Kluinhaar en dr. 18. B. de Groot. 19.
J. v. Dijk. 20. A.W. Kok.
Op zondag was de laatste midfond-

vlucht vanuit het Franse Nanteuille
Haudouin. Met de eerste drie plaatsen op de uitslag werd Cees van
Vliet de glorieuze winnaar. Mede
door deze prestatie werd Cees ook
midfondkampioen in de vereniging.
De volledige uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. v. Leeuwen/v. Grieken. 3. D. Baars. 4. A.W. Kok. 5. M. v.
Wieringen. 6. J. Vijfhuizen. 7. Comb.
Wiersma en zn. 8. J. v. Duren. 9. J. v.
Dijk. 10. Th. v.d. Wie. 11. G. v.d. Bergen. 12. Comb. v. Ackooy. 13. A. v.d.
Wie.
Tussenstand ploegenklassement
1. v. Vliet lasbedrijf
8914 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan
8603 pnt
3. Oerlemans confectie
8355 pnt
4. A.A. Sloopwerken
7893 pnt
5. Bosman Kassenbouw 7090 pnt

Europese wedstrijd BMX
Uithoorn - Voor de fietscrossers die
allemaal nog niet op vakantie zijn
was er afgelopen weekend 28-29
junieen Europese wedstrijd georganiseerd te Valkenswaard.
Voor de Uithoornse W.T.C. waren
er vijf fietscrossers afgereisd naar
het zuiden van het land opde zeer
drukke vrijdagmiddag, maar allemaal nog wel op tijd om hun middag/avondtraining te volgen.
Er waren twee wedstrijddagen voor
de challenge klassen. De Junior
Men en de Elite rijders haddenzaterdagavond een avondwestrijd volgens supercrossreglement en leuke
geldprijzen.
Uitslagen zaterdag 28 juni
Pim de Jong; manches 1-1-1, kwartfinale 3, halve finale 7.
Arno van Vliet; manches 4-4-4, halve finale 7.
Mike Pietersen;manches 1-2-1, finale 3.
Erik Schoenmakers Cr.; manches 54-7, finale 5.

Michiel Jansen; manches 3-3-3, finale.
Uitslagen zondag 29 juni
Pim de Jong; manches 2-2-2, kwart
finale 3, halve finale 5.
Arno van Vliet; manches 4-4-4, halve finale 7.
Mike Pietersen; manches 2-3-3, finale 4.
Michiel Jansen; manches 2-2-.., finale 5.
Erik Schoenmakers Cr.; 3-3-3, finale 5.
Erik Schoenmakers; manches 4-44, finale 7.
Willem Kleinveld; manches 6-6-6.
Bij de avondwedstrijd won bij de
Junior-Men Robin van der Kolk en
bij de Elite-men Martijn Scherpen.
Volgend weekend is er exact zo’n
zelfde evenement als in Valkenswaard namelijk European Summerrace 2 te Haaksbergen, dus nu in
het oosten van het land. Voor prachtige foto’s en meer info over de BMX
sport:U.W.T.C.www.uwtc.nl.
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Jongens B1 FIQAS Aalsmeer
winnen toernooi Ventura
Aalsmeer - In het weekend van
21/22 juni jl. namen de jongens B1
van FIQAS Aalsmeer al voor de zesde keer deel aan het Talententoernooi bij HV Ventura in Schiedam.
Op zaterdag werd al vroeg vertrokken met de bus (gesponsord door
de supportersvereniging!) en eenmaal ter plaatse stond al een grote FIQAS Aalsmeer-tent klaar. Die
was neergezet door de ouders van
de meisjes B die ook meededen aan
het toernooi. Op de eerste toernooidag moesten de jongens zes wedstrijden spelen van twintig minuten,
waaronder twee keer tegen Hellas,
de Nederlands kampioen. De eerste wedstrijd speelden ze tegen
Bergeijk, een stevig team met één
goede opbouwer, die wel tien van
de twaalf doelpunten maakte. Toch
werd de eindstand 17-12 voor FIQAS Aalsmeer, na een moeizaam
begin. De tweede partij was dus tegen Hellas en de Aalsmeerse jongens waren gebrand om te winnen.
Er werd erg goed gespeeld en dus
gebeurde dat ook: 17-12. De volgende tegenstander was Ventura. Dit keer ging het iets makkelijker. Er werd opnieuw goed gespeeld
en met 20-9 gewonnen! De vierde
wedstrijd speelde de B1 tegen CSV,
een team dat duidelijk te zwak was
en ook maar uit zes spelers bestond;
uitslag 17-2.
Hierna trof FIQAS Aalsmeer opnieuw Bergeijk. Er werd – vooral in
de beginfase - iets te gemakkelijk
over deze wedstrijd gedacht, maar
na een 8-4 achterstand werd er toch
nog gewonnen met 12-11. De laat-

ste wedstrijd van de zaterdag was
weer tegen Hellas, het werd een
spannende en leuke wedstrijd, die
door FIQAS gewonnen werd met
13-11. Een zeer geslaagde zaterdag,
dus! En na al het sporten maakte de
ploeg zich klaar voor de BBQ en de
wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Rusland (uitslag inmiddels bekend – maar het lekkere eten
maakte veel goed).
Na een heel korte nacht: om 2 uur
was iedereen in de tent en om half 6
gingen de eersten alweer douchen
– begon om 10 uur de eerste wedstrijd van de zondag al: tegen Ventura. Gelukkig waren de Aalsmeerse jongens wel gelijk weer bij de les
en het werd een goede overwinning met 16-8. De volgende wedstrijd was tegen CSV om kwart over
11 en ook deze ging gemakkelijk: er
werd gewonnen met 17-4! Zo kwam
FIQAS Aalsmeer in de finale tegen
Hellas! Na het oplopen en voorstellen van beide teams werd het een
mooie wedstrijd waarin FIQAS veel
sterker was en vooral zeer goed
stond te verdedigen. Na een tussenstand van 4-5 werd er gewonnen met 12-7! En zo konden de jongens van de B1 voor het Talententoernooi voor het eerst als winnaar
afsluiten.
Bovendien werden Kevin Hooyman en Remco van Dam uitgeroepen tot beste spelers van het toernooi. Al met al een mooie en gezellige afsluiting van een geweldig seizoen én een leuk afscheidskadootje voor de vertrekkende coach Mario Groenveld.

Inschrijving 4 Engelse Mijl en Mini
Dam tot Damloop nog mogelijk!

De start van de triatlon vanaf het surfstrand. Foto EJ

21e Triatlon van Aalsmeer
komt dichterbij
Aalsmeer - Het aftellen naar 24 augustus is begonnen. Op die zondag wordt de 21e editie van Triathlon Aalsmeer gehouden. Met het
NK voor jeugd en junioren en drie
verschillende triatlonafstanden hebben de deelnemers keuze zat. De inschrijving voor dit geweldige sportevenement in de omgeving van het
surfstrand en zwembad De Waterlelie staat nog open.
Triathlon Aalsmeer is in de triatlonsport een begrip geworden. Triatleten uit het hele land komen naar
het evenement om mee te doen.
Ook deelnemers uit Aalsmeer en
de regio zijn welkom bij Triathlon
Aalsmeer. Dit jaar heeft de organisatie vier verschillende startseries.
Daar moet voor iedereen wel een
geschikte afstand tussen zitten.
NK jeugd en junioren
Kinderen tot en met 13 jaar kunnen meedoen aan de mini-afstand.
Deze jongste triatleetjes zwemmen
250 meter in zwembad De Waterlelie, fietsen vervolgens 10 kilometer
door de Hornmeer en lopen tenslotte 2,5 kilometer rond het zwembad,
waar op de parkeerplaats ook de finish zal zijn. Deze wedstrijd is ook
het NK voor aspiranten.
Triatleten van 14 tot 19 jaar mogen
meedoen met het NK jeugd en junioren die ’s middags in een aparte startserie starten vanaf het surfstrand over de sprintafstand (750
meter zwemmen, 20 km fietsen en
5km lopen) Het bijzondere aan de-

ze wedstrijd is dat de deelnemers
in tegenstelling tot de andere series
mogen stayeren oftewel: in groepen
rijden.
Recreatieve wedstrijden
Wie liever een gewone triatlon doet
kan ’s ochtends kiezen voor de recreatieve achtste triatlon met 500
meter zwemmen of de klassieke
Olympische afstand. Bij deze laatste
startserie in de ochtend zwemmen
de deelnemers 1,5 km in de Westeinder, fietsen ze 40 km door de
Hornmeer en Kudelstaart en lopen
ze tenslotte 10 km door het Hornmeerpark. Op alle genoemde afstanden is het nog mogelijk om in
te schrijven via de website www.triathlonaalsmeer.nl. Iedereen die snel
inschrijft krijgt op zijn startnummer
ook zijn naam gedrukt. Aalsmeer is
de enige triatlon in Nederland waar
dat mogelijk is. Maak dus gebruik
van dat voorrecht!
Trio-team
Voor sportievelingen die een individuele triatlon nog net iets te veel
van het goede vinden, heeft Triathlon Aalsmeer nog een mooie optie: het trio-team. Bij een trio nemen
drie teamleden elk een onderdeel
voor hun rekening. Zo zou je met
drie specialisten een goed team samen kunnen stellen. Het is de manier om met de triatlonsport in aanraking te komen.
Ook inschrijving voor trio’s is nog
volop mogelijk. Kijk voor inschrijving en meer informatie op: www.
triathlonaalsmeer.nl

RABO Open van start
Aalsmeer - Ondanks het feit dat de
vakantie is begonnen en veel jeugdigen met hun ouders zijn afgereisd naar warmere oorden hebben
er toch nog bijna 100 deelnemers
ingeschreven voor de RABO Open.
Het is daardoor weer gezellig druk
op het terrein van tennisvereniging
All Out.
Er wordt dagelijks gestreden om de
beste plaatsen in de poules. Er zijn
zowel jongens als meisjes poules.
Daarnaast wordt er ook gedubbeld
bij zowel de jongens,- meisjes- en
als mix dubbel. Ook aan het inwendige van de speler is gedacht. Iede-

re dag worden ze verwend met een
verrassing hetgeen mogelijk is gemaakt door de talloze sponsoren.
Zonder hen en in het bijzonder de
RABO Bank zou dit toernooi niet zo
uitgebreid zijn. Bij aanvang in het
weekend zullen de meeste wedstrijden in de poules gespeeld worden
waarna de kwart- en halve finales
midden in de week zullen volgen.
Vrijdag wordt finaledag met aan het
eind van de dag de uitreiking door
de bondsgedelegeerde en daarna
volgt nog een leuke loterij. Het beloofd weer een geweldige week te
worden.

jaar’ maar daar wilden de heren
niets van horen. Begrijpelijk natuurlijk. Men moet met beide benen op
de grond blijven staan.
De uitslag van 27 juni is als volgt;
1) Japie Combee en Piet van Zuiverden met 5760 punten. 2) Wil ter
Horst en Ans Doeswijk met 5170
punten. 3) Ben Johannessen en
Siem Burgers met 5090 punten. 4)
Plony de Langen en Theo Nagtegaal
met 5062 punten. 5) Familie Vergeer
met 5064 punten.
De poedelprijs was voor het koppel
Nico Besselsen en Alie Luyben met
3768 punten.
De uitslag van het jokeren is als
volgt:
1) Nel Schouten met 321 punten. De
poedelprijs was voor Trudy Knol met
684 punten.
Het clubkampioenschap gewonnen
door; Rina Tas met 4658 punten. 2)
Nel Schouten met 5843 punten. 3)
Anny de Schrijver met 8272 punten.
De eerstvolgende kaart avond is op
15 augustus.

NK zwemmen succesvol verlopen

Sporters met beperking vinden
bij Oceanus gastvrij onthaal

Bridgen in Noorddamcentrum

Aalsmeer - Zwemvereniging Oceanus heeft op zaterdag 14 en zondag 15 juni, in samenwerking met
Gehandicaptensport (voorheen NebasNsg), het Nederlands Kampioenschap (lange baan) voor mensen met een beperking georganiseerd. Hiervoor moest in verband
met het ontbreken van 50 meter banen in Aalsmeer uitgeweken worden naar het Sloterparkbad in Amsterdam. De titelstrijd leverde niet
alleen 19 Nederlandse records op
maar ook nog eens een Europees
record en daar was Mirjam de Koning voor verantwoordelijk. Zij zorgde hiermee voor de amandel op
de gevulde koek want zij is lid van
Oceanus. Zowel organisatorisch als
sportief kan de organisatie terugzien op een zeer geslaagde NK.

Bovenkerk - In de week van 15 september starten weer onze bridgecursussen. Deze cursus omvat 32
lessen waarvan de eerste twee ter
kennismaking. Lesboeken van Berry
Westra kunt u via met korting aanschaffen. De lessen worden geleid
door een gediplomeerde docent de
Hr. Frits Loois met assistentie van
Netty v. Veen, Dick Wemphe en Herman Groenendal.
1e jaarscursus is op woensdag van
13.00 tot 16.00 uur en de 2e en 3e

Ondersteuning
Zwemmend zonder beperking op
weg naar GOUD. Met deze slogan
op de voorkant heeft de Stichting
Meer Armslag Aalsmeer een foldertje uitgegeven waarin Mirjam
de Koning - Peper, Lisa den Braber, Bram Grootjans, Tristan Eijkelenboom, Mike Engels, Timo Lek en
Jochem Kintz nog eens wat nader
worden voorgesteld. De stichting wil
zwemmers met een beperking, die
zwemmen bij Oceanus in Aalsmeer

jaar zijn reeds vol geboekt!
Alle lessen worden gegeven in het
Noorddamcentrum Noorddammerweg 1 Amstelveen/ Bovenkerk tel.
020-6416744.
Indien u belangstelling heeft voor
een van deze cursussen, kunt U
zich aanmelden door contact op
te nemen met Herman Harte 0206405954.
E-mail hermanharte@zonnet.nl of
Gerard Nelis 020-6596082 E-mail
gm.nelis@quicknet.nl.

tot Damloop niet onder voor de 4
Engelse Mijl. Voor de 23ste keer
kunnen kinderen in de leeftijd van
4 t/m 12 jaar deelnemen aan de Mini Dam tot Damloop. Kinderen van 4
t/m 7 jaar lopen vanuit het centrum
in Zaandam (de Burcht) 0,6 km en
de jeugd van 8 t/m 12 jaar gaat de
uitdaging aan 2,2 km te volbrengen.
De verwachting is dat ook dit jaar
4.000 kinderen over het traditionele
Dam tot Damparcours van start zullen gaan. Hierna kunnen ze zich uitleven tijdens het kinderfeest op de
Burcht dat dit jaar met de Nickelodeon Supertruck, een Panna Knockout Toernooi, springkussens en
een verloting nog sfeervoller zal zijn
dan vorig jaar.
Inschrijven voor de 4 Engelse Mijl en
Mini Dam tot Damloop is tot het bereiken van de deelnemerslimiet mogelijk op www.damloop.nl. De organisatie raadt een ieder aan niet
te lang te wachten, omdat ook hier
geldt vol is vol!

Nieuw bestuur Qui Vive
Uithoorn - Na drie jaren succesvol
bouwen aan de groei van hockeyclub Qui Vive zijn afgelopen maandag tijdens de algemene ledenvergadering van Qui Vive 3 bestuursleden afgetreden. Onder leiding van
voorzitter Rick Moorman is Qui Vive
in de afgelopen 3 jaar tijd gegroeid
van 600 naar 1000 leden, zijn 2 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en
is 1 gewoon kunstgrasveld vervangen door een waterveld waarop het meest moderne hockey gespeeld kan worden. Rick Moorman
werd hiervoor door de leden met
een staande ovatie bedankt en benoemd tot erevoorzitter. Ook Johan
Haanstra (penningmeester, reeds lid
van verdienste) en Robert Westenberg (technische zaken, benoemd
tot lid van verdienste) traden af. Een
nieuw bestuur (van 6 nieuwe leden)
onder leiding van de nieuwe voorzitter Marcel van Eijk trad aan. Zij mogen Qui Vive na deze jaren van sterke groei in iets rustiger vaarwater
brengen. Hierbij staat voor het behoud van het familiekarakter en tradities gekoppeld aan sportieve ambities voorop. De club heeft door de
uitbreiding van velden nog steeds
mogelijkheden om verder te groeien

en heeft de mogelijkheid om nieuwe leden ieder gewenst spelniveau
aan te bieden. Dit loopt via benjamins, junioren, senioren tot veteranen en recreanten. Belangstelling
om lid te worden of om de vereniging te sponsoren? Stuur dan een
mailtje naar info@quivive.nl.

Gerrit wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, Jokeren
en ook Biljarten staan op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Gerrit van
der Geest met 5668 punten, gevolgd door Eef van Mourik met 5381
punten 3e werd Jaap Weij met 5227
punten en vierde was Henk de Jong
met 5154 punten.
Bij het jokeren eindigde Annie
Spring in ’t Veld met 196 punten
tweede werd Saar Looy met 274
punten

3e jeugd clubcompetitie
fietscross UWTC

Einde kaarten De Hornmeer
Aalsmeer - Onder grote belangstelling heeft de laatste kaart
avond van het seizoen van Buurtvereniging De Hornmeer plaatsgevonden. Men gaat nu een vakantieperiode van enige weken tegemoet. Het kaartseizoen begint weer
op vrijdag 15 augustus. De laatste
kaartavond stond geheel in het teken van verbroedering. Het klinkt allemaal heel mooi, maar de werkelijkheid is anders. Men gaf op deze
avond, aan degene die het jaar niet
al te best gekaart hebben, de kans
om het op deze avond toch nog een
beetje goed te maken. En men heeft
dit buitenkansje met beide handen
aangegrepen.
Twee raskaarters, Piet van Zuiverden en Japie Combee lieten van
het begin af aan zien dat zij meer
in hun mars hebben dan ze het afgelopen seizoen hebben laten zien.
Met overmacht werd de concurrentie opzij gezet, en na afloop was de
huldiging daar ook naar. Men zou
haast zeggen ‘het koppel van het

Streek - De 10 Engelse Mijl van de
Dam tot Damloop, die dit jaar zondag 21 september zal plaatsvinden,
was dit jaar al binnen drie dagen
volgeboekt.
Startnummers voor individuele lopers voor de korte afstanden zijn
nog wel beschikbaar. De 4 Engelse Mijl verving in 2006 de 7 km en
dat bleek een schot in de roos. 3.500
deelnemers ging de afgelopen twee
jaar voor deze afstand vanuit Zaandam van start. Ook bij de 4 Engelse Mijl kunnen de deelnemers rekenen op prima service. Zo krijgen
zij onderweg en bij de finish drinken, zijn de kilometers aangeduid
en loopt iedereen met een ChampionChip. De tijden worden dus geregistreerd en na afloop kan men deze terugvinden op internet. Ook krijgen de deelnemers aan de 4 Engelse Mijl een unieke medaille. Een
passende beloning voor een prestatie van formaat!
Qua populariteit doet de Mini Dam

en geselecteerd zijn voor deelname
aan wedstrijdtrainingen en zwemmen in wedstrijdverband, financieel
ondersteunen en hen op die manier
mogelijkheden bieden hun zwemprestaties te verbeteren. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het huren van trainingsfaciliteiten in diverse zwembaden, het
aanschaffen van wedstrijdkleding
en trainingshulpmiddelen en het
dekken van de kosten van het vervoer van en naar wedstrijden. Gelukkig hebben al veel bedrijven en
veel individuele donateurs interesse getoond en mede daardoor kunnen de zwemprestaties steeds weer
verbeterd worden. Daarbij mag ook
niet uit het oog worden verloren
dat ook de begeleiding bestaande
uit Laura Verdegaal, Lenie van der
Meer en Gerda Stokkel - Lampers
een flink steentje heeft bijgedragen.
Voor Mirjam de Koning geldt dat zij
van 6 tot en met 17 september zal
gaan deelnemen aan de Paralympics in Peking en dat eremetaal tot
de mogelijkheden behoort. Dit alles is mede mogelijk gemaakt dankzij keihard trainen en de steun van
Stichting Meer Armslag Aalsmeer.
Voor meer informatie verwijzen we
de lezers naar: www.meerarmslag.
nl. Het e-mailadres is: info@meerarmslag.nl.

Uithoorn - Donderdag 26 juni jl.
werd de derde clubcompetitie gereden op de fietscross baan te Uithoorn. Fietscrossers uit Mijdrecht,
Vinkeveen, Wilnis, Uithoorn, Amstelveen, Abcoude, Hoofddorp en
omstreken stonden weer klaar om
met elkaar te strijden voor de eerste plaats. Aan de kant aangemoedigd door broers en zusjes, ouders
en oma’s en opa’s . Rond half 8 was
de indeling gemaakt en waren de
baanmedewerkers en juryleden op
de baan.
Bij de jongste rijders streden Jaap
Hoogendoorn, Maarten van der
Mast en Jurre Overwater in de finale voor de 1e, 2e en 3e plaats. Jaap
werd eerste. Groep 2 ging Mitchell
Vink voor plaats 1 en Jim Pieters voor
de 2e plaats. In Groep 3 streden Bart
van Bemmelen, Scott Zethof, Jewan
Kodde en Sjors de Wit. Scott had
een goede start maar Bart ging er
met de eerste plaats vandoor. Groep
4 bestond uit 7 rijders. Het was een
hele mooie strijd tussen Jaivy Lee
Vink en Sam Verhulst, vooral in de
bochten en bij de staart werd er
goed gestreden. Deze mannen werden goed gevolgd door Thomas van

der Wijngaard, Joep Jongkind, Miquel Bos, Jonne Metselaar en Jesse Postma. Mats de Bruin, Danny de
Jong en Boris Doodkorte reden vier
maal het zelfde rondje. Bij de zesde manche eindige Tom Brouwer op
de eerste plaats, Michael Bon werd
tweede, Roberto Blom 3e en Sven
Wiebes en Bart de Veer deelden samen de vierde plaats. Mike Veenhof
reed 4 keer, in zijn leeftijdklasse, op
de eerste plaats. In de finale werd
Rick Doornbos 2e, Wiljan Brouwer
3e, Fedor Loos 4de en Kevin de Jong
5e. Wouter Plaisant van de Wal en
Arno van Vliet deelden samen de
eerste plaats in groep 8. Bij de heren ging Erik Verhulst voor goud gevolgd door Maarten de Jong 2e en
Olaf van der Wijngaard. De laatste wedstrijd werd gereden door de
dames, waar Nina Doodkorte 1ste
werd gevolgd door Kimberley Kleinveld uit de Waver en Tessa Harmsen
3e plaats. Als afsluiting met zijn allen op de foto met een van de sponsors “Blom Metselwerk“ uit Vinkeveen. Uitslagen van de wedstrijd zijn
na te lezen op de site. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.
uwtc.nl.

