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Big L. Maak je keuze

SALE

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177, www.bigl.nl

50%korTing

ZoMErcoLLEcTiE
hErEn, dAMES En kidS

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Slechts

15 stuks!
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€ 12.995,-

Chevrolet Nubira SW1.6 Spirit Airco Limted Editionvan € 18.695,- nu€ 12.995,-
Maximaal 
1 per klant
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IN DEZE 
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MAAK KANS 
OP VELE 
PRIJZEN

AB-motie zorgt voor verdeeldheid in coalitiepartijen

Wethouder Ronald Fransen in 
zwaar weer terechtgekomen
Aalsmeer - In de vergadering van 
de Raad van donderdag 25 juni 
diende de fractie van AB een mo-
tie van diepe droefenis in waarin het 
functioneren van wethouder Ronald 
Fransen aan de kaak werd gesteld, 
vanwege het feit dat deze wethou-
der er bij herhaling blijk van geeft 
niet te beschikken over de vereiste 
toewijding, zorgvuldigheid en com-
municatieve vaardigheden die bij 
het bekleden van dit openbaar ambt 
mogen worden verwacht. Dat blijkt 
uit zeven door de fractie van AB 
aangedragen voorbeelden. 
Zo is de wethouder ten tijde van de 
vaststelling van de Kadernota voor 
het Verkeers- en Vervoersplan door 
de gemeenteraad aangesproken op 
zijn handelswijze omdat hij de re-
sultaten van verkeerskundig on-
derzoek, dat op verzoek van de AB-
fractie was uitgevoerd, via de ge-
meentepagina wereldkundig heeft 
gemaakt, nog voordat AB hiervan 
kennis had kunnen nemen. Recen-
telijk heeft de wethouder de ver-
trouwelijkheid van een B&W-verga-
dering geschonden en hiervoor aan 
de gemeenteraad publiekelijk zijn 
excuses moeten aanbieden. Daar-
naast zou hij de Aalsmeerse wijkra-
den hebben geschoffeerd met een 
brief waarin de representativiteit en 
het functioneren van die wijkraden 
op onzorgvuldige wijze ter discus-
sie is gesteld. Onlangs heeft de wet-

houder tijdens een vergadering van 
de Klankbordgroep voor het Ver-
keers- en Vervoersplan de concept 
resultaten van het onderzoek naar 
de economische effecten van “de 
knip in de N201”, dat de gemeen-
te in nauwe samenwerking met de 
Ondernemers Vereniging Aalsmeer 
(OVA) uitvoert, openbaar gemaakt 
nog voordat de OVA kennis had 
kunnen nemen van deze resultaten 
en in de gelegenheid is gesteld om 
haar commentaar op deze concep-
treportage te geven. De relatie tus-
sen de gemeente en de OVA is hier-
door opnieuw onder druk komen te 
staan. In de achterliggende College-
periode is de wethouder al bij diver-
se gelegenheden door de gemeen-
teraad aangesproken op zijn wijze 
van communiceren maar hierin valt 
desondanks onvoldoende verbete-
ring te constateren. Tenslotte kan de 
handelswijze van wethouder Ronald 
Fransen bij herhaling niet in over-
eenstemming worden geacht met 
het door hem beklede ambt, ook 
wat betreft de invulling van het col-
legiaal bestuur. Aldus gehoorde me-
ningen.

Stemming
De AB fractie vroeg om hoofdelijke 
stemming en daaruit bleek dat de 
volledige fracties van PACT en CDA 
(waar raadslid Judith de Geus ont-
brak) tegen de motie stemden. De 

AB-fractie was, als indiener van de 
motie, uiteraard voor en de VVD-
fractie bleek verdeeld te zijn. Vivi-
anne Boerma-Smit (“We hebben al 
een aantal keren moeite gehad met 
deze wethouder”), Marjanne Vleg-
haar en Wim Spaargaren steunden 
de motie en Trees de Jong stemde 
tegen. Haar stemverklaring luidde: 
“Dit is alleen nuttig als je denkt dat 
het enige zin heeft en dat lijkt me nu 
niet het geval, dus vandaar dat ik de 
motie niet steun”. Met elf stemmen 
tegen en zeven stemmen voor werd 
de motie verworpen. Het stemge-
drag van met name coalitiegenoot 
VVD was voor de PACT fractie aan-
leiding een schorsing aan te vragen. 
Na de schorsing verklaarde Ulla Eu-
rich, fractievoorzitter van PACT het 
volgende: “We zijn enorm geschrok-
ken van dat stemgedrag. Onze con-
clusie is dat de motie is verworpen 
en dat was het, dus de motie is niet-
bestaand voor ons.” De kalender 
wees inmiddels vrijdag 26 juni aan 
en de klok stond op 01.02 uur en 
het vakantiereces kon beginnen. De 
eerstvolgende vergadering van Be-
raad en Raad vindt op donderdag 20 
augustus plaats. 

Een spectaculair gezicht was het wel: het optakelen van een naar alle waar-
schijnlijkheid zeer oud autowrak uit de Ringvaart. Hoe lang zou het vehikel op 
de bodem hebben gelegen?                                     Foto: Kees Steegman

Provincie haalt auto- en 
bootwrakken uit Ringvaart
Aalsmeer - Geen zwaailichten en 
andere paniekerige taferelen geluk-
kig bij het hijsen van een autowrak 
uit de Ringvaart, afgelopen maan-
dagmorgen. Dat had alles te ma-
ken met de aard van de werkzaam-
heden die de Provincie hier uitvoer-
de. Zij haalde deze dag allerlei au-
towrakken en gezonken bootjes van 
de Ringvaartbodem af. Van tevoren 
was met behulp van Sonarappara-
tuur de bodem afgespeurd naar ob-
jecten die daar geenszins horen. 
Autowrakken en gezonken boot-

jes werden vervolgens in kaart ge-
bracht, aldus de uitleg van de Pro-
vinciewoordvoerder, en maandag 
kon men met het lichten beginnen. 
Het gedeelte van de Ringvaart tus-
sen Nieuwe Meer en Oude Wetering 
is nu ‘wrakvrij’. Goede zaak en het 
leverde een spectaculair gezicht op. 
Of de wrakken die gelicht zijn, van 
historische waarde zijn, is niet be-
kend bij de Provincie. Desgevraagd 
liet de woordvoerder weten dat er 
‘niets bijzonders naar boven geko-
men is’. 

Oproep: stuur of mail uw 
tuinfoto naar de redactie

Tuinenwedstrijd 
weer van start!
Aalsmeer - Het Open Tuinen weekend van de KMTP is koud achter 
de rug of de Nieuwe Meerbode doet er een schepje bovenop met de 
wedstrijd ‘De mooiste tuin’. Jaarlijks organiseert de Nieuwe Meerbo-
de deze wedstrijd en immer met succes. Inwoners van Aalsmeer, Ku-
delstaart en Rijsenhout die trots zijn op hun tuin wordt gevraagd een 
foto in te sturen. Wekelijks wordt uit alle inzendingen de allermooi-
ste, meest bijzondere of aparte tuin uitgekozen en die prijkt dan op 
de voorpagina. Uw tuin in de spotlights dus!  Overigens kan het ook 
gaan om een fleurig terras, sfeervolle veranda, bloemrijk balkon of 
heerlijk hoekje van uw tuin. De Nieuwe Meerbode roept u op om een 
foto van ‘uw trots’ naar redactieaalsmeer@meerbode.nl te sturen. Dit 
kan ook per post via Visserstraat 10, 1431 GJ te Aalsmeer.  De aller-
mooiste foto komt in aanmerking voor 100 euro.

Mevrouw Braber-Maarse 
honderd jaar geworden!
Aalsmeer - Mevrouw Braber-
Maarse was afgelopen woensdag 
1 juli het middelpunt van de feest-
vreugde. Te midden van een aantal 
neven en nichten vierde zij namelijk 
in goede gezondheid haar 100e ver-
jaardag. 
Met een brief van de Koningin en 
een persoonlijk bezoek van burge-
meester Litjens werd deze bijzon-
dere dag extra speciaal. Honderd 
jaar geleden geboren in de Dorps-
straat, hoekje Lijnbaan uit een gezin 
van tien kinderen, verhuisde ze in 
1966 naar de Hadleystraat nadat ze 
was getrouwd met meneer Braber, 
bij velen bekend als ambtenaar van 
de burgerlijke stand in Aalsmeer. 
Nu woont ze na het overlijden van 
haar man al enige jaren in de Ka-
naalstraat. Tot aan vorig jaar zong 
ze als sopraan nog elke week in het 

Seringenkoor, dat helaas is opge-
heven. Nu speelt ze nog elke week  
fanatiek scrabbel met twee vrien-
dinnen. “Als er een moeilijk woord 
is waar we over twijfelen wordt dat 
nagezocht in het woordenboek. Dat 
levert nog wel eens het nodige ge-
kibbel op.” Ook leest en puzzelt ze 
nog heel veel. Tv kijken doet ze niet 
meer omdat daar toch alleen maar 
‘narigheid op is...’ “Ik hou zelf van 
vrolijkheid, dus daarom kijk ik niet 
meer.” Ook neemt ze nog deel aan 
gesprekskringen in de doopsgezin-
de kerk. Roken en drinken heeft ze 
nog nooit gedaan. “Vroeger heb ik 
het een keer geprobeerd maar ik 
vond het zo vies dat ik er gelijk mee 
ben gestopt.” Als klap op de vuurpijl 
volgde er diezelfde middag nog een 
groot feest in het Dorpshuis in Ku-
delstaart voor familie en vrienden. 

Aalsmeer - Op aanwijzing van 
Staatsbosbeheer vond de politie 
donderdag 25 juni, omstreeks 11.00 
uur, een wietplantage nabij de Rijzen 
in de Westeinderplassen. Het ging 

om een 130 potten tellende wiet-
plantage. Alle aangetroffen planten 
zijn verwijderd en vernietigd. De dis-
trictsrecherche heeft de zaak in on-
derzoek. 

Wietplantage bij de Rijsen

Wildplasser
weggerend
Aalsmeer - Toen de politie een 69-
jarige Aalsmeerder zondagmorgen 
om 1.10 uur aansprak op wildplas-
sen in de Gedempte Sloot, werk-
te hij in eerste instantie mee. Toen 
bedacht hij zich en rende weg. De 
politie hield hem alsnog aan, waar-
na de wildplasser om 3.00 uur met 
bon werd heengezonden. De poli-
tie surveilleerde extra omdat bewo-
ners van de Markstraat en Gedemp-
te Sloot veelvuldig hadden geklaagd 
over het gebruik van de achterzijde 
van hun woningen door ‘plassers’.
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INFORMATIEF
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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 Haarlem-
mermeer, 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.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 
020-5923315.
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 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 
560627; Rameaulaantje 20 
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten 
spreekuurtijden: voor spoedge-
vallen 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 spoed-
eisende gevallen, tel: 112. Voor 
ambulance, tel: 020-5555555.

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau 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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 15.625

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

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

www.mEErboDE.nl

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft witte 

teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed, 

witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met 
adres. Haar naam is “Muis”.

- Mosland in Kudelstaart, rode poes met wit op snuit en witte poten 
heeft zwart bandje met naamkokertje om. Ze heet “Mini” en is 13 
jaar oud.

-   Snoekbaarsstraat in Aalsmeer, witte kater. Heeft rood bandje om 
met kokertje. Hij is 8 jaar heet “Boris” en is blind.

 
Gevonden:
- Oosteinderweg Aalsmeer, vierstrepige rattenslang.
- Kruising Hoofdweg/Voltastraat, wit-grijze kat Europese korthaar.

Goed tehuis gezocht:
-  Rode poes 8 jaar, gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/wit gecastreerde kater van 6 jaar.
- Kittens, 2 katertjes.
- Tibetaanse terrier, wit kan bij kinderen en andere honden, niet bij 

katten.

Goede opbrengst eerste collecte 
van het Rode Kruis Aalsmeer 
Aalsmeer - In de week van 14 tot en 
met 20 juni heeft afdeling Aalsmeer 
van het Rode Kruis met een aantal 
collectanten een bedrag van 1328 
euro opgehaald. Voor het eerst na 
12 jaar is er door het Rode Kruis 
Aalsmeer weer huis-aan-huis ge-
collecteerd. Weliswaar op beperkte 
schaal, om eerst te zien hoe de re-
acties zouden zijn, maar het heeft 
meteen al een mooi bedrag opge-
leverd. Gekozen werd voor de start 
in de Hornmeer en een paar straten 
in de Stommeer en Kudelstaart. Ze-
ventien collectanten gingen op pad 
en haalden het totaal bedrag van 
1328 euro op, wat neerkomt op een 
gemiddelde van 78 euro per collec-

tant en dat is landelijk gezien een 
prima resultaat. De opbrengst is, 
anders dan vroeger, bestemd voor 
activiteiten in de eigen afdeling, dus 
voor de inwoners zelf. De vele ac-
tiviteiten, zoals uitjes, soosmidda-
gen, vakanties voor chronisch zie-
ken, zijn erg kostbaar en het Rode 
Kruis Aalsmeer is daarom zeer ver-
heugd met deze mooie bijdrage via 
de collecte. Hopelijk zijn er volgend 
jaar meer mensen die zich als col-
lectant zullen aanmelden zodat het 
bedrag dat aan eigen activiteiten 
besteed kan worden nog groter zal 
zijn. De collectanten die dit jaar hun 
medewerking hebben verleend wor-
den daarvoor hartelijk bedankt!

Beeldje uit tuin gehaald
Zondagmorgen 9.00 uur belde je me 
op. Overstuur en erg verdrietig. Ze 
hebben het beeldje uit de tuin ge-
haald die je voor moederdag van pa 
had gehad. De laatste moederdag 
voordat pa is overleden. Ik zeg: “Wat 
erg ma”, en krijg een brok in mijn 
keel. Ik probeer haar te troosten. 
Nadat ik heb opgehangen begin ik 
vanbinnen te koken. Niets maar dan 
ook niets kan dit ooit nog goedma-
ken. Dat een lieve vrouw van 83 jaar 
dit nog moet meemaken, dit heeft 
ze niet verdiend. Maar is onze ge-
neratie daar ook niet voor een groot 
deel schuldig aan? Hebben wij on-
ze kinderen niet alles gegeven wat 

hun hartje begeerde? Ze willen zo-
veel en het is toch nooit genoeg.  
Oké, uitzonderingen zijn er geluk-
kig ook nog. Maar, voor een groot 
deel geldt, ik wil meer en meer. Een 
vrouw van 83 jaar een dierbare her-
innering afnemen, dan ben je flink 
en stoer! 
Ik zal maar niet uitdrukken wat ik 
zo een persoon toewens. Zelf ben ik 
dertig jaar jonger dan mijn schoon-
moeder en zelfs ik snap deze wereld 
al niet meer, laat staan mijn schoon-
moeder.

Een hele boze schoondochter uit 
Kudelstaart, Iny Polman.

ingezonden

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 24 ju-
ni hield de OVAK een soosmiddag 
in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. De uitslag is als volgt:
Klaverjassen:
1. Jan Alderden 5397 punten, 2. En-
geltje Jongkind 5374 punten, 3. Cor 
Kooij 5364 punten, 4. Wil ter Horst 
4968 punten. 
Pandoeren:
1. Koning Kees van de Meer  840 
punten, 2. Wim Buskermolen 630 
punten, 3. Dora Wittebol 470 pun-
ten, 4. Tom Verlaan 460 punten.
De volgende speelmiddag is op 
woensdagmiddag 8 juli en begint 
om 14.00 uur.  

Lotenverkoop Zonnebloem 
Rijsenhout - Op donderdag 2 en 
vrijdag 3 juli worden weer loten ver-
kocht bij supermarkt Coop aan de 
Werf in Rijsenhout. De opbrengst 
van de loterij komt ten goede aan 
het vrijwilligerswerk van de Zonne-
bloem. Vele zieke, oudere en eenza-
me mensen die vanwege hun han-
dicap of ziekte aan huis gebonden 
zijn, worden door de vrijwilligers be-
zocht. Ook worden er allerlei activi-
teiten en vakanties georganiseerd. 

Al 60 jaar goed voor elkaar, is dan 
ook het thema van de Zonnebloem. 
Met de verkoop van de loten wordt 
dit belangrijke vrijwilligerswerk ge-
steund. De behoefte aan vrijwilli-
gers blijft namelijk stijgen. Mensen 
die willen helpen met de organisatie 
van dit werk zijn van harte welkom. 
Meer weten over het Zonnebloem-
werk in het algemeen: www.zonne-
bloem.nl of bel J. van der Laarse, tel: 
0297-320762.

Einde seizoen bij 
B.V. Hornmeer
Aalsmeer - Het seizoen bij buurt-
vereniging Hornmeer zit er weer op. 
De laatste kaartavond is bezocht 
door ruim 50 liefhebbers. De uitslag 
was als volgt:
1. Wil ter Horst en Ans Doeswijk met 
6441 punten. 2. Paul Schouten en 
Theo Nagtegaal met 5957 punten. 3. 
Nico Besselsen en Rijk van Egdom 
met 5564 punten. 4. Sonja Visser en 
Geesje Hulsegge met 5312 punten. 
5. Ben Johannessen en Siem Bur-
gers met 4985 punten. 6. Plony de 
Langen en Paul van Aalst met 4679 
punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Marja van Schip en Plony Hooger-
vorst met 3521 punten.

Het jokeren is gewonnen door Tru-
dy Knol met 267 punten en op de 
tweede plaats was voor Nel met 
360 punten. Corry Zaal had met 555 
punten recht op de poedelprijs.

Blinde kater Boris vermist
Aalsmeer - De witte, blinde kater 
Boris is weggelopen uit de Snoek-
baarsstraat. Boris is 8 jaar oud. Heeft 
iemand de kater gezien? Dan graag 

contact opnemen met de Dieren-
bescherming Aalsmeer, tel. 0297-
343618. Zonder Boris is het thuis in 
de Snoekbaarsstraat niet hetzelfde!

Mevrouw Maarse 65 jaar lid 
bij Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - Tegenwoordig tasten 
veel jongeren bij verschillende ver-
enigingen af of hier het juiste aan-
geboden wordt. Ze blijven niet meer 
vanzelfsprekend jarenland lid van 
een club. Aagje Maarse-Buis is hier 
het tegenovergestelde van. 
Vijfenzestig jaar geleden meldde zij 
zich aan als lid van de Gemengde 
Zangvereniging Aalsmeers Koor en 
dat is ze nu nog steeds! Het inmid-
dels tot Koninklijk Toonkunstkoor 

Aalsmeer herdoopte koor beloonde 
haar daarvoor met de titel erelid. Op 
de laatste repetitieavond voor de va-
kantie deelde de voorzitter dit mee 
aan een volkomen beduusde me-
vrouw Maarse. Met een daverend 
applaus liet het koor weten het daar 
volkomen mee eens te zijn. Het was 
tevens mevrouw Maarse haar laat-
ste repetitieavond, want ze zal van-
af nu alleen nog de concerten be-
zoeken. 

Zondag 5 juli
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker: Ri-
chard Klomp uit Amersfoort.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. Spreker Johan Leeuw. Crèche 
voor de kleinsten en speciaal pro-
gramma voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. D.J.A. Brink en 
16.30u. GD in CGK, ds. S.Pos uit 
Sassenheim.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. ddienst, ds. Hen-
riette van  Dunné. Extra collec-
te werk van Diet Koster. Zondags-
school en oppas voor allerkleinsten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. Zondag 19u. br. A.B. Stier uit 
Harmelen.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u en 16.30u. diensten.  

Protestantse Gem. Aalsmeer
Dienst zondag in Seringenpark om 
10u. Vg. ds. T.H.P. Prins. Bij slecht 
weer in Open Hof Kerk, Ophelia-
laan.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, dhr. P.J. Verhagen 
uit Harderwijk.
Oost: 10.u. dienst, ds. C. Vermeulen 
uit Valkenburg N.H.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116. Zondag 10u. 
en 18.30u. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenk. voor kinderen. Dienst om 
10u.

KERKDIENSTEN
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag diensten 10u. ds. K. Mul-
ler en 18.30u. ds. S. Pos uit Sassen-
heim. Gez. dienst in CGK. 

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zondag 16u. dienst met bisschop 
Dick Schoon van Haarlem en pas-
toor Jacob Spaans.
 
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. vie-
ring met Karmelieten en 10u. in 
ZC Aelsmeer woordcommunie vie-
ring met A. Blonk. Zaterdag 17u. in 
Kloosterhof woordcommunie viering 
met N. Kuiper. en 19u in Karmel-
kerk euch. vieringmet H. Post. Zon-
dag 14.30u. in Karmelkerk euch.vie-
ring met H. Post. Om 14.30u. Pool-
se dienst.  

Roomskatholieke gemeenschap 
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
ds. R.F.H. Praamsma

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 
Zaterdag 19u  Euch. ds. H. Post.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Sybrand Wierda. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

.

Verkeerscontrole
Aalsmeer - Bij een grote verkeers-
controle dinsdagmiddag 30 ju-
ni heeft de politie diverse bekeu-
ringen uitgeschreven. De controle 
vond plaats op het parkeerterrein 
aan de Dreef. In totaal zijn er 66 mi-
ni-procesverbalen uitgereikt en na-
men agenten bij 55 personen blaas-
testen af. 

Stenen liggen voor 
het oprapen...
Aalsmeer - In de nieuwbouwwonin-
gen op het Praamplein, aan de kant 
van Molenplein, zijn al ramen inge-
gooid. Vandalisme van de bovenste 
plank. Het is de vandalen ook echter 
niet moeilijk gemaakt: de bakstenen 
liggen voor het oprapen!
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Verleende bouwvergunning met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387746. 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. 

• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een woning 
met bijgebouw.

BouwVerordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te ver-
lenen:
• Aalsmeerderweg 46, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 7 juli 2009 verzonden.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 27

t/m 2 juli Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020;
t/m 3 juli Bekendmaking concept beleidsregels bijzondere bij-

stand 2009;
t/m 6 juli Kennisgeving Onteigening Bestemmingplan “Noord-

vork”;
t/m 7 juli Uitwegvergunning: Uiterweg 377, Aalsmeer:
t/m 9 juli Vaststellen woonplaatsgebieden in de gemeente 

Aalsmeer;
t/m 10 juli Kapvergunningen: Oosteinderweg 32, 1 beuk; Uiter-

weg 93, 3 elzen, 3 berken, 1 acer,1 taxus;
t/m 12 juli Conceptnota Sportief Aalsmeer – Sportnota 2009-

2013:
t/m 14 juli Voorgenomen aanwijzing structuurplangebied: “Herin-

richting omgeving Burgemeester Kasteleinweg 2020”
t/m 16 juli Verkeersbesluit: Veiligheidsdag op 6 juni op de Zwarte-

weg: Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2009 op de 
Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart:

t/m 16 juli Uitbreiding Verordening voorzieningen maatschappe-
lijke ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding

t/m 17 juli Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet 
inburgering;

t/m 20 juli Onteigening Bestemmingsplangebied “Nieuw-Oostein-
de; 

t/m 28 juli Kapvergunningen: Zijdstraat 66, 4 esdoorns; Rozen-
hof, 1 blauw spar, 1 berk;

t/m 4 aug Uitwegvergunning: Wilgenlaan 20B, Aalsmeer:
t/m 7 aug Kapvergunningen: Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn; Ui-

terweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres (snoei); 
Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287), 4 berken; 
Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers, 1 kastanje;

t/m 7 aug Verkeersbesluit Gedempte Sloot;
t/m 7 aug Verkeersbesluit Korfstraat;
t/m 25 aug Inspraakontwerp nieuwe keur van Hoogheemraadschap 

van Rijnland;
t/m 27 aug Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
t/m 31 aug Concept Verkeer en Vervoerplan
t/m 1 sept Ontwerp Legger oppervlaktewateren van Hoogheem-

raadschap van Rijnland;

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.

ter inzagetermijn tot vrijdag 3 juli 2009
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel.

ter inzagetermijn tot vrijdag 10 juli 2009
• Hornweg 250, het bouwen van een tijdelijke woning 

tot maximaal 5 jaar;
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Marktstraat 38, gebruik van het pand als 

lunchroom & delicatessenwinkel;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.

ter inzagetermijn tot vrijdag 17 juli 2009
• Helling 20, het vergroten van de verdieping ten behoeve van 

een woning;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen;
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods 

met 1 inpandige woning.

ter inzagetermijn tot vrijdag 24 juli 2009
• Kastanjelaan 26, het bouwen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 289/291, het gebruiken van twee loodsen 

voor opslag;
• Stationsweg 38H, het gebruiken van het pand 

voor een kapperszaak.

• een aantal percelen in het bestemmingsplan 
“Oosteinderweg e.o. 2005”;

• een aantal percelen in het bestemmingsplan “Aalsmeer Dorp”.
Het besluit treedt in werking met ingang van 3 juli 2009 voor de 
duur van 1 jaar.
Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de bijbehorende tekenin-
gen waarop de begrenzing van de gebieden is aangeven, tijdens de 
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. 
Met het genomen besluit wordt de algemeen geldende voorberei-
dingsbescherming van maatwerk voorzien. Het voorbereidingsbe-
sluit, zoals dat momenteel van kracht is voor het gehele gemeente-
lijke grondgebied, zal per 3 juli 2009 worden ingetrokken.
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen be-
zwaar en beroep kan worden ingesteld.

definitieVe BeschiKKingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

Tijdelijk verkeersbesluit Raadhuisplein 
Het college heeft door middel van een tijdelijk verkeersbesluit het 
parkeren verboden op de standplaats van het Raadhuisplein op de 
maandagen 6 juli en 20 juli van 7 tot 17 uur. Dit besluit is genomen 
om ruimte te reserveren voor een demonstratiebus van Connexxion 
van de ov-chipkaart. 

dranK- en horecawet

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunningen zijn ver-
leend:
• Buurtvereniging Oostend
Datum verzending vergunning: 24 juni 2009
• De Oude Veiling
Datum verzending vergunning: 29 juni 2009
• Rax Corner
Datum verzending vergunning: 30 juni 2009

exploitatieVergunningen

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van 
de APV de volgende exploitatievergunningen zijn verlengd:
• Rax Corner
• De Oude Veiling
• De Blauwe Beugel
Datum verzending vergunningen: 1 juli 2009
Dit besluit wordt op 7 juli 2009 verzonden.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 41, het bouwen van een opslagloods;
• Herenweg 30, het wijzigen van de dakbedekking;
• Lakenblekerstraat 13, het wijzigen van een gevel;
• Mr. Jac. Takkade, het plaatsen van een reclamebord;
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. 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 bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 239d, voor het wijzigen van een bedrijfsunit;
Verzenddatum bouwvergunningen: 7 juli 2009.
Bouwvergunning 2e fase:
• Aalsmeerderweg 422, het oprichten van 

een woning met garage. 
• Machineweg 207, het bouwen van een woning. 
Deze bouwvergunningen zijn op 30 juni 2009 verzonden.

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rij-
bewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 
uur.

wiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen Burgemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 18 augustus en 22 september 
2009. 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 afge-
lopen 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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serVicepunt Beheer en uitVoering
proVincie noord holland
Voor al uw klachten en vragen over pro-
vinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-hol-
land.nl.

serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 hoofd-
nummer: 0297-387575.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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.

inspraaK Bestemmingsplan “green parK aalsmeer,
middenweg en deelgeBieden 3, 5 en 7”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2009 heeft 
besloten om het voorontwerp van het bestemmingsplan “Green Park 
Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7” vrij te geven voor 
inspraak. Het voorontwerp ligt met ingang van 3 juli t/m 27 augus-
tus 2009 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage. 
Gedurende deze periode worden belanghebbenden en ingezetenen 
van de gemeente in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke re-
acties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, 
Aalsmeer) onder vermelding van “Inspraak bestemmingsplan Green 
Park”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer (0297) 387 746. 
Het plangebied heeft betrekking op de Middenweg en drie deelge-
bieden. Twee van deze deelgebieden omvatten het gebied tussen de 
Hornweg, de Aalsmeerderweg en het nieuwe tracé van de N201. Het 
derde deelgebied is gelegen tussen de Middenweg, de Aalsmeerder-
weg en de Molenvliet.
Het genoemde voorontwerp is het eerste in een reeks van bestem-
mingsplannen dat tot doel heeft om de geldende planologische re-
geling in het gebied van Green Park Aalsmeer in overeenstemming 
te brengen met het ruimtelijke beleid van de gemeente. Dit beleid is 
erop gericht om het verouderde glastuinbouwgebied ter plaatse om 
te vormen tot een modern bedrijvenpark dat is toegesneden op de 
toekomst van de - voor deze regio belangrijke - sierteeltsector.

inspraaK structuurVisie green parK aalsmeer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2009 heeft 
besloten om het ontwerp van de structuurvisie Green Park Aalsmeer 
vrij te geven voor inspraak. De ontwerpvisie ligt met ingang van 3 
juli t/m 27 augustus 2009 tijdens de openingstijden in het gemeen-
tehuis ter inzage.
Gedurende deze periode worden belanghebbenden en ingezetenen 
van de gemeente in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke 
of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Inspraak bestemmingsplan 
Green Park”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, 
kan daarvoor een afspraak inplannen via telefoonnummer (0297) 
387 746. 
Het plangebied waarvoor de structuurvisie Green Park Aalsmeer wordt 
opgesteld, betreft het gebied tussen de dorpskern van Aalsmeer en 
de woonbebouwing van Nieuw Oosteinde. Het gebied wordt globaal 
begrensd door de Legmeerdijk, de Machineweg, de Aalsmeerderweg, 
de Hoge Dijk, de oostelijke oever van de Molenvliet, de Hornweg en 
de aanwezige bebouwing van Flora Holland Aalsmeer.
De structuurvisie Green Park Aalsmeer geeft antwoord op de vraag 
waar een veelheid aan ruimtevragende functies een plaats krijgt. 
Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de potenties van het gebied 
en de wens om het verouderde glastuinbouwgebied ter plaatse om 
te vormen tot een modern bedrijvenpark dat is toegesneden op de 
toekomst van de - voor deze regio belangrijke - sierteeltsector.

BeKendmaKing BelastingVerordening 2009

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer delen mee dat de raad 
van de gemeente Aalsmeer op 25 juni 2009 de navolgende belas-
tingverordening heeft vastgesteld.
· Verordening tot eerste wijziging op de Verordening op de 

heffing en invordering van Precariobelasting 2009.
De verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 
De verordening ligt ter inzage tijdens de openingstijden in het ge-
meentehuis. U kunt op verzoek en tegen betaling van een bedrag 
aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit. 
U kunt de verordening eveneens digitaal inzien via de website 
www.aalsmeer.nl.

concept VerKeer en VerVoerplan

Conform de inspraakverordening van de gemeente Aalsmeer ligt 
het concept Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan gedurende 10 weken 
vanaf 1 juli tot 9 september 2009 tijdens de openingstijden ter in-
zage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode van ter visieleg-
ging kunt u uw zienswijze over het concept Aalsmeers Verkeers- en 
Vervoerplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer.

VoorBereidingsBesluit op grond 
Van de wet ruimteliJKe ordening

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge het be-
paalde in artikel 3.7 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, 
dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 25 juni 2009 
heeft besloten te verklaren dat bestemmingsplannen worden voor-
bereid voor:
• de Schinkelpolder;
• de gehele “N201-zone”;
• het bedrijventerrein Stommeer Hornmeer;
• het Uiterweggebied en een aantal andere percelen 

in het bestemmingsplan “Uiterweg Plasoevers 2005”;
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Politiekorpsen houden 
toezicht op vaargedrag
Aalsmeer - Het Korps Landelij-
ke Politiediensten en politie Am-
sterdam-Amstelland hebben zater-
dag  27 en zondag 28 juni vaarcon-
troles gehouden op de wateren in 
en rond Amsterdam. De Waterpoli-
tie en de Nationale Recherche van 
het KLPD controleerden zaterdag 
samen met de Douane, Koninklijke 
Marechaussee en Agentschap Te-
lecom ruim vijftig recreatievaartui-
gen. De Waterpolitie deelde zestien 
bekeuringen uit voor onder andere 
het niet hebben van het vaarbewijs, 
het verplichte dodemanskoord, vol-
doende reddingsvesten en het ont-
breken van de juiste registratiete-
kens. Geen van de betrokken schip-

pers had te diep in het glaasje ge-
keken. Samen met de Nationale Re-
cherche werd gekeken naar zoge-
naamde ‘patserboten’, dat zijn sche-
pen die mogelijk zijn verkregen met 
geld uit criminele activiteiten. De 
Douane betrapte twee schippers 
met in totaal 1900 liter rode diesel in 
hun tank. Deze brandstof is voor de 
recreatie niet toegestaan. De schip-
pers krijgen een naheffing van 4.06 
euro per liter. Het Agentschap Tele-
com bekeurde vier schippers om-
dat ze voor hun marifooninstallatie 
geen vergunning hadden of geen 
juiste ATIS-code. Eén schipper was 
ook niet in het bezit van het vereiste 
marifoonbedieningscertificaat.

Prijswinnaars braderie Kudelstaart
Kudelstaart - Tijdens de brade-
rie in Kudelstaart stond de kraam 
van Holland International Reisbu-
reau LePas in het teken van een lan-
denspel. Er werden naar aanleiding 
van tien voorwerpen vragen gesteld 

waarbij leuke prijzen waren te win-
nen, waaronder twee MP-3 spelers, 
vier radio’s met stappenteller en 
twee wereldatlassen. De namen van 
de prijswinnaars en de antwoorden 
van het landenspel : www.lepas.nl

Handicap.nl haalt totaal 
1771,68 euro op in Kudelstaart
Aalsmeer - Handicap.nl, de fond-
senwervingsorganisatie van de Al-
gemene Nederlandse Gehandicap-
ten Organisatie hield in de week van 
22 tot en met 27 juni haar jaarlijkse 
nationale collecte voor mensen met 
een handicap of chronische ziekte. 
De opbrengst van de collecte in Ku-
delstaart was totaal 1771, 68 euro. 
Het Algemene Nederlandse Gehan-
dicapten Organisatie (Ango) is zeer 
tevreden met het totale resultaat 
van de nationale collecte. Vanuit de 
opbrengst van de collecte helpt het 
Ango Fonds mensen met een func-
tiebeperking die speciale voorzie-
ningen nodig hebben en geeft zij 
individuele financiële hulp. De An-
go geeft daarnaast juridisch advies 

en bijstand aan leden. Handicap.
nl heeft vele vrijwilligers die de tijd 
hebben genomen om zich in te zet-
ten voor de belangen van deze men-
sen. 
Niet voor niets is dan ook het mot-
to: Voor elkaar, door elkaar. Ook ver-
enigingen of stichtingen die een link 
met een chronische ziekte of han-
dicap hebben, kunnen de Han-
dicap.nl-collecte organiseren. Zij 
mogen 25 procent of meer van de 
plaatselijke collecteopbrengst be-
houden, mits de opbrengst be-
steed wordt aan een doel of voor-
ziening voor chronisch zieken of 
gehandicapten. Interesse? Bel, tel. 
033-4654343. Voor meer informatie:  
www.handicap.nl
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Muziek/Theater
Tot en met 9 augustus:
* Theater Het Amsterdamse Bos 
speelt ‘Storm’ van Shakespeare in 
bostheater. Iedere dinsdag tot en 
met zondag om 21.30u.
Vrijdag 3 juli:
* Optredens van Allergic tot horses, 
Definitions en The Civets in de N201. 
Toegang gratis en vanaf 21.00u.
Zaterdag 4  juli:
* Feest in Dorpshuis Kudelstaart, 
thema Summer White met zanger 
Rob Ronalds en dj Toon Wouters 
vanaf 20.30u.
Zondag 5  juli:
* Meer Jazz Café in Councours Hip-
pique in Hoofddorp. Van 15.00 tot 
18.00 uur. Toegang gratis.
Zaterdag 11 juli:
* Optredens van De Klught, Puik, 
Sicilian Necktie in Cafe de Walrus. 
Vanaf 21.00u.

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
Vanaf 2 juli:
* Expositie ‘Wonderkamers’ met 4 
Aalsmeerse kunstenaars in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag t/m zondag 14-17u. Opening 
za. 4 juli om 16u. Expo. t/m 2 aug.
* Expositie van vijf glaskunstenaars 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg (t.o. watertoren). Open iedere 
zaterdag en zondag 13-17u.
2 juli tot en met 2 augustus:
* Made by Diede. Mode en Kleding 
expositie in Oude Raadhuis. Linder-
kunstzolder donderdag tot en met 
zondag 14.00 tot en met 17.00u.
Zaterdag 4 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook 
op zondag vanaf 13.30u. 

Diversen
Donderdag 2 juli:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
Vrijdag 3 juli:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier, 
Stommeerweg vanaf 20u.
* Laatste inloop voor tieners op Bin-
ding Zolder, Haya van Someren-
straat, Kudelstaart, 12.30 tot 17u.
Zaterdag 4 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Dinsdag 7 juli:
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op 
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart. 
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.

Vergaderingen
Donderdag 2 juli:
* Informatie-avond gemeente over 
Green Park Aalsmeer in gemeente-
huis van 20 tot 22u.

AGENDA

Zaterdag opening door Hoffscholte
Expositie Wonderkamers 
nieuw in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vier Aalsmeerse kun-
stenaars Karin Borgman, Coq Schel-
tens, Henny Weima en Mark Kuppe-
velt zijn door KCA uitgenodigd voor 
het maken van een wonderkamer. 
Nooit eerder getoonde  kunstvoor-
werpen uit den verre, botanische 
vondsten, dierbare foto’s en curio-
sa en andere wonderbaarlijkheden 
uit de privé-verzameling gaan een 
dialoog aan met het eigen werk. Het 
proces van verzamelen is altijd een 
proces van bespiegeling, er wordt 
wel gezegd dat je bent wat je be-
waart. De wonderkamer is  een por-
tret van de kunstenaar waarin  be-
wondering en verbeelding smelten  
tot een museale ervaring. In de ze-
ventiende eeuw ontstond het  ver-
schijnsel wonderkamer, er werden 
kamers ingericht met wonderlijke 
zaken uit de  natuur en uit de we-
reld van  kunst en wetenschap. Een 
soort rariteitenkabinet, maar ook 
een serieuze getuigenis van hoe 
iemands leven er uit heeft gezien. 

Wat iemand geraakt en geïnspireerd 
heeft. Wonderkamers is dus geen 
gewone expositie, maar meer een 
soort reis die iemand door zijn leven 
en zijn wezen maakt, uitgedrukt in 
objecten die verzameld en gemaakt 
zijn door, in dit geval, de kunstenaar 
in kwestie.
Cultureel adviseur Annefie van It-
terzon van KCA  beoogt met Won-
derkamers een portret te maken van 
de vier deelnemende kunstenaars 
waarin verleden, heden en passie 
van de kunstenaar zichtbaar wor-
den. KCA nodigt de bezoekers uit 
om in de intimiteit van de wonder-
kamer te verblijven en op  zaterdag-
middag 4 juli om 16.00 uur de ope-
ning van oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte bij te wonen! Wonder-
kamers is vervolgens te bezichtigen 
tot en met 2 augustus iedere don-
derdag tot en met zondag tussen 
14.00 en 17.00 uur. Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat in het cen-
trum is gratis toegankelijk.

Aalsmeer - Na veel voorbereidin-
gen en maanden oefenen was af-
gelopen weekend eindelijk het mo-
ment van de waarheid aangebro-
ken. Vrijdag 26 en zaterdag 27 ju-
ni hebben tientallen dansers van SV 
Omnia in totaal vier theatershows 
in De Meerse op Locatie de sterren 
van de hemel gedanst. De voorstel-
lingen stonden helemaal in het te-
ken van het thema @work. 
Bij binnenkomst kwamen de gasten 
aan in de foyer, die helemaal omge-
toverd was tot een soort bouwkeet 

compleet met gereedschap en ver-
keersborden. De avondvoorstellin-
gen startten om 20.00 uur en waren 
om 22.45 uur afgelopen. 
Tussendoor en na afloop was er tijd 
om even te kletsen, onder het genot 
van een hapje en een drankje. De 
avondshows zijn in totaal door meer 
dan 700 mensen bezocht! 
De middagshows begonnen om 
14.00 en 16.15 uur en ook hier was 
het animo groot. 
Totaal kwamen zo’n 900 gasten naar 
de kindermatinee voorstelling kij-

ken. Alle shows werden spectacu-
lair geopend en afgesloten met een 
openingsdans van alle dansgroe-
pen. 
De theatershows zijn medemogelijk 
gemaakt door vele sponsors en vrij-
willigers. Choreografen van de show 
waren Tessa de Vries, Melanie van 
Leeuwen, Angelique Karijopawiro 
en Mariëlle Buskermolen. Die tevens 
zelf ook meedansten in de Theater-
shows. Lijkt het jouw ook leuk om te 
dansen bij SV Omnia 2000? Bezoek 
de website: www.svomnia.nl.

Theatershows @Work was 
een daverend succes!

Tot en met 9 augustus
Theater Het Amsterdamse 
Bos speelt ‘Storm’
Aalsmeer - Theater het Amster-
damse Bos speelt ‘De Storm’ van 
William Shakespeare naar een ver-
taling en bewerking van Sanders en 
Vosmeer. De voorstellingen worden 
dagelijks (behalve op maandag) ge-
geven in het Openluchttheater in 
het Bos tot en met 9 augustus. Aan-
vang elke avond is 21.30 uur. 
De kassa en café de Mug zijn  van-
af 18.30 uur geopend. ‘Storm’ is een 
duister sprookje, op de grens van 
komedie en tragedie, over wraak 
en macht, over de meedogenlo-
ze natuur en de wrede geschiede-
nis van de mens die vergeefs pro-
beert meester over zijn lot te wor-
den. En een vurig pleidooi voor het 
vrije denken en de fantasie. Een ode 
aan de kunst.
Spelers zijn: Hendrik Aerts, Anne-
lies Appelhof, Annemaaike Bakker, 

Johan Fretz, Felix-Jan Kuypers, Ke-
ja Kwestro, Bart Rijnink, Sieger Sloot 
(Prospero), Jeroen van Venrooij en 
Maarten Wansink. De muziek wordt 
verzorgd door Alberto Klein Golde-
wijk op toetsen, Freek Kroon en Os-
car Schultze op percussie, Eduar-
do Righini op gitaar en Bart Rijnink 
op slagwerk en piano. Regie: Fran-
ces Sanders.  Compositie en muzi-
kale leiding: Alberto Klein Golde-
wijk Decorontwerp: Stans Lutz Kos-
tuumontwerp: Willemeijn van Brus-
sel  Lichtontwerp: Reier Pos. Bij twij-
felachtig weer kan vanaf 18.00 uur 
gebeld worden met het Openlucht-
theater, tel: 020-6433286 of raad-
pleeg de website www.bostheater.
nl. Ook voor informatie over kaart-
verkoop, reserveren en extra jubile-
umactiviteiten kan de site bezocht 
worden.

‘Wit’ Feest in 
Dorpshuis
Aalsmeer - Zaterdag 4 juli aan-
staande vindt er weer een spette-
rend feest plaats in Dorpshuis Ku-
delstaart, dit keer staat het feest in 
het teken van Summer White. Zo-
als het thema al doet vermoeden 
zal heel het Dorpshuis wit opkleu-
ren en is de dresscode wit. De be-
zoekers kunnen een gezellige Hol-
landse avond tegemoet zien waar-
bij zanger Rob Ronalds komt optre-
den en dj Toon Wouters de gezellige 
Hollandse hits ten gehore zal bren-
gen. Rob Ronalds is het meest be-
kend geworden door zijn optredens 
bij Ab Normaal. 
Drie keer in de week stond Rob op 
tv met Ab Normaal en samen heb-
ben zij dan ook de meest bekend-
ste singel ‘het dak eraf’ opgeno-
men. Zijn laatste single is ‘Haar Ro-
de Lampje’. Maar Rob is ook zeer 
bekend als leadzanger van het al-
om populaire Cooldown Café. Het 
repertoire van Rob is dan ook zeer 
divers in feest, ballads, Après Ski, 
pop en Nederlandstalig. U vraagt en 
hij zingt ! Dj Toon Wouters is opge-
groeid in het Nederlandstalige café 
van zijn ouders. Hierdoor heeft hij al 
jaren het juiste gevoel over het zet-
ten van de juiste sfeer op feesten. Dj 
Toon heeft hierdoor naast het draai-
en van feestplaatjes ook ervaringen 
opgedaan als zanger in onder ande-
re de Heeren van Amstel in Amster-
dam. Samen met Rob Ronalds het 
duo om een avond volledig op zijn 
kop te zetten in Kudelstaart. 
Ter ere van het 40 jarig bestaan 
stond het Dorpshuis Kudelstaart vo-
rig jaar vijf keer in het teken van een 
thema feest. De kaarten voor deze 
avonden waren iedere keer binnen 
de kortste keren uitverkocht en de 
feesten werden druk bezocht. Dit 
jaar is er besloten om twee fees-
ten te geven, waarvan het Summer 
White feest op 4 juli de eerste is. De 
kaartverkoop is begonnen en en-
treebewijzen kunnen gekocht wor-
den bij Albert Heijn in Kudelstaart 
en bij het Dorpshuis en kosten 12,50 
euro per stuk. 

Kindermiddag in 
Feestweek 
Aalsmeer - In de week van 7 sep-
tember is het weer feestweek in 
Aalsmeer. Op woensdag 9 septem-
ber is de Rabokindermiddag waar-
bei de kinderen in een voor pro-
gramma vermaakt zullen worden 
door een clown. 
Vervolgens kom de groep Djumbo 
optreden. Op donderdag is er op-
nieuw een misverkiezing waarbij de 
nieuwe meerbode de missen die in 
de afgelopen 15 jaar eerste of twee-
de zijn geworden zich aan te mel-
den. 
Er zijn namelijk nog 5 plekken over! 
Dit jaar is er een grotere rookruim-
te in de tent. De voorverkoop van de 
kaarten voor de feesttent start op 25 
juli tijdens de Tropical Night in café 
De Praam.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Info: www.stagemusic.nl
ZATErdAG GITAArSnArEn AAnBIEdInGSdAG

GrOOT 
ASSOrTIMEnT

(GITAAr)KABELS

KLASSIEKE GITAAr
‘MArTInEZ’ 

 55,-

Zomercursus 
voor 50+
Aalsmeer - De stichting Welzijn 
Ouderen biedt van 24 juli tot en met 
18 augustus een korte zomercu-
sus aan. De cursus is bedoeld voor 
mensen die in een kort tijdsbestek 
hun Engels of Frans willen ophalen. 
Tevens is de cursus geschikt voor 
mensen die nog nooit Engels of 
Frans hebben geleerd. 
Er wordt geleerd uit een speci-
aal daarvoor samengesteld boek-
je waar veelgebruikte woorden en 
zinnen in staan. Hiermee leert men 
spreken en begrijpen zonder inge-
wikkelde grammatica regels. 
De lessen worden gegeven op dins-
dag en vrijdag. Engels is van 9.00 tot 
10.00 uur en Frans is van 10.00 tot 
11.00 uur. 
De kosten voor de cursus zijn 60 eu-
ro, exclusief het boekje, voor 8 les-
sen. De lokatie is Meander op de 
Clematishof 27. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met Caro-
lyn van Es-Smith tel. 0297-364398.

Watertoren weer open!
Aalsmeer - Na drie maanden geslo-
ten te zijn geweest mag het publiek 
aanstaand weekend de Aalsmeerse 
watertoren weer beklimmen. Van-
wege een nest valkjes bovenin de 
toren, ging de toegangsdeur naar 
de bovenste ring ‘op slot’. Een broe-
dende valk mag volgens de Fauna-
wet niet worden gestoord en dus 
vielen de maandelijkse open dagen 
in het water. Nu echter de broedpe-
riode voorbij is, kan ieder weer van 
het uitzicht genieten bovenop. Voor 

respectievelijk 2 en 1 euro voor vol-
wassenen en kinderen is een stevi-
ge stap naar de top zeker de moei-
te waard. Vooral met het zomerse 
weer kan een mooie blik op de ge-
hele Westeinder geworpen worden. 
De stichting die de watertoren be-
heert, Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, 
heeft voor de komende openingsda-
gen de toren spic en span gemaakt. 
U bent dus van harte welkom, za-
terdag of zondag tussen 13.00 en 
17.00 uur.

Aalsmeer -  Niet heel zonnig, maar 
wel warm was het afgelopen week-
end tijdens de Open Tuinen dagen. 
De KMTP organiseerde het evene-
ment en een groot aantal mensen 
gingen, veelal per fiets, hier en daar 
tuinen bekijken. 
Speciale bordjes langs de weg of 
straat gaven aan welke tuin te be-
zichtigen was. Ook kon op diver-
se adressen een boekje met deel-
nemende adressen worden aange-
schaft. Hoewel het weer een beetje 
‘drukkend’ was vooral zondag, kan 
teruggekeken worden op weer een 
geslaagd Tuinenweekend. Groot of 
klein, borders, vijvers, bijzondere 
planten... het maakt de echte tuin-
liefhebber niet uit. Als er maar iets 
moois te zien is, ontsproten aan het 
enthousiasme van de tuinier of tui-
nierster! 

Warme Open Tuinendagen
Rondleiding met uitleg van tuinbezitter De Vries aan de Aalsmeerderweg.
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Meer Jazz Café op terrein 
Coucours Hippique 
Hoofddorp - Op zondag 5 juli is het 
Meer Jazz Café voor één keer niet 
in hotel-restaurant De Beurs of in 
De Rustende Jager, maar in het res-
taurant naast de business corner op 
het terrein van het Concours Hip-
pique in Hoofddorp. 
Speciaal voor deze gelegenheid is 
een heel bijzondere band uitgeno-
digd: de cajunband Captain Gum-
bo. De vierkoppige Combo Gumbo 
komt van de zompige uiterwaarden 
van de Rijndelta. De aanstekelijke 
cajunmuziek die deze band speelt 
gaat terug naar de Franse kolonis-
ten die zich twee eeuwen geleden 
vanuit Canada in Louisiana ves-
tigden. Swingende cajun en de uit 
Creoolse muziek geëvolueerd zyde-
co en gelardeerd met aanstekelijke 
caribische ritmes brengen de luiste-
raar in de sfeer van dampende gum-

bo en zelfgestookte whiskey. Cap-
tain Gumbo heeft diverse cd’s op-
genomen. 
De band heeft eerder op het Meer 
Jazz Festival gespeeld en stond op 
programma’s van allerlei festivals in 
binnen- en buitenland, zoals de fes-
tivals in Beaux Bridge, Baton Rouge 
en New Orleans.
De bezetting bestaat uit Mark Söhn-
gen (harmonica’s, accordeon en 
zang), Gerard de Braconier (gitaar), 
Jan van den Berg (bas) en Joost 
Witte (drums en zang).
U volgt de borden naar het Con-
cours Hippique en u komt Captain 
Gumbo vanzelf tegen. Daar kunt u 
ook parkeren. De tijden zijn iets an-
ders dan gewoonlijk, dit keer na-
melijk van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
En zoals altijd is de toegang geheel 
gratis.

Drie bands uit één gezin 
in Café De Walrus
Aalsmeerderbrug - Het is al weer 
zes jaar geleden dat er een Rat-
band-avond plaatsvond in het toen-
malige Café Het Geluk. De drie 
bands uit het gezin van Jan Rat-
terman, de bassist van de bekende 
Aalsmeerse band De Klught, zullen 
alle drie te zien en te horen zijn tij-
dens de tweede Ratbandavond op 
zaterdag 11 juli. 
Vader Jan en zonen Jonne (30) en 
Klaas-Jan (28) spelen weinig sa-
men. Daarvoor zijn de muziekstij-
len te verschillend. De Klught speelt 
meestal muziek uit de zestiger ja-
ren, maar het repertoire is inmid-
dels uitgebreid. Sicilian Necktie, de 

band van Klaas-Jan gaat nog steeds 
voor muziek in Amerikaanse surf-
stijl. De bezetting is versterkt en ze 
staan weer regelmatig op het podi-
um. Zoon Jonne doet het wat rus-
tiger aan. Zijn oude band, de Solid 
Rocket Boosters, is verleden tijd. Hij 
is nu actief in de band Puik. Zij spe-
len vooral Brit-pop covers van on-
der andere Oasis en de Stereopho-
nics. Het belooft, net als zes jaar ge-
leden, weer een bijzondere happe-
ning te worden. 
De avond begint om 21.00 uur in 
Café De Walrus aan de Aalsmeer-
derdijk 452 in Aalsmeerderbrug. De 
toegang is gratis.

Optreden Davanti tijdens 
Zingen op de Zaan
Aalsmeer - Het Aalsmeers vrou-
wenensemble Davanti sluit haar sei-
zoen af tijdens het grootste volks-
feest in Zaandam Zingen op de 
Zaan. Op zaterdag 4 juli zorgen 
45 schepen vol muzikanten op de 
Zaan, tussen Knollendam en Zaan-
dam, voor een muzikaal evenement.
Tegelijkertijd vindt in het centrum 
van de stad tussen 12.00 en 18.00 
uur een korenfestival plaats. Op ver-
schillende podia zijn er optredens 
van onder andere popkoren, shan-
tykoren, meezing en smartlappen-
koren. Voor de klassieke noot is Da-
vanti gevraagd mee te werken. De 

dames zullen met hun a-capella 
zang drie keer een half uur op de 
planken staan. In de stad en rond de 
sluis is een mooie looproute langs 
de verschillende podia. Davanti is 
te horen van 12.15 tot 12.45 uur op 
podium 3 bij de Gedempte gracht 
vlakbij de Hema, van 13.45 tot 14.15 
uur op podium 1 op de Dam, en van 
15.15 tot 15.45 uur op podium 4 bij 
de Gedempte gracht vlakbij de C&A. 
Voor meer informatie over het fes-
tival: www.zingenopdezaan.nl. Voor 
meer informatie over Davanti: www.
davanti.nl of bel met P. v/d Berg. tel. 
0297-322298.  

Zangkoor, bronzen beeldje van Paul Mühlbauer

Galerie Sous-Terre viert feest 
en geeft kunstwerken weg
Aalsmeer - De meeste kunstlief-
hebbers in Aalsmeer en omgeving 
hebben inmiddels wel een bezoek 
gebracht aan galerie Sous-Terre 
Aalsmeer. De galerie, die is geves-
tigd is in de voormalige waterkel-
ders van de historische watertoren, 
bestaat inmiddels zo’n anderhalf 
jaar. In de enorme expositieruimte 
van 1000 m2 zijn steeds prachtige, 
wisselende tentoonstellingen van 
nationaal en internationaal bekende 
hedendaagse kunstenaars te zien.
Wat wellicht niet iedere bezoeker 
weet, is dat galerie Sous-Terre twin-
tig jaar geleden haar eerste vesti-
ging opende in het Noord-Brabant-
se Lithoijen, vlakbij Oss. In het sou-
terrain van hun woning startten Nol 
de Groot en zijn vrouw Bernadette, 
die zelf kunstenares is, een tentoon-
stellingsruimte. Met veel passie en 
liefde voor de kunst hebben zij een 
zeer succesvolle galerie opgebouwd 
die inmiddels uitgegroeid is tot een 
expositieruimte van 1000 vierkan-
te meter en een beeldenpark van 
30.000 vierkante meter. Ter gelegen-
heid van dit twintigjarig jubileum is 
het op zondagmiddag 20 september 
van 13.00 tot 17.00 uur feest in Li-
thoijen. Om hun klanten en bezoe-
kers te danken voor hun jarenlange 
trouw en betrokkenheid bij de ga-
lerie en de kunstenaars, geven Nol 
en Bernadette de Groot twee kunst-
werken weg. Een bronzen beeldje 
van Paul Mühlbauer met een waar-
de van 1500 euro en een schilde-
rij van Paula Evers met een waarde 
van  4500 euro. Om hiervoor in aan-
merking te komen kunnen bezoe-
kers gedurende de zomermaanden 
zowel in Aalsmeer als in Lithoijen op 
een formulier hun naam invullen en 
deze in de bussen gooien die daar 
staan opgesteld. 
In Aalsmeer kan het formulier inge-
leverd worden tot en met 13 sep-
tember 2009. In Lithoijen kan dit tot 

uiterlijk zondag 20 september 2009 
vóór 15.00 uur. Op zondag 20 sep-
tember om 15.30 uur zullen in Li-
thoijen de winnaars bekend ge-
maakt worden. Iedereen is van harte 
welkom op deze feestelijke middag, 
waarbij de gasten verwend worden 
met een hapje, een drankje en live 
muziek. Op de website kan men na-
lezen wie de gelukkige winnaars zijn 
geworden. 

Zomerexpositie
Op zondag 5 juli tussen 13.00 en 
17.00 uur opent galerie Sous-Ter-
re Aalsmeer haar jaarlijks terug-
kerende grote stockexpositie. Er is 
een zeer divers aanbod van schil-
derijen, beelden alsook keramiek en 
glasobjecten. Iedereen is van har-
te welkom. De expositie duurt tot en 
met 20 september 2009. De voor-
bezichtiging is zaterdag 4 juli. Zon-
der de overige kunstenaars tekort 
te doen, wordt bijzondere aandacht 
gevraagd voor de schilder Edo Kaaij 
(1970). Deze kunstenaar, die nog 
niet zo lang geleden is begonnen 
met schilderen, maakt een storm-
achtige ontwikkeling door. Edo laat 
zich onder meer  inspireren door 
vrouwengezichten. Het zijn geen 
traditionele portretten, maar dik in 
de verf gezette, abstracte texturen 
die moeiteloos integreren met het 
figuratieve onderwerp. Zijn werk 
is een combinatie van realisme en 
mystiek, verweven in een spel van 
kleuren en paletmesstreken. Het zijn 
intrigerende en boeiende schilde-
rijen, die de fantasie van de kijker 
prikkelen.
Galerie en beeldentuin Sous-Terre 
Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg 
is het hele jaar open op zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.  
Of op afspraak, bel 0297-364400 of 
mail naar: info@galerie-sous-terre.
nl. Voor meer informatie: www.gale-
rie-sous-terre.nl 

Ophelia schilderij van Edo Kaaij

Speciaal concert Sursum 
Corda bij C1000
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
geeft Sursum Corda een speciaal 
concert bij de C1000 in de Opheli-
alaan vanaf 19.00 uur. 
De vereniging doet mee met de 
Spek de kas van je club actie bij de 
C1000. Op het programma staan 
Hollandse hits van onder ande-
re Jan Smit en Gerard Joling, maar 
ook bekende klassiekers van Gilbert 
Bécaud. Muziekvereniging Sursum 
Corda wil graag haar instrumenta-
rium vernieuwen, zodat voor leer-
lingen een goed instrument gebo-

den kan worden. Bij iedere 10 eu-
ro aan boodschappen ontvangen 
klanten een muntje wat aan de club 
gedoneerd kan worden in specia-
le spaarpotten achter de kassa. Tot 
en met zaterdag loopt deze clubac-
tie, en Sursum Corda kan uw munt-
jes nog heel goed gebruiken, want 
de vereniging staat op dit moment 
nog op de laatste plaats. 
Dus steun de muziekvereniging in 
deze laatste week van de clubac-
tie en doneer uw muntjes aan Sur-
sum Corda!

Aalsmeer - Op de laatste repeti-
tie avond van Con Amore ging het 
iets anders dan gewoon; de mannen 
hadden hun dames meegebracht. 
Na eerst de zangtechnische  aan-
wijzingen van Theo te hebben aan-
gehoord en gezamenlijk enkele ca-
nons te hebben gezongen verzorgde 
Aalsmeers Mannenkoor ’Con Amo-
re’ een klein concert voor de vaste 
aanhang van het koor.
Na de koffie en cake nam de voor-
zitter het woord en memoreerde dat 
het dit jaar wel wat rustiger was ge-
weest dan het jubileumjaar. Daar-
na richtte hij het woord tot de jubi-
laris Rinus Kreeft, veertig jaar zan-
ger bij Con Amore. Rinus heeft alle 
dirigenten en voorzitters van de ver-
eniging meegemaakt, verschillen-
de jubilea’s, hoogte- en dieptepun-
ten, maar altijd een trouw lid van het 
koor gebleven. Tevens was hij altijd 
bereid om een helpende hand toe 
te steken.
De voorzitter spelde hem de gou-
den koorspeld op en overhandigde 

hem de oorkonde van de bond en 
het aandenken van veertig jaar lid-
maatschap. De vrouw van Rinus, die 
al veertig jaar op de repetitieavond 
haar man moet missen, kreeg een 
bos rozen. Onder het genot van een 
hapje en een drankje verbleef men 
nog enige tijd in gebouw Irene, het 
repetitie lokaal van Aalsmeers Man-
nenkoor ,’Con Amore’.
Na verloop van tijd nam de voor-
zitter nogmaals het woord met de 
mededeling dat de nestor van Con 
Amore, Willem Buskermolen, de-
ze avond voor de laatste maal mee 
had gezongen met het koor. Meer 
dan veertig jaar heeft hij zijn partij-
tje meegezongen en nu is het ge-
noeg. Als je 88 jaar bent moet je ook 
kunnen stoppen toch? Volgens Wil-
lem was zijn gehoor niet meer opti-
maal en ook zijn algehele gesteld-
heid was mede de oorzaak van zijn 
beslissing. 
De koorleden worden op maandag 
17 augustus weer verwacht op de 
repetitieavond.

Huldiging en afscheid bij 
mannenkoor Con Amore

Het piepjonge Allergic to horses

3 Alternatieve rockbands in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
spelen er drie bands in de N201: Al-
lergic to horses, Definitions en The 
Civets. De eerste keer dat Allergic to 
horses in de N201 speelde stonden 
veel mensen versteld dat niet alleen 
oudere mannen, maar ook de jeugd 
bluesrock speelt. 
Allergic to horses bestaat namelijk 
uit drie heel jonge jongens die het 
oude geluid in een hagelnieuw jas-
je steken en daarmee de zaal flink 
op zijn kop weten te zetten. Het 
Aalsmeerse Definitions speelt in-

strumentale rocknummers en The 
Civets uit Amsterdam lekker eigen-
tijdse alternatieve rock. De zaal is 
open vanaf 21.00 uur en de entree 
is gratis.
In tegenstelling tot de afgelopen ja-
ren is de N201 in de zomervakan-
tie in ieder geval op vrijdag gewoon 
open. Kijk even in de agenda op de 
website wat er allemaal te doen is: 
www.n201.nl. Volgende week zater-
dag is bovendien de eerste schuim-
party van het jaar, dus zet deze vast 
in de agenda!

14-Jarige mode-ontwerpster 
exposeert op ‘Kinderzolder’
Aalsmeer - ‘Made by Diede’ heet 
de expositie die vanaf vandaag, don-
derdag 2 juli, is te zien op de Kinder-
kunstzolder van het Oude Raadhuis. 
De 14-jarige Diede Daalman neemt 
je mee naar de snelle wereld van 
mode en kleding met mode-ont-
werpschetsen en zelfgemaakte kle-
ding. Het begon allemaal in groep 7, 
toen haar afgeknipte spijkerbroek 

en haar dubbele stropdas een suc-
ces bleken te zijn. U/je bent van 
harte welkom op de Kinderkunstzol-
der van het Oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat 9. Deze expositie is te 
zien tot en met 2 augustus. De toe-
gang is gratis en de expositieruimte 
is geopend van donderdag t/m zon-
dag, tussen 14.00 en 17.00 uur.
Info: tel. 0297-344318.
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Nieuwbouw Flower Direct
Aalsmeer - De Aalsmeerse bloe-
men exporteur Flower Direct groeit 
gestaag. In de afgelopen tien jaar 
is de omzet gestegen tot 30 mil-
joen. Om voldoende ruimte te heb-
ben om verder door te groeien be-
sloot vorig jaar de in 2008 verkozen 
ondernemer van het jaar van de re-
gio Noord-Holland, een nieuw be-
drijfspand te gaan bouwen op een 
steenworp afstand van de bloemen-
veiling in Aalsmeer. In januari 2009 
wordt het nieuwe bedrijfspand aan 
de Randweg in Uithoorn betrokken. 
Op meer dan 8300 vierkante meter 
worden verwerkingsruimte, koelcel-
len, laadruimte  en kantoren gerea-
liseerd. Dat Flower Direct grote am-
bities heeft blijkt uit de verdiepings-
vloer van 8000 vierkante meter die 
ze laat aanbrengen en de 8720 vier-
kante meter kasruimte die ze achter 
het perceel beschikbaar heeft voor 
toekomstige doorgroei mogelijkhe-
den. Directeur van Flower Direct, 
Johan Hassing, is enthousiast over 
zijn nieuwbouw: “Ons nieuwe pand 
biedt ruim voldoende mogelijkheden 
om verder door te groeien. Natuur-
lijk staat de bloemenbranche onder 

druk, maar ook in deze tijd zijn er 
wel degelijk groeikansen. Dit doen 
we samen met goede partners die 
ons concept verstevigen. We laten 
hierom in ons pand direct een ver-
diepingsvloer van nog eens 8000m2 
aanbrengen waarop diverse part-
ners samen met ons hun organisa-
ties kunnen uitbouwen. Op die wijze 
maken wij gebruik van elkaar kracht 
en zijn we optimaal voorbereid voor 
de toekomst!” De aannemer Bosman 
B.V. uit Aalsmeer is verantwoordelijk 
voor de bouw. De directie van Bos-
man: “Ondanks dat de bouwsector 
in zwaar weer zit, gaat het goed met 
onze organisatie. De recente nieuw-
bouw van Flower Direct, is hiervan 
het bewijs. Wij beschikken namelijk 
over een eigen woning- en utiliteits-
bouwtak, zodat in combinatie met 
de techniek uit de kassenbouw, op 
economische wijze ook alle soorten 
bedrijfsruimtes gerealiseerd kunnen 
worden. Variërend van een eenvou-
dige bloemenverwerkingsruimte, tot 
een high-tech bedrijfsgebouw. Bij 
het nieuwe bedrijfsgebouw van Flo-
wer Direct komen deze disciplines 
goed tot uiting” 

AutoRent Amstelveen en Van Kouwen 
Groep, een sterke combinatie!
Streek - Afgelopen dinsdag heeft 
Lex Hendrikse, namens de Van Kou-
wen Groep, de twintigste auto in een 
jaar tijd afgeleverd aan Norbert Sijp-
kens en Marc Peereboom van Au-
toRent Amstelveen! Zowel voor Van 
Kouwen als voor AutoRent Amstel-
veen een bijzonder moment, niet al-
leen door het aantal auto’s wat bin-
nen een jaar is afgenomen maar ook 
omdat het een zeer exclusieve Opel 
GT Cabriolet was. AutoRent Amstel-
veen is gevestigd aan de Smederij 2 
in Amstelveen, op het bedrijventer-
rein Legmeer en is uw partner voor 
verhuurder voor de hele regio. Ver-
vangend vervoer voor scherpe prij-
zen met de allerbeste service is het 
motto. Voor de zakelijke rijder staat 
AutoRent Amstelveen bekend om de 
zeer goede en flexibele Shortlease 
contracten. Het uitgebreide wagen-
park bestaat uit 120 auto’s, van een 
kleine personenauto tot bestelbus-
sen met laadklep. Maar ook het hu-
ren van een motor scooter behoort 
tot de mogelijkheden en sinds vo-
rige week dus ook van een gloed-

Komende zaterdag zomerse 
uitdeelactie Ophelialaan
Aalsmeer - Aankomende zater-
dag 4 juli is het de eerste zater-
dag van de zomervakantie, en dat 
is een goede gelegenheid voor de 
Ophelialaan om iets leuks te doen 
voor haar winkelend publiek. Aan-
staande zaterdag worden er weer 
leuke en zomerse verrassingen uit-
gedeeld namens de Opheliawinke-
liers en natuurlijk is het iets dat aan-
sluit bij datgene waarmee iedereen 
op dit moment mee bezig is. Heer-
lijk zomer vieren, op vakantie gaan, 
uitstapjes ondernemen, er op uit 
gaan en genieten. Het cadeau dat 
wordt uitgedeeld sluit hier naadloos 
op aan en zal zeker een leuke aan-
vulling gaan vormen op de vakan-
tiepret, of u nu weggaat of niet, dat 
maakt niet uit. De winkeliers van de 

Ophelialaan delen maandelijks pre-
sentjes uit, omdat zij aan het winke-
lend publiek duidelijk willen maken 
hoezeer zij het waarderen dat men 
in de Ophelialaan winkelt. Nog maar 
kort geleden zijn winkelende vaders 
in het zonnetje gezet met de Vader-
dagaktie. Dit keer kan iedereen die 
in de Ophelialaan zijn of haar bood-
schappen doet worden aangespro-
ken om deze leuke attentie die ie-
dereen kan gebruiken, in ontvangst 
te nemen. Wat er uitgedeeld gaat 
worden blijft traditioneel nog even 
geheim, maar iedereen zal er van 
kunnen genieten. Dus als u aan-
staande zaterdag in de Ophelialaan 
komt winkelen, wie weet, ontvangt u 
wel een van de vakantie-sfeerverho-
gende attenties.

Aalsmeer  - C1000 Koster uit 
Aalsmeer is dit jaar wederom spon-
sor van de Summer Dance Party, die 
op 15 augustus op het Surfeiland 
wordt gehouden. 
Eigenaar Kees Jan Koster teken-
de dinsdag 23 juni het sponsorcon-
tract met de organisatie. De Sum-
mer Dance Party wordt dit jaar voor 
de tiende keer georganiseerd en 
belooft een extra bijzondere editie 
te worden. De organisatie van het 
feest is inmiddels in volle gang. De 
komende weken zal de organisa-
tie trachten meer sponsors voor het 

evenement te werven. 
“Er zijn diverse zeer interessante 
mogelijkheden voor bedrijven om 
hun naam aan het evenement te 
koppelen, gebruik te maken van on-
ze faciliteiten, of op vele andere ma-
nieren. Als organisatie denken we 
hier graag over mee”. Aan het woord 
organisator Barend Biesheuvel van 
Blue Magic Licht & Geluid. Bedrij-
ven die interesse hebben, kunnen 
contact opnemen met de Stichting 
Summer Dance Party via info@sum-
mer-dance-party.nl of bel, tel. 0297– 
346320.

Nog sponsors gezocht voor 
Summer Dance Party

Speelrups voor Boerengrut
Aalsmeer - Op zaterdag 20 juni hebben de peuters van Kinderhof 
Boerengrut, dat in het Zorgcentrum gevestigd is, een cadeau gekre-
gen van Hotel Aalsmeer. Een speelrups werd binnen gebracht. De 
vaders van de peuters hebben het speeltuig in elkaar gezet. De rups 
heeft veel speelmogelijkheden. Je kunt er onderdoor kruipen en dan 
door de grote gaten loeren, erop klimmen en ziten. De kinderen zijn 
er erg blij mee!

Rabobank lanceert streek-
rekening ‘Groene woud’
Aalsmeer - Het Nationaal Land-
schap ‘Het Groene Woud’ en zes lo-
kale Rabobanken introduceren de 
Rabo StreekRekening. Dit is een be-
drijvenspaarrekening waarbij Ra-
bobank vijf procent van de jaarlijk-
se rentevergoeding schenkt aan 
een naburig landschap. Deelne-
mende bedrijven kunnen eenzelf-
de percentage (of meer) aan het 
landschap doneren. ‘Rabobank wil 
hiermee vanuit haar maatschap-
pelijke rol - samen met onderne-
mers - steun bieden aan de Natio-
nale Landschappen,’ zo verklaarde 
Piet van Schijndel, lid van de raad 
van bestuur Rabobank Nederland, 
bij de Ondernemerstafel in Eind-
hoven. Eveneens aanwezige minis-
ter Gerda Verburg van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit compli-
menteerde betrokken partijen met 
dit MVO-initiatief. Hoewel de eco-
nomische situatie voor veel bedrij-
ven op dit moment moelijk is, lan-
ceert Rabobank een bedrijvens-
paarrekening met een ‘groen rand-
je’ ten behoeve van de Nationale 
Landschappen. Ook in deze tijden 
zijn er bedrijven die sparen en die 
oog houden voor de MVO-aspecten 
van het ondernemerschap en hun 
omgeving. Dit komt tot uiting in de 
eerste Rabo StreekRekening waar-
bij een deel van de rentevergoeding 
ten goede komt aan landschap ‘Het 
Groene Woud’. De betrokken Rabo-
banken in die regio zijn: Sint-Oe-
denrode Schijndel, Dommel en AA, 
De Leijstroom, Hilvarenbeek Oister-
wijk, Het Groene Woud Zuid en ‘s 
Hertogenbosch en omstreken.
Het concept van de streekrekening 
sluit aan op de wensen van bedrijfs-
klanten en de Rabobanken om het 

Nationaal Landschap Het Groene 
Woud te behouden. Tegelijk is het 
voor landschappen een nieuwe en 
aantrekkelijke manier om inkom-
sten te genereren. Het concept van 
de streekrekening is zo ontwikkeld 
dat het ook is in te zetten bij andere 
Rabobanken met andere nationale 
of regionale landschappen. Zo heeft 
de Rabobank onlangs een conve-
nant afgesloten met De 12 Land-
schappen - de unie van 12 provinci-
ale landschappen - waarmee meer 
streekrekeningen tot stand kunnen 
komen. Niet alleen zakelijke klan-
ten, ook de decentrale overheden, 
zoals gemeenten en waterschap-
pen, kunnen gebruik maken van de 
Rabo StreekRekening. Voor deze in-
stanties is de streekrekening een 
passende mogelijkheid om finan-
ciele reserves op een maatschap-
pelijk verantwoorde wijze te laten 
renderen. Bedrijven, instellingen 
en overheden kunnen bij één van 
de zes deelnemende Rabobanken 
een streekrekening voor het Natio-
naal Landschap Het Groene Woud 
openen. De streekrekening is een 
dagelijks opvraagbare spaarreke-
ning met een rentevergoeding van 
2,5 % op dit moment. Door te spa-
ren, spaart de rekeninghouder ook 
voor het Nationaal Landschap Het 
Groene Woud. De lokale Rabobank 
maakt ieder jaar 5% van de uitge-
keerde rente over aan dit landschap. 
Daarnaast wordt de rekeninghou-
der gevraagd om ook 5% (of meer) 
te schenken. De gelden worden ge-
bruikt voor projecten op het gebied 
van natuurontwikkeling en het aan-
jagen van duurzame economische 
ontwikkelingen in het Nationaal 
Landschap Het Groene Woud.

nieuwe Opel GT, uiteraard zonder 
reclame!  
Van Kouwen Groep heeft vestigin-
gen in Mijdrecht, Aalsmeer, Amstel-
veen en Amsterdam en maakt veel 
gebruik van AutoRent Amstelveen. 
Klanten die hun auto voor service in 
de werkplaats brengen en vervan-
gend vervoer nodig hebben, maken 
gebruik van het eigen wagenpark 
van Van Kouwen en AutoRent Am-
stelveen. 
Ook als een auto voor schade in de 
werkplaats komt, neemt Van Kou-
wen alle zorgen uit handen en regelt 
alles. AutoRent Amstelveen regelt 
direct een vervangende auto gedu-
rende de reparatie en Van Kouwen 
zorgt dat de auto zo snel mogelijk 
weer gereed is. Kortom, AutoRent 
Amstelveen en Van Kouwen, een 
sterke combinatie die er samen voor 
zorgen dat u altijd mobiel blijft! Spe-
ciaal voor deze gelegenheid biedt 
AutoRent Amstelveen de Opel GT 
bij een reservering in de maand ju-
li aan voor 250 euro. Vrijdagmiddag 
ophalen en maandagochtend weer 

terug, een unieke mogelijkheid om 
in de legendarische roadster, voor-
zien van een 2.0l Turbo motor met 
265 pk, te cruisen! 
En als klap op de vuurpijl vergoedt 

Van Kouwen deze huurkosten in-
dien u voor 31 augustus overgaat 
tot aanschaf van een nieuwe auto 
in één van de vestigingen van Van 
Kouwen!

Bacchus houdt 
een zomerstop 
Aalsmeer - Zaterdagavond 4 juli is 
het je laatste kans om voor de zo-
mer nog even bij te praten in Bac-
chus. Na weer een boeiend cultu-
reel seizoen, met succesvolle caba-
ret- en jazz avonden met goede ar-
tiesten gaat Bacchus per 5 juli de 
zomerstop in. 
Dat wil niet zeggen dat er stil ge-
zeten gaat worden. Er gaat veel ge-

klust worden om Bacchus weer he-
lemaal klaar te maken voor het nieu-
we seizoen. De techniek gaat verbe-
terd worden en ook zal op sommi-
ge plekken de verfkwast nodig zijn. 
Op 22 augustus gaat Bacchus weer 
open en op zaterdag 5 september 
zal Bacchus het nieuwe programma 
aan het publiek presenteren. De-
ze Bacchiaanse uitmarkt zal in de 
middag beginnen waarbij een aan-
tal enthousiaste vrijwilligers voor 
heerlijk eten gaat zorgen. Interes-
se? Houd de website van Bacchus 
in de gaten!

Trendy cadeauwinkel in Zijdstraat
Nieuwe winkel de Lotus 
opent zaterdag haar deuren
Aalsmeer -Een nieuwe aanwinst 
voor de Zijdstraat. Tegenover Ron 
Steen opent zaterdag home decora-
tion en giftshop de Lotus haar deu-
ren. Veel mensen kijken vreemd op 
als je zegt dat je een nieuwe win-
kel gaat beginnen, zegt Erna van 
de Broeck de eigenaresse van de 
Lotus. “ Het was echter al zo lang 
een droom van mij om ooit een ei-
gen winkel te beginnen en nu deed 
de kans zich voor.” De Lotus wordt 
een home decoration en giftshop 
waar mensen bijvoorbeeld voor ver-
jaardagen allerlei spulletjes voor in 
huis kunnen kopen tegen een be-
taalbare prijs.  Leuke schilderijtjes. 
vazen, tafels en borden kleuren het 

trendy assortiment.“ Het assorti-
ment wordt elke week ververst, als 
iets op is komt dat ook niet meer te-
rug in de winkel. Zo kunnen mensen 
dus steeds weer nieuwe voorwer-
pen in de winkel aanschouwen. De 
klant is koning dus we kunnen wel 
altijd nog dingen bestellen als die 
niet meer op voorraad zijn.” De win-
kel straalt veel warmte uit, met een 
mooi houten plafond als trekpleis-
ter. “Mensen moeten zich thuis voe-
len in mijn winkel.”
Op zaterdag 4 juli, vanaf 15.00 uur is 
iedereen van harte welkom om een 
kijkje te nemen in de nieuwe winkel.
Op dinsdag 7 juli is de winkel offici-
eel open voor verkoop. 

ingezonden
Afval weer opgeruimd, pluim voor 
de gemeente-medewerkers
Met grote regelmaat wordt er bij de 
glascontainer aan de Zwarteweg 
grof vuil en andere rommel neerge-
zet. Ik bel hier over met de gemeen-
te en de boel wordt opgeruimd. Af-
gelopen dinsdag was het weer zo-
ver, een grote bende rond de con-
tainer. Na een persoonlijke melding 
op het gemeentehuis bij de receptie 
werd twee uur later bij mij aange-
beld door een medewerker van de 
gemeentewerf met de mededeling 
dat de troep was opgeruimd.  Kijk, 

dat vind ik een pluim waard. Er valt 
misschien wel eens te mopperen op 
de laksheid van ambtenaren, maar 
hier werd duidelijk zeer adequaat 
gereageerd, dus een compliment 
waard. Helaas zal ik eerdaags wel 
weer moeten melden dat er rommel 
onterecht  is gestort  bij de glascon-
tainer, maar ik weet tenminste dat 
het meteen wordt geruimd.
 
Rudolf Guldemond
Clusiusstraat 22

Boetes voor wildpoepende paarden?
Aalsmeer - Zaterdag 27 juni, een 
mooie zwoele avond, veel regen 
voorspeld maar het centrum van 
Aalsmeer blijft op een enkel spatje 
na droog. Mensen luisteren onder 
het genot van een drankje naar de 
bands die bij de horecagelegenhe-
den spelen. De sfeer is supergezel-
lig! Jong en oud vermaken zich pri-
ma. Tot... tegen 01.00 uur een 69-ja-
rige man een plasje moet plegen, in 
het steegje bij Schoonenberg. Na-
tuurlijk mag dat niet in het open-
baar. De politie sprak de man hier-
op aan, waarop de man doorloopt 
linksaf de Zijdstraat in. Ook op het 
bevel om zijn ID te tonen reageert 
de man niet. Is allemaal niet goed te 
praten, maar wat er daarna gebeurt 
is werkelijk overdreven. Twee politie 
te paard komen met een noodgang 
uit het steegje rijden, 1 ruiter blijft 
voor het steegje staan, de andere 
ruiter dendert gewoon door het pu-
bliek (naar schatting ruim 100 man), 
heeft nauwelijks zijn paard onder 
controle en slaat de wildplasser in 
de boeien!!! Omstanders schrikken 
zich kapot, mensen vallen en dat 

alles om een oudere man die een 
plasje heeft gedaan.
De toon is duidelijk gezet door de 
politie. Later hoorde ik dat de man is 
afgevoerd naar het politiebureau, in 
de cel is gezet (veters uit de schoe-
nen, ketting/armband/ring af). Een 
buurman heeft nog geprobeerd 
de politie tot reden/kalmte te krij-
gen maar het mocht niet baten. ‘s 
Nachts om 3.30 uur is de man vrij-
gelaten.
Ik begrijp echt wel, wildplassen mag 
niet, ID tonen is verplicht als iemand 
zich ‘verdacht gedraagt’, dus voert 
de politie Aalsmeer deze charge uit. 
Dat veel mensen gewoonweg omver 
gelopen werden door het paard, dat 
er na dit incident een nare sfeer ont-
stond deert de politie waarschijn-
lijk niet.
Tot slot... bestaan er ook boetes voor 
wildpoepende paarden, want deze 
bolus mochten de horecaonderne-
mers en medewerkers zelf oprui-
men.

Emmy Huis, Kudelstaart
emmy_huis@hotmail.com

ingezonden
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Circus in Carré bracht Johan en Alie bij elkaar

Echtpaar De Heus-Van Eijk 
60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Maandag 29 juni vier-
den Johan de Heus en Alie van Eijk 
dat ze 60 jaar geleden elkaar het ja-
woord hebben gegeven in het ou-
de Raadhuis in Aalsmeer. Hun wo-
ning aan de 1e J.C. Mensinglaan 
was vrolijk versierd en de vlag hing 
uit. Die ochtend werd het diaman-
ten bruidspaar verblijd met een be-
zoekje van burgemeester Pieter Lit-
jens, die zijn felicitaties kwam bren-
gen en hen namens het gemeente-
bestuur een mooi boeket bloemen 
kwam overhandigen.  In het bijzijn 
van dochter Jenneke en de zus van 
Alie werden herinneringen opge-
haald van de afgelopen 60 jaar sa-
men. 
Johan en Alie leerden elkaar ken-
nen tijdens een circus in Carré. Een 
vriend van Johan vroeg zijn gezel-
schap omdat hij die avond op stap 
zou gaan met twee dames, waaron-
der Alie. Die avond sloeg de vonk 
over. “De tribunes waren toen nog 
niet afgeschermd en ik mocht er-
voor zorgen dat ze niet naar bene-
den zou vallen,” vertelt de 80-jari-
ge Johan.  Samen hebben ze één 

dochter gekregen, die de trotste 
moeder en oma is van twee zoons 
en twee kleindochters. “Nu woont 
mijn dochter in Sassenheim, maar 
toen ze in Aalsmeer woonde, heb-
ben we veel met onze kleinzoons 
gedaan,” zegt mevrouw De Heus. 
“Ik heb ze onder ander leren zwem-
men, wat een grote hobby van me 
is.” Vanaf haar zevende jaar is ‘Far-
regatter’ Alie een echte waterrat. Als 
kind bracht ze veel tijd door aan de 
waterkant, zwom lange afstanden  
en heeft waterpolo gespeeld. Die 
sportiviteit en haar doorzettingsver-
mogen hebben ervoor gezorgd dat 
ze bijna hersteld is van een hersen-
infarct, waarbij ze aan de linkerkant 
verlamd is geweest. “Het afgelopen 
jaar was niet makkelijk, maar het 
gaat steeds beter. Binnenkort ga ik 
weer met mijn zus zwemmen.”
Johan is geboren in de Amstelhoek 
en heeft de eerste jaren na de oor-
log met Alie en zijn dochter bij zijn 
ouders ingewoond in Uithoorn. La-
ter heeft het gezin in de Gloxini-
astraat gewoond en nu woont het 
echtpaar alweer 40 jaar met veel 

plezier in hun huidige woning. 
Johan is altijd een doener geweest 
en heeft veel werk aangepakt. Van 
hoefsmid, bus- taxi- en vrachtwa-
genchauffeur, is hij bij de veiling te-
recht gekomen als parkeerwacht en 
later beveiligingsbeambte. Voor het 
vele vrijwilligerswerk bij de Open 
Hof kerk, buurtvereniging Ons Ge-
noegen en de zaalvoetbal, heeft hij 
zelfs een koninklijk lintje mogen 
ontvangen. “Nu doe ik het wel iets 
rustiger aan en geniet er erg van 
als ik met Joey, het hondje van on-
ze dochter, een rondje kan maken 
op mijn scootmobiel,” zegt een te-
vreden Johan.  Volgens de 84-jarige 
Alie is het geheim van een goed hu-
welijk dat je elkaar de vrijheid moet 
gunnen. “Natuurlijk heb je ook wel 
eens wat mindere periodes, maar 
je moet ook leren om op z’n tijd je 
mond te houden.” Met deze instel-
ling en de positieve kijk op het leven 
spreekt het diamanten bruidspaar af 
dat ze burgemeester Litjens over vijf 
jaar weer met een kopje koffie zul-
len ontvangen. 
Tekst en Foto Ilse Zethof

Aalsmeer - Uit recent onderzoek 
van het weekblad Elsevier naar de 
beste woongemeenten van Neder-
land is Aalsmeer op een 132e plaats 
gerangschikt. Gekeken werd onder 
meer naar werkgelegenheid, socia-
le voorzieningen, cultuur, uitgaans-
leven en criminaliteit. Elsevier ver-
geleek alle 441 gemeenten met el-
kaar op basis van deze onderwer-
pen. De gemeente Aalsmeer werd 
vooral slecht beoordeeld op de be-
reikbaarheid, en op de woonvoor-
zieningen in het dorp. Goede scores 
werden behaald op het terrein van 
de arbeidsmarkt en op cultureel ge-
bied zoals recreatie en het uitgaans-

leven. De beste woongemeente van 
2009 is Naarden, op de voet gevolgd 
door Amstelveen.  Op nummer drie 
staat de gemeente Heemstede. Niet 
toevallig alle drie middelgrote ste-
den die vlak onder de rook van een 
grote stad liggen. Alle voorzienin-
gen zijn vlak in de buurt en men 
heeft toch niet de drukte van een 
grote stad. Dat is volgens Elsevier 
waar men naar op zoek is. Mensen 
willen het liefst alle voorzieningen 
zo dicht mogelijk in de buurt heb-
ben en daarbij moeten de kinderen 
rustig buiten kunnen spelen. Ook 
wil men niet te ver van het werk en 
het uitgaansleven wonen. 

Kudelstaart - Zoals in veel andere 
gemeenten bestaat er in Aalsmeer 
een wachtlijst voor ouders die hun 
kind willen aanmelden voor buiten-
schoolse opvang. De aanbieders 
van buitenschoolse opvang zoe-
ken naar mogelijkheden om deze 
kinderen alsnog te kunnen plaat-
sen, maar vooralsnog biedt dit nog 
geen uitzicht op het afnemen van de 
wachtlijsten. Basisschool De Graan-
korrel te Kudelstaart heeft hierin zelf 
het initiatief genomen. Per 17 au-
gustus zal de school ruimte bieden 
aan buitenschoolse opvang. Hier-
voor gaat de Graankorrel de samen-
werking aan met het Kootertje, een 

organisatie voor kinderopvang die 
inmiddels op 16 locaties in Haarlem, 
Heemstede  en Nieuw-Vennep bui-
tenschoolse opvang aanbiedt.  
Het Kootertje en de Graankorrel 
zullen zoveel mogelijk afstemming 
zoeken in de omgang met de kinde-
ren zodat er sprake zal zijn van een 
eensluidende aanpak. Ouders van 
de Graankorrel zijn inmiddels al ge-
informeerd. De beschikbare plaat-
sen zijn uitsluitend bestemd voor de 
leerlingen van de Graankorrel. Voor-
alsnog wordt gestart met één groep 
van maximaal 25 kinderen. Na een 
jaar wordt gekeken of er behoefte is 
aan uitbreiding. 

Uitbreiding buitenschoolse 
opvang in Kudelstaart

Gemeente Aalsmeer op 132e 
plaats in woonindex Elsevier

Kudelstaart - De realisatie van de 
bouw van de woningen van Proos-
dij-Noord, aan de kant van de 
Hoofdweg, wordt uitgesteld. Op dit 
moment wordt hiervoor een nieuw 
plan gemaakt en worden alle daar-
voor benodigde onderzoeken ge-
daan en rapporten geschreven. De 
verwachting is dat dit in september 
van dit jaar afgerond is. Voordat hier 
officiële besluitvorming door college 
en gemeenteraad over plaatsvindt, 
zullen de bewoners over dit plan ge-
informeerd worden. De datum moet 
nog worden vastgesteld.
Wel zal het naar verwachting nog 
zeker een jaar duren voordat daad-
werkelijk gestart kan worden met 
de bouw. Gemeente Aalsmeer en 
de ontwikkelaar willen dan ook de 
braakliggende gronden opknappen. 
Dit houdt in dat voor de bouwva-
kantie zoveel als mogelijk de terrei-
nen worden opgeruimd. Hierbij gaat 
het om bouwafval, bouwmateria-
len, puinfundering, e.d. De terreinen 

moeten niet meer gebruikt worden 
als opslagterrein voor grond waar 
dan ook vandaan. Hiervoor is bin-
nen de gemeente een andere plaats. 
Alle betrokkenen zijn hiervan op de 
hoogte gesteld. Tijdens de bouwva-
kantie zijn er geen werkzaamheden. 
Wanneer toch sprake is van grond-
activiteiten, graag contact opnemen 
met de servicelijn van de Gemeente 
Aalsmeer, tel. 0297-387575. Tevens 
willen de gemeente en ontwikke-
laar de officiële toegangsweg naar 
het woningbouwplan aanleggen in 
tijdelijk asfalt. Eerst zal midden au-
gustus, direct na de bouwvak, het 
riool worden aangelegd waarna er 
begin september geasfalteerd kan 
worden. De huidige geasfalteerde 
weg voor bouwverkeer wordt dan 
voor de komende tijd uit het verkeer 
genomen en de bebording zal wor-
den aangepast. Voor meer informa-
tie over de uitvoering kunt u con-
tact opnemen met de heer Hoog-
land (Grontmij), tel. 06-53576754.

Opknapwerkzaamheden van 
Proosdij-Noord in Kudelstaart

Aalsmeer - Deze week levert BAM 
Woningbouw Amsterdam de eer-
ste woningen op van project Nieuw 
Oosteinde in Aalsmeer. Het totale 
plan bevat 118 eengezinswoningen 
en 18 appartementen. 
Bijzonder aan dit project is dat de 
vormgeving teruggrijpt op de archi-
tectuur van diverse villawijken die 
ontstaan zijn tussen 1936 tot 1956. 
Kenmerkend voor de architectuur 
zijn de rank gedetailleerde daken en 

rode dakpannen. De gevelvlakken 
bestaan uit gele bakstenen, afge-
wisseld met wit geschilderde vlak-
ken. Vanaf 2 juni is BAM Woning-
bouw begonnen met het afbou-
wen van de woningen. Het project 
is overgenomen van Van Hoogevest 
bouw dat eerder dit jaar failliet ging. 
BAM Woningbouw Amsterdam ver-
wacht de laatste woning van de in 
totaal 136 woningen in mei 2010 op 
te leveren.

Eerste woningen Nieuw 
Oosteinde opgeleverd

Foto’s: Ronald van Doorn.

Brandweer Aalsmeer naar 
autobrand in Uithoorn
Aalsmeer - Dinsdagavond rond 
23.00 uur stond op de Randweg in 
Uithoorn een auto in lichterlaaie. De 
brandweer van Aalsmeer werd op-
geroepen en had flink werk aan het 
blussen van het brandende voer-

tuig. Het duurde even voordat het 
vuur uit was. 
De brandweer bluste met speciaal 
schuim om de vlammen te doven. 
De auto is vrij wel zeker aangesto-
ken.

Vlindermes in 
beslag genomen
Aalsmeer - Van een 17-jarige 
Aalsmeerder is zondagmorgen rond 
3.20 uur een vlindermes afgenomen. 
Eerder kreeg de politie een mel-
ding binnen over een vechtpartij die 
plaats zou hebben op de Horten-
sialaan. Dat was echter vals alarm. 
Bij fouillering van de 17-jarige jon-
gen kwam het mes boven water. Het 
wordt beschouwd als verboden wa-
pen en is in beslaggenomen. 

Hoofdwond na 
val met fiets
Aalsmeer - Een 49-jarige Aalsmeer-
der is zondagmorgen 28 juni om-
streeks 3.00 uur op het Driekolom-
menplein gevallen met zijn fiets. De 
man raakte gewond aan zijn hoofd 
en is naar het VU-ziekenhuis toe 
gebracht.

Rijverbod voor 
Hoofddorper
Aalsmeer - Een 38-jarige man uit 
Hoofddorp kreeg zondagmorgen 
28 juni rond 4.00 uur een rijverbod 
opgelegd van vier uur. Even daar-
voor reed hij luid claxonerend door 
de Marktstraat langs politieagen-
ten. Die hielden de man aan, roken 
een alcohollucht en lieten hem bla-
zen. De tweede blaastest leverde de 
Hoofddorper een rijverbod op.

Amendementen en moties 
bij diverse punten in raad
Aalsmeer - Het onderwerp Voorbe-
reidingsbesluit waarin het College 
de Raad vraagt te verklaren dat be-
stemmingsplannen worden voorbe-
reid voor gebieden/percelen die zijn 
aangegeven in het besluit en de bij-
behorende kaarten en het voorbe-
reidingsbesluit in werking treedt met 
ingang van 3 juli 2009 voor de duur 
van een jaar, was voor de PACT frac-
tie en voor AB aanleiding een amen-
dement in te dienen. 

In het amendement van PACT wordt 
aangegeven voor het Uiterwegge-
bied een eerste herziening van het 
bestemmingsplan in voorbereiding 
is en die eerste herziening (alsnog) 
als een integrale herziening van het 
bestemmingsplan kan worden op-
gepakt, dit in relatie met de recent 
aangenomen motie met betrekking 
tot de (ligging van) de rode contour 
en de Wet ruimtelijke ordening (digi-
talisering en uniformering van voor-
schriften). Voorgesteld wordt het 
raadsbesluit enigszins te wijzigen 
en te verklaren dat bestemmings-
plannen worden voorbereid voor de 
gebieden die als zodanig zijn weer-
gegeven op de bij het besluit beho-
rende en als zodanig gewaarmerk-
te kaarten, waarbij het voorberei-
dingsbesluit voor het Uiterwegge-
bied gehandhaafd blijft. Het amen-
dement krijgt steun van de fracties 
van CDA en VVD. Het amendement 
van AB ging verder want hierin werd 
gevraagd de Oosteinderweg en om-
streken, Uiterweg-Plasoevers en 
Dorp in het geheel te betrekken in 
plaats van de door het College voor-
gestelde selectie maar dat amende-
ment werd ingetrokken. Het Voor-
bereidingsbesluit werd later raads-
breed gesteund, waarbij de AB frac-
tie aangaf “met moeite” mee te gaan. 
Ook bij de behandeling van het Re-
alisatiedocument Spoorlaan waarin 
het College de gemeenteraad voor-
stelt om de wijzigingen ten opzich-
te van het visiedocument Spoorlaan 
vast te stellen werd een amende-
ment ingediend, ondertekend door 
de fracties van VVD en CDA. In het 
raadsbesluit wordt de realisatie van 
een appartementencomplex voorge-
steld met een bouwhoogte van 17,85 
meter. Hiermee kan mogelijk prece-
dentwerking bij andere toekomstige 
bouwprojecten ontstaan en in het 
Definitief Stedenbouwkundig Ont-
werp (DSO) is een maximale bouw-
hoogte van 17 meter aangegeven en 
de indieners van het amendement 
stellen voor de bouwhoogte te be-

periode met twee weken te verlen-
gen tot 9 september dit in verband 
met de vakantieperiode. Wethouder 
Ronald Fransen vond dit echter niet 
nodig en vond er eigenlijk niets van. 
AB zei de voorbereidingstijd veel te 
kort te vinden en bovendien ontbra-
ken er naar de mening van de frac-
tie nog stukken. AB onthield zich 
van stemming. De overige fracties 
konden zich vinden in de verlenging 
van de termijn met twee weken.

palen op een maximale bouwhoog-
te van 17 meter vanaf het huidige 
maaiveld. De fracties van PACT en 
AB steunden het amendement niet, 
waardoor de stemmenverhouding 
negen tegen negen werd. Dat be-
tekende dat het onderwerp door-
schuift naar de eerstvolgende ver-
gadering op 20 augustus en dat er 
geen besluit kon worden genomen. 

Molenbiotoop
Bij de behandeling van het voorne-
men een gedeeltelijke herziening 
van het bestemmingsplan Molen-
pad/Zijdstraat op te stellen ten be-
hoeve het plan Van Berkel Project-
ontwikkeling en het ophogen van 
het krediet voor het grondexploita-
tieproject Praamplein maakte mo-
lenaar Jop Kluis (tevens als ver-
ontruste burger) gebruik van de 
mogelijkheid om in te spreken en 
met name de molenbiotoop baar-
de hem zorgen. Projectontwikke-
laar Van Berkel sprak ook in en gaf 
aan dat er gesproken is met de mo-
lenstichting en dat er wellicht een 
meningsverschil binnen de stich-
ting bestaat. De PACT-fractie dien-
de een motie in waarin het Colle-
ge wordt opgeroepen een onder-
zoek te (laten) doen naar de moge-
lijkheden de stelling van Korenmo-
len De Leeuw te verhogen. Het ge-
bied tussen het molenpad, Dorps-
straat, Zijdstraat en Molenplein be-
hoort tot het hoofd(winkel)centrum 
van Aalsmeer. Voor het functione-
ren van dit centrum is het nood-
zakelijk dat de verblijfskwaliteit 
wordt opgewaardeerd en de aan-
trekkingskracht wordt vergroot. Er 
zijn wenselijke ontwikkelingen ge-
realiseerd die een ongunstig effect 
hebben op de leefruimte (molenbi-
otoop) van Korenmolen De Leeuw. 
Bij de voorgestelde ontwikkeling is 
eveneens sprake van een (beperk-
te) verslechtering van de molenbi-
otoop. De voorgestelde ontwikke-
ling wordt ook als wenselijk aange-
merkt en het verhogen van de stel-
ling van Korenmolen De Leeuw is 
een mogelijkheid de molenbiotoop 
te verbeteren. Molens in Spijkenisse 
en Winschoten hebben dit al bewe-
zen. De motie wordt raadsbreed ge-
steund en de AB-fractie geeft bij het 
besluit aan tegen te zijn. 
De behandeling van het onderwerp 
ter visie legging van het concept 
Aalsmeers Verkeers-en Vervoers-
plan gedurende 8 weken van 1 ju-
li 2009 tot en met 26 augustus was 
voor de VVD-fractie aanleiding deze 

Vergroten restaurant krijgt groen licht
Beraad en raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De bijeenkomst van 
Beraad en Raad begon afgelopen 
donderdag 25 juni met een vertra-
ging van tien minuten omdat de ge-
luidsinstallatie in de raadszaal het 
even liet afweten toen Pierre Tuning 
(PACT) als voorzitter het Beraad de 
bijeenkomst wilde openen. Na het 
oplossen van het probleem werd, 
op verzoek van het college van bur-
gemeester en wethouders, de be-
handeling van de Routekaart A&M 
Energieneutraal 2040 van de agen-
da gehaald en daarna leverden de 
voorstellen betreffende het vaststel-
len van de fractiebudgetten 2008-
2009 en het vaststellen van de ver-
ordening tot eerste wijziging op de 
verordening op de heffing en invor-
dering van Precariobelasting nau-
welijks problemen op. 

Nieuwe raadsadviseur
De behandeling van het verlenen 
van vrijstelling ten behoeve van het 
gedeeltelijk vergroten van een ho-
tel/restaurant op het perceel Dorps-
straat 15 in Aalsmeer kreeg een po-
sitief advies mee en dat gold ook 
voor de behandeling van de be-
zwarenprocedure Wvg N201-zone, 
waarbij 36 nog relevante bezwaren 
tegen het raadsbesluit van 14 febru-
ari 2002 ten aanzien van het vesti-
gen van een voorkeursrecht in de 
zogenoemde N201-zone ongegrond 
werden verklaard. Alle genoemde 
onderwerpen konden later op de 
avond bij de besluitvorming van de 
Raad worden ‘gehamerd’. Dat gold 
ook voor de benoeming van een 
nieuwe raadsadviseur. Mevrouw E. 
van Dijck - Schaaij. 
Zij treedt per 1 september in dienst 
voor 24 uur per week en zij zal te-
vens de functie van plaatsvervan-
gend griffier bekleden. De behan-

deling van het onderwerp vrijstel-
ling ten behoeve van het gedeelte-
lijk vergroten van een hotel/restau-
rant op het perceel Dorpsstraat 15 
werd positief benaderd en dat gold 
ook voor het richtinggevend vast-
stellen van de Kadernota. 

Minder geld van gemeentefonds 
De mei circulaire is inmiddels ont-
vangen en daaruit blijkt dat er re-
kening gehouden moet worden met 
een afnemende uitkering uit het Ge-
meentefonds. Met name vanaf 2012 
en 2013. Er is inmiddels al gespro-
ken met de provincie (toezichthou-
der) en ook dit onderwerp kreeg 
steun van de fracties. 
De onderwerpen terinzagelegging 
ontwerp structuurvisie Green Park 
Aalsmeer en terinzagelegging voor-
ontwerp bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer, Middenweg en deel-
gebieden 3, 5 en 7 kregen de steun 
van de fracties van CDA, PACT en 
VVD terwijl de AB fractie tegen 
stemde, onder andere omdat een 
exploitatieoverzicht ontbrak. 

Columbiahof
De AB-fractie vroeg in de rondvraag 
ook nog aandacht voor de ontwik-
kelingen bij Ons Tweede Thuis en 
de bewoners van de Columbiahof 
en wethouder Ronald Fransen ging 
uitgebreid in op de zeven gestelde 
vragen in. 

Er gebeurt daar iets wat men niet 
wil, maar de vergunningverlening 
is goed gegaan en voldoet aan het 
bestemmingsplan. Er ligt een pro-
bleem tussen Ons Tweede Thuis en 
de bewoners en voor de gemeen-
te is slechts de rol van bemiddelaar 
weggelegd en uiteraard is de be-
reidheid er dit ook te doen. 

Aalsmeerder 
niet gewond bij 
bromfietsbotsing
Hoofddorp - Op de Kruisweg in 
Hoofddorp vlak voor het Houtwij-
kerveld, vond maandag 29 juni een 
bromfietsbotsing plaats. Daarbij 
was een 33-jarige man uit Aalsmeer 
betrokken. De aanrijding gebeurde 
omstreeks 18.30 uur. Een 14-jari-
ge jongen op de fiets stak de Kruis-
weg over en ging linksaf het fiets-
pad op. De Aalsmeerder kwam plot-
seling vanaf de richting van het cen-
trum aangereden op het fietspad. 
De bromfietser, die van de rijbaan 
gebruik had moeten maken, bots-
te tegen de fietser aan en kwam als 
gevolg van de klap ten val. De 19-
jarige Hoofddorpse bijrijder van de 
brommer, raakte met zijn hoofd de 
trottoirrand terecht en verloor kort 
het bewustzijn. Hij is ter behande-
ling vervoerd naar een ziekenhuis. 
Zowel bromfietsbestuurder als fiet-
ser raakten niet gewond.

Van A9 geplukt
Hoofddorp - Meerdere verontruste 
telefoontjes naar de politie verhaal-
den dinsdagmorgen 04.00 uur over 
een bromfiets op de A9. Die trof de 
politie uiteindelijk aan ter hoogte 
van Amstelveen, met daarop twee 
jongens. De brommer waarop de 
twee 17-jarige inwoners van Bad-
hoevedorp reden, was beschadigd. 
De politie haalde het duo meteen 
van de weg. Beide knapen hadden 
teveel gedronken. 
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Sportvereniging Omnia 2000

Kim Nederstigt en Selina Kok 
boven NK-twirlen limiet
Aalsmeer - In Sport- en Evenemen-
tenhal De Vlinder in Ter Aar hebben 
Kim Nederstigt en Selina Kok van 
SV Omnia 2000, zondag 28 juni jl. 
deelgenomen aan de laatste twirl 
wedstriid voor de zomervakantie. 
Trainster Valerie Leliveld, twee paar 
trotse ouders, zusje Tessa, één opa 
en twee oma’s vulden de supporter-
stribune voor SV Omnia 2000. Als 
eerste kwamen Kim en Selina sa-
men in actie op het onderdeel duo-

Florimex-baanloop bij AVA
Aalsmeer - Aankomende woens-
dag 8 juli is iedere hardloper of jog-
ger weer welkom op de atletiekbaan 
van Atletiek Vereniging Aalsmeer om 
12,5 rondjes op de baan af te leg-
gen. Daarmee  wordt precies 5 kilo-
meter gelopen. Aan de finish staan 
ervaren juryleden die de exacte tijd 
opnemen. Deze baanlopen wor-
den elke tweede woensdag van de 
maand georganiseerd. De aanvang 
is 20.00 uur. Het is een uitstekende 
gelegenheid om na te gaan hoe het 
met de conditie gesteld is en wel-
ke vorderingen men maakt indien 
men in training is. Na afloop wordt 

een groot aantal prachtige planten 
verloot. Deze worden geschonken 
door Florimex International. Tevens 
krijgen alle deelnemers die tien keer 
of meer in een jaar hebben deelge-
nomen, ook van dezelfde firma een 
leuke prijs. Door de atletiekvereni-
ging AVA wordt na afloop van een 
seizoen een oorkonde met alle tij-
den verstrekt indien men drie keer 
of meer heeft meegedaan. Deel-
name aan de 5 kilometer baanloop 
kost 2 euro. Inlichtingen zijn te ver-
krijgen in de kantine van de atletiek-
vereniging op de avond zelf of bij 
Marja v.d. Sluis, tel. 0297-322117.

BDO Open Watertorentoernooi
Aalsmeer - Voor de vijfde keer dit 
jaar organiseert tennis vereniging 
tennis2tennis, het BDO Open Wa-
tertorentoernooi. 
Het toernooi wordt gespeeld van 27 
juli tot en met 2 augustus en vindt 
plaats bij Racketsport, gelegen aan 
de Beethovenlaan 114. De nodige 
inschrijvingen zijn binnen, alleen 

heeft de vereniging altijd tekort aan 
de categoriëën vier en vijf. Voor de-
ze categoriëen kan men zich dus 
nog inschrijven! Inschrijven kan via 
www.tennis2tennis.nl. Doe het snel, 
want vol is vol! 
Net zoals vorig jaar hoopt de vereni-
ging op mooi weer en een leuk en 
gezellig toernooi!

twirling in de klasse Juvenile begin-
ner. Zij lieten een mooie show zien, 
die helaas niet overal synchroon 
was. Zij behaalden toch een eer-
ste plaats met een puntentotaal van 
64.9. Daarna deden ze allebei mee 
met het onderdeel Basic Strut.
Selina kwam uit in de Peewee klas-
se en behaalde met een mooie 7.8 
een derde plaats. 
Kim deed mee in de Juvenile klasse 
en werd tweede met een puntento-

taal van 8.2. Na de pauze stond al-
weer het laatste en ook het favorie-
te onderdeel van de meisjes op het 
programma. Rhythmic Twirl is een 
solo-dans op zelf gekozen muziek. 
Kim kwam uit in de categorie Juve-
nile beginner en moest het opne-
men tegen vier andere deelnemers. 
De muziek van haar solo komt uit 
de film Enchanted. Ze liet een super 
goede show zien. Selina was daarna 
aan de beurt in de categorie Pee-

wee beginner. In deze categorie de-
den acht deelnemers mee. Zij liet 
op Cancan muziek een bijna perfec-
te show zien. 
Aan het einde van de middag wa-
ren de meisjes wel heel nieuwsgie-
rig geworden naar de uitslag van de 
jury. Selina had zich eerder in het 
seizoen met 67.3 punten al geplaatst 
voor het NK-twirlen. Ondanks dat 
heeft ze met trainster Valerie Leli-
veld keihard geoefend om haar so-
lo nog beter onder de knie te krij-
gen. De jury heeft de aanpassingen 
gewaardeerd met een uitzonderlijk 
hoge score van 69.4 punten. Dit was 
goed voor goud. Zilver was voor Ky-
enne Groenendijk met 66.3 punten 
en brons voor Lisa Jaspers met 63.9 
punten.
Kim had bij de vorige wedstrijd net 
niet de limiet voor het NK-twirlen 
gehaald. Zij wilde heel graag groen 
licht krijgen voor het NK en heeft 
ook keihard geoefend bij Valerie. De 
spanning was van haar gezicht af 
te lezen en ook moeder Linda was 
zenuwachtig. Brons was voor Ma-
non Veldhuis met 66.1 punten, zilver 
voor Elise Bruinen met 66.5 punten 
en Kim behaalde goud op het on-
derdeel Rhythmic twirl met een sco-
re van 67.5 punten. Missie geslaagd! 
Ook Kim heeft zich geplaatst voor 
het NK-twirlen. Nu gaan de mei-
den heerlijk genieten van een wel-
verdiende vakantie. De 1e training 
na de zomervakantie van SV Om-
nia 2000 is op vrijdagavond 21 au-
gustus. Lijkt het je ook leuk om te 
komen twirlen? Je bent van harte 
welkom, afhankelijk van leeftijd en 
niveau, op zaterdagochtend van 9 
tot 10 uur of van 10 tot 11 uur of op 
vrijdagavond van 19.15 uur tot 20.15 
uur in de Gymzaal van de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66 in 
Aalsmeer. 
Voor meer informatie over twirlen 
kun je contact opnemen met de 
Productgroep Coördinator Colinda 
van Dijk 06-24532039 of per e-mail 
twirlen@svomnia.nl  of het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl. Sportvereniging 
Omnia 2000: betaalbare sport voor 
jong en oud in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Kijk op de website: www.
svomnia.nl

Alle teams in nieuwe tenues aan de start
Jong Aalsmeer United klaar 
voor komende seizoen
Aalsmeer - Op de eerste informa-
tieavond voor de vrijwilligers van 
de nieuwe voetbalvereniging Jong 
Aalsmeer United was het een ge-
zellige drukte. In de kantine van 
RKAV werd men door middel van 
twee presentaties bijgepraat over 
alle vorderingen die in de afgelopen 
maanden zijn gemaakt. Vrijwilligers 
zijn immers de spil van elke voet-
balvereniging en dus moeten de-
ze mensen goed op de hoogte zijn 
van de ontwikkelingen. Het startsein 
van deze avond werd gegeven door 
voorzitter Jan Groen die in een let-
terlijk warm betoog het nieuwe be-
stuur voorstelde en daarna de doel-
stellingen van de nieuwe vereniging 
uiteen zette. Als verrassing werd 
het nieuwe clublogo onthuld, en al-
le teams zullen in het komende sei-
zoen in gloednieuwe kleding spe-
len. Het nieuwe tenue zal bestaan 

uit een zwarte broek met zwarte 
kousen en het shirt is groen/rood 
gestreept. Ook werd de winnaar van 
de prijsvraag voor het bedenken van 
een nieuwe clubnaam bekend ge-
maakt. De heer Eddie Mantel kwam 
als winnaar uit de bus. Hij was op 
het idee van Jong Aalsmeer United 
gekomen en het bestuur vond deze 
naam het origineelst als naam voor 
de nieuwe vereniging. Daarna was 
het de beurt aan technisch coördi-
nator Peter Wittebol die alle infor-
matie verschafte over trainers, trai-
ningstijden, leiders en teamindelin-
gen. De nieuwe voetbalvereniging 
gaat vierendertig jeugdteams tellen, 
waarvan vier meisjesteams. Binnen-
kort zal ook de nieuwe website onli-
ne komen: wwww.jongaalsmeeruni-
ted.nl waar u alle informatie kunt 
vinden over de nieuwe voetbalver-
eniging. 

  

Korfbalvereniging VZOD
Zangers en zangeressen gezocht 
voor feestelijke openluchtdienst
Kudelstaart - Om de jubileum-
week van het zestigjarig bestaan 
van korfbalvereniging VZOD in stijl 
af te sluiten wordt er op zondag-
morgen 30 augustus op de buiten-
accommodatie van VZOD een oe-
cumenische viering gehouden. Dit 
belooft een mooi spektakel te wor-
den waarin een groot aantal men-
sen reeds spontaan zijn of haar me-
dewerking heeft toegezegd. 
Voor het gelegenheidskoor kan de 
korfbalvereniging nog wel wat zan-
gers en zangeressen gebruiken. Dit 
kan vanaf 8 tot en met 88 jaar. De 
te zingen nummers zijn makkelijke, 

vlotte liederen waarvan in ieder ge-
val de melodie bij iedereen bekend 
is. Niet talent maar enthousiasme 
is het voornaamste. Er is slechts 
één oefendag, op zaterdag 22 au-
gustus in de VZOD-kantine, waar-
bij aanwezigheid verwacht wordt. 
Deze dag wordt voorzien van een 
lunch. Opgeven kan bij Paula Dog-
ger postbus@hjdogger.demon.nl, of 
tel. 0297-343882 en bij Gerrie Rues-
sink fgeml.ruessink@zonnet.nl of tel 
0297-327283. Hier kan uiteraard ook 
meer informatie worden verkregen. 
De vereniging hoopt op een grote 
respons.

Zomeravondconcert 
Flora in de Boomgaard
Aalsmeer - Afgelopen maandag 29 
juni heeft muziekvereniging Flora 
een zomeravondconcert gegeven in 
de Boomgaard in Aalsmeer-Oost.Op 
het grasveld bij de boomgaard was 
het door het echte zomerse weer 
gezellig druk met publiek. Iedereen 
had een stoel of kleed meegenomen 
en de sfeer zat er dan ook goed in. 
De fanfare, het jeugdorkest en de 
blokfluitgroep deden allemaal mee 
aan het concert. 
Er werd een gezellig repertoire 

ten gehore gebracht, wat varieer-
de van Nederlandstalig tot filmmu-
ziek. Het jeugdorkest en de blokflui-
ters wist het publiek te trakteren op 
leuke liedjes over schildpadden, de 
wekker,en zelfs een echt concert-
werk: de Easy Pop Suite. Voor Flo-
ra is nu de zomervakantie ingegaan. 
Meer weten over de vereniging: 
www.muziekverenigingflora.nl. Het 
eerst volgende optreden zal zijn op 
5 september tijdens de Braderie in 
Aalsmeer.

Buurtbarbecue Einsteinstraat
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
27 juni heeft het hofje op de kruising 
Mijnsherenweg met de Einstein-
straat weer de jaarlijkse barbecue 
gehouden. Het feest ging om 17.00 
uur van start en vrijwel alle buurtge-
noten waren aanwezig. De organi-
satie had ook dit jaar weer gezorgd 
voor partytenten en feestverlichting. 
Voor de kinderen was er een heus 
springkussen opgezet en voor de 
sportievelingen onder de buurtbe-
woners waren er drie midgetgolfba-
nen aangelegd waardoor velen druk 
gebruik van werd gemaakt. Ook was 
er deze keer een rad van avontuur 
met leuke prijzen. 
Vlees en lekkere salades waren vol-
doende aanwezig, dit keer weer 
uitstekend verzorgd door de firma 
Kruyswijk. Vanaf 18.00 uur werd er 
dan ook flink door iedereen toe-
getast. Aan het eind van de avond 

kwam ook nog de ijsman langs 
voor een overheerlijk dessert. Me-
de dankzij de bijdrage van de ge-
meente werd het weer een gezellige 
avond, wat volgend jaar zeker weer 
herhaald zal worden.

Gezellig buurtfeest in
Citroenvlinderstraat 
Aalsmeer - Zaterdag 13 juni vond 
een gezellig buurtfeest plaats in de 
Citroenvlinderstraat. Ondanks dat 
de meeste bewoners al bijna drie 
jaar in de wijk wonen, kennen veel 
buurtbewoners elkaar nog niet. De 
organisatoren, huisnummer 68 en 
72, vonden het daarom hoog tijd 
voor een feestje. De speeltuin met 
de schommels werd omgebouwd tot 
feestterrein. Voor de kinderen werd 
een speelkussen neergezet, vlagge-
tjes opgehangen en partytenten met 
staantafels werden neergezet. 
Om 15.00 uur begon het feest. Het 
ontbrak de bewoners aan niets. Het 
weer was fantastisch, voor de kin-
deren was er volop drinken, snoep 

en chips en iedereen die kwam had 
wat te drinken en te eten meege-
nomen. Om 18.30 uur stonden de 
tafels vol met lekkernijen en kon 
men van elkaars gerechten genie-
ten. Veel bewoners werden aan el-
kaar voorgesteld en door de kinde-
ren werd er heerlijk samengespeeld 
en deze gezelligheid duurde tot laat 
in de avond. De volgende ochtend 
werden de partytenten weer opge-
ruimd en leek het alsof er niets ge-
beurd was. Maar gelukkig is niets 
minder  waar. Veel bewoners van de 
Citroenvlinderstraat hebben elkaar 
leren kennen en dat is goed beval-
len. Dit buurtfeest is zeker voor her-
haling vatbaar.

Drummer Valentijn pas drie jaar oud
Aalsmeer groot talent rijker
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
juni tijdens de Bandjesavond be-
gon De Band Jamento zijn optre-
den met niemand minder dan het 
driejarig drumwonder Valentijn Ki-
puw! De nog maar kleine Valen-
tijn genoot zichtbaar van zijn op-
treden. Toen zijn vader, de zanger/
gitarist van Jamento, hem aankon-
digde wist hij niet hoe snel hij naar 
zijn drumstel moest komen! Al in 
de middag vormde zich een me-
nigte rond het podium van Valen-
tijn. SBS6 maakte in de middag tij-
dens de soundcheck al opnames 
voor een uitzending. De reporter en 
cameraman hadden zo’n jong talent 
nog niet eerder meegemaakt. Bin-
nen een half uur na aankomst van 
de reporter en cameraman stond 
Valentijn al op de website van SBS6! 
Om 22:45 uur heeft SBS6 de uitzen-
ding van Hart van Nederland afge-
sloten met de reportage over Va-
lentijn. Ook SBS6 Hart van Neder-
land was zeer onder de indruk van 
het optreden van de kleine Valentijn; 

“Valentijn Kipuw uit Aalsmeer is net 
drie jaar en is, zonder overdrijven, 
een uitzonderlijk talent. Vanavond 
trad hij op met de band van zijn va-
der en we spraken hem even tijdens 
de soundcheck. Want nu is hij nog 
benaderbaar.” Ook in de avond kon 
het publiek en de cameraman van 
SBS6 geen genoeg krijgen van dit 
talentje en werd er aan de lopen-
de band gefotografeerd en gefilmd!  
Ook zal binnenkort een website en 
hyves  van Valentijn Kipuw de lucht 
in gaan. Heeft u een foto/ filmpje 
van Valentijn stuur deze dan naar 
naar info@jamento.nl dan plaatsen 
wij deze graag op de website!

ISO 0991 certificaat voor 
Operatie FloraHolland
Aalsmeer - Op donderdag 11 ju-
ni ontving de afdeling Operatie van 
FloraHolland Aalsmeer het certifi-
caat ISO 9001: dé norm op het ge-
bied van kwaliteitsmanagement. 
Deze norm van de Internationa-
le Organisatie voor Standaardisa-
tie (ISO) stelt eisen aan de manier 
waarop een bedrijf omgaat met de 
zorg, beheersing en borging van 
kwaliteit en kwaliteitsbeleid. De 
wensen en behoeften van klanten 
staan hierbij centraal. Met het be-
halen van de norm verzekert Flora-
Holland klanten van constante kwa-
liteit en wordt gewerkt aan het ver-
hogen van klanttevredenheid. Eind 

2008 is de afdeling operatie van 
Aalsmeer gestart met een intensief 
traject richting een ISO 9001 kwali-
teitscertificering. Samen met de me-
dewerkers is hard gewerkt aan het 
opstellen van werkprocedures voor 
het keuren van bloemen en planten, 
klachtenafhandeling en kwantitatie-
ve controle. 
Alle processen zijn nauwkeurig be-
schreven en vastgelegd. Dat helpt 
de veiling om processen inzichtelijk, 
beheersbaar en bestuurbaar te ma-
ken en te houden. Begin april 2009 
zijn de werkprocedures door een 
extern bureau beoordeeld. Met po-
sitief resultaat! 

Auditor Jan van Sark (links) overhandigt het certificaat aan Ron van ‘t Hoog, 
hoofd operatie Commercie FloraHolland Aalsmeer.

Zwemvierdaagse Oosterbad
Aalsmeer - Van maandag 22 juni 
tot en met vrijdag 26 juni vond de 
tweeëndertigste editie van de na-
tionale zwemvierdaagse plaats in 
het Oosterbad. Het weer was vanaf 
maandag helemaal top, dus er werd 
fanatiek gezwommen. De opkomst 
was mede door het mooie weer heel 
goed, sommige deelnemers zwom-

men al voor de eenendertigde keer 
mee. Dat mag ook wel eens gezegd 
worden, dat er een hele boel men-
sen zo trouw aan het Oosterbad zijn 
en dat maakt de sfeer in het Ooster-
bad uniek. Na alle inspanning van 
jong en oud was er vrijdag dan toch 
die felbegeerde medaille, een mooie 
afsluiting voor een sportieve week

ANBO fietstocht 
voor senioren
Aalsmeer - Aanstaande dinsdag-
middag 7 juli, gaan de senioren 
weer een middagtocht maken met 
de ANBO. De ANBO organiseert 
de fietstocht en alle senioren mo-
gen mee fietsen. Het vertrek is om 
13.30 uur van het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. De tocht wordt in-
gezet richting Amstelveen.
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X-tra inloop op Binding Zolder
Kudelstaart - Vrijdag 3 juli breekt 
de dag aan waar veel kinderen naar 
hebben uitgekeken. De officiële zo-
mervakantie! Op woensdag 1 ju-
li om 14.00 uur is er daarom een X-
tra inloop op de Binding Zolder in 
Kudelstaart. Er is dan tijd om nog 
even gezellig bij kletsen en samen 
te wachten op vrijdag 3 juli. De mid-
dag is om 17.30 uur afgelopen. Op 
vrijdag 3 juli wordt het seizoen afge-
sloten op de Binding Zolder. 
Tijdens deze laatste inloopmiddag, 
die om 12.30 uur begint, worden 
de laatste restjes snoep opgegeten, 
de limonade opgedronken en is de 
laatste gezellige middag voor de zo-
mervakantie echt van start gegaan. 
Tussen 12.30 en 17.00 uur zijn alle 
tieners van harte welkom om nog 

even binnen te lopen en elkaar een 
fijne vakantie toe te wensen. Ook  is  
dan natuurlijk tijd om nog even te 
vertellen over spannende vakantie 
plannen en te horen waar andere 
jongens en meiden heen gaan op 
vakantie. Om 17.00 uur gaat de deur 
echt dicht en is de Binding Zolder 
voor 7 weken gesloten. Op dinsdag 
25 augustus is weer de eerste in-
loop van het nieuwe jaar. Om 14.00 
uur zijn alle tieners weer van har-
te welkom voor een nieuw school-
jaar vol leuke activiteiten @ de Bin-
ding Zolder! 
Voor meer informatie over Stichting 
de Binding kunt u een kijkje nemen 
op www.debinding.nl of contact op-
nemen met Manon Zwart via Ma-
non@debinding.nl  

Waterfeest op Boerenvreugd
Aalsmeer - Onder de enthousias-
te medewerking en leiding van een 
groot aantal vrijwilligers van kinder-
boerderij Boerenvreugd, is er afge-
lopen zondag onder zomerse om-
standigheden een groots en gezel-
lig waterfeest georganiseerd. 
Honderden kinderen en volwasse-
nen konden die middag met aller-
lei waterige aspecten kennis maken. 
Behalve allerlei ontspannende acti-
viteiten als vis- en kikkerhengelen, 

waterblaasvoetbal, de hond heeft 
dorst en het zwembadspel, kon men 
ook kennis maken met het leven on-
der water en het schoonmaken van 
vervuild water. 
Voor dit laatste kwam zelf professor 
Maas over uit Engeland. Waterleven 
kon gedetermineerd worden aan de 
hand van duidelijke voorbeeldpla-
ten. De doorlopende poppenkast-
voorstelling trok ook veel belang-
stelling.

Rijders UWTC strijden om 
BMX Noord-Hollandcup
Uithoorn - Afgelopen zondag 28 ju-
ni waren op de prachtige baan van 
Wijkeroog in Velsen alle Noordhol-
landse ploegen vertegenwoordigd 
om in een onderlinge strijd uit te 
maken wie de sterkste rijder of rijd-
ster is. 
De baan ligt tussen de spoortun-
nel en de autotunnel verscholen en 
zondag kregen deelnemers echt het 
gevoel dat er in een broeikas werd 
gereden. In de manches werd er 
hard gestreden om de finaleplaat-
sen. De UWTC-ers staken deze zon-
dag in grote vorm. Om verder te ko-
men moet er bij de eerste vier ge-
finisht worden en in alle manches 
werden er finaleplaatsen verdiend. 
In Velsen deden maar liefst 36 rij-
ders van UWTC mee. De resultaten 
zijn als volgt:
Boys 6-girls 7: Jochem 2e, Melvin 
4e, Max 5e in de A-finale.

Boys 7-girls 8: Donne 1e, Izar 4e in 
de A-finale en Reno 2e in de B-fi-
nale.
Boys 8-girls 9: Maarten 1e, Gijs 5e 
in de A-finale. Moreno 1e, Max 6e 
in de B-finale.
Boys 9-girls 10: Bart 1e, Mitchel 3e, 
Jurre 7e, Joey 8e in de A-finale. Stan 
1e. Davy 7e in de B-finale.
Boys 11-girls 12: Jaivy Lee 1e, Arjan 
2e, Thomas 3e in de A-finale.
Boys 12-girls 13: Roberto 1e, Mats 
2e in de A-finale. Jonne 5e, Guven 
6e, Jesse 7e, Tim 8e in de B-finale.
Boys 13-girls 14: Danny 6e, Boris 7e 
in de A-finale, Tom 2e, Nina 3e in 
de B-finale.
Boys 14-girls 15: Mike 1e in de A-fi-
nale en Fedor 2e in de B-finale.
Bij de cruisers werd Kevin de Jong 
4e. Wegens een computerstoring bij 
de jury is de uitslag van de boys 10-
girls 11 verloren gegaan. 

Afzwemmers behalen 
diploma’s in de Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 27 juni jl. 
was er een groots afzwemfeest in 
zwembad De Waterlelie. Drie zwem-
diploma’s van het ZwemABC wer-
den afgenomen door 163 kinderen 
van de zwemlessen. Er werd met 
kleding gezwommen, door het ga-
tenzeil gedoken, borst- en rugcrawl 
gedaan en tot slot natuurlijk een mi-
nuut gewatertrappeld. De kinderen 
voor het A-diploma waren als eer-
ste aan de beurt. De groep was ver-
deeld over twee keer 45 minuten 
en alles verliep op rolletjes. Daarna 
werd er in twee groepen afgezwom-
men voor het B- diploma. Om 18.00 
uur startte de laatste groep voor 
het C- diploma. Gelukkig ging alles 
goed en dolblij ging iedereen huis-
waarts met het felbegeerde diploma 
in de tas. Omdat een aantal kinde-
ren er zaterdag niet bij konden zijn, 
werd er donderdag 25 juni al een 
klein afzwemfeestje gehouden voor 
13 kinderen voor hun A, B en C di-
ploma. Het volgende afzwemfeest is 
op zaterdag 5 september voor de di-
ploma’s A en B. 

Het A-diploma is behaald door:
Joesra Benmoussa, Sara de Boer, 
Femme Bol, Aya el Bouazatti, Fré-
déric Collins Cristina, Dylan Dro-
ry, Ilse van Eijk, Clarck Groen in ‘t 
Woud, Demy van den Heuvel, Tim 
Kanis, Jesse van Kessel, Quinty 
Klein, Kenzo Klein, Jio Koeckhoven, 
Joris Leegwater, Amber Mersmann, 
Mendy Meuldijk, Aster Nool, Luke 
Offerman, Wouter Oostveen, Maar-
ten Oostveen, Mara Pieterse, Ro-
an van Rijn, Anne van der Rijt, Britt 
Roosingh, Floortje Sangers, Tatum 
Schaefers, Lucia van Scheppingen, 
Livai Schönhage, Luna Stuiver, Stijn 
van Teeseling, Tamara Borggreve, 
Maartje Brander, Marta Cichocka, 
Matt Diamond, Tess Dijkstra, Daan 
Dresken, Vera Duikersloot, Jesper 
van Eijk, Jente Franken, Django Gij-
zendorffen, Meis Chris van Gurp, 
Bart de Haan, Ivar Hamers, Fleur de 
la Haye, Daniek Mela de Horde, Ea-
glestar Klok, Sterre de Koning, Bas 
van der Laan, Roy Muilwijk, Dino 
Mujkanovic, Renzo Ottenhoff, Sanne 
Roos, Rosa Ruhwandl, Daan San-

ders, Linda Schuiling, Indy Domi-
nique Spaander, Tristan Spelt, Gijs 
Tas, Rowan Verbrugge, Kaj Verhoe-
ve, Roos van der Wekken, Cas Wes-
terhout, Jim van Zaal, Daniëlle No-
elle van der Jagt, Sophie José Manja 
de Vries, Anina Cohen, Floor Spar-
naaij, Finn Keizer, Dominique Peters, 
Yoran van Vliet.
Het B-diploma was voor:
Nils Amorison, Maud van Amster-
dam, Wiaam Benmoussa, Kaya 
Bosman, Simon Duijn, Amir Elha-
dji, Loua Jane-Ann Eshuis, Aimée 
Gerritsen, Denise la Gordt Dillié, 
Tom Gorter, Jaimy den Haan, Tho-
mas Ion, Tim Joseph Hendricus Ji-
lesen, Levi Keizer, Beant Kienstra, 
Robinson Koster, Jade Moritz, Jos-
hua Oudshoorn, Eveline Paulus, De-
mie van der Poel, Eline Rompelberg, 
Jan Schreurs, Rin Sumida, Dju-
na Sybrandy, Thom Ter Voert, Duco 
Vos, Berend Joseph de Vries, Sa-
cha de Vroome, Joël van der Wilt, 
Brian von Winckelmann, Belle van 
Zandbergen, Rozemarijn Alderden, 
Bram van den Bergh, Maud van den 

Bergh, Fabian Blom, Ilse Elisa Blom, 
Toine Boomkamp, Jasper Boot, Ida 
Breur, Luciano Corsi, Julian van Dij-
en, Sebastiaan van Dijen, Madelief 
Dils, Isis van Essen, Luna Eveleens, 
Joël Grinwis, Ibtissem Yousra Hami-
che, Fatima Narmine Hamiche, Ya-
ra Hogenboom, Collin Houthuesen, 
Priscilla Jongkind, Donna Joy Kwint, 
Milou van Leeuwen, Teun van der 
Marel, Nilas Meeder, Alec Francis-
co van Riet, Iza Stolp, Julia Teerhuis, 
Daisy Tempelaars, Matthew Vando-
ros, Mika Velgersdijk, Chimène He-
lena Viveen, Naomi Walraven, Jef-
frey van der Wielen, Luco van Ber-
gen, Denise van Leeuwen, Nine En-
gelse, Lucia Scherpenisse.
Met het C-diploma gingen naar 
huis:
Elaine van Bakel, Roos de Beij, 
Björn van den Berg, Bob Boon, Ted-
dy Boon, Young Ho Braakman, Li-
am Breebaart, Danique Brugman, 
Randy Buskermolen, Cédric van 
Dijk, Xiao Xiang Duindam, Wessel 
van Gilst, Denise la Gordt Dillié, Jes-
se ‘t Hart, Lindsay Hertogh, Graeme 
‘t Hoen, Casper Hoogeveen, Justin 
Huiskens, Ruth Kuiper, Maud Pot-
huizen, Max Raulf, Jonno Rolfes, 
Laure Rolleman, Julia Siemer, Noor 
Tetteroo, Jeremy Verburg, Frankie 
Vermeij, Roy van Verseveld, Isa Ver-
zeilberg, Joshua de Weijer, Gerben 
Westerbos, Romy van Bakel, Sem 
van den Berg.

In Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
Opening tentoonstelling 
door kids: Modeboel
Enkhuizen - Met VIS museum 
door kinderen introduceert het Zui-
derzeemuseum in Enkhuizen van-
af 4 juli een museum dat niet al-
leen vóór kinderen, maar ook door 
kinderen wordt bepaald. Het muse-
um vroeg acht leerlingen van basis-
scholen in Enkhuizen om de eerste 
tentoonstelling te maken. De enige 
opdracht die de VISmaatjes kregen, 
was een tentoonstelling te maken 
over mode, in aansluiting op de mo-
detentoonstelling Gejaagd door de 
wind in het Zuiderzeemuseum. Na 
zes maanden hard werken presen-
teren zij nu vol trots de eerste ten-
toonstelling: Modeboel. In VIS mu-
seum door kinderen hebben de kin-
deren het nu eens zelf voor het zeg-
gen. Zij bepalen wat er in een mu-
seum voor kinderen te zien, maar 
vooral ook te doen is. Het Zuider-
zeemuseum wil zo meer inzicht krij-
gen in de kindercultuur en een vas-
te plek in het museum creëren waar 
kinderen zich kunnen uiten. De VIS-
maatjes kregen het voormalige Kin-
dereiland tot hun beschikking. Ge-
durende een half jaar kwamen ze 
hier elke drie tot vier weken bijeen. 
Ze brainstormden over het onder-
werp mode en de mogelijke invals-
hoeken voor de tentoonstelling. Ver-
volgens bezochten ze het depot en 
kozen de objecten voor de tentoon-
stelling uit. Ze maakten een inrich-
tings- en presentatieplan voor de 
tentoonstelling en werkten ook zelf 
het bijbehorende promotie- en edu-
catieplan uit.
De inspanningen van de VISmaatjes 

en hun klasgenootjes leidden tot de 
verrassende tentoonstelling Mode-
boel. Er is van alles te zien en bele-
ven. Je ziet er ‘rare’ kleding die va-
ders, moeders, opa’s en oma’s vroe-
ger droegen. Kinderen kunnen zich 
verkleden in de paskast, van de lol-
schoen afglijden of door de super 
tijdsbalk tunnel kruipen. Bij Knutsel 
& Co kruipen ze in de huid van een 
modeontwerper en voordat ze weg-
gaan laten ze natuurlijk nog even 
een berichtje achter in het gast-
bloggie. De tentoonstelling Mode-
boel in VIS museum door kinderen 
is te bezoeken tijdens de zomerva-
kantie van 4 juli tot en met 6 sep-
tember en daarna in de weekenden 
en de herfstvakantie. De toegangs-
prijs voor het Zuiderzeemuseum is 
6,90 euro voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar en vanaf 13 jaar 13,00 
euro per persoon. Ook is er een ge-
zinsticket voor 30,00 euro (maximaal 
twee ouders en drie kinderen). Het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is 
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur ge-
opend.
Het Zuiderzeemuseum presenteert 
Nederlandse kunst, mode, design 
en erfgoed op de grens van land 
en water. Het hele jaar door worden 
binnen en buiten exposities en eve-
nementen georganiseerd die ver-
banden leggen tussen de collectie 
en moderne ontwikkelingen op het 
gebied van kunst en cultuur. Heden-
daagse en klassieke onderwerpen 
krijgen een verrassende benadering 
en worden van diverse kanten be-
licht. www.zuiderzeemuseum.nl

Afscheidsfeest juf Tineke Niesing
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
30 juni stond juf Tineke Niesing in 
het middelpunt van de belangstel-
ling. Na vele jaren werkzaam te zijn 
geweest als juf op basisschool De 
Hoeksteen, neemt zij nu afscheid 
om te gaan genieten van haar pen-
sioen. Om één uur werd juf Tineke 
Niesing opgewacht en toegezongen 
door alle kinderen van ‘haar’  school. 
Vervolgens werd zij, zittend op een 

prachtige stoel, verwend met aller-
lei verschillende optredens van alle 
klassen. Uiteraard kon een feestmo-
ment met haar eigen klas niet ont-
breken. Na een gezellige receptie, 
gevolgd door een diner met haar 
collega’s en gezin, liep een geslaag-
de dag ten einde. 
Juf Tineke Niesing zal zich deze dag 
en haar tijd op De Hoeksteen niet 
snel vergeten!

Groep 8 de Wegwijzer neemt 
afscheid met musical Cash
Aalsmeer - Wekenlang hebben ze 
geoefend en nadat ze dinsdag- en 
donderdagmiddag twee goede ‘ge-
neralen’ hadden neergezet, ging het 
vrijdagavond voor ‘het echie’. Voor-
dat de jongens en meiden van groep 
8 van De Wegwijzer hun afscheids-
muscial Cash mochten opvoeren 
voor hun ouders, vond er eerst nog 
een officieel gedeelte plaats. Mees-
ter Wim had namelijk voor iedereen 
een bijzonder en persoonlijk gedicht 
gemaakt en bovendien sprak de di-
recteur ook nog een paar woorden 
en werden er cadeaus uitgedeeld. 
Daarna brak dan eindelijk het mo-
ment van de waarheid aan. Al-

les ging heel goed en de musical 
werd enthousiast ontvangen. Na af-
loop werd met een hapje en drank-
je op het plein nog lang door kinde-
ren, ouders en leerkrachten nage-
praat. Al met al een mooie afsluiting 
van een fijne schooltijd op de basis-
school! Na de vakantie wacht er een 
nieuwe fase compleet met nieuwe 
school. De Wegwijzer wenst Maryse, 
Denise, Arnoud, Sander, Anthony, 
Timon, Steven, Wouter, Kim, Siham, 
Lloyd, Moreno, Maartje, Jeanine, 
Zofia, Dorcas, Emmie, Jordy, Alex, 
Demi, Pawel, Sarena, Kevin, Melissa 
en Fenne heel veel plezier en succes 
in hun verdere schoolloopbaan!

Piratenfeest groep 1 en 2 
op De Brug!
Aalsmeer - De leerlingen van basi-
school De Brug hebben zich de laat-
ste weken met alles wat met  piraten 
te maken heeft beziggehouden. De 
lokalen waren omgetoverd tot pira-
tenklassen, met allerlei verschillen-
de attributen en er was zelfs een pi-
ratenboot op school! 
Om dit thema vrolijk af te sluiten, 
was  een heus piratenfeest geor-
ganiseerd. Allen kwamen ’s och-
tends als echte piraat verkleed naar 
school en iedereen zag er gewel-
dig uit. De kinderen vonden het wel 
een beetje spannend om de juffen 

verkleed als piraat te zien. Geluk-
kig was de spanning snel weg en 
gingen de kids naar buiten om hun 
openingslied voor de ouders opvoe-
ren. Daarmee was het piratenfeest 
officieel geopend. 
Samen met de kinderen van groep 
8 gingen de kleuters als piraat aan 
de slag. Schatten moesten gevon-
den worden, piratenwas moest op-
gehangen worden en er werden vis-
sen gevangen.
Natuurlijk mocht het ijs op deze 
mooie zonnige dag in juni niet ont-
breken.


