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Wethouder: “Uitbreiding kent hoge prioriteit”

Nogmaals noodklok tekort
kinderopvang in Oosteinde
Aalsmeer - Voor de tweede maal
hebben ouders in Nieuw-Oosteinde aan de bel getrokken bij de gemeente vanwege het grote gebrek
aan kinderopvang. Even voor de
kerstdagen, op 22 december, was al
de noodklok geluid, maar vooralsnog heeft dit niet tot verbetering geleid. Sterker nog, de wachtlijst van
kinderverblijf Lievepop in de brede
school De Mikado is alleen maar gegroeid zowel wat betreft de kinderopvang als de naschoolse opvang.
De wachtlijst voor beide vormen van
opvang bedraagt meer dan 300 kinderen! Lievepop heeft reeds aan ouders bekendgemaakt dat vanaf aanstaande augustus er geen doorgroei
meer mogelijk is voor kinderen komende van het kinderdagverblijf, die
dus 4 jaar oud worden, om naar de
naschoolse opvang te gaan. “In december werd door de toenmalige
wethouder van onderwijs het standpunt gesteld dat kinderopvang geen
taak is van de gemeente. Wij zijn het
niet met hem eens. De gemeente
had kunnen en moeten weten dat in
een nieuwbouwwijk met veel jonge
gezinnen er een grote behoefte zou
ontstaan aan onderwijs en bijbehorende vormen van kinderopvang”,
aldus voorzitter Anouk Buiskool van
de oudercommissie in een schrijven
aan de huidige wethouder van onderwijs, Ulla Eurich. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ontstond
hoop bij de bewoners van Nieuw-

Oosteinde. Het oplossen van het
gebrek aan kinderopvang was een
speerpunt voor alle partijen. “Echter, er is tot op heden niets gebeurd
en het probleem wordt alleen maar
nijpender”, vervolgt Buiskool. En dat
terwijl Lievepop (Partou kinderopvang) juist graag oplossingen wil
bieden. De gemeente hoeft alleen
maar groen licht te geven. “Lievepop heeft enkele weken geleden
een aanvraag ingediend voor vestiging van een tijdelijke kinderopvanglocatie in Nieuw-Oosteinde. Tot
op heden is er nog niets met deze
aanvraag gebeurd. Partou heeft kant
en klaar een tijdelijke opvanglocatie
in de ‘stalling’ staan, geschikt voor
zowel extra naschoolse opvang als
extra kinderdagopvang en ook een
plek aangegeven waar deze tijdelijke locatie geplaatst zou kunnen
worden”, gaat Buiskool verder.
Snel actie
De opvang kan vrij snel ‘op poten’
worden gezet en zou het nijpende
tekort voor een groot deel snel oplossen. Met klem vragen de ouders
de wethouder om naar deze mogelijkheid te kijken en snel actie te ondernemen. “Dit kan niet op zijn beloop worden gelaten, want de nood
is nu echt heel erg hoog. Lievepop
doet er op dit moment alles aan om
extra plekken te creëren voor kinderen, maar kan niet verder zonder
hulp en inzet van de gemeente”, be-

Door Jacqueline Kristelijn

Oranje

12% Oranjekorting
van vrij. 9-7-10 t/m don. 15-7-10
op ons gehele assortiment.
Uitgesloten zijn bestellingen en
reeds afgeprijsde actie-artikelen.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd
Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
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Kampioens
taartje
voor 6 pers. | chipolata gevuld
van 15,- voor

11,50 OP=OP

Ook voor uw belegde broodjes

Twee gewonden
na aanrijding

Oranje in de finale!

Voetballers Brazilië en Uruguay naar huis
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
het weer bijzonder stil op straat,
steeds meer inwoners raken in de
ban van het WK-voetbal en dat is
natuurlijk niet zo gek. De voetballers van coach Bert van Marwijk
doen het prima. De drie wedstrijden
in poule E wist Nederland te winnen.
Weliswaar niet met grote verschillen,

maar ach, winst is winst. In de achtste finale stuurde Nederland Slowakije naar huis na 2-1 winst. Afgelopen vrijdag 2 juli wachtte het ‘echte werk’. De kwartfinale en nog wel
tegen Brazilië. Er werd moedig over
gesproken, “doen we even”, maar
diep in het hart was er vrees. Kort na
aanvang maakte Brazilië een doelpunt, de Kanaries toch een maatje
te groot voor Oranje? In de tweede
helft kwam Nederland terug en wist
uiteindelijk zelfs te winnen met 2-1.
Gewonnen van voetballand nummer
één. De sfeer van oppermacht nam
toe. “Nederland wordt wereldkampioen.” Maar, dat je daar wel wat voor
moet doen, bleek dinsdag 6 juli in
de halve finale tegen Uruguay. Wat
heeft Oranje bijna heel Nederland
in de stress gebracht. Eerst 1-0, gelijk 1-1 en in de loop van de tweede
helft dan toch die euforie: 3-1. Nederland is door! Het werd de laatste
minuten echter hectisch en Uruguay
kon zelfs nog scoren: 3-2. Wat was
er overal opluchting en blijheid toen
het eindsignaal klonk.
Ook in Aalsmeer is weer volop feest
gevierd. Bouw de tribunes maar op,

ga inkopen doen, gooi er wat extra
oranje versierselen tegen aan, want
aanstaande zondag 11 juli is het zover. Om 20.30 uur speelt Nederland
in Johannesburg de finale tegen
Duitsland of Spanje, dat was bij het
ter perse gaan van deze krant nog
niet bekend. Veel kijkplezier en, hopelijk, feestplezier!

Kudelstaart - Op de Mijnsherenweg zijn vrijdagochtend 2 juli rond
10.20 uur twee mannen gewond geraakt na een aanrijding tussen een
fiets en een snorfiets. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee
bestuurders met elkaar in botsing.
Beide slachtoffers, respectievelijk
22- en 17-jarige inwoners van Kudelstaart, zijn met onbekend letsel
overgebracht naar een ziekenhuis.
De ongevallendienst van de politie
onderzoekt de aanrijding.

Wij houden van

Oranje!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Aalsmeer - Op feestelijke wijze
zijn ze afgelopen woensdag 7 juli onthaald, de juffen Renie en Trudy van basisschool De Wegwijzer
in de Hornmeer. Per koets arriveerden de twee. Alle leerlingen, collega’s en vele ouders stonden de twee
leerkrachten op te wachten op het
schoolplein. Een erehaag op kleur,
van rood, groen, wit tot oranje, was
gevormd door alle leerlingen. Het
was een bijzondere dag voor Renie
en Trudy. Beiden verlaten namelijk na
vele jaren het onderwijs. Samen zijn
ze goed voor zo’n 120 jaar levenservaring en 80 jaar onderwijservaring!
Beiden gaan nu met pensioen. Juf

Trudy heeft 40 jaar in het onderwijs
gezeten, waarvan de laatste tien jaar
als kleuterjuf op De Wegwijzer. Juf
Renie heeft de 40 jaar net niet gehaald, de nu 63-jarige heeft 39 jaar
in het onderwijs gezeten. Zij heeft
bijna haar hele schoolloopbaan op
De Wegwijzer gewerkt, voornamelijk
in de bovenbouw. Les geven was er
deze dag voor Renie en Trudy niet
bij, ook niet voor de kinderen overigens. Zij ‘werkten’ op het podium en
trakteerden de beide leerkrachten
op een gezamenlijke musical. Extra
feest was het natuurlijk in de klassen van Renie en Trudy, de groepen
1, 2 en 5.

Katten vergiftigd in Centrum
Aalsmeer - Sinds Pinksteren is in
het Centrum iemand actief die katten probeert te vergiftigen. De kattenhater heeft het met name voorzien op dieren die wonen rond het
Weteringplantsoen, echter ook katten uit omliggende straten lopen
een groot risico. Een bewoonster
van het Weteringplantsoen heeft
al drie katten moeten begraven en
sinds enkele weken worden ook
katten uit de Chrysantenstraat en
Schoolstraat vermist. De dierenbescherming heeft inmiddels in diverse straten rondom het Weteringplantsoen huis aan huis waarschuwingen verspreid. Probeer katten

zoveel mogelijk binnen te houden
en hou ze bij thuiskomst goed in de
gaten. Op de site van de dierenbescherming is meer te lezen over verschijnselen van vergiftiging. Katten
die vermist worden, kunnen opgegeven worden bij de dierenbescherming. Wie te maken krijgt met een
vergiftigd dier, wordt verzocht ook
de politie hiervan op de hoogte te
stellen. De kattenliefhebbers in het
Centrum hopen dat de kattenhater
betrapt wordt of liever ophoudt met
deze gruwelijke actie. “Een kat een
uur een doodstrijd zien leveren, is
absoluut hartverscheurend”, aldus
een verdrietige gedupeerde.

De AWBZ-pAkketmAAtregel
Vanaf 1 januari 2009 wordt ‘de begeleiding voor mensen met een
lichte beperking’ voor het aanbrengen van structuur in het dagelijks
leven niet meer vergoed vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten). Dat betekent dat burgers zelf verantwoordelijk worden
om hun begeleiding te organiseren. Onze gemeente is zich ervan bewust dat dit niet vanzelfsprekend is. Daarom biedt het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg (Loket WWZ) ondersteuning bij het zoeken naar een
oplossing.
Wie treft het?
Het wegvallen van de begeleiding heeft vooral gevolgen voor ouderen, gehandicapte volwassenen, licht verstandelijk gehandicapten en
zintuiglijk gehandicapten, jongeren en jongvolwassenen met lichte
gedragsproblemen.

Zelf doen
Heeft u een structureel probleem waar de begeleiding voor wegvalt?
Ga dan eerst eens na of u dit zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld door
hulp in te schakelen van familie, vrienden of vrijwilligers. Als dat niet
leidt tot een passende oplossing kunt u zich wenden tot het Loket
WWZ.

HET WORDT WARM!

Wilt u verkoeling?
Vraag dan vrijblijvend een
offerte voor een airco aan.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Feestelijk afscheid van juffen

Waar gaat het om?
Bij begeleiding gaat het om zaken zoals het bijhouden van een agenda met afspraken, het organiseren van de huishoudelijke activiteiten
of het onderhouden van sociale contacten. Denk ook aan het bieden
van administratieve ondersteuning zodat de post wordt geopend en
de rekeningen tijdig worden betaald. Kortom, het gaat om begeleiding bij het verrichten van vrij eenvoudige handelingen en taken die
de meesten van ons als vanzelfsprekend ervaren.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF DE ZON SCHIJNT...

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

1

12 x gescoorD, Daarom

sluit Anouk Buiskool haar schrijven
aan de wethouder.
Meer communiceren
Voor kersverse wethouder Ulla Eurich is het duidelijk. “Er moet meer
gecommuniceerd worden. Ik ga beide betrokken partijen spoedig uitnodigen voor een gesprek.” Dat de
gemeente geen actie onderneemt
wijst zij fel van de hand. “We zitten
er boven op, het heeft mijn hoogste
prioriteit”, vervolgt Eurich die net een
toernee langs alle kinderdagverblijven in Aalsmeer en Kudelstaart
heeft gemaakt. “Er is in het gemeentehuis iemand aangesteld die aan
het inventariseren is waar mogelijk
uitbreiding kan komen. De plek die
Lievepop aangegeven heeft, is onmogelijk. Daar mag niet gebouwd
worden vanwege de Schiphol-zone.”
De wethouder geeft verder aan dat
het niet zo iets is van een plek aanwijzen en klaar. “Er moeten ontheffingen aangevraagd, bestemmingen
gewijzigd. Er komt echt veel bij kijken. De gemeente vervult een regie-rol en bemiddelt. Ook wij willen
een snelle, werkbare oplossing. We
zitten er boven op, het is alleen een
behoorlijk gepuzzel om alle steentjes op de goede plek te krijgen. Op
korte termijn hopen wij een plan en
een plek te kunnen presenteren. Het
heeft onze volle aandacht.”

8 juli 2010

Editie: Aalsmeer

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

loket WWZ
De medewerkers van het Loket WWZ helpen u om uw hulpvraag in
beeld te brengen. Dit betekent dat ze samen met u bekijken welke
ondersteuning nodig is, hoeveel ondersteuning nodig is en welke bestaande maatschappelijke voorziening u verder kan helpen. Het Loket
WWZ is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
geopend. Het telefoonnummer is 0297 513131. Het Loket Aalsmeer
heeft een gezamenlijke website samen met de gemeente Uithoorn:
www.loketwwzuithoorn.nl. Hier vindt u meer informatie over Wmo
aanvragen en regelingen.
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
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. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

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

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

KERKDIENSTEN

Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10u. ds. H. van
Ginkel, Goes en 18.30u. ds. J.L.W.
Koppenhol, Huizen.

Zondag 11 juli

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker Martijn Piet.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, spreker Arjen
Ravensloot. Speciaal programma
voor kinderen.

Vermist:
- Dahliastraat: Cypers fijn gestreepte poes van 1 jaar. Heel tenger.
Haar naam is Luna.
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet
Spooky en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje.
- Ophelialaan: Simba. Zwarte ongecastreerde kater met witte haartjes op zijn rug.
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart: Zwart/witte kater met wit en
zwart pootje. Hij is 2 jaar oud.
- Hornweg: Klein zwart poesje van 5 jaar oud.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag zomerdiensten
10u. drs. A. Jansen en 18.30u. GD in
CGK, drs. A. Jansen.

Gevonden:
- Karperstraat in Oost: Jack Russel.
- Hornweg: Konijn. Wit met bruine vlekjes.
- Haydenstraat: Al een paar weken loopt hier een ongecastreerde
zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart, witte bef en
over zijn rechter oog een zwarte vlek.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. dienst, br. J.J. Ekhart
uit Smilde.

Goed tehuis gezocht:
- Muis/grijze kater van 2 jaar. Hij heet Luna. Hij zoekt een rustig huis
waar hij aandacht krijgt.
- Tijdelijk opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn Beagles, zusjes en kunnen
bij kinderen.
- 4 kittens geboren op 17 mei en 4 kittens geboren op 30 mei.
- 2 kittens, 9 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend.

Groei en diversiteit bij
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Soms hebben mensen extra zorg of aandacht nodig,
langdurig omdat zij een handicap
hebben of tijdelijk omdat zij het
even niet alleen redden. Ons Tweede Thuis begeleidt en ondersteunt
mensen met een handicap, kinderen met een achterstand in hun
ontwikkeling, mensen met autisme of mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dat doet zij in de
regio Amstelland en de Meerlanden en aangrenzende gemeentes.
Deze regio is een groeiregio en ook
het aantal cliënten van Ons Tweede
Thuis is in 2009 gegroeid tot 1621.
Het is goed te zien dat het aantal
medewerkers navenant is gegroeid
(tot 1.967 medewerkers (1010,67
fulltime)) want zonder medewerkers geen goede zorg en begeleiding. Geen mens is hetzelfde, geen
handicap is hetzelfde en het aanbod
van Ons Tweede Thuis laat dan ook
een grote diversiteit zien. Zelfstandig wonen in een appartement met
een restaurant waar je kunt eten?
Of liever in een groep met de gezelligheid en geborgenheid van een

groep? De laatste tijd zijn er ook
verschillende combinaties mogelijk,
want zelfstandig in een appartement kan best eenzaam zijn of een
groep gezellig, maar druk. Naast allerlei woonvoorzieningen heeft Ons
Tweede Thuis vele werkplekken,
aangepast aan wat cliënten willen
en kunnen. In Hoofddorp zijn cliënten gaan werken in Het Oude Raadhuis waar zij met veel plezier gasten
bedienen en de boel schoonhouden.
Ouders kunnen thuis ondersteund
worden in bijvoorbeeld de opvoeding van hun kinderen, huishouden,
financiën, relaties. De financiële crisis laat ook Ons Tweede Thuis niet
ongemoeid. De zorg en ondersteuning wordt immers betaald uit de
AWBZ en de toekomst is onzeker,
want waar gaat op bezuinigd worden. Het jaarverslag dat Ons Tweede Thuis onlangs publiceerde laat
een gezonde financiële situatie zien.
Een mooie basis voor de komende
jaren. Meer informatie over de diensten van Ons Tweede Thuis? Kijk op
www.onstweedethuis.nl of bel naar
0297-353800.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om
10u. met ds. Yolande Brandenburg.
Afscheid Yolande als ouderenpastor. Extra collecte.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst ds S. Zijlstra,
Heemstede. Organist H. van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst ds. H.W. Doornweerd, Emmeloord. Organist R.
Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van

Waar is kater
Whisky?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de zwart/witte kater op bijgaande foto. Het dier heeft
een wit en een zwart voor pootje.
Whisky is de naam van deze 2 jaar
oude kater, die wordt vermist vanaf de Aletta Jacobsstraat. Het dier is
ontsnapt tijdens de periode van gewenning bij zijn nieuwe baas. Wie
het dier heeft gezien wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via tel.
0297-343618.

Geriater Bart Blaauw: “Maak
dementie bespreekbaar”
Aalsmeer - Tijdens de informatiebijeenkomst georganiseerd door de
ontmoetingsgroep van zorgcentrum
Aelsmeer gaf geriater Bart Blaauw
van GGZ Ingeest uitgebreid uitleg
aan zo’n 30 toehoorders over de gevolgen van dementie. “Gedragsveranderingen komen nagenoeg altijd
voor”, aldus Blaauw. “Het is een logisch gevolg van verlies van functies waardoor je niet meer kan wat
je vroeger wel kon.” Blaauw benadrukte het belang van het bespreekbaar maken, zowel met de persoon
met dementie als met de omgeving.
Hoewel praten niet voor iedereen
de beste methode is, geeft het wel
openheid en blijft de dementerende
meer verbonden met zijn omgeving.
Blaauw vertelde verder dat er vormen van dementie zijn die direct gedragsveranderingen tot gevolg hebben, de ziekte van Pick, een frontotemporale dementie is daar een
voorbeeld van. De hersencellen, die
zich bezighouden met impulsbeheersing, beoordelingsvermorgen,
probleemoplossing, planning en sociaal gedrag, verliezen hun functie
waardoor impulsief en onaangepast
gedrag, ontremmingen en dwangmatig gedrag het gevolg kan zijn.
Volgens Blaauw zijn de gevolgen
van dementie voor iedereen anders.
Dit hangt niet alleen samen met de

aandoening. De Maag Lever Darm
Stichting wil de strijd tegen spijsverteringsziekten aangaan met wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Zonder bijdrage en inzet van
gevers en vrijwilligers is dit onmogelijk.
De Maag Lever Darm Stichting wil
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken
voor de inzet.
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten
op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.

plaats waar de hersencellen beschadigd zijn, maar ook met de persoonlijkheid en de algemene ontwikkeling van de patiënt. Uit de zaal
kwam de vraag naar de duur van
dementie ? “Dit kan variëren van 2
tot 15 jaar”, wist Blaauw te vertellen.
Gedragsproblemen zijn soms behandelbaar met medicatie. Wat betreft de algemene behandeling van
dementie vloeien de meest efficiënte behandelingen voort uit een snelle diagnose.
Wacht dus niet te lang om met een
arts te praten wanneer u of iemand
uit uw omgeving symptomen vertoont, zoals moeilijkheden met het
uitvoeren van eenvoudige taken,
problemen met woorden of de benaming van voorwerpen, geheugenproblemen of zich niet meer
kunnen oriënteren in tijd en ruimte. Doorverwijzing naar een specialist is van groot belang, het opsporen van de oorzaak van de klachten,
die ook veroorzaakt kunnen worden
door andere ziekten en het daarop aanpassen van de behandeling,
ligt in de mogelijkheid van specialisten. Voor informatie en advies kan
contact opgenomen worden met de
ontmoetingsgroep voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers in
Aalsmeer via 06-22468574.

Zorgcentrum Aelsmeer in
Zuid-Afrikaanse sferen
Aalsmeer - In het kader van het
WK Voetbaltoernooi in Zuid Afrika was op 23 juni de groep Djembikkels uitgenodigd in zorgcentrum
Aelsmeer om over de trommels te
vertellen en natuurlijk ook te laten
horen. De meeste bewoners gingen
lekker in het ritme mee. Ook nadat
degenen, die wilden, een slaginstrument kregen om ritmische mee te
doen met de groep. Na de pauze
mochten bewoners zelf proberen of

zij wat ritme uit de trommels kregen.
Eerst was men wat terughoudend,
maar eenmaal aangemoedigd door
de groepsleden van de Djembikkels, ging het prima. De medewerkers, die in het huis de ritmiek hoorde, kwamen een kijkje nemen wat
er aan de hand was. De trommels
fungeerden dus als tam tam en de
medewerkers dansten alsof zij niets
anders deden de hele dag. Stil zitten
konden ze niet, heerlijk toch?

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Zaterdag
17. in Kloosterhof, woordcommunieviering, vg. N. Kuiper en 19u. in Karmelkerk euch.viering, vg. N. Post.
Zondag 14.30u. Poolse dienst in
Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 9.30 u. Euch. viering. Vg. M.
Post.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 september.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
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

Mooie collecteopbrengst
Maag Lever Darm Stichting
Aalsmeer - De Maag Lever Darm
Stichting heeft in de collecteweek
van 14 tot en met 19 juni in Aalsmeer
1542 euro, in Kudelstaart 634,60 euro en in Rijsenhout 751,65 euro opgehaald. In totaal 2928,25 euro. Een
oranje toiletrol heeft dit jaar voor
aandacht voor de collecte gezorgd.
De kleur van het toiletpapier is uiteindelijk niet waar het om gaat. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kleur van de ontlasting wel belangrijk is.
Deze kleur kan namelijk een alarmsignaal zijn voor een spijsverterings-

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst. ds. D.J.A. Brink
en 18.30u. gez. dienst in CGK, ds.
A. Jansen.

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

OVAK-soos in
Parochiehuis

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

Aalsmeer - De laatste OVAK-soosmiddag is afgelopen woensdag 30
juni gehouden in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Het nieuwe
seizoen begint op 11 augustus. Leden en belangstellenden zijn dan
weer van harte welkom.
Het klaverjassen op 30 juni is gewonnen door Wil ter Horst met 5412
punten, gevolgd door Engeltje Jongkind met 4914 punten, Wim Buskermolen met 4673 punten en Truus
Schiedam met 4611 punten.

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

Han wint bij
ouderensoos

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
1 juli is het klaverjassen gewonnen
door Han Raadschelders met 5866
punten, gevolgd door Piet van As
met 5444 punten, Geertje Koopstra
met 5314 punten en Wim Pet met
5227 punten. Bij het jokeren wist
Bets Teunen het best te scoren met
90 punten. Op twee is Jan Bon geëindigd met 380 punten.

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

Sprookjesachtige schilderijen van
grotendeels ontklede vrouwen, omgeven door sterren en maan en
soms flarden van een tuin. De vrouwen bewegen zich soepel over het
doek, soms klaar om de vleugels te
spreiden en te vertrekken naar verre oorden. Gezien de titels Dream
about you, Garden Girl een Miss You
gaat het hier duidelijk over een geliefde die soms neerstrijkt, dan weer
dansend opstijgt. Met deze expressieve schilderijen maakt Mantra zijn
liefde voor de beweging van de figuur invoelbaar voor anderen.

Zomeravondconcert Sursum
Corda bij molen De Leeuw
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda sluit het seizoen af met
een zomeravondconcert bij de molen in de Zijdstraat op vrijdag 9 juli. Het concert begint om 19.00 uur
met een optreden van jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum. Daarna volgt het grote orkest. Een gevarieerd programma wordt gebracht
waarbij vaak mee te zingen of neuriën valt. Er kan geluisterd worden
naar muziek van The Beatles, van
Stevie Wonder en ‘Let me entertain
you’ van Robbie Williams. Maar ook

naar ‘Les Toréadors’ uit de opera
Carmen. Kom langs en geniet lekker
in het zonnetje (hopelijk) van dit zomeravondconcert. Er staan bankjes
op het Molenplein.
Lijkt het u/jou leuk om volgend seizoen mee te komen spelen bij Sursum Corda? Neem dan contact op
met de secretaris via 0297-344334
na 18.00 uur of spreek tijdens het
concert even iemand aan. De vereniging heeft een aantal instrumenten beschikbaar.

Garageverkoop, concert en
feest voor nieuwe piano
Aalsmeer - Iedere ochtend staan
de jongens Faas en Boet Kaaijk
vroeg op, vervolgens rennen zij naar
beneden en wordt er nog voor het
ontbijt op de piano gespeeld. De
dag begint altijd met muziek! Boet
(6 jaar) kan inmiddels al behoorlijk
goed spelen, hij speelt alle muziekgenres door elkaar, blues, pop, klassiek, Coldplay, Michael Jackson en
Bach! Faas (8 jaar) geeft zo nu en
dan concertjes, ook op het kerkorgel. Daarnaast componeert hij eigen muziek.
Faas heeft auditie gedaan en is aangenomen op de Koorschool van het
St. Bavo Muziekinstituut in Haarlem.
Dit is een basisschool waar je ook

muziek studeert. De heren groeien
inmiddels uit de piano die zij hebben. Het wordt dus tijd voor een
nieuw instrument met een zogenaamd ‘groot’ geluid.
Daarom organiseert de familie een
garageverkoop, concert en feest.
Verschillende muzikanten zullen
hun muziek ten gehore brengen,
er treedt een koor op en bovendien zullen Faas en Boet zelf te horen zijn. Daarnaast worden tweedehands spulletjes, antiek en schilderijen verkocht. En natuurlijk zijn er
lekkere hapjes en drankjes. Het benefietfeest is zaterdag 10 juli vanaf
14 uur aan de Hortensialaan 54d. Iedereen is welkom.

Gastcurator Arie Buijs bij schilderijen van Mantra uit Bali.

Expositie in Het Oude Raadhuis

Thuisblijver kan genieten
van schilderijen uit Bali
Aalsmeer - Het exotische eiland
Bali is deze zomer een van de meest
favoriete bestemmingen voor de
avontuurlijke vakantieganger. Stichting KCA deed het omgekeerde en
haalde kleurrijke schilderijen van de
Balinese kunstenaar Mantra naar
Aalsmeer. Gastcuratoren Arie en
Marijke Buijs raakten op hun reizen
naar Indonesië geboeid door het
werk van de 40 jarige schilder die
studeerde aan de Kunstacademie in

Yogyakarta. Ze nemen veel van zijn
werk mee naar Nederland en bezorgen de schilder bekendheid in de
lage landen: Een bijzonder initiatief
dat zeer te waarderen is. Het eerste dat opvalt in de fraai ingerichte zaal van het Oude Raadhuis is het
bonte kleurgebruik met veel blauwschakeringen, groen en geel, en in
de onderwerpkeuze is een duidelijke verwantschap te zien met de Cobraschilders uit de jaren vijftig.

Donderdag 15 juli aan de Dreef

Monsterlijke stuntshow mag
van toch van burgemeester!

Schuimfeest in de N201
Aalsmeer - Het is hoogzomer, het
wordt aanstaande zaterdag 10 juli wel 30 graden, dus perfect weer
om helemaal los te gaan op het
meest spetterende schuimfeest van
de regio in de N201. De dj’s zorgen
voor de heetste zomerhits en het
schuimkanon spuit een dikke laag
schuim om je oren zodat je lekker
kunt afkoelen van het warme weer
van dit moment. Middelbare scholieren opgelet: Er zijn op scholen fly-

ers verspreid waarmee je een gratis consumptiemuntje kunt scoren
bij dit feest. Het advies wordt gegeven om droge kleren mee te nemen
voor de weg terug. Deze kunnen afgeven worden bij de garderobe, zodat het droog blijft. De schuimparty
zaterdag 10 juli in het jongerencentrum aan de Zwarteweg begint om
21.00 uur en de entree is 5 euro. De
minimumleeftijd is 14 jaar en legitimatie is verplicht.

The boys from Brasil in Bacchus

Heupwiegen op mix van
swing en melancholie
Aalsmeer - Zaterdagavond had Mrs
Smit & The boys from Brasil de eer
om het Bacchusseizoen af te sluiten.
De vier koppige Amsterdamse Bossa Band wist het goed gevulde Bacchus mee te nemen naar de stranden van Copa Cabana. De loom
swingende bas van Nathan Klumperbeek, de hakketakkende drums
van Daan van Kasteren en de vurig
klinkende geplukte gitaar van Jesse
Buitenhuis waren de perfecte begeleiding voor zangeres Femke Smit.
De liedjes over de onmogelijke lief-

des zorgden op deze warme zomeravond voor de perfecte mix van melancholie en swing.
Het publiek leefde intens mee, er
werd zowaar door een enkeling gedanst, wat zorgde voor een luid gescandeerd ‘nog een liedje’ toen de
tweede set rond middernacht werd
besloten. Dit liet de band zich geen
twee keer zeggen. Het publiek werd
op nog enkele nummers getrakteerd. Een betere afsluiting van het
seizoen, had Bacchus zich niet kunnen wensen.

Aalsmeer - Op donderdag 15 juli is
voor de eerste maal een stuntshow
te zien in Aalsmeer. De show wordt
gegeven op het parkeerterrein bij
De Dreef en start om 19.30 uur.

team is dus allround en is dan ook
werkzaam voor films en televisieseries. Nu kan het publiek de stunts
live aanschouwen in een 90 minuten durende show.

Zware bezwaarprocedure
Het internationale Stunt Movie Production-team heeft eindelijk een vergunning gekregen om een eenmalig
optreden te verzorgen in Aalsmeer.
Zo besloot de burgemeester na advies van de bezwarencommissie van
de gemeente. In maart dit jaar werd
een aanvraag gedaan voor de benodigde vergunningen. De gemeente weigerde op grond dat dit een
te grootschalig evenement zou zijn
voor het dorp Aalsmeer. Het management ging echter in bezwaar
omdat zij de motivering van de weigering volstrekt onzin vindt. De
show is 100 tot 120 keer te zien in
bijna evenzoveel gemeentes daar
zitten zeer veel kleinere plaatsen bij
waar de show erg succesvol is. De
betrokken ambtenaren en het management hebben het één en ander nogmaals besproken waarin de
twijfels bij de gemeente zijn weggenomen en er uiteindelijk een vergunning is afgegeven.

Monster-trucks
Alles verpletterend, vijf ton zwaar en
reusachtig zijn de Monster Trucks.
Met hun twee meter hoge wielen
en 1400 pk, verpletteren de kolossale gevaartes normale auto’s alsof
het speelgoedauto’s zijn. De Madfruit maakt metershoge sprongen.
Nieuw is The Flying Dragon. Een
enorm gevaarte met een motor van
2000 Pk welke fantastische sprongen maakt! Ondanks veel training
en calculaties zijn de stunts levensgevaarlijk. Teamleider Gino Winter
kan de breuken en kneuzingen die
hij in zijn 30-jarige loopbaan heeft
opgelopen al niet meer tellen. Gino Winter is de leider van het gezelschap. Hij trad als vierjarige al op
met zijn motorfietsje in de Helldriver Show van zijn opa Fredy Winter. Zoon Peter (15) is nu al een ware stuntman. Jongste telg Kelly (3½
jaar) mag ook al een rondje meerijden op haar quad. De groep bestaat
dan ook vooral uit familie versterkt
door een aantal gaststuntmannen.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
kassa welke vanaf 60 minuten voor
aanvang geopend is. Toegangsprijzen zijn tussen de 12 en 17 euro.

Stuntshow
Het belooft een bloedstollend spektakel te worden met salto’s draaiende auto’s, razende quads, motoren
die meterslange en hoge sprongen
maken en dwars door vuur voorbij stuiven. Naast snelheid ook pure behendigheid. Zo zal Gino met
een auto op twee wielen rijden alsof het niks is. Ook worden er levensgevaarlijke stunts uitgevoerd met
voertuigen welke dwars door de
‘wall of fire’ voorbij ‘vlammen’. Het

Korting op kaartje!
Tegen inlevering van dit artikel aan
de kassa wordt 2 euro korting gegeven op een entreebewijs. Niet geldig in combinatie met andere kortingen en of acties! Ook is een kortingsbon te vinden op de website
www.stuntmovieproduction.com.

Kindertekeningen uit Bali
Op de Kinderkunstzolder gaat de
reis verder, kindertekeningen uit
Bali geven weer hoe kinderen hun
dagelijks leven ervaren. Als ware
missionarissen gingen Arie en Marijke Buijs met krijt en papier naar
een dorpsschool waar de kinderen voor het eerst met Nederlands
krijt aan de slag gingen Van deze
missie maakte Marijke een fotoserie die weergeeft hoe de kinderen
de opdracht hebben uit gevoerd!
De schilderijen, foto’s en tekeningen zijn nog tot en met 1 augustus
te bewonderen in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9. De expositieruimte is iedere donderdag tot en
met zondag open tussen 14.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.
Door: Annefie van Itterzon.

Muziek
Donderdag 8 juli:
* Crazy piano’s, band speelt nummers op verzoek in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 9 juli:
* Concert Sursum Corda bij molen
De Leeuw, Zijdstraat vanaf 19u.
* Dubstep-feest in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 10 juli:
* Schuimparty in N201 voor iedereen vanaf 14jr. Aanvang: 21u.
Exposities
Tot en met 1 augustus:
* Foto’s van Pieter Schunselaar en
schilderijen van Mantra in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag van 14
tot 17u.
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 10 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open 11 tot 16u.
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Vrijdag 9 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat. Vanaf 20u.
Zaterdag 10 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Woensdag 14 juli:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Donderdag 15 juli:
* Monsterlijke stuntshow op parkeerterrein Dreef, Hornmeer. Aanvang: 19.30u.
Vergaderingen
Donderdag 8 juli:
* Beraad en Raad in raadszaal, gemeentehuis. Aanvang: 20u.

Vrijdag dubstep in N201
Aalsmeer - Komende vrijdag 9 juli
geen gitaren in de N201, maar loodzware beats en slepende, knarsende, krakende en tergende middenrifmassage met twee dubstep, drum
’n bass, electro-acts van Sinister
Souls en DS10-Dominator!
Dubstep doet het goed in het alternatieve circuit en is reeds doorgedrongen tot de grotere podia in Nederland. Ook in deze regio zijn inmiddels veel liefhebbers te vinden
en dus wordt het hoog tijd om eens
een dik avondje dubstep te pro-

grammeren. Dubstep is er in meerdere smaken, van heel sferisch en
soft naar loodzwaar en hard. En hoewel beide acts van vrijdag een zeer
gevarieerd repertoire hebben, neigt
het toch wel wat meer naar de zware kant. Met het nieuwe geluidssysteem van de N201 zal dit gegarandeerd goed gevoeld worden in de
ribbenkast! Het feest in het jongerencentrum aan de Zwarteweg begint om 21.00 uur en de entree is 4
euro. Meer info over de twee acts is
te vinden op internet: www.n201.nl.

Gezellig feest in de Ophelialaan

Meedeinen en meezingen
in Jordaanse sfeer

Gly’em wint overduidelijk
Aalsmeer - Het was weer helemaal top in café de Praam tijdens
de maandelijkse sjoelavond afgelopen donderdag 1 juli. De competitiestrijd barstte in alle hevigheid los
vanaf de eerste tot de laatste steen.
De overduidelijke winnaar was team
Gly’em erin. Zelfs tijdens de aftersjoel kregen ze het voor elkaar de

Fascinerende handen
Mede exposant Pieter Schunselaar toont een fotoserie over handen waar hij vele keren ver voor op
reis ging. Handen vertellen verhalen
over de gemoedstoestand van mensen, soms nog meer dan portretten.
Schunselaar heeft zich met overgave verdiept in dit fascinerende onderwerp en maakt rake composities in kleur vaak afgedrukt op groot
formaat. Doorleefde handen, waaraan je kunt zien dat er jarenlang op
het land gewerkt is. Handen die iets
doorgeven of in de weer met dagelijks voedsel. Prachtig is de foto van
een met pen beschreven nog jonge hand, gevuld met papiergeld, gemaakt op een markt in India. Of de
bijna religieuze, tijdloze aanblik van
een hand gevuld met groene bladeren. Schunselaar heeft met scherpe
blik en een briljant oog voor compositie geheimen en verhalen vastgelegd en neemt de bezoeker mee op
een fascinerende reis.

AGENDA

eerste prijs te bemachtigen. De leden van Gly’em erin kon deze succesvolle avond afsluiten met een
gratis drankje. Voor wie de deelnemers wil komen toejuichen: De volgende competitieavond is donderdag 29 juli vanaf 20.30 uur en de
toegang tot café de Praam in de
Zijdstraat is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
Oranje
vakantiegitaar
(incl. hoes) < 34,95

Oranje
kazoo

voor < 1,70

Oranje
ukelele

(incl. hoes) < 26,95

WK
plectrums

4 stuks voor <3,00

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - Zaterdag 3 juli begon
met zomerse temperaturen, maar
in de namiddag sloeg het weer om
en begon het zelfs te regenen. De
planten, struiken en bomen genoten waarschijnlijk met volle teugen
van het water, maar in de Ophelialaan werd met enige schrik naar
boven gekeken. Het zou toch niet
blijven regenen? Voor de vijfde
maal stond tot slot het buitenevenement Ophelia in Jordaanse sfeer
op het programma. Tijdens het opbouwen spetterde het nog, maar
in de avond verdween de regen en
maakte plaats voor een mooie zomeravond. Tot de laatste minuut is

het droog gebleven en hebben heel
veel mensen genoten van dit altijd
gezellige evenement waar het heerlijk is om mee te deinen op en mee
te zingen met bekende Nederlandstalige nummers van veelal bekende
Amsterdamse artiesten. Naarmate
het uur vorderde werd het drukker
en drukker in de Ophelialaan. Het
publiek werd opgewarmd door zanger Ronald. Voor steeds meer ‘volk’
traden vervolgens Eddy Walsh en
Robert Leroy op. De sfeer was prima en iedereen deed gezellig mee.
Na afloop was de mening unaniem:
“Het was weer een heerlijke, Hollandse avond.”
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie
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
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fractiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 24 augustus en
7 september 2010.
gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u
daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over
het vliegveld kunt u contact opnemen
met de Commissie Regionaal Overleg
Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar
op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.
nl of klagen@crosinfo.nl.
serVicePunt beheer en uitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

werkzaamheDen oP legmeerDijk
Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Holland op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige verkeershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de
Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info / omlegging Aalsmeer - Uithoorn / Werk in Uitvoering.
wet tijDelijk huisVerboD
Met de Wet tijdelijk huisverbod heeft de burgemeester een bevoegdheid in handen om op te treden tegen huiselijk geweld. Met de
wet is de mogelijkheid gecreëerd om in te grijpen in situaties van
acute dreiging van huiselijk geweld zonder dat strafbare feiten zijn
gepleegd. Met het opleggen van een huisverbod wordt niet alleen
voorzien in het wegnemen van de acute dreiging van huiselijk geweld maar ook in het in veiligheid brengen van slachtoffers en/of
huisgenoten. Het huisverbod is tevens bedoeld als afkoelingsperiode voor het hele gezin waarin gezocht kan worden naar oplossingen
voor de problemen die aanleiding zijn geweest voor het huiselijk
geweld.
Deze bevoegdheid kan de burgemeester mandateren. De burgemeester heeft het volgende besluit genomen:
1. Aan de hulpofficieren van justitie, belast met het uitvoeren van
het huisverbod en opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG) af te nemen, mandaat te verlenen voor het
nemen van besluiten tot het opleggen van een huisverbod als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod.
2. In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet
tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel
2, zevende lid, van de Wet tijdelijk huisverbod).
bekenDmaking wwb regels
Het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels
vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het Dagelijks Bestuur heeft
op 1 juli 2010 de concept-Beleidsregels bijzondere bijstand 2010
vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van vrijdag 9 juli 2010 tot
zaterdag 21 augustus 2010 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de
beleidsregels ingediend worden.
aankonDiging
Onteigening Bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005”
en Uitwerkingsplan “Dorpshaven”
In verband met het bepaalde in artikel 84 van de Onteigeningwet
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang van vrijdag 9 juli 2010, gedurende zes weken, bij de afdeling
dienstverlening van het Gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer, voor een ieder kosteloos ter inzage, een plan tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de
volkshuisvesting van de gemeente Aalsmeer. De openingstijden van
de afdeling dienstverlening zijn op maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 14.00 uur en op woensdag tot 17.00 uur.
De raad van de gemeente Aalsmeer heeft op 24 juni 2010 besloten
om tot onteigening over te gaan van een gedeelte van 29 are en 81
centiare van het perceel kadastraal bekend Gemeente Aalsmeer, sectie G, nummer 5149, zoals opgenomen op de grondplantekening en
lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten). Het vermelde
perceel heeft volgens de kadastrale opgave een totale grootte van
31 are en 65 centiare.
De onteigening geschiedt ten name van de Gemeente Aalsmeer, ter
realisering van de bestemming “Uit te werken woondoeleinden” zoals opgenomen in het op 21 september 2006 door de raad van de
gemeente Aalsmeer vastgestelde en inmiddels onherroepelijke (als
gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 9 juli 2008)
bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005” en ter realisering van
de bestemmingen “Woondoeleinden gestapeld 2”, “Woondoeleinden niet gestapeld”, “Woondoeleinden niet gestapeld 2”, “Woondoeleinden niet gestapeld 3”, “Water 2”, “Groenvoorzieningen” en
“Verkeersdoeleinden - langzaam verkeer” zoals opgenomen in het
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”, welke uitwerkingsplan op 2 februari
2010 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld en daarvoor als ontwerp gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen in het gemeentehuis. Het collegebesluit tot vaststelling
van het Uitwerkingsplan heeft van 19 februari 2010 tot 1 april 2010
ter inzage gelegen. Voor de uitvoering van voornoemde bestemmingen dient de gemeente over genoemd perceelsdeel te kunnen
beschikken.
Het bij deze onteigening betrokken perceelsdeel is gelegen binnen
het plangebied van het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005”
en het Uitwerkingplan “Dorpshaven”, welk plangebied ter weerszijden van de Lijnbaan is gelegen en zich bevindt ten noordoosten van
de kern Aalsmeer. Gedurende de termijn van de ter inzage legging
kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen met betrekking
tot het raadsbesluit naar voren hebben gebracht, hun bedenkingen
bij de Kroon omtrent het onderhavige onteigeningsplan, schriftelijk
naar voren brengen. De schriftelijke bedenkingen kunnen worden
gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moeten worden inge-

diend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (VROM), Postbus 20951, 2500 EZ te ’s Gravenhage.

lenden ligt deze nota op het gemeentehuis ter inzage.
Deze verordening treedt in werking op 20 juli 2010.
ontheffingen ingeVolge De wet ruimtelijke orDening

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 bestuursorgaan. 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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van De Stuntshow door middel van het plaatsen
van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder
genoemde weg op volgende dag geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Gedeeltelijk afsluiten parkeerterrein De Dreef.
Deze ontheffing geldt voor woensdagavond 14 juli 2010 vanaf 18.00
uur tot donderdagavond 15 juli 2010 23.00 uur;
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend voor:
• een Stuntshow op donderdag 15 juli 2010 parkeerterrein
De Dreef.
Datum verzending vergunning: 7 juli 2010
• het plaatsen van een TV scherm op het Molenplein i.v.m. WKfinale op zondag 11 juli 2010
Datum verzending vergunning 8 juli 2010
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Clantstraat 32, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 171, het plaatsen van een hekwerk;
• Stommeerweg 36, het vergroten van de woning;
• Zwarteweg 9, het vergroten van een dakkapel.
VerleenDe bouwVergunningen

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de
afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Baanvak 83; het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg 490; het bouwen van een garage/berging;
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:
• Ringvaart; het plaatsen van 2 bewegwijzeringborden;
Ontwerpbesluit tijdelijke buitenplanse ontheffing en
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.22 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, een tijdelijke
ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning
te verlenen voor:
• Wim Kan Dreef 2 : het bouwen van een tijdelijke locatie
buitenschoolse opvang, met een instandhoudingtermijn
van 5 jaar.
ter inzage bij De afDeling DienstVerlening, week 27
t/m 13 juli
t/m 13 juli
t/m 16 juli
t/m 16 juli
t/m 17 juli

t/m 22 juli
t/m 29 juli

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 99; het vervangen van gevelbeplating;
• Geerland 1; het vernieuwen van kozijnen en gevelbeplating;
• Geerland 51; het plaatsen van een dakkapel;
• Geniedijk 12; het vergroten van de woning;
• Hoofdweg 128; het vergroten van de woning;
• IJsvogelstraat 33; het plaatsen van een berging;
• Koningstraat 144; het plaatsen van een dakkapel;
• Lijnbaan; het bouwen van 78 woningen en appartementen
(oostelijk plangebied);
• Lijnbaan; het bouwen van 79 eengezinswoningen (westelijk
plangebied);
• Mendelstraat 64; het plaatsen van een dakopbouw;
• Rastraat 6; het plaatsen van een dakkapel;
• Rastraat 8; het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 104; het plaatsen van een brug;
• Uiterweg 125; het plaatsen van een berging met kas;
• Zwarteweg 9; het vergroten van een dakkapel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 8 juli 2010.
beleiDsDsnota archeologie gemeente aalsmeer
De raad heeft in haar vergadering van 24 juni 2010 de “Beleidsnota
Archeologie gemeente Aalsmeer” vastgesteld. Voor belangstellenden
ligt deze nota op het gemeentehuis ter inzage.
erfgoeDVerorDening 2010 gemeente aalsmeer
De raad heeft in haar vergadering van 24 juni 2010 de “Erfgoedverordening 2010 gemeente Aalsmeer” vastgesteld. Voor belangstel-

t/m 2 aug
t/m 3 aug
t/m 4 aug
t/m 4 aug
t/m 10 aug
t/m 19 aug
t/m 20 aug

Kapvergunning: Darwinstraat 16, 1 blauwe
atlasceder;
Evenementenvergunning: de toerrit “Aalsmeer Roest
Niet” op zondag 13 juni 2010;
Drank en Horecavergunning: Snaq, Van Cleeffkade 5;
Straq, Marktstraat 38;
Exploitatievergunning: Snaq, Van Cleefkade 5;
Evenementenvergunning: de Open water
zwemwedstrijd op zondag 15 augustus 2010; de
zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op
zaterdag 3 juli 2010;
Kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2 x
Metasequoia; Westeinderplassen H2736, 2 x
populier;
Kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica;
Oranjestraat 22, 2 meidoorns, 1 vlierbes;
IJsvogelstraat 25, 1 acer;
Evenementenvergunning: de Jordaanse Avond op 3
juli 2010;
Uitwegvergunning: Middenweg, Aalsmeer;
Kapvergunning: Herenweg 34K Kudelstaart, 2
schietwilgen en 2 elzen;
Evenementenvergunning: Bandjesavond op 26 juni
2010;
Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer,
Dorpsstraat 15;
Evenementenvergunning: een Stuntshow op 15 juli
2010, parkeerterrein De Dreef;
Evenementenvergunning: het plaatsen van een TV
Scherm op het Molenplein i.v.m. WK-Finale op 11
juli.

ter inzage bij De afDeling DienstVerlening, balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 16 juli 2010
• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.
inzagetermijn tot vrijdag 6 augustus 2010
• Robend, het plaatsen van een bouwbord.
inzagetermijn tot vrijdag 13 augustus 2010
• Oosteinderweg 25, het uitbreiden van een bedrijfshal met
kantoren;
• Oosteinderweg 123, het oprichten van een botenshowroom.
inzagetermijn tot vrijdag 20 augustus 2010
• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Ringvaart, het plaatsen van 2 bewegwijzeringborden;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie
buitenschoolse opvang, met een instandhoudingtermijn van 5
jaar.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Inschrijving voor Triathlon
Aalsmeer al bijna vol
Aalsmeer - Met nog vijftig dagen
te gaan tot de 23e Multi Triathlon
Aalsmeer op 29 augustus is de inschrijving al nagenoeg vol. Bij de
startserie over de olympische afstand is het maximum aantal deelnemers van 150 al bereikt.
Inschrijven kan op dit moment alleen nog op de kortere achtste triatlon en de Mini-triatlon voor kinderen tot 13 jaar. Stichting Triathlon
Aalsmeer (STA) is erg blij dat ruim
voor 29 augustus de startserie over
de Olympische afstand (1500 meter zwemmen, 40 km fietsen en 10

km lopen) al vol zit. Voorzitter Mike
van der Laarse: “Dit bewijst maar
weer dat Triathlon Aalsmeer erg populair is in de regio. Ook ver buiten
Aalsmeer komen elk jaar weer deelnemers terug. Voor de organisatie
van een sportevenement als Triathlon Aalsmeer zijn tevreden deelnemers natuurlijk een groot compliment. We hebben echt een naam
hoog te houden in de Nederlandse
triatlonsport.”
Maximum
Dat de wedstrijd zo snel vol zit, komt

ook doordat de STA dit jaar voor het
eerst een maximum aantal deelnemers van 150 op de olympische
afstand in stelde. Dit is om de veiligheid van elke deelnemer op het
parcours te kunnen waarborgen.
Als het te druk is tijdens het fietsen is de kans op stayeren (dicht op
elkaar rijden) ook groter, en dat is
bij triatlon niet toegestaan. Afgelopen weekeinde sloot de inschrijving
voor de olympische afstand met 150
individuele deelnemers.
Voor Trio-teams, die dit jaar vijf minuten later starten, zijn 25 startplekken ingepland. Daar zijn nu nog een
beperkt aantal plekken beschikbaar. Inschrijven op de achtste triatlon (500 meter zwemmen, 20 km
fietsen en 5 km lopen) is nog wel
mogelijk. Op deze afstand staan nu

al 120 deelnemers ingeschreven.
Hier geldt ook een maximum van
175 deelnemers. Op de mini-triatlon (250 meter zwemmen in Zwembad ‘de Waterlelie’, 10 km fietsen en
2,5 km lopen) staan al 30 kinderen
(tot 13 jaar) ingeschreven. Op deze
kortste afstand geldt vanwege de
baanindeling in het zwembad een
maximum van 50 deelnemers.
Vrijwilligers gezocht
Wie niet kan meedoen aan de Triatlon maar wel graag bij dit sportieve spektakel betrokken wil zijn kan
zich ook aanmelden als vrijwilliger.
Voor het organiseren van een omvangrijk evenement als een triatlon
zijn heel wat handen nodig voor het
opbouwen of om de juiste richting
van het parcours aan te geven. Vrij-

willigers worden op de wedstrijddag
goed in de watten gelegd en kunnen
naderhand napraten bij de vrijwilli-

gersbarbecue. Kijk voor meer informatie en aanmelding als vrijwilliger
op www.triathlonaalsmeer.nl.
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Pas op voor GSM-fraude

Unieke trouwkever gestolen

Aalsmeer - Op grote schaal wordt
in het hele land GSM-fraude gepleegd door een bende die zich
voordoet als medewerkers van providers waar mensen abonnementen bij hebben. Tijdens het gesprek
wordt gevraagd om 09# of #09 in te
toetsen ter controle van de mobiele telefoon. Doe dit niet en verbreek
onmiddellijk de verbinding. De bende beschikt namelijk over apparatuur om via de ingetoetste code het
nummer van de sim-kaart te lezen.
Hiermee worden vervolgens nieuwe
kaarten aangemaakt met het num-

Aalsmeer - Het had zo mooi moeten worden voor Sam en Janet.
Het stel uit Aalsmeer stapt volgende maand in het huwelijksbootje en
voor de trouwkaart hadden ze een
eigen ontwerp in gedachten met
hun VW Kever in de hoofdrol. De rode kever, een juweeltje uit 1954, is
door de bruidegom negen jaar geleden aangekocht en sindsdien opgeknapt en keurig verzorgd. Afgelopen zondag was het de bedoeling foto’s te maken voor de uitnodigingskaart. Helaas, het ontwerp zal
gewijzigd moeten worden want de
fraaie kever is zaterdag gestolen! De
kever is natuurlijk algemeen bekend
door zijn opvallende verschijning en
typische geluid. Door de decennia
heen zijn er miljoenen van gemaakt.
Maar dat geldt niet voor de oldtimer van Sam en Janet. Van dit typische ‘ovaaltje’ zijn er maar enkele
gefabriceerd en vandaag de dag rijden nog maar 2 (!) exemplaren rond
in Nederland. Eén daarvan dus nu
zonder rechtmatige eigenaar. Dat de
oldtimer ongetwijfeld flink wat geld

mer van de gebelde. Hierdoor kan
op grote schaal fraude gepleegd
worden op andermans kosten. Ook
worden sms-jes gestuurd met het
verzoek 0141-455114 te bellen. Dit
moet u dus ook niet doen, want
wie het nummer belt, geeft de mogelijkheid om op zijn of haar kosten te bellen. Deze twee vormen van
GSM-fraude zijn officieel bevestigd
door de KPN en Vodafone.
Geef dit bericht aan zoveel mensen
door, zodat deze vormen van mobiele fraude de kop ingedrukt kunnen worden.

Oproep bewoonster Julianalaan

Geen post voor 1432 HZ?
Aalsmeer - Ze wordt er moedeloos
van, iedere keer zijn er brieven zoek.
Post van de zorgverzekeraar is niet
aangekomen, een rouwkaart heeft
de bestemming niet bereikt, maar
ook leuke felicitatiekaarten zijn niet
in de brievenbus gestopt. Peggy
Moespot uit de Julianalaan 112 begrijpt er niets van. Aan de postbode
ligt het niet. “Hij zit er ook mee en
probeert er achter te komen hoe dit
nou komt.” Na al heel veel telefoontjes naar de klachtenlijn van TNT is
Peggy er inmiddels achter dat het zo
goed als zeker ligt aan de postcode:
1432 HZ. Sinds vorig jaar september
komen brieven, kaarten en pakjes
niet altijd aan en Peggy denkt dat
zij niet de enige is, die nog al eens
van vrienden en bedrijven de vraag
krijgt waarom zij niet reageert op

haar post. Het nummer van de TNTklachtenlijn kent Peggy inmiddels
uit haar hoofd. “Ik voel me zo’n klager en dat wil ik eigenlijk niet zijn,
maar ik wil wel gewoon al m’n post
krijgen.” TNT heeft Peggy aangeraden om een oproep te plaatsen om
zo krachten en klachten van meerdere gedupeerden te bundelen. “De
kans is groter dat er bekeken gaat
worden hoe dit nou kan als meerdere mensen klagen”, verduidelijkt
Peggy. “Ik weet zeker dat ik niet de
enige ben.” 1432 HZ uw postcode
en mist u nogal eens post? Laat het
Peggy Moespot weten. Hopelijk gaat
na het grote aantal klachten wel serieus bekeken worden waar de post
toch blijft! Peggy’s adres is Julianalaan 112 en ze hoopt op veel briefjes in haar brievenbus.

Foto’s Ronald van Doorn.

Veel belangstelling voor onthulling

Eeuwboom in Brasemstraat
Aalsmeer - Ter gelegenheid van
haar honderdjarig bestaan heeft
woningcorporatie Eigen Haard een
viertal ‘eeuwboom’ geplant op verschillende plekken in Amsterdam
en een exemplaar in de Brasemstraat in Nieuw Oosteinde. Afgelopen donderdag 1 juli vond de onthulling plaats en dit gebeurde onder
grote belangstelling en heerlijk zomers weer. In nauw overleg met de
gemeente is gekozen voor een Vleugelnootboom. De boom past in het
tuinontwerp van de buurt. De nootboom staat symbool voor ontwikke-

ling, een goed milieu en prettig wonen en leven in de wijk. De onthulling werd verricht door een directeur Twan Zeegers van Eigen Haard
en de wethouder van milieu, Ulla
Eurich. Na het aftellen van 10 naar
0 vlogen honderden rode ballonnen
vanaf een net aan de eeuwboom de
lucht in. Na afloop van het officiële
gedeelte stonden hapjes en drankjes klaar en durfals konden genieten
van het uitzicht over de buurt vanuit
een parabounce. Eigen Haard heeft
overigens in Aalsmeer 3000 woningen in bezit

oplevert, mag duidelijk zijn. “Ons
gaat het om de emotionele waarde”, vertelt Janet. “We hebben hem
de afgelopen jaren stukje bij beetje
op laten knappen en hebben hem 9
jaar geleden gekocht om in te gaan
trouwen. Dat was altijd mijn droom.
Het was mijn eerste auto. Mijn vaders eerste auto was een kever en
die van mijn opa ook.” Bij de twee
kinderen van het stel (2 en 3 jaar
oud) komt de diefstal ook hard aan.
“Ze hebben het er gisteren alleen
maar over gehad dat de kever weg
was en dat de mensen het niet eerst
gevraagd hebben voordat ze er in
mochten rijden...”
De rode oldtimer is zaterdagmiddag
3 juli omstreeks 16.00 uur gestolen
vanuit de Rozenstraat. Naar nu bekend is, hebben buurtbewoners zaterdagmiddag de auto tussen 16.00
en 16.10 uur zien rijden richting de
Dorpsstraat. Wellicht hebben meer
mensen de kever gezien of mogelijk
hebben omwonenden van de Rozenstraat iets verdachts vernomen.
Informatie: 06-30912069.

Na klachten omwonenden

Provincie past omleidingsroute Legmeerdijk aan
Aalsmeer - Sinds maandag 28 juni is de provincie Noord-Holland
bezig met werkzaamheden aan de
Legmeerdijk. Deze worden gecombineerd met werkzaamheden aan
de nieuwe N201. Ter hoogte van de
nieuwe N201 is de Legmeerdijk gesloten voor doorgaand verkeer. Vanuit de omgeving kwamen veel klachten over toename van het vrachtverkeer. De provincie heeft als gevolg
van deze klachten samen met de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
de omleidingsroute en werktijden
aangepast. Het vrachtverkeer voor
de bloemenveiling wordt zoveel mogelijk over de A9 en de A4 naar de
bestaande N201 geleid.
Voor internationale chauffeurs zijn
de omleidingsborden aangepast.
Verkeer op de A9 dat toch voor de
afslag Aalsmeer kiest, wordt hierna aangespoord om de Fokkerweg
of de Beneluxbaan en de Zijdelweg te nemen, waarna men de route vervolgd via de bestaande N201.

Vrachtverkeer komend vanuit Amstelveen zal op de Legmeerdijk worden tegengehouden door verkeersregelaars. Bestemmingsverkeer
wordt via de Aalsmeerderweg en de
Machineweg omgeleid.
Werktijden
De werkzaamheden tussen de Machineweg en de Marshallsingel
worden vanaf volgende week tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur
in de ochtend uitgevoerd. Hiervoor
is de Legmeerdijk gedeeltelijk afgesloten. Aanwonenden zijn hier per
brief over geïnformeerd. De weg
blijft toegankelijk voor hulpdiensten.
Werk aan de weg geeft altijd overlast, de provincie probeert deze
overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u tijdens kantooruren terecht op: 06-5138 8980.
De werkzaamheden zijn op 20 augustus afgerond.

Vanavond behandeling in de Raad

Actuele reisinformatie op
bushaltes in Aalsmeer
Aalsmeer - De Stadsregio Amsterdam reserveert ruim 4,7 miljoen euro om in acht gemeenten in de regio reizigers van actuele informatie
te voorzien bij bushaltes. Met deze
investering onderstreept de Stadsregio het belang van goede reizigersinformatie als onderdeel van
de kwaliteit van het openbaar vervoer. In totaal zullen er maximaal
325 panelen met dynamische route
informatie worden geplaatst. Hierop kunnen openbaar vervoer reizigers zien hoe lang ze nog op de bus
moeten wachten voor deze van de
halte vertrekt.
De Stadsregio Amstedam doet dit
samen met de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Uithoorn en Waterland. Alle gemeenten worden eigenaar en beheerder
van de 325 panelen die op 280 haltes en negen knooppunten gaan komen. In Aalsmeer gaan bij zo’n veertig bushaltes informatiepanelen geplaatst worden. De kosten van de
aanleg van de panelen wordt voor
95 procent gesubsidieerd door de
Stadsregio. Voor Aalsmeer zijn de
kosten geraamd op totaal 485.000
euro. De Stadsregio neemt 462.500
euro voor haar rekening. De resterende 22.500 euro komt ten las-

te van de gemeente Aalsmeer en
zijn reeds opgenomen in het uitvoeringsprogramma AVVP. Hierin staan
namelijk twee projecten opgenomen, beide ter hoogte van 50.000
euro, om de kwaliteit van lijn 171 en
172 te verbeteren. “De haltes voorzien van actuele reisinformatie valt
onder het doel van de AVVP-projecten”, aldus het college in het voorstel aan de fracties om krediet beschikbaar te stellen voor plaatsing
van actuele reisinformatiepanelen. De kosten voor het beheer, onderhoud en energie van de panelen zijn geraamd op zo’n 18.000 euro per jaar. In het kader van het abricontract zullen naar verwachting de
abri’s ook op korte termijn worden
vervangen. De vormgeving van de
panelen voor de actuele reisinformatie en abri’s zullen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.
Het besluit om in te gaan op het
aanbod van de Stadsregio Amsterdam en dus bij de bushaltes actuele reisinformatiepanelen te plaatsen komt als eerste behandelstuk
aan de orde in de Raad, die na het
Beraad, rond 22.00 uur aanvangt in
de raadszaal van het gemeentehuis.
Publiek is zowel bij het Beraad, vanaf 20.00 uur, als bij de Raad welkom.

Lantaarnpalen
op Hornweg

Bezwaarschrift
niet-ontvankelijk

Aalsmeer - Het bezwaarschrift van
K.P. tegen de bekendmaking dat
een aanvraag is ingediend voor een
bouwvergunning voor 4 lantarenpalen aan de Hornweg is door burgemeester en wethouders niet-ontvankelijk verklaard.

Aalsmeer - De bezwaarschriften
van M.L. de B. en M.H. tegen het
verlopen van een termijn waarbinnen het innemen van een ligplaats
van een woonschip aan de Uiterweg alsmede het gebruik, wordt gedoogd, zijn door burgemeester en
wethouders niet-ontvankelijk verklaard. Het college heeft dit besloten tijdens het wekelijkse overleg op
dinsdag.

Het college heeft dit besloten tijdens
het wekelijkse overleg op dinsdag.

Scala aan bootjes op Poel
ingezonden
Bewoners Proosdij-Noord willen
meer groen en water in wijk!
Op 24 juni mochten wij eindelijk vernemen dat de gemeente een nieuw
plan heeft gemaakt voor de herontwikkeling van onze wijk, ProosdijNoord. Jammer genoeg hebben wij
dit ’s middags in de krant moeten lezen en konden wij onmogelijk bij het
beraad hierover op dezelfde avond
aanwezig zijn. Ook betreuren wij het
zeer dat het ons niet is toegestaan
om in de tweede termijn van het beraad onze mening te geven. Wij vinden wel dat deze wijze van communicatie het overleg tussen wijkbewoners en de gemeente goed karakteriseert. Al ongeveer 5 jaar horen wij slechts iets over de ontwikkeling van onze wijk als wij zelf initiatief nemen. Toen wij onze woningen kochten was de bedoeling dat
Proosdij-Noord een ruim opgezette, hoogwaardige en aansprekende
wijk zou worden. In de directe nabijheid van onze woningen waren waterwoningen, villa’s, vrije kavels, veel
groen en waterpartijen gepland. Dit
sprak ons allen zeer aan en juist
daarom kochten wij onze huizen.
Helaas was er nauwelijks belangstelling voor de villa’s, de vrije kavels en de waterwoningen aan de
kant van de Hoofdweg. Er was toentertijd nog geen economische crisis,
maar de huizen waren ons inziens
gewoon veel te duur. Overigens, de
gemeente heeft aan de hoge huizenprijs meegewerkt door een aanzienlijke grondprijs te bedingen. Er
kwam een aanpassing in het oorspronkelijke plan, maar dit was bepaald geen succes. De belangstelling voor de huizen bleef opnieuw
zeer beperkt. Ook nu zal de hoge prijs van de huizen een rol hebben gespeeld. Daarnaast zal er terughoudendheid zijn geweest, omdat mensen niet zeker waren of hun
huizen wel gebouwd zouden worden. De wel zeer langzame aanpak van het afmaken van onze wijk
heeft ons zeer geïrriteerd. Aanvankelijk woonden wij namelijk naast
een woestijn, vervolgens naast een
opslagterrein van bouwondernemingen met geregelde aan en afvoer van materialen en tot slot naast
een afvalstraat compleet met containers voor glas en plastic alsook
een deel voor grofvuil. Wij zijn daarom ook zeer verheugd dat de gemeente eindelijk een plan (5 jaar later) heeft gemaakt om onze wijk af
te maken. Maar, we vinden het niet
helemaal een goed plan. Er aantal
keuzes is in strijd met de oorspronkelijke doelstelling. In de plaats van
een ruime wijk met groen en waterpartijen zijn 6 huizenblokken met
herenhuizen gekomen en ons uit-

zicht is gepland in de keukens van
onze buren. Dit is een wezenlijke
verandering ten opzichte van het
oorspronkelijke plan. Wij maken ons
daarnaast grote zorgen of het nieuwe plan wel zal slagen. Het is ons
in het geheel niet duidelijk wat de
consequenties zullen zijn als de nu
voorgestelde herontwikkeling wederom zal mislukken. Wij zijn in het
geheel niet onder de indruk van de
notitie van burgemeester en wethouders. Er wordt aangegeven dat
de makelaars enthousiast zijn over
het nieuwe plan en dat de markt
gemonitord is. Wordt er soms bedoeld dat de makelaars eerder niet
enthousiast waren en dat de woningen plompverloren op de markt
werden gebracht? We zijn zeer beducht dat ons weldra een nieuw
plan voor herontwikkeling staat te
wachten na wederom een mislukking. In dat geval vinden wij dat de
gemeente een parkje moet aanleggen, wat geheel in lijn is met de oorspronkelijke visie van de gemeente
op de wijk. Sociale c.q. gestapelde
woningbouw, zoals gesuggereerd in
het document van burgemeester en
wethouders, is dit niet en is voor ons
onacceptabel. Wij kunnen ons geheel vinden in de geplande geschakelde twee-onder-een-kapwoningen aan de zijkanten van de wijk.
Wij vinden echter dat de zes huizenblokken van herenhuizen zeer ten
koste gaat van ruimte, groen en water. Het groen en water zijn nu weggestopt in een hoekje van de wijk
waar niemand iets aan heeft en wat
een mooie hangplek in wording is.
Nota bene: In het nieuwe plan zijn
in ons deel ongeveer 2.5 keer zoveel
huizen gepland als het oorspronkelijke plan. Wij menen dat er een prominentere plek moet worden ingeruimd voor ruimte, groen en water,
juist bij de ingang van de wijk omdat dit de verkoopbaarheid van de
huizen groot zal maken. Een mogelijkheid om dit te bereiken is door
in plaats van de voorgestelde herenhuizen (eventueel geschakelde)
twee-onder-een-kap woningen te
bouwen. Met andere woorden: meer
gestalte geven aan het oorspronkelijke plan! Wellicht zal dit ten koste gaan van de dichtheid van de bebouwing en daardoor ten koste van
de winst van de ontwikkelaar. Maar
is nu het doel van burgemeester en
wethouders om de winst van de ontwikkelaar op peil te houden of hun
visie op de inrichting van de wijk te
behouden?
Frans Vos, namens alle bewoners van de Middencirkelstraat.
F.M.Vos@tudelft.nl

Aalsmeer - Het was afgelopen
week en weekend stralend mooi
weer en dan lijkt het opeens of
zo’n beetje alle inwoners eigenaar
zijn van een boot. Het was met name zondag 4 juli bijzonder druk op
de Westeinderplassen. Op de grote
Poel wordt veelal de boot voor anker gelegd en langzaam aan meren steeds meer jachtjes bij elkaar
af. Op de kleine Poel varen allerlei bootjes heen een weer. Bootjes
in allerlei vormen en maten: Statige kruisers, sierlijke vletten, driftige
speedbootjes, natuurlijk pramen en
bokken en zeiljachten van groot tot

klein. In de allerkleinste zeilbootjes
zit meestal de jeugd die het zeilen
onder de knie wil en gaat krijgen.
Zondag hadden ze ook weer les in
groepjes, in een hoekje van de kleine Poel. De jongens en meisjes manoeuvreerden rond boeien en zeilden hun rondjes terwijl in de ‘vaarbaan’ allerlei boten voorbij ronkten.
En tussen al die boten met mensen
die genieten van de zon, het water
en hun vrije tijd, varen ook werkers,
de politieboot met agenten bijvoorbeeld, maar vast meer is er contact
gezocht met de man achter de motor van de ijscoboot!

Melomanie bij Veteranendag
Rijsenhout - Op vrijdag 25 juni is
in het gemeentehuis van Hoofddorp een 200-tal veteranen uit de
gemeente bedankt voor hun inzet in
oorlogssituaties. De gemeente deed
dit de dag voorafgaand aan de Nationale Veteranendag, zodat de veteranen ook in de gelegenheid werden gesteld om de landelijke viering
bij te wonen. Deze werd gehouden
op zaterdag 26 juni op het Malieveld in Den Haag. De Nederlandse
Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen
centraal staat. Na het ontvangst in
het gemeentehuis gingen de veteranen te voet naar het monument
aan de Nieuweweg waar een korte

plechtigheid plaatsvond. Een aantal leden van Drumfanfare Melomanie stond klaar voor een muzikale
medewerking. Dit op verzoek van
de burgemeester, die ook aanwezig was bij de 4 mei herdenking te
Rijsenhout waarbij ook Drumfanfare Melomanie de muzikale omlijsting verzorgde.
Eerst werd door Nanda van Dijk de
‘Last Post’ gespeeld en bij het hijsen van de Nederlandse vlag werden twee coupletten van het Nederlands Volkslied gespeeld. Hierna werd door de burgemeester een
krans gelegd en gesproken. Het geheel werd afgesloten met het spelen van het nummer ‘Auld Lang Syne’ wat voor iedere veteraan een wel
bekend nummer is.
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Vrolijke gezichten op de
jaarmarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Prima weer had de
organisatie van de jaarlijkse braderie in en rond het winkelcentrum afgelopen woensdag 30 juni. Het was
wel warm, maar met af en toe een
wolkje voor de zon en het verfrissende windje was het prima wandelen langs de vele kramen. Een gevarieerd scala aan producten werd
te koop aangeboden. Natuurlijk kleding, maar ook schoenen, tassen,
speelgoed, boeken, lingerie, parfums, zonnebrillen en onder andere visspullen, snoepgoed, sokken en
panty’s. De innerlijke mens kon zich
tegoed doen aan vis, poffertjes, suikerspinnen en saté. Voor een speciaal ‘dorps tintje’ zorgden de plaatselijke instanties en verenigingen.
Uiteraard was aan de jeugdige bezoekers gedacht. Er stonden twee

springkussens klaar, een prijs kon
gewonnen worden met touwtje trekken, een clown verzorgde shows en
een (niet blijvende) tatoeage konden de kids laten zetten bij Snoopy.
In het winkelcentrum was een groot
terras gemaakt en hier werd zowel
in de middag als in de avond volop
gebruik van gemaakt. Voor de muziek droeg dj Jan Spring in ‘t Veld
zorg en een zangeres vermaakte het
publiek.
De jaarmarkt kan gezien de vrolijke
gezichten, het vele publiek (met tassen met spulletjes), het grote aantal kletsende mensen en natuurlijk het mooie weer succesvol genoemd worden. Over een jaar, ook
rond eind juni, wordt eenieder weer
uitgenodigd om naar de braderie in
Kudelstaart te komen.

Inleveren kan tot zaterdag 10 juli

Actie winkeliers Ophelialaan

Doe mee aan de Tour de
France prijsvraag en win!
Aalsmeer - Terwijl het WK voetbal nog niet afgelopen is, staat alweer het volgende grote sportevenement op het programma: De Tour
de France. De Nieuwe Meerbode
heeft afgelopen week weer een leuke, informatieve bijlage over dit wielerspektakel afgeleverd met daarbij een prijsvraag. Alle advertenties moeten bekeken worden om de
letters te vinden voor de slagzin en
wie kans wil maken op de prachtige racefiets, beschikbaar gesteld
door Rinus Bon Kudelstaart, dient
ook nog een zevental vragen te beantwoorden.
Wie wint de Tour natuurlijk, wie
wordt de beste Nederlander en onder andere hoeveel Nederlanders
winnen een etappe. De Tour-bijlage van de Meerbode kan overigens
helpen bij het geven van de antwoorden.
Niet voor honderd procent natuurlijk, ook de redactie is heel benieuwd
wie zich dit jaar winnaar mag noemen. Misschien wel weer Alberto Contador of Fabian Cancellara of
de mannen van het Rabobankteam
Lars Boom, Robert Gesink, Maarten Tjallingii en Koos Moerenhout.
Afgelopen zaterdag 3 juli is de Tour
van start gegaan in Rotterdam en
via België (Brussel) rijden ze Frank-

Kinderverwendag groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
deelden de Opheliawinkeliers weer
cadeautjes uit. Dit keer werden de
kinderen blij gemaakt, want het was
kinderverwendag! Firma De Haas
verzorgde deze maand de actie namens de winkeliers van de Ophelialaan. Firma de Haas verkoopt naast
televisies en klein witgoed, ook kinderspeelgoed van Studio 100. Ook
kinderen vinden het leuk om in de
Ophelialaan te winkelen. En omdat
de winkeliers dit fijn vinden, kregen de kinderen tijdens deze actie
een cadeautje van de Opheliawinkeliers. Jelle (6) en Pien (2) Eigenhuis kregen als broer en zus beiden een cadeau terwijl ze nietsvermoedend aan het winkelen waren

rijk in op weg naar de Champ-Elysées in Parijs. Over drie weken is deze laatste rit, etappe 20, op zondag
25 juli.
Met de prijsvraag zijn overigens
naast een racefiets ook nog andere
leuke prijzen te winnen: Een draadloze fietscomputer van Bert de Vries,
een cheque ter waarde van 250 euro
van Sparnaaij Juweliers, een sportzonnebril van Ed Kriek Optiek, een
wieleroutfit van Rabobank Regio
Schiphol en een doosje rosé van
Wijnhandel Witebol.
Oplossingen kunnen tot aanstaande
zaterdag 10 juli ingeleverd worden.

bij Intersport. Jelle en Pien wonen
in Aalsmeer en winkelen regelmatig
in de Ophelialaan. De winkels die zij
bezoeken zijn Intersport/DUO, Hoppersz kinderschoenenwinkel, Keurslager Kruijswijk en Bakkerij Hulleman, én de kaasboer voor een plakje kaas op het brood. Op de vraag of
Jelle en Pien het winkelen een leuke bezigheid vinden, zegt Jelle heel
duidelijk en beslist: “Nee, ik hou niet
zo van winkelen! Ik wil buiten spelen!” Maar een cadeautje krijgen op
zo’n onverwacht moment, valt best
in goede aarde bij deze twee kanjers! Dus dit keer vond Jelle het wel
leuk om te winkelen! Meer informatie over de Ophelialaan is te lezen
op www.opheliaplaza.nl.

Gogoruilmiddag een succes!

WK-actie Chocolatier Martinez

Voetbal van chocola voor
Bente van ‘t Klooster
Aalsmeer - Ruim zeventig tekeningen hebben kinderen ingeleverd
voor de WK-actie van Chocolatier
Martinez aan de Punterstraat in het
centrum. Een kennis van eigenaar
Redmond Roof had een tekening
gemaakt van een leeuw van chocola en kinderen werd gevraagd deze
in te kleuren. De mooiste kunstwerken mocht Redmond in ontvangst
nemen. “De kinderen hebben allemaal heel erg hun best gedaan. Er
wonen duidelijk heel veel creatieve jongens en meisjes in Aalsmeer.”
Alle tekeningen zijn opgehangen in
de winkel en dit leverde veel bekijks
op. Uiteindelijk is de tekening met
veel versiersels van de 5-jarige Bente van ‘t Klooster tot mooiste gekozen. De winnares is getrakteerd op
een overheerlijke voetbal van chocola!

Aalsmeer - Op woensdag 30 juni
organiseerde C1000 Koster een ruilmiddag voor Gogospaarders. Ondanks de verzengende hitte hadden
flink wat kinderen de moeite genomen om naar het terrein van RKAV
en Aalsmeer Jong United te komen
om hun voetbalgogoteams compleet
te krijgen. Toen het ruilen achter de
rug was, konden de kinderen op het
voetbalveld penalty’s nemen. Degene die de meeste doelpunten scoor-

de, won een tafelvoetbalspel. De gelukkige winnaar was Milo.
De supermarkt had de afgelopen
weken ook een winkelprijsvraag.
Er had een grote bak met heel veel
gogo’s op de balie gestaan. Kinderen konden raden hoeveel er in de
bak zaten. Nick van Veen heeft het
juiste aantal geraden, namelijk 176.
Hij kreeg alle gogo’s mee en kon er
ongetwijfeld direct heel veel teams
mee compleet maken.

Voorspeelmiddag bij Flora
Aalsmeer - Zondag 4 juli organiseerde Muziekvereniging Flora een
voorspeelmiddag met aansluitend
een buffet voor haar leden ter afsluiting van het seizoen. Het is de
bedoeling dat de leden van de muziekvereniging, zowel leerlingen die
nog niet meespelen in het orkest als
de leden die al jaren meespelen, als
solist of in een groepje muziek maken voor hun collega-muzikanten.
De belangstelling was deze zonnige
middag groot.
Leuk was het om te horen wat een
ieder, elk op eigen niveau, ten gehore bracht. De één nerveus, de ander totaal niet, een omgewaaide paraplu, muziek vellen die weggwaaiden, het deed geen afbreuk aan de
gezellige middag.

De leerlingen, ook zij die net een
jaar spelen op een koper instrument,
zetten met veel enthousiasme onder
toeziend oog van dirigent Dick Jan
Veerbeek, hun beste beentje voor.
Complimenten om in het openbaar
te laten horen wat je kunt!
De leden van het ‘grote’ orkest hadden veelal groepjes gevormd met
een combinatie van instrumenten
die niet altijd gebruikelijk is, maar
erg leuk is om naar te luisteren op
een voorspeelmiddag. Maandag 5
juli vond het laatste optreden voor de
vakantie plaats in Kudelstaart. Wie
na de vakantie ook interesse heeft
om een instrument te gaan bespelen, kan contact opnemen met Monica Straathof, telefoon 0297-341972
of neem een kijkje op de website
www.muziekverenigingflora.nl.
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Groep 8 Oosteinderschool
neemt afscheid met musical
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond
2 juli trakteerde groep 8 van de Oosteinderschool op de musical ‘De
Trein’. Alle ouders, oudere broers,
zussen, opa’, oma’s en andere familieleden, (oud) juffen en meesters
waren uitgenodigd om dit spektakel waar de kinderen weken van te
voren mee aan het oefenen zijn te
geweest te komen bekijken. En een
spektakel was het, dans, zang, spanning, lachwekkend, goed toneelspel
kortom alles zat er in. Groep 8 heeft
de musical prima op het toneel uit
gevoerd. Aan het einde kregen de
jongens en meisjes een staande
ovatie! Daarna gingen alle juffen en
meesters het toneel op om een afscheidslied voor groep 8 te zingen.

Uit gedost in oranje klonk het geweldig. Ook kreeg iedereen een certificaat uitgereikt met allerlei leuke
berichtjes van alle juffen en meesters. En er werd officieel persoonlijk
afscheid genomen van iedere juf en
meester. De ouders van de kinderen
hadden ook nog een afscheidslied
en een geweldig boek met diverse
foto’s, verhalen (wat zal ik later worden), de rapporten en nog een dvd
met allerlei leuke foto’s. Daarna kon
iedereen nog gezellig wat drinken
en napraten over de musical, de afgelopen jaren en leuke herinneringen ophalen.
Het was fantastisch en een geslaagd afscheid van groep 8 van de
Oosteinder basisschool.

Meer dan 1000 bezoekers per dag

Zwemmen en spelen in
De Waterlelie in vakantie

Groep 8 van Wegwijzer
zet de bloemetjes buiten
Aalsmeer - Evenals op andere basisscholen nam groep 8 van De
Wegwijzer deze week afscheid van
hun school. Drie weken terug waren
ze nog op 3-daags schoolkamp geweest in Lunteren en afgelopen vrijdag voerden ze de musical ‘De trein,
mis hem niet’ op. En nu is het klaar!
Het is een traditie dat de kinderen
van groep 8 een cadeau aanbieden
aan de school.
Ook al zijn ze maar met z’n 15-en,
dat weerhield Roy, Daniël, Wesley,
Jerry, Maarten, Dion, Tom, Sjors,
Tim, Oemayma, Sofie, Naomie,
Chantal, Sophie en Lindsay er niet
van om eens flink uit te pakken. Ze

hebben geld ingezameld en met behulp van extra sponsorgeld genoeg
‘munten’ bijeengekregen om de zijtuin bij de ingang van groep 8, op te
laten knappen.
Hovenier Bert Schuurman, één van
de sponsors en tevens vader van
Jerry, heeft de tuin inmiddels al
leeggehaald en nieuwe aarde gestort. Door Luus Hooijman is een
mooie tekening gemaakt, die op de
musicalavond aan de directeur is
overhandigd. De beplanting komt in
september, omdat het nu te warm
weer is. Voor de oude groep 8-ters
een goede reden om nog een keer
op hun oude school te gaan kijken.

Aalsmeer - Volgende week begint
de zomervakantie voor Aalsmeer en
omstreken. Dit jaar is de vakantie
van 12 juli tot en met 22 augustus. In
zwembad De Waterlelie is er genoeg
te doen deze zomer. Het zwembad
biedt zwem- en waterplezier voor
alle leeftijden.
De Waterlelie heeft een binnenbad
voor banenzwemmen en vrijzwemmen en natuurlijk het unieke buitenbad! Het is heerlijk om op deze warme zomerdagen een duik te
kunnen nemen in het schone heldere water van het buitenbad. Er
is een 25 meter bad met een grote brede glijbaan en een duikplank,
een speelbad met vaste speeltoestellen en voor de allerkleinsten is er
een groot peuterbad met veel speelmogelijkheden. Daarnaast heeft
zwembad De Waterlelie een grote

ligweide waar heerlijk van het zonnetje genoten kan worden. Naast
de ligweide is de kiosk waar hapjes,
drankjes, snoepjes en ijsjes te verkrijgen zijn. In Nederland zijn helaas
veel buitenbaden afgebroken, maar
Aalsmeer is gelukkig nog wel in het
bezit van deze unieke zwemgelegenheid. Dat het buitenbad van De
Waterlelie zeer in trek is bij de inwoners van Aalsmeer en omstreken
blijkt wel uit het grote aantal bezoekers de laatste weken. De afgelopen weekenden trok het buitenbad
meer dan 1000 bezoekers per dag.
Het buitenbad van De Waterlelie is
in de zomervakantie gegarandeerd
elke dag geopend, ongeacht de
weersomstandigheden. Meer informatie over het zwembad en de actuele openingstijden via 0297-322022,
of www.esa-aalsmeer.nl.

Waterfestijn bij AV Aalsmeer

Creatief op Binding Zolder

Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer had vanwege het warme
weer vorige week een bijzondere
training voor de pupillen georganiseerd. Eigenlijk stond er een medaillewedstrijd gepland, maar daar was
het veel te warm voor.
Dus, de kinderen mochten deze

Kudelstaart - Woensdag 30 juni vond er een gezellige creamiddag plaats op
de Zolder. Een klein, maar gezellig groepje meiden had zich om 14.00 uur verzameld op De Binding Zolder. Met papiermaché en hout werd een 3D schilderij gemaakt. De meiden waren hard aan het werk en tussendoor was er natuurlijk nog even tijd voor wat lekkers en een drankje. Afgelopen dinsdag zijn
de 3D schilderijen geschilderd en de resultaten zijn hartstikke leuk geworden.
Binding Zolder is in de zomervakantie gesloten maar eind augustus/ begin
september staan er weer veel leuke activiteiten en workshops gepland.

keer in hun zwemkleding komen en
de opkomst loog er dan ook niet om.
Gewapend met waterflessen en waterpistolen kwamen de pupillen op
de training aan. Er was een geweldige zeep glijbaan, een waterspel met
hindernissen en een waterballonnen gevecht.

Feestelijke diploma uitreiking
Opstap en Opstapje

Open Jeugdtoernooi All Out
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert tennis vereniging All Out weer
haar RABO open jeugdtoernooi. Van
maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli wordt er van ‘s ochtends 9.00 uur
tot 18.00 uur in de middag gestreden om de prijzen. Er wordt in allerlei categorieën gespeeld: Jongens
en meisjes enkel van 10 tot met 17
jaar, jongens en meisjes dubbel 10
tot en met 17 jaar en ook voor de
mix staan teams ingeschreven. De
RABObank heeft zich ook nu weer
bereid verklaard om van dit mooie

Aalsmeer - Woensdag 30 juni vond
in Oostkroost de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats van de programma’s Opstap en Opstapje. Vijftien kinderen, veelal gehuld in hun
mooiste sprookjeskleding, ontvingen hun diploma uit handen van de
wethouder van onderwijs, Ulla Eurich. Na het officiële gedeelte volgde een buffet met door de moe-

ders zelfgemaakte en meegebrachte hapjes. De middag werd afgesloten met een knutselkermis. Opstap en Opstapje zijn onderdeel van
Stichting Cardanus. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met José Koster, teamleider
van Cardanus Taal en Opvoedingsondersteuning, via 06-20727881 of
jkoster@cardanus.nl.

toernooi de hoofdsponsor te zijn.
Dat het een aantrekkelijk toernooi
gaat worden, blijkt nu reeds uit de
deelname. Al 148 deelnemers staan
genoteerd. Zij zullen via het poulesysteem gaan uitmaken wie er in
zijn/haar categorie de sterkste is. De
deelnemers komen overigens niet
alleen uit Aalsmeer, maar uit de hele regio. All Out verwacht spannende en zeker sportieve wedstrijden.
Wie de verrichtingen van de spelers
wil volgen, kan het speelschema bekijken op www.allout.nl.

Zomerse cocktails Binding
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
zijn er zomerse cocktails gemaakt
bij Binding Oost.
Eén met verse vruchten en een
heerlijk vruchtensapje en één om
naar te kijken. Het verkruimelen
van het stoepkrijt was een stoffige
klus. Bovenop alle gekleurde laag-

jes ging een dikke laag ‘slagroom’,
gemaakt van waspoeder. Het eindresultaat zag er leuk uit. De Binding
heeft een zomerstop, maar als de
scholen weer beginnen, starten alle locaties van de Binding ook weer
op. Kijk voor meer informatie op
www.debinding.nl.

Kampeerders nemen van
Alma de Jong afscheid
Aalsmeer - Dit weekend was er
op het terrein van het zwembad
de Waterlelie het traditionele kampeerweekend met ruim 100 deelnemende kinderen en circa 20 man en
vrouw aan leiding. Dit ludieke weekend wordt al ruim 20 jaar georganiseerd door een enthousiast groep
van vrijwilligers, die er met de kinderen een bijzonder leuk weekend
van maken. Dit jaar werd er natuurlijk heel veel gezwommen en met z’n
allen ging men zelfs naar Avifauna in
Alphen aan de Rijn. Zondagmiddag
werd er weer afscheid genomen van
de kinderen en dit keer ook van de

grote stimulator van dit kampeerweekend vanaf het begin: Alma de
Jong. In zijn toespraak memoreerde de directeur van het zwembad
alle creatieve vondsten die vanuit
Alma en haar mede leiders en leidsters waren ontstaan en die de kinderen altijd als boeiend hebben ervaren. Alma kreeg van de kinderen,
de ouders en de leiding en voormalige leiding een staande ovatie en na
een emotioneel toespraakje vertrok
Alma met koffers en bagage uit de
groep de verte van het veld in: Tot
het laatste toe werd dit zelfs met gevoelig theater afgerond!

Groep 8 van De Brug met
de trein naar …
Aalsmeer - De kinderen van groep
acht van basisschool De Brug hebben maandag 5 juli op schitterende wijze afscheid genomen van hun
school door een fraaie uitvoering
van hun musical ‘De trein’, mis ‘m
niet! Met een bijna echte trein gingen ze van Aalsmeer via Parijs naar
Marseille. Wat een heerlijke en bijzondere reis!
Een aantal opvallende reizigers
stapte in, zoals de Italiaanse máma
Baretti, gespeeld door Annemijn,
met haar zoon Stephán die speciaal
voor deze reis zijn liefje Anouk, achterliet. Verder reisden ook de Arabische Demi en Lena Salaam met hun
lastige en verwende kinderen en
beveiligers mee. Iedereen bewonderde de werkelijk schitterende diamant die Lena van haar man had
gekregen, wat een ‘beauty’ was dat!
Er waren studenten, een schrijver,
een fotograaf en leuke muzikanten.
Natuurlijk, er ging ook een grappige kok mee, namelijk Anouk, die
écht niet kon koken! De trein kwam
rustig op gang, raakte op stoom en

vertrok, maar bij de eerste de beste
tunnel gebeurde er iets verschrikkelijks: de diamant raakte zoek! Gelukkig stapten op het volgende station
‘special agents’ in, fantastisch gespeeld door Mitchel, Marten en Liam. Na een grondig onderzoek ontdekten zij van alles, want de conductrices (Kylie en Jasmijn) hadden een nogal duister geheim en de
kruiers waren niet helemaal eerlijk
en zelfs de Italiaanse máma bleek
anders te zijn dan ze zich had voorgedaan. En de diamant? Die is uiteindelijk toch weer terechtgekomen! Gelukkig maar. De lange reis
zat erop en alle kinderen van groep
8 van De Brug kunnen vanaf nu met
een gerust hart naar hun volgende bestemming uitkijken, de nieuwe school in het voortgezet onderwijs. Annemijn, Annette, Lisa, Kylie,
Jasmijn, Emyliene, Esther, Richelle,
Jill, Abida, Lisanne, Justina, Liam,
Nick, Danny, Chris, Bavlly, Rikkert,
Marten, Mitchel, Stefan en Valentijn, heel veel succes op jullie nieuwe school!
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Grote inzamelingsactie 2010

Ondersteuning Aalsmeerse scholieren

Lever oude mobieltjes in
voor stichting Opkikker

Schoolcampusproject van
Kinderhulp van start

Aalsmeer - Stichting Opkikker is
in 2009 gestart met de inzameling
van oude mobieltjes. Het resultaat
van deze actie is overweldigend geweest. In totaal werden 43.349 mobieltjes aangeleverd op het kantoor
van de stichting in Almere-Haven.
Voor elk ingeleverd mobieltje ontvangt stichting Opkikker het prachtige bedrag van 3,50 euro. Door de
geweldige opbrengst van het afgelopen jaar konden weer heel veel
gezinnen met een langdurig ziek
kind een fantastische opkikkerdag
meemaken. Even weg uit de zorgen
van alledag, even los van de vaak
grote problematiek. Door zo’n opkikkerdag wordt de accu weer opgeladen en krijgt het hele gezin veel
positieve energie. Reden genoeg om
ook in 2010 een dergelijke actie op
touw te zetten. Inmiddels zijn er al
ruim 3.000 dozen voor de inzameling van oude mobieltjes verstuurd.
Het streven is om het aantal ingeza-

Aalsmeer - Het Nationaal Fonds
Kinderhulp zet zich in voor kinderen die een steuntje in de rug nodig
hebben en op 30 juni heeft het oficiële startschot plaatsgevonden van
het schoolcampusproject van Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit project
biedt landelijk bijna 4.500 kinderen
van groep 8 uit financieel kwetsbare
gezinnen de mogelijkheid om voor
25 euro te shoppen op de schoolcampus van V&D, zodat zij met een
gevulde rugzak goed van start kunnen gaan op de middelbare school.
Ook in Aalsmeer zijn diverse kinderen met een bijdrage van 25 euro
financieel ondersteund en het Nationaal Fonds Kinderhulp en het
Jeugdsportfonds Aalsmeer werken
nauw samen.

melde mobieltjes van het vorige jaar
te verhogen en te komen tot een absoluut recordaantal. In zes maanden
tijd zo’n 50.000 mobieltjes inzamelen, dat is het aantal wat de stichting voor 2010 zich ten doel heeft
gesteld. Stichting Opkikker doet dan
ook een beroep op iedereen om mee
te doen aan deze geweldige actie.
Vaak heeft iemand nog wel een oud
mobieltje in de keukenla liggen. Zou
het niet geweldig zijn als u met uw
oude mobieltjes er mede voor kunt
zorgen dat vele gezinnen met een
langdurig ziek kind een opkikkerdag kunnen beleven? Help mee om
er voor te zorgen dat ‘na veel vervelende dagen, de leuke dagen toch
net iets langer duren’. Meer informatie over het werk van stichting
Opkikker, haar doelstelling, de opkikkerdagen en reacties van gezinnen is te vinden op de website www.
opkikker.nl. Raadpleeg ook de site
voor inleverpunten van mobieltjes.

Hoge Dijk klein stukje glad!
Aalsmeer - Teleurgesteld belde
een lezer afgelopen maandag naar
de redactie van de Nieuwe Meerbode. Na het lezen van het artikel
over de ‘glad geschoren’ Hoge Dijk,
was zij met een groepje enthousiast
op de fiets gestapt voor een tochtje van Zuid naar Oost via de Hoge
Dijk. Het was een barre tocht geworden, want de Hoge Dijk blijkt slechts
op een klein gedeelte, vanaf de
nieuwe N201 tot aan de Machineweg, voorzien te zijn van een nieuwe asfaltlaag. Aan het begin van de
Aalsmeerderweg was de route over

de Hoge Dijk gestart. Het begin viel
mee, maar onderweg werd de weg
steeds slechter, steeds meer hobbels
en gaten. “We hebben overwogen
om terug te gaan”, aldus de meldster. Van het laatste, ‘glad geschoren’ gedeelte is natuurlijk extra genoten, maar vooralsnog raadt zij aan
de route over de Hoge Dijk niet te
gaan fietsen. “De weg is bar slecht,
het is echt tijd om de hele route eens
flink onder handen te nemen.” Excuses aan de fietsers, die de komende
dagen met stijve ledematen de dagen door moeten komen!

Onderdeel Masterplan N201+

Contract provincie voor
project aansluiting A9
Aalsmeer - Op 24 juni is het contract tussen aannemer Dura Vermeer en de provincie Noord-Holland ondertekend. Het project ‘Aansluiting A9’ kan daarmee van start
gaan. De ‘Aansluiting A9’ is onderdeel van het Masterplan N201+.
Het Masterplan bestaat uit zeven
deelprojecten die samen de nieuwe N201 vormen. Dit project zorgt
voor een snellere doorstroming van
het verkeer rondom Schiphol naar
de A9. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd. De
nieuwe aansluiting op de A9 begint
al bij de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer, iets ten zuiden
van de Bosrandweg.
Daar wordt lokaal verkeer gescheiden van het doorgaand verkeer.
Het doorgaand verkeer dat richting Utrecht gaat, wordt met een flyover parallel aan de Ringvaart over
het kruispunt Bosrandweg-Brugstraat geleid. Via de Schipholdraaibrug komt het verkeer op een nieuwe oprit naar de A9. Deze nieuwe
oprit loopt deels over en deels parallel aan de Burgemeester Colijnweg in Amstelveen. Omdat het verkeer ongehinderd naar de A9 moet
kunnen, wordt een aantal wegen in
de directe omgeving van de nieuwe
aansluiting aangepast. Een belangrijke verandering is dat de Burgemeester Colijnweg vanaf de Schipholdraaibrug tot aan de rotonde in
de Burgemeester Colijnweg eenrichtingsverkeer wordt. Lokaal verkeer van en naar Amstelveen kan
gebruik gaan maken van een aangepaste route door het Amsterdamse Bos. Ook het openbaar vervoer
gaat deze route gebruiken. Ook de
rotonde in de Schipholdijk, ten westen van de Schipholdraaibrug verdwijnt. Hier komt een T-splitsing met

een aansluiting op de Oude Schipholweg (N232) en de Nieuwemeerdijk. Via deze nieuwe T-splitsing kan
het verkeer naar de bestaande opritten van de A9.
Fietsers
Door de nieuwe aansluiting op de
A9 moeten ook de fietsroutes worden aangepast. Er komt een onderdoorgang onder de nieuwe oprit
naar de A9. Ook voor fietsers vanuit
Badhoevedorp richting Amstelveen
en Schiphol-Oost komt een aangepaste route.
Vervanging Bosrandbrug
In de directe nabijheid van het project ‘Aansluiting A9’ bevindt zich
de Bosrandbrug. Deze brug is aan
het einde van zijn levensduur en is
niet meer in staat om de groei van
het verkeer op te vangen. Daarom
zal de provincie Noord-Holland de
brug met de naastgelegen fietsbrug
over de Ringvaart van de Haarlemmermeer vervangen. Deze werkzaamheden worden afgestemd met
de werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op de A9. Uiteraard
wordt er wel voor gezorgd dat de
omgeving goed bereikbaar blijft. Zodra de Bosrandbrug wordt afgesloten voor het verkeer, wordt een omleidingsroute via de Schipholdraaibrug ingesteld. De werkzaamheden
aan de Bosrandbrug gaan naar verwachting medio 2011 van start. Nu
het contract is getekend kan er snel
worden gestart met de werkzaamheden om dit deel van de nieuwe
N201 te kunnen realiseren. De verwachting is dat nog in juli gestart
wordt met de aanleg van de bouwwegen en de werkterreinen. De weg
is naar verwachting eind 2012 gereed.

Aalsmeer op de foto!
Aalsmeer - In de maanden juli en
augustus van dit jaar fotografeert
het bedrijf CycloMedia de gemeente Aalsmeer. Een auto voorzien van
een speciale camera op het dak, rijdt
door alle straten om panoramafoto’s
te maken. De gemeente gebruikt
de foto’s onder meer voor inventarisatie van de buitenruimte, afhandeling van vergunningaanvragen en
vragen van inwoners. De auto van

CycloMedia rijdt over alle openbare wegen om de omgeving fotografisch op te nemen. De foto’s worden
door CycloMedia opgeslagen in een
bestand, gecombineerd met de coördinaten van de opnameposities.
CycloMedia benadrukt dat de gegevens niet worden gebruikt voor directe marketing doeleinden. Meer
informatie is te vinden op: www.cyclomedia.nl.

Wethouder Ulla Eurich bij
actie Band op Spanning
Aalsmeer - Op zaterdag 3 juli was
wethouder Ulla Eurich bij actie Band
op Spanning in Aalsmeer. De bandenspanning van de auto’s werd
gecontroleerd. De banden werden
zo nodig opgepompt tot de door de
fabrikant geadviseerde spanning bij
normaal gebruik. Als bewijs vonden autobezitters een kaartje onder
de ruitenwisser met zowel de oude als de nieuwe bandenspanning.
Zelf hoefden autobezitters niets anders te doen dan te zorgen dat ze
zaterdag 3 juli tussen negen en vijf
uur met de auto aanwezig waren op
het Praamplein. Wethouder Eurich:
“De gemeente heeft deze actie uitgevoerd in het kader van het uitvoeringsprogramma energie en klimaat.
De juiste bandenspanning kan een
bijdrage leveren aan het milieu en
aan de verkeersveiligheid. De mensen stelden de service zeer op prijs.”

Politie zoekt
getuigen van
mishandeling

Uithoorn - De politie is op zoek
naar getuigen in de mishandelingszaak, waarbij een 18-jarige man vorig weekend zwaar werd mishandeld. Het slachtoffer kreeg in de
nacht van zaterdag 26 op zondag
27 juni in de buurt van het Dorpsplein ruzie met een 23-jarige man.

In totaal zijn 61 auto’s gecontroleerd. Meer dan de helft van alle auto’s had onderspanning. In Aalsmeer
zijn 11,5% lekke banden aangetroffen. Dit is behoorlijk hoog. Vanzelfsprekend zijn de automobilist gewezen op de gevaren, door middel
van een kaartje achter de ruitenwisser. De actie heeft bijgedragen aan
180 liter brandstofbesparing, 0,7 ton
CO2 reductie per jaar en vermindering van bandenslijtage. Hierdoor
is in totaal 650 euro bespaard aan
brandstof en banden. Het gemiddelde bespaarde bedrag is ongeveer
10 euro per auto. Bovendien heeft
de actie bijgedragen aan bewustwording en verbetering van de verkeersveiligheid. Milieudoelstellingen lagen ten grondslag aan de inzet van de service. Hier is de vermindering van CO2-uitstoot het meest
van belang.
Daarbij vielen rake klappen. De 18jarige werd met breuken aan schedel, jukbeen, oogkas en kaak opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. De 23-jarige verdachte is aangehouden. Hij zit nog
steeds vast. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan, maar wil
graag nog met mensen spreken die
iets gezien of gehoord hebben dat
te maken kán hebben met deze ernstige zaak. De politie verzoekt hen
zich te melden bij de politie in Uithoorn via 0900-8844.

Raam eindelijk weer schoon

Aalsmeer - Voor het eerst in 8 jaar is het een glazenwasser gelukt om het
grote raam van de raadzaal aan de zijkant van het gemeentehuis te reinigen.
De glazenwasser sprong afgelopen week, met bijzonder heet weer, in zijn korte broek het water in. Met een telescoop kon hij vervolgens bij de ramen komen. De gemeenteraad kan nu weer helder uitkijken op het centrum!

Jeugdsportfonds
Sporten is gezond, sporten is leuk
en het brengt kinderen samen. Helaas heeft nog niet ieder kind in Nederland de kans om te sporten, simpelweg omdat hun ouders het niet
kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds wil hierbij helpen. Met de

steun van het Jeugdsportfonds kunnen kinderen zich toch inschrijven
bij de sportclub en de benodigde attributen aanschaffen. Sinds de oprichting in 1999 zijn al ruim 30.000
kinderen een sportkans geboden,
waarvan ruim 12.000 in 2009. Er zijn
daarbij inmiddels al 30 verschillende
provinciale en lokale fondsen.
Ook Aalsmeer kent zo’n fonds. Wie
in aanmerking wil komen voor ondersteuning door het Jeugdsportfonds, kan een aanvraag indienen.
Dit moet wel een intermediair doen,
een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en/of verzorging van het betreffende kind. Dit kan bijvoorbeeld
een schoolmaatschappelijk werker, leerkracht, jeugdhulpverlener
of huisarts zijn. Ouders en sportclubs kunnen niet zelf de aanvraag
indienen. Een aanvraag is twaalf
maanden geldig en bedraagt maximaal 225 euro. Ga naar consulent.
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl voor
meer informatie. Kijk ook eens op
www.jeugdsportfonds.nl

Restauratie watertoren op agenda

Beraad en Raad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
8 juli, is de laatste bijeenkomst van
het Beraad en de Raad voor de zomerstop. De vergaderingen vinden
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Om
20.00 uur wordt aangevangen met
het Beraad, dit keer onder voorzitterschap van Dick van Willegen. Behandelstukken zijn het opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit,
duurzame energiesubsidie 2010,
afzien van de reservering van vier
woningen in Mijnsheerenhof Kudelstaart voor eventuele verplaatsing van de bibliotheek en initiatiefvoorstel Projectbesluit. Na een korte
pauze start vervolgens de Raad onder leiding van burgemeester Pieter Litjens. Behandelstukken zijn
onder meer actuele reisinformatie
op bushaltes, gedeeltelijke herontwikkeling Proosdij-Noord, vaststellen bestemmingsplan bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251 en
restauratie van de watertoren.
Hoge steigerkosten
Met de restauratie en het realiseren
van een sanitaire voorziening is een
totaalbedrag gemoeid van 345.600
euro. De watertoren is een Rijksmonument en voor onderhoud kunnen
subsidies aangevraagd worden, die
een deel van de onderhoudskosten
dekken. In het geval van de watertoren is sprake van een totale restauratie. De watertoren vormt ten aanzien van de uiterlijke verschijningsvorm (landmark), als ten aanzien
van het gebruik (openstelling voor
publiek en onder andere trouwlocatie) een belangrijke functie bin-

nen de gemeente Aalsmeer. “Deze
functie dient ook in de toekomst gewaarborgd te worden”, zo vinden de
bestuurders. Een van de belangrijkste restauratie werkzaamheden bestaat uit het herstellen van het betonwerk, het partieel vervangen van
het voegwerk, het schilderwerk en
het vervangen of herstellen van het
prismaglas. Om de publieksfunctie te bevorderen wordt een sanitaire voorziening en een pantry gerealiseerd. Door alle benodigde restauratiewerkzaamheden in een keer
uit te voeren, kan worden volstaan
met een eenmalige opbouw van een
steiger. De steigerkosten zijn namelijk aanzienlijk en bedragen bijna
33 procent van het totale benodigde budget.
Verlichting en sanitair
De verlichting van de watertoren
moet gewijzigd en vernieuwd worden. Deze werkzaamheden zijn niet
meegenomen in de kostenraming
van de restauratie. Alternatieven om
geen 345.600 euro uit te geven, zijn
er volgens de bestuurders niet. “Een
dergelijke ingrijpende restauratie is
aan de inmiddels ruim 80 jaar oude
watertoren nog niet uitgevoerd. Uitstel van de restauratiewerkzaamheden zal kostenverhogend werken.
Wel is het mogelijk de realisatie van
de sanitaire voorziening en de pantry niet te honoreren, wat het benodigde krediet zal verlagen.” Het laatste woord is aan de politiek! Het ligt
in de bedoeling dat begin september met de restauratiewerkzaamheden gestart wordt en deze ongeveer
drie maanden zullen gaan duren.

Nieuwe voetbalkooi door
wethouder geopend!

Provincie Noord-Holland neemt
maatregelen rond Zuidtangent
Hoofddorp - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
hebben kennis genomen van het
onderzoeksrapport “verkeersveiligheid Zuidtangent”. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de vrije busbaan van de Zuidtangent een veilige constructie is.
Echter, om ook voor de toekomst
de veiligheid op peil te houden en
zo mogelijk te verbeteren, heeft de
provincie naar aanleiding van het
onderzoek besloten verschillende maatregelen te nemen. Zo worden in overleg met met betrokken
gemeenten verkeerslichten aangepast en het volume van het alarm bij
een naderende Zuidtangentbus verhoogd. Daarnaast doet de provincie
onderzoek naar verbeteringen op
langere termijn. Provincie NoordHolland heeft naar aanleiding van
enkele ernstige ongevallen in 2009
besloten onderzoek te doen naar de
veiligheid van de vrije busbaan van
de Zuidtangent. Het aantal vrije busbanen in de provincie groeit en de
provincie heeft zich tot doelstelling
gesteld om het aantal verkeersdoden en slachtoffers terug te dringen.
Ondanks dat het rapport heeft aangegeven dat de vrije busbaan van
de Zuidtangent in principe een veilige constructie is, neemt de provincie Noord-Holland de maatregelen
die in het rapport worden voorgesteld grotendeels over, of neemt de
voorstellen in onderzoek om zo de

veiligheid te verbeteren. De provincie Noord-Holland neemt op korte
termijn verschillende maatregelen.
Zo worden extra borden geplaatst
om te voorkomen dat voetgangers
over de busbaan lopen, het volume van het alarm bij een naderende Zuidtangentbus gaat verhoogd
worden en de verkeerslichten worden zodanig aangepast dat het risico vermindert dat voetgangers een
‘tweede’ bus over het hoofd zien.
Verder gaan de oversteekplaatsen
buiten de bebouwde voorzien worden van slagbomen en gaat een fysieke scheiding met hekjes op het
perron gerealiseerd worden om te
voorkomen dat voetgangers zonder
uit te kijken de busbaan oversteken.
Daarnaast onderzoekt de provincie
of het mogelijk is om op een aantal plekken in de bebouwde kom de
snelheid te verlagen. Ook wordt onderzocht of kleurgebruik op de weg
om de verschillende verkeersstromen te scheiden de overzichtelijkheid voor de weggebruikers bevordert. Daarnaast onderzoekt de provincie of het wenselijk en mogelijk is een aantal kruisingen ongelijkvloers te maken. De maatregelen die de provincie Noord-Holland
neemt, worden in samenspraak met
de overige wegbeheerders en de
vervoerder voorbereid en genomen.
De uitvoering van de korte termijnmaatregelen start na de zomervakantie.

Aalsmeer - Aalsmeer - “Schiet ‘m
hier maar heen.” Wethouder Gertjan van der Hoeven schopte tegen
een bal en verrichtte daarmee vorige week woensdag 30 juni de opening van de voetbalkooi aan de Wissel in de Stommeer. Het was meteen ook de start van een feestelijk pannatoernooitje voor jonge talenten uit de buurt. Bij de afsluiting
van het toernooi en de prijsuitreiking stond Gertjan van der Hoeven
stil bij de totstandkoming van de
kooi. Hij zei: “Deze voetbalkooi kon
er komen door nauwe samenwerking met wijkraad Stommeer en de
buurtbewoners, met Cardanus en
met ontwikkelingsbedrijf &2=1 BV.
De kooi is feitelijk de vervanger van
de oudere speelgelegenheid aan de
Spoorlaan. De gemeente hoopt dat
deze voetbalkooi de komende jaren heel veel plezier voor heel veel
kinderen gaat opleveren. We hopen
dat de kinderen en jongeren rekening blijven houden met de omwonenden. En wie weet staat de Arjen
Robben van het WK van 2022 hier
morgen een balletje te trappen.” De
gemeente besloot enkele jaren ge-

leden een nieuwe voetbalkooi aan
te leggen, omdat met de nieuwe
inrichting van het gebied rond de
Spoorlaan het oude, geasfalteerde
speelveldje moest verdwijnen. Tijdens verschillende inspraakavonden
is in overleg met buurtbewoners gezocht naar een nieuwe geschikte locatie. Uiteindelijk is deze gevonden
aan de Wissel en het Spoorlijnpad
naast het woonwagenpark.
Lichte en geluidsarme constructie
In het oorspronkelijke ontwerp zou
het voetbalveld worden geasfalteerd. Maar omdat zich in de ondergrond een gasleiding bevindt, moest
worden gezocht naar een lichtere
constructie. Uiteindelijk is gekozen
voor een ondergrond van kunstgras
en een kooi van roestvrijstalen buizen met staaldraad. Een groot voordeel van deze lichte en open constructie is dat deze geluidsarm is. In
overleg met de buurtbewoners is ervoor gekozen om de voetbalkooi ’s
avonds niet extra te verlichten. Op
deze manier hopen de gemeente en
de bewoners eventuele overlast tot
een minimum te beperken.
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schappen in Eindhoven van 15 tot
21 augustus.

Twee bijzondere vrouwen met
twee bijzondere prestaties
Aalsmeer - Op 3 juni heeft de
Aalsmeerse zwemvedette Mirjam
de Koning weer een overwinning op
haar naam kunnen zetten: Zij is de
eerste en enige vrouw die, samen
met vijf (ex) revalidanten van Heliomare, de Alpe d’Huez heeft beklommen met een ligfiets, oftewel handbike. De organisatie van dit unieke evenement in de Franse Alpen is
al jaren in handen van Alpe d’Huzes
en de gelden die deelnemers via
sponsoring ophalen zijn geheel ten
bate van de KWF Kankerbestrijding. De bedoeling is dat een team

van zes personen ieder één keer de
berg beklimt, vandaar de naam Alpe d’Hu-zes. Mirjam was al een jaar
gestopt met zwemmen, mede door
schouderblessures. Zij is hier ook
aan geopereerd.
“Ik was aan het revalideren van mijn
twee schouderoperaties, links én
rechts, en werd gevraagd om mee
te doen. Nou hou ik wel van een uitdaging, dus heb ik ja gezegd. Het
was behoorlijk zwaar. We hebben
veel getraind, onder andere in de
Ardennen. Toch is die berg in Frankrijk andere koek.” De tocht bedraagt

bijna twaalf en een halve kilometer,
elfhonderddertig hoogtemeters en
telt eenentwintig haarspeldbochten.
Mirjam vervolgt: “Ik heb er zes uur
over gedaan, dankzij een uitzinnig
publiek die ons werkelijk omhoog
schreeuwden. Echt een geweldige
ervaring.” De Paralympics zwemster is inmiddels vanaf januari weer
begonnen met zwemmen en heeft
tussen neus en lippen door ‘even’
een nieuw wereldrecord neergezet op de achthonderd meter vrije
slag! Ook is ze weer volop aan het
trainen voor de Wereld Kampioen-

Hoofdsponsor
Mirjam de Koning wordt sinds 2006
gesponsord door Ed Kriek Optiek,
vandaar de link naar de volgende
bijzondere vrouw met bijzondere
prestatie, Simone Stad.
Simone, al negen jaar werkzaam bij
Ed Kriek als optometrist, is namelijk de eerste Nederlandse vrouw
(en derde Nederlander) die zich FBCLA mag noemen. Dit benodigt enige uitleg. BCLA is The British Contact Lens Associaton en de F staat
voor Fellowship. Simone: “Ik geef
nu lezingen, bezoek vaak congressen en geef gastlessen op scholen
in België en Nederland. Mijn collega’s praat ik regelmatig bij over
de nieuwste feiten en elk jaar ga ik
naar Birmingham voor een opfriscursus om up-to-date te blijven op
het gebied van contactlenzen en
optometrie. Optometrie is in Nederland nog een vrij jong en onbekend
beroep.
In de meeste Engelstalige landen is
het al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In ons land is het beroep
in ontwikkeling en vanaf 2000 pas
wettelijk erkend als zorgverlener
in de oogzorg! Dit in tegenstelling
tot het beroep contactlensspecialist, dat door iedereen uitgeoefend
mag worden zonder diploma.” Simone vertelt verder: “Momenteel ben
ik ook bezig met een Masteropleiding aan de City Universiteit in Londen, waarvoor ik twee maal per jaar
een module doe. Uiteraard doe ik dit
allemaal om onze klanten het beste
van het beste te bieden.”
De twee dames met hun bijzondere prestaties hebben één ding gemeen: De contactlenzen van Ed
Kriek Optiek. Mirjam houdt zich
overigens nog wel aanbevolen voor
meerdere sponsors voor haar sportprestaties. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@edkriekoptiek.nl. Mirjam is tegenwoordig ook te volgen via twitter.com/
zwemmirjam.
Door Miranda Gommans

Horeca afdeling bedankt Ruud
Vismans met oorkonde en speld
Aalsmeer - Ruud Vismans heeft
veel betekend voor de lokale horeca
in de Haarlemmermeer en Aalsmeer.
Dankzij zijn enthousiaste inzet is er
in een goed geïntegreerd horecabeleid opgesteld en de samenwerking
met de gemeenten verbeterd. Het
bestuur van de lokale KHN afdeling Haarlemmermeer en Aalsmeer
heeft hem bedankt voor zijn inzet
voor de lokale afdeling de afgelopen tien jaar.
De mede-eigenaar van The Beach
is benoemd tot landelijk sectorvoorzitter Toerisme, Recreatie, Sport en
Cultuur en blijft zich inzetten voor
de belangen van de professionele horeca- en recreatieondernemer.
Het afdelingsbestuur heeft Ruud
Vismans gisteren 7 juli bedankt
met een officiële oorkonde en speld
van Koninklijke Horeca Nederland.
Daarmee is aan hem het Lidmaat-

schap van Verdienste van de afdeling toegekend. Onlangs heeft Ruud
Vismans afscheid genomen als bestuurslid van de afdeling. Het bestuur: “Wij hebben Ruud leren kennen als een aimabel man en succesvol ondernemer. Ruud wist altijd partijen een stap verder te brengen in het proces.” Een aantal activiteiten die Ruud Vismans heeft ontplooid voor de lokale horeca: Initiatiefnemer van diverse toeristische
projecten in onze gemeenten, afgevaardigde in de gemeente Aalsmeer
in het structureel horecaoverleg en
voorzitter van het toeristisch platform, 10 jaar actief bestuurslid afdeling Haarlemmermeer/Aalsmeer,
mede-organisator van diverse (thema) bijeenkomsten voor de afdeling
en initiatiefnemer van nauwe samenwerking met andere KHN-afdelingen in Nederland.

Aanhanger maakt stichting
Peuterfonds nog mobieler
Aalsmeer - Het Peuterfonds is een
stichting die kosteloos evenementen organiseert voor kinderen in de
leeftijdcategorie van 5 tot 15 jaar
met gezondheidsproblemen. Hiermee wil de stichting zieke kinderen,
die ontspanning keihard nodig hebben, de een dag van hun leven bezorgen. Als centraal thema komt bij
deze evenementen altijd het thema
sportvissen op enige manier terug.
Het Peuterfonds heeft in het anderhalf jaar dat zij nu bestaan al diverse
evenementen, met groot succes, georganiseerd en hiermee al veel kinderen een superfijne dag bezorgd.
De begeleiding van de kinderen
wordt compleet door vrijwilligers
verzorgd. Sinds kort heeft het Peuterfonds de beschikking over een
aanhanger om allerhande attributen te kunnen vervoeren naar evenementen. Ruud Schwegler, penningmeester en één van de initiatiefnemers van het Peuterfonds, benaderde Rosenboom Reclame met
het idee om de net verworven aan-

hanger te voorzien van enige herkenbaarheid voor het Peuterfonds.
Hier hoefde Rosenboom niet lang
over na te denken en kwam direct
in actie. De aanhanger werd met
een compleet kale aluminium opbouw langs gebracht om vervolgens een ware metamorfose te ondergaan. De deskundige mensen bij
Rosenboom gingen direct aan de
slag in de studio om een goed en
herkenbaar ontwerp te maken. Na
enig mailverkeer en wat aanpassingen in het ontwerp is er vervolgens
een schitterend voorbeeld op tafel
gekomen. Het dak en de achterzijde van de aanhanger werden eerst
wit gespoten en vervolgens werden
de full colour stickers geprint en gelamineerd. Tenslotte werd met deze prachtige prints de aanhanger
compleet ingepakt en omgetoverd
tot een heuse Peuterfonds kar. Iedereen is dan ook bijzonder trots op
het resultaat! Kijk voor meer informatie over stichting Peuterfonds op:
www.peuterfonds.nl.

Schipholfonds heeft getrakteerd

Donaties Nieuwe Meer, Vivace
en veteraan autobussen

Familie De Vries naar Tekenfilmchalet in Limburg
Kudelstaart - Woensdag 30 juni vond tijdens de jaarmarkt in Kudelstaart de prijsuitreiking plaats
van het WK-voetbalspel georganiseerd door Holland International Reisbureau LePas op 4 juni. Alle winnaars hebben hun prijs, een
reischeque of een verrassingsmand,
in ontvangst genomen.

De hoofdprijs is gewonnen door de
familie De Vries uit Kudelstaart, die
met een verblijf in het Tekenfilmchalet op Landgoed Hommelheide te Susteren in Limburg naar huis
ging. Alle prijswinnaars waren blij
verrast.
Een overzicht van alle prijswinnaars
is te bekijken op www.lepas.nl.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 1 juli zijn aan achttien instellingen donaties van 2.500 euro of hoger uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst van het Schipholfonds. In totaal zijn in de bestuursvergadering van 7 juni 46 aanvragen van instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of
sportief gebied op een geldbedrag
getrakteerd. Een totaalbedrag van
104.000 euro is aan donaties gehonoreerd. Uit Aalsmeer hebben de
watersportvereniging Nieuwe Meer
en de stichting Veteraan Autobussen werkgroep Aalsmeer forse bedragen in handen gekregen. Watersportvereniging Nieuwe Meer heeft
een Hollandse Vlet uit 1931 die ingezet wordt bij het uitleggen van
banen voor zeilwedstrijden en bij
‘pech op het water’ voor leden van
de vereniging en andere watersporters. De houten Vlet moet gerestaureerd worden om behouden te blijven voor de vereniging en voor watersporters die in nood verkeren.
Om de restauratie mede mogelijk te
maken draagt Het Schipholfonds bij
met een donatie van 5.000 euro. De
stichting Veteraan Autobussen heeft
3.000 euro overhandigd gekregen

en gaat met dit bedrag de GMC
bus nummer 8 uit 1948 restaureren.
Hetbetreft een echte Amerikaanse
bus, die de bijnaam de ‘stofzuiger’
heeft. Aalsmeers vrouwenkoor Vivace heeft een bedrag van 1.250 euro uitgereikt gekregen en het seniorenorkest Amstelland is verblijd
met 2.000 euro. Het Schipholfonds
is in 1994 opgericht op initiatief van
Amsterdam Airport Schiphol met
als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met
de omgeving tot uiting te brengen.
Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks
een schenking van de luchthaven.
Het bestuur kent vier maal per jaar
donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het
gebied van welzijn, cultuur of sport.
Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking
als die statutair gevestigd is binnen het werkgebied, een eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied en die in die
in de afgelopen 36 maanden geen
donatie van het fonds toegekend
heeft gekregen. Uitgebreide informatie is te vinden op de website
www.schipholfonds.nl.

Televisie voor Kooreman
Aalsmeer - Een gelukkige klant van
de Hoogvliet supermarkt in Aalsmeer
heeft een LCD televisie gewonnen
met de Hoogvliet Kras en scoor actie. Mevrouw Kooreman kraste twee
dezelfde vakjes op de Kras en scoor
kaart en won daarmee deze prachtige prijs. In de Hoogvliet supermarkt
aan de Aalsmeerderweg heeft bedrijfsleider Gert Hofstetter de televisie aan de blije winnares overhandigd. Drie weken lang kregen klan-

ten bij aankoop van geselecteerde
producten uit de Hoogvliet reclamefolder een gratis Kras en scoor kraskaart. Hiermee maakte men kans op
één van de 840 multimediaprijzen,
waaronder een Toshiba LCD televisie, een Sharp home cinema set of
een Apple iPod Shuffle. Daarnaast
kon één van de 50.000 gratis producten gewonnen worden. De Kras
en scoor actie duurde tot en met
dinsdag 6 juli.

De prijsuitreiking met mevrouw Kooreman en bedrijfsleider Gert Hofstetter
van de Hoogvliet supermarkt aan de Aalsmeerderweg.

Sjaen Könst wint gratis
staatslot bij Ridder & Co
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
heeft Sjaen Könst uit de handen van
André Ridder uit de Ophelialaan onder een zomerse palmboom een
heel staatslot uitgereikt gekregen.
Sjaen doet namelijk mee aan de
vaste actie van Ridder & Co waarbij elke maand een winnaar wordt
getrokken uit de verliezers. Voor wie
bij Ridder & Co staatsloten speelt, is
het all in the game: Want wie niets
gewonnen heeft, kan met een verliezend staatslot alsnog bij Ridder &
Co een prijs winnen als dit staatslot wordt voorzien van naam en telefoonnummer. Het lot komt in de

‘nietenpot’, waaruit elke maand
weer een nieuwe gelukkige winnaar
wordt getrokken. De winnaar ontvangt naar keuze een heel staatslot
of vijf vijfjes, hetgeen qua bedrag op
hetzelfde neer komt, maar qua kansen niet. En zo kwam Sjaen Könst
aan een gratis staatslot. Sjaen speelt
al jaren staatsloten, maar het geluk
liet haar wel eens in de steek. Zo
niet dit keer: Haar lot met haar telefoonnummer er op werd getrokken
uit een hele dikke stapel! En zoals
het echte gokkers betaamt: Sjaen
gaat voor alles of niets en koos dus
een heel lot!
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Rembrandt - Henk Veen - kunstplein

Kudelstaartse kunstenares
wint gedeelde eerste prijs
Kudelstaart - Rond de 100 kunstenaars waagden zich afgelopen
zondag 4 juli in de brandende zon
om op een sportieve en kunstzinnige manier te strijden voor de eerste
plaats aan de voet van meesterschilder Rembrandt op het Rembrandtplein in Amsterdam. Deze dag organiseerden de ondernemers van
het Rembrandtplein in samenwerking met de op het plein gevestig-

de Henk Veen Gallery de eerste editie van het Rembrandt - Henk Veen
- Kunstplein. Na vijf eerdere succesvolle edities op het Max Euweplein,
heeft het schildersevenement van
het jaar plaatsgevonden op de plek
waar het echt thuis hoort, aan de
voet van grootmeester Rembrandt
zelf. Rond de honderd kunstenaars
met verschillende disciplines schilderden het thema van dit jaar ‘Het

De Noord-Amsterdamse kunstschilder Henk Veen (rechts) tijdens de prijsuitreiking samen met de jury en de 2 eerste prijswinnaars Jan Selen en Christa
Logman met hun winnende schilderijen. Foto: www.henkveen.nl.

Rembrandtplein’. Alle kunstenaars
hadden een plek uitgezocht op het
plein om hun talent aan het met publiek volgestroomd plein te tonen.
Gedurende het evenement heeft
de bekende Noord-Amsterdamse kunstenaar en organisator Henk
Veen een auto, die midden op het
plein opgesteld stond, een unieke en kunstzinnige uitstraling gegeven door deze te pimpen. Op de
auto kan nog steeds geboden worden. De opbrengsten zijn bestemd
voor het goede doel dance4live.
Om 18.00 uur moesten alle kunstwerken ingeleverd zijn, waarna de
deskundige jury ging bepalen wel-

ke doeken in de prijzen zouden vallen. Tijdens het beraad van de jury
heeft Rocks, van de bekende rapband THC uit Tuindorp Oostzaan,
zijn rapsongs laten horen.
De jury, bestaande uit Henk Veen,
Iwan van der Boog, Rob Bolland,
Don Nederhand, beeldend kunstenaar Ruurd en galeriehoudster
Yvonne Hallema, kende de eerste prijs toen aan Jan Selen en de
Christa Logman. Uiteraard is deze
Kudelstaartse bijzonder trots op deze gedeelde eerste prijs. De tweede
prijs is gewonnen door Rob de Wilde en als derde is Shaun Herron geëindigd.

Nu inschrijven voor nieuwe
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
iedereen overkomen, niet alleen bij
de buren. Ook buitenshuis gaat er
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op
het werk, de speelplaats, tijdens het
sporten. Weet u wat u moet doen in
zo’n situatie? Op 31 augustus start
een nieuwe cursus EHBO. De cursus bestaat totaal uit 15 dinsdagavonden. De cursisten worden wegwijs gemaakt in het herkennen van
letsels na een ongeval, maar ook de
kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen,
beroerte, suikerziekte, worden geleerd en wat is dan de eerste hulp.
De deelnemers krijgen een gede-

gen opleiding inclusief reanimatie
en het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Er wordt gewerkt met een LOTUS
(landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers). De cursus
wordt in december afgesloten met
een examen. Voor de kerst kan het
EHBO-diploma behaald worden. Als
extra kan daarna een cursus eerste
hulp bij kinderen gevolgd worden
en een cursus wandelletsels. Is de
belangstelling gewekt? Ga dan naar
de website www.ehboaalsmeer.nl en
download het inschrijfformulier of
neem contact op met Tilly Bruinsma
via 0297-325709.of na 18.00 uur via
0297-346226.

Rode Kruis Aalsmeer heeft
ander onderkomen!
Aalsmeer - Op de valreep heeft het
Rode Kruis Aalsmeer toch een passende locatie weten te vinden en
wel in één van de lokalen van de
oude openbare basisschool aan de
Roerdomplaan in de Hornmeer. Bijna 5 jaar lang heeft het Rode Kruis
met het Projectbureau &2=1 onderhandeld over de verkoop van het
gebouw aan de Spoorlaan, omdat
op die plaats een aantal huizen gebouwd zal worden. De bedoeling
was dat de gemeente het huidige
Rode Kruis gebouw zou kopen en in
plaats daarvan een andere gebouw
zou aankopen zodat er ‘met gesloten beurs overgestoken’ zou kunnen
worden. Er is in die tijd een aantal
locaties de revue gepasseerd, maar
steeds bleek weer dat het niet passend was of dat de vraagprijs van
de verkoper te hoog lag. Toen er
eindelijk een geschikt pand gevonden was aan de Ophelialaan brak
net de financiële crisis uit en werden de plannen van de gemeente in
de ijskast gezet. Het Rode Kruis bestuur besloot toen om het gebouw,
waarvan de kosten grotendeels betaald werden uit de huuropbrengst
van een aantal huurders, toch maar
aan de gemeente te verkopen mede
omdat één van de huurders, het Artsenlaboratorium, te kennen had gegeven op termijn op een andere locatie verder te willen gaan. Vanaf dat
moment werd er niet meer actief gezocht naar een ander gebouw, maar
meer naar een ruimte die het Rode Kruis zou kunnen huren. De garantie van het hoofdkantoor van het

Rode Kruis dat er van de opbrengst
van de verkoop van het gebouw een
bedrag opzij zou kunnen worden
gezet om de eerste 10 jaar de huur
te overbruggen, maakte het zoeken
naar andere ruimten wat makkelijker. Tijdens een gesprek met de
Buurtvereniging Hornmeer, die het
grootste deel van het schoolgebouw
aan de Roerdomplaan huurt, bleek
dat er nog een lokaal leeg stond
en dat die ruimte door de gemeente zelf verhuurd wordt aan allerlei
clubs en verschillende organisaties.
In gesprekken met de gemeente
kwam tot uiting dat er mogelijkheden bestonden voor het Rode Kruis
om dat lokaal voor langere termijn,
een aantal jaren, te kunnen huren.
Deze week wordt het huurcontract
opgemaakt waarin staat dat het Rode Kruis voor één jaar, met een optie
van meerdere jaren, huurder wordt
van één van de lokalen in de oude
school in de Roerdomplaan.
Sloop in september
Het verkochte gebouw in de Spoorlaan zal begin september gesloopt
worden en de verwachting is dat het
Rode Kruis haar activiteiten rond
midden augustus in het nieuwe onderkomen zal voortzetten. Ook tegen die tijd zal het Artsenlaboratorium verhuisd zijn. Het Rode Kruis is
zeer verguld met dit nieuwe onderkomen omdat de eigen identiteit behouden blijft en het ook aan de buitenkant van het gebouw zichtbaar
zal zijn dat daar het Rode Kruis afdeling Aalsmeer huist.

Rosa Ebbinge, Lianne van Weerdenburg , Hanna Alderden en Tim Stroes laten na het afsluiten van de beginnerscursus blokfluiten enthousiast hun certificaat zien.

Blokfluitleerlingen sluiten
seizoen af met certificaat
Rijsenhout - Ook dit jaar hebben
leerlingen van Drumfanfare Melomanie hun blokfluitseizoen afgesloten met het behalen van een certificaat. Voor de beginnerscursus waren dit Hanna Alderden, Rosa Ebbinge, Bram van ’t Hart, Jarick van der
Laarse, Verena Sieling, Tim Stroes
en Lianne van Weerdenburg. Bij de
gevorderde blokfluitgroep zijn certificaten uitgereikt aan Daphne Holleman, Diana Holleman, Marc Holleman, Hannah Mazouz, Niels Turenhout, Eline van Veen en Jonathan van Veen. Op woensdagmiddag klonken niet alleen de tonen
van blokfluiten door het dorpshuis,
maar er werd ook gespeeld door
leerlingen op trompet en saxofoon.
Ook Judith Pruissen op trompet, Ellen Knook en Kitty van der luit op
saxofoon ontvingen een certificaat.
Vol enthousiasme waren de leerlingen iedere woensdagmiddag actief

met muziek bezig in dorpshuis De
Reede en maakten allen flinke vorderingen. Het welverdiende certificaat wat zij afgelopen woensdagmiddag ontvingen was ondertekend
door het bestuur van de vereniging
en natuurlijk door de instructeur.
Bij het behalen van een certificaat
hoort natuurlijk ook een bloemetje.
Ook volgend seizoen zal Drumfanfare Melomanie zich weer inzetten
voor het geven van blokfluitlessen
voor zowel beginners als gevorderden. De cursus zal rond de tweede
of derde week van september beginnen en duren tot eind juni. De
leerlingen zitten in groepjes van 4
of 5 kinderen. De les wordt gegeven door een erkend muziekdocent
en duurt 30 minuten. Voor informatie en opgave kan contact opgenomen worden met Kitty van der Luit
via 0297-328385 of drumfanfaremelomanie@quicknet.nl.

Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs

Geslaagd Thamen College
Aalsmeer - Een heel groot aantal
leerlingen van het Thamen college in Uithoorn krijgt een dezer dagen het felbegeerde diploma uitgereikt. Voor VMBO bouwtechniek zijn uit Rijsenhout Koen Janssens en Daan Strampel en uit Amstelveen Leslie Kaspers, Lars Stolk,
Bart van Tol en Endy Evenwel geslaagd. De opleiding VMBO elektrotechniek is met succes volbracht
door Pim Brinkhorst en Ruben Janmaat uit Aalsmeer, Jelle de Jong uit
De Kwakel en Roy van de Groep en
Edwin Mak uit Amstelveen. Voor
VMBO handel en verkoop zijn Kariem Ahmed, Callyon Bent, Etienne den Haan, Peter Kaptein, Kelly Loef, Stanley Noordman, Robin
Ruiter, Jeremy Charry, Rosa Hemrica, Felicity den Hartog, Marijn Jager, Lindsey Koning en Lua Servaas
uit Amstelveen, Vanessa Mukandila,
Robin Reems, Johan van de Coolwijk, Rebecca van Dijk, Erika de Jesus, Adam Krywuc en Rachelle van
Teeffelen uit Aalsmeer en Naoual El
Ghaddari uit Kudelstaart geslaagd.

Het diploma voor metaaltechniek is
behaald door Axel Bakker uit Kudelstaart. Met succes de opleiding
voor voertuigentechniek voltooid
hebben: Mike van de Berg, Dominique den Braver, Justin van der
Feer, Dennis van Groeningen en Richard Tolen uit Amstelveen, Thomas
de Bie uit Kudelstaart en Remco de
Boer uit De Kwakel. Geslaagd voor
zorg en welzijn zijn: Sharon de Vries,
Kirsten van Roekel, Marijke Vork en
Kess van Dam uit De Kwakel, Rachelle Prins en Angela Wouters uit
Amstelveen en Hanna van Vliet uit
Kudelstaart. Het VMBO TL diploma
krijgen Marvin Bertoen en Marjolijn
Draper uit De Kwakel, Angelika Buchalik, Osman Hussain, Femke Meijerhof, Kim Moespot en Daisy den
Hartog uit Aalsmeer, Luc Verschuren en Sam Zethof uit Kudelstaart
en Meryam Fayez, Naomi van der
Hoop, Daniëlle van der Manden, Ricardo Montijn, Dico Nasserie, Mandy Roof, Irene van der Werve Ruigrok, Kimberley van Willigen en Danny Leurs uit Amstelveen.

Geslaagden Westplas Mavo

Dorpskerk in ’t klein van
W. Kniep in zorgcentrum
Aalsmeer - Met veel genoegen
zegt de heer Kniep, hoofdzakelijk in
de wintermaanden en op regenachtige dagen in de zomermaanden,
gebouwd te hebben aan zijn maquette van de Dorpskerk. Bijna vier
jaar, van 2006 tot en met 2009, heeft
hij de dorpskerk met interieur in het
klein (schaal 1 op 50), nagebouwd.
Alles is zuiver handwerk. “Er is veel
geduld voor nodig geweest”, vertelt
de heer Kniep. De kerk is van hout
gemaakt en de kroonverlichting van
koper. Hij vervolgt: “De vorm vind
ik mooi en de geschiedenis is interessant. Ik heb er veel over gelezen. Hoe lang men er over gebouwd
heeft, weet ik niet. Wel is hij in gedeeltes gemaakt, want als het geld
op was, lag de bouw stil en moest er
eerst weer gespaard worden. Dit is
ook aan het metselwerk en de stenen te zien. Hij is in opdracht van de
Rooms Katholieke Kerk gebouwd in
het midden van Aalsmeer, dat toen
80 huizen telde.” De heer Kniep is
van 1952 tot en met 1969 koster geweest van de Dorpskerk. Hij weet
veel te vertellen over dit prachtige monument in het centrum. “De
kerk is gebouwd als een drie beukige kerk, één rechte kerk, die in
1549 klaar was. In die tijd is de gehele parochie overgegaan naar het
protestantisme en werd het een Gereformeerde Kerk der Nederlanden.
Door toename van het kerkbezoek
zijn er twee zijbeuken aangebouwd
en werd het daardoor een Kruiskerk
zonder toren, die is er later gekomen. In 1842 moest wegens slechte staat van de toren, de spits er af
en 8 jaar later werd de gehele toren,
wegens verzakking, gesloopt. Achttien jaar heeft de kerk zonder toren

gestaan, de huidige toren is er in
1868 op gekomen. Deze is totaal 35
meter hoog, 24 meter tot de omloop
en bekleed met bladgoud. Het geheel is van de Burgerlijke Gemeente. Er hangen twee luidklokken in.
De grote klok is van 1669 en heeft
een middellijn van 1,10 meter, de
kleine klok 82 centimeter. In de kerk
zijn 259 mensen begraven. De oudste zerk is van 1602. Toen de kerk
vol was, is men buitenom gaan begraven aan de ene kant het Mennonietenkerkhof. Aan de andere kant
het Gereformeerde Kerkhof. Toen dit
vol was, is in 1875 de Algemene Begraafplaats gekomen bij het Seringenpark. In 1918 is de ‘gaanderij’ in
de kerk gekomen. Er zijn ongeveer
500 zitplaatsen. In 1868 is het Knipscheer orgel geplaatst, wat op 11
oktober van dat jaar is ingespeeld
door de heer Bastiaanse, organist
van de St. Bavo Kerk uit Haarlem.
Het werd gekocht voor 3.500 gulden. Om de eerste termijn te kunnen
betalen, werden de negen koperen
lampen bij inschrijvingen verkocht
voor 416 gulden. Er kwamen petroleumlampen voor terug. In 1922 is er
centrale verwarming aangelegd. Het
zou nu geweldig zijn als ook eens
de buitenmuren opgeknapt zouden
worden. Het historische, monumentale gebouw is dit zeker waard.”
Op 25 mei heeft de heer Kniep de
maquette geschonken aan zorgcentrum Aelsmeer. Thuis had hij geen
ruimte meer voor dit mooie bouwwerk en door de maquette buitenshuis te plaatsen kunnen meer mensen genieten van modelbouwkunstwerk. Wie de kerk wil komen bekijken is van harte welkom in het ouderentehuis aan het Molenpad.

Aalsmeer - 81 Leerlingen hebben
dit jaar eindexamen gedaan op de
Westplas Mavo om het felbegeerde mavo-diploma te behalen. Op 16
juni waren reeds 71 kandidaten geslaagd en op 30 juni, na een herkansing, volgden er nog 6 die alsnog geslaagd waren. Met 77 geslaagden, een slagingspercentage
van 95,1 % hebben de kanjers van
de Westplas een geweldige prestatie geleverd. De school is dan ook
enorm trots op ze. Op 8 juli krijgen de vierde klassers hun diploma uitgereikt. De aula aan de Mensinglaan zal weer afgeladen vol zijn
en menig applaus zal klinken bij het
naar voren roepen van de geslaagden. Zij zullen hun schoolloopbaan
vervolgen op de havo of een mboopleiding. De geslaagden zijn: Daniël Alderden, Hessel Anema, Boy van
Baal, Vinnie van Baal, Kim van Baaren, Benita Biesheuvel, Jesse Bijlsma, Jordy van den Bosch, Jamie van
den Broeck, Kevin Bruine de Bruin,
Ilona Cats, Layla Chaoukat, Bo van
Dooren, Zane Drijsen, Tahnee den
Edel, Steffi Egberts, Glenn Grimbergen, Jaimy Groeneveld, Tamara Groeneveld, Amber Groenheijde,
Krista Hagedoorn, Clementine Hemstede, Iris van den Hoek, Amber Hogenboom, Niels van der Hoorn, Esmé Huizer, Romy de Jong, Amber
Jongkind, Joyce Kamsteeg, Frank
Kersloot, Christina Kok, Cristine van
der Laarse, Sanne van Leeuwen,
Britt Lieberton, Melissa van Ling,

Angelique Maarse, Inge Maassen,
Casper Makkink, Anouk Markwat,
Jessica Michel, Jamilla Moolhuysen, Tessa Moolhuysen, Laura Mulder, Brenda van den Ochtend, Danique Onderwater, Michiel Oostveen,
Fabiënne van Os, Daan Penha, Marit Plat, Raya Postema, Suus Raadschelders, Michel Raket, Hanna
van Rijsse, Leuren de Roo, Chaimae
El Rowidi, Job Schelvis, Samantha
Schuurman, Rachel Shoshan, Lisanne Sieuwerts, Mellanie Staring, Rosanne Sterk, Maroushka Stokman,
Niels Tenhagen, Merel Thöt, Délano
van der Veen, Annabelle Veerkamp,
Natalie Vijfhuizen, Joshua Vos, Mitchell Vreeken, Roy van der Westen,
Nick van Wieringen, Lars Winters,
Karolien van Wissen, Marlen Yakhia,
Lianne van Zeijderveld, Joey Zorn.
Grotendeels nieuwe school
Het komend schooljaar zal de Westplas Mavo tijdelijk gehuisvest zijn
op twee andere locaties. De eerste
en tweede klassers in gebouw De
Populier in de Jac. P. Thijsselaan 12
en de derde en vierde klassen gaan
les krijgen in het MBO-gebouw aan
de Linnaeuslaan 2.
Gedurende het komend schooljaar
zal aan de Mensinglaan een grotendeels nieuwe school gebouwd worden dat aan alle eisen voldoet om de
komende jaren weer eigentijds onderwijs te kunnen aanbieden. Voor
meer informatie over de Westplas
Mavo: www.wellantvmbo.nl.

900 Geslaagden vmbo-tl, havo
en vwo bij Nova College
Amstelveen - Totaal 900 van de
1100 cursisten hebben bij het vavo
van het ROC Nova College alsnog
hun diploma vmbo-tl, havo of vwo
of een certificaat voor één of meer
vakken behaald. Op de locatie Notenlaan in Amstelveen ging het om
20 diploma’s vmbo-tl, 62 diploma’s
havo, 46 diploma’s vwo en 148 certificaten. De feestelijke uitreiking
vond plaats op 2 juli. Het slagingspercentage komt hiermee op 82%.
Bij de meeste kandidaten ging het
om enkele vakken, die ze nog moesten afronden voor het diploma. De
overigen volgden het volledige programma. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs en is een extra kans voor volwassenen, die alsnog een diploma

Winst Henk en
Frits in Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer kan met trots terug kijken op
een zeer goed verlopen kaart seizoen. Zowel het clubkampioenschap als het open kampioenschap
van Aalsmeer zijn zeer succesvol
verlopen. Nu een paar weekjes uitrusten en
met goede moed kan op 3 septem-

of certificaat willen behalen en voor
jongeren met een uitbestedingsovereenkomst van hun school voor
voortgezet onderwijs. Het Nova College verzorgt binnen het vavo vrijwel alle reguliere vakken mavo/vmbo-tl, havo en vwo. Bovendien zijn
er schakelklassen en coachingklassen talen en wiskunde. Dankzij gemeentesubsidie blijven de cursusgelden beperkt tot 26,80 euro per
lesuur per jaar. Dat betekent dat wie
één vak van twee lesuur per week
volgt, totaal 53,60 euro cursusgeld
betaalt voor een heel cursusjaar.
Voor jongeren met een uitbestedingsovereenkomst geldt een andere bekostiging. Voor meer informatie: 023-5302915 of www.novacollege.nl/vavo.
ber het nieuwe seizoen gestart worden. De laatste kaartavond is gewonnen door Henk Been en Frits
de Jong met 5129 punten. Op twee
zijn Cora en Piet Straathof geëindigd met 5085 punten, op drie Paul
Schouten en Paul van Aalst met
4984 punten, op vier Ben Blom en
Marco van de Jagt met 4882 punten
en op vijf Nico Besselsen en Kees
Kuggelijn met 4803 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Piet
van Zuiverden en Japi Combee met
3907 punten.
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P.V. De Telegraaf

Duif na 4 uur weer thuis

Aalsmeer - Afgelopen weekend
stond de eerste wedvlucht voor de
jonge duiven op het programma.
Door de extreem hoge temperaturen werd deze vlucht geannuleerd.
Daar de jonkies nog alles moeten
leren, onder andere drinken, een
goed besluit!
De vlucht voor de oude duiven werd
wat ingekort, zodat ze voor de ergste warmte het hok konden bereiken. Een wat westelijk gelegen losplaats biedt toch wat meer verkoeling. Om 7.00 uur konden de manden open en begonnen de 171 duiven van De Telegraaf aan hun thuisreis. Precies 4 uur later bereikte een
duif van Cees van Vliet als eerste
zijn hok. Met een gemiddelde snelheid van 72 kilometer per uur repte
hij zich naar het hok om zijn dorst te
lessen. Binnen 20 minuten waren de
prijzen verdiend.

De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Leeuwen/
v. Grieken. 3. J. v. Duren. 4. Comb.
v. Ackooy. 5. G. v.d. Bergen. 6. D.
Baars. 7. M. de Block. 8. J. Vijfhuizen. 9. Comb. Wiersma en Zn. 10. J.
v. Dijk. 11. H. Kluinhaar en dr. 12. J.
v. Ackooy. 13. P. v.d. Meyden.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
7976 pnt
2. A.A. Sloopwerken
7494 pnt
3. Bosman Kassenbouw 7308 pnt
4. Oerlemans Confectie
7091 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
6888 pnt
Jonge duiven
Komend weekend gaat weer geprobeerd worden om de eerste jonge duivenvlucht te houden. Tevens
wordt er ingekorfd voor de fondvluchten Chateauroux en Tarbes.
Als het weer een beetje meewerkt
wordt het een drukke zaterdag.

Zonnig afdelingskampioenschap
beachhandbal bij RKDES
Kudelstaart - Onder prachtige weersomstandigheden vonden
vorig weekend de voorrondes NK
beachhandbal plaats op het sportpark van RKDES. De vrijwilligers van
RKDES handbal hadden zich voorafgaand aan het toernooi letterlijk
en figuurlijk in het zweet gewerkt
om een goed gastheer te zijn van
dit toernooi. De speciale zandbak
lag er dan ook prachtig bij. Daarnaast was er een tijdelijke outdoorbar gecreëerd waar de spelers, ouders en andere belangstellenden de
dorst konden lessen. Uiteraard ontbrak ook de muzikale omlijsting van
dj Pascal niet, waardoor er het hele weekend een prima sfeer was. Op
zaterdag speelden de A en B-jeugd
om het kampioenschap van de afdeling Midden-Nederland, met als
bonus plaatsing voor het NK dat
begin september op het strand van
Scheveningen wordt gehouden. Bij
de B-jeugd was VOC uit Amsterdam
met zoveel teams aanwezig dat het
geen verrassing mocht heten dat zij
de poulefase wonnen. Omdat deze
ploeg in september niet aanwezig
kan zijn op het NK, mocht uiteindelijk DSS uit Heemskerk in de finale de strijd opnemen tegen Fortissimo uit Cothen. Die wedstrijd werd
een mooi schouwspel voor de vele toeschouwers, waarbij de ploegen weinig voor elkaar onderdeden. Na tweemaal tien minuten
strijd in het zand bleek Fortissimo
over de langste adem te beschikken. Naast het kampioenschap van
de afdeling werd daarmee dus ook
plaatsing voor het NK afgedwongen. Bij de A-jeugd stond wederom een team van Fortissimo in de finale. Ditmaal was het Amsterdamse Westsite de tegenstander. Ook
hier ontspon zich een spannende finale. De eerste helft won Fortissimo met één puntje verschil. Daarmee verdiende de ploeg het eerste
wedstrijdpunt. Westsite moest derhalve de tweede helft (set) zien te
winnen. Beide ploegen begonnen
weer op 0-0 en ook nu ontliepen de

teams elkaar eigenlijk niets. Na tien
minuten vol passie stond er dit keer
een gelijke stand op het scorebord.
De golden goal moest gaan beslissen wie de tweede helft zou winnen.
Fortissimo wist bij de sprongbal de
bal te veroveren en maakte ook direct het eerste doelpunt, waarmee
het ook de wedstrijd won en derhalve afdelingskampioen werd en
zich plaatste voor het NK. Op zondag was het de beurt aan de senioren. Vanaf 9.00 uur streden de damesteams om de eindoverwinning.
RKDES 1 en 2 startten het toernooi
tegen elkaar. Duidelijk was dat de
ploegen nog niet echt op elkaar waren in gespeeld. De overwinning
ging naar de ‘oudjes’ van RKDES 1,
maar dat ging zeker niet zonder slag
of stoot. In het vervolg van het toernooi bleken de jonkies van RKDES
2 een lastig te kloppen ploeg, die
met jeugdig enthousiasme het menig team knap lastig maakte.
De (oud-) studenten van het Amsterdamse US bleken uiteindelijk
de sterkste en werden zo kampioen
van de afdeling en plaatsten zich tevens voor het NK in Scheveningen.
Bij de heren waren er slechts twee
inschrijvingen. DSS uit Heemskerk
en Fiqas Aalsmeer. Eerstgenoemde ploeg is al jaren een vaste waarde op het NK en liet zondagmiddag
ook zien waarom dat zo is. Pirouettes, vliegertjes, een prima keeper en
tactisch slim spel zorgden er zondag
voor dat de gelegenheidsploeg van
Aalsmeer kansloos was, met als gevolg dat ook dit jaar DSS weer van
de partij zal zijn op het NK. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd toernooi, waarbij de speciale (en in Nederland unieke) zandbak
ervoor heeft gezorgd dat de afdeling
haar beach handbalkampioenschap
in Kudelstaart kon houden. Vanaf nu
is het een aantal weken zomerstop
bij RKDES Handbal. Begin augustus
start de voorbereiding van het nieuwe seizoen weer. Voor meer informatie over handballen bij RKDES,
zie de website: www.rkdes.nl.

De wisselbeker is dit jaar uitgereikt aan Kim Nederstigt. Zij heeft dit seizoen
het beste gepresteerd.

Geslaagde presentatie-avond
door turnsters SV Omnia
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 2 juli hebben de turnsters van
de wedstrijdgroepen van SV Omnia
het jaar afgesloten met een spetterende demonstratie. De afgelopen
weken was hard gewerkt om met
drie verschillende groepen één presentatie te maken. Nog nooit was er
met de drie groepen, die onder leiding staan van Anneke Nap, Mariet
Tas en Gerda Kockelkorn, gezamenlijk geoefend. Het was dan ook een
prachtig gezicht toen de hele groep
van klein naar groot de zaal binnen marcheerde. Na een kort openingswoord van trainster Anneke
Nap ging de show beginnen. Op de
brug met ongelijke leggers werden
in tweetallen oefeningen gedaan.
Meestal tegelijkertijd, soms net niet
gelijk of juist expres ongelijk. Het is
leuk voor de turnsters om eens iets
totaal anders te turnen, dan de vas-

door Menno Koolhaas in 22.38. Op
twee is Yeffrey Reynders geëindigd. De winst in de serie 300 meter
zwemmen en 3 kilometer lopen was
voor Davy Heysteeg in 21.10, gevolgd door Leolis Knook in 23.15 en
Bram van der Luit in 23.22. De beste
in de serie 200 meter zwemmen en
2 kilometer lopen bleek Justin Heysteeg in 17.17, gevolgd door Job van
der Luit in 19.22 en Saar Jongkind
in 19.54.

de show nog een keer zien. Voordat
het afsluitende nummer werd gestart, werd de wisselbeker uitgereikt
aan Kim Nederstigt.
Deze wisselbeker gaat elk jaar naar
de turnster, die het hoogst heeft gepresteerd op officiële KNGU- wedstrijden. Dit jaar dus naar Kim, die
op de tiende plaats eindigde bij de
districtskampioenschappen. Het afsluitende nummer was minitramp
en minitramp–kast. Voor tien meisjes was het extra spannend. Zij
sprongen voor het eerst bij een demonstratie een salto voorover. De
salto’s lukten allemaal!
Bij de slotsprong sprongen alle
turnsters een streksprong en door
middel van een spandoek, die door
Lieselotte en Tanya was gemaakt,
wensten alle turnsters en hun leiding het publiek en elkaar een ‘fijne vakantie’ toe. Al met al een zeer
geslaagde presentatie-avond waarmee het turnseizoen waardig is afgesloten.

Matoefening op het nummer Allegria.

te oefenstof die op de wedstrijden
wordt geturnd. Zo ook de minitramp.
Dit onderdeel komt op wedstrijden
voor de jongste groepen niet voor,
maar met een paar keer trainen liet
de groep van trainster Gerda Kockelkorn hier in sneltreinvaart een
serie sprongen zien. De één was de
trampoline nog niet af, of de volgende kwam er al achteraan. Ze kregen een groot applaus van het publiek. Dit gebeurde ook op de balk.
Er stonden er, speciaal voor deze
demonstratie, twee naast elkaar opgesteld. De jongste turnsters deden
eerst tegelijkertijd een aantal oefeningen met een parapluutje,waarna
er een aantal oefeningen met 2- en
4-tallen getoond werden. De oudste
turnsters verrasten het publiek met
zelfgemaakte oefeningen, in tweetallen, drietallen of zelfs viertallen.
Op drie lange matten parallel aan

9 Medailles voor zwemmers
Oceanus op jaargangfinales!

Foto’s Don Ran.

Jeffrey Boomhouwer gaat
in Duitsland handballen
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer hoekspeler Jeffrey Boomhouwer (22
jaar) handbalt het komende seizoen bij het Duitse TV Emsdetten,
een club in de tweede Bundesliga.
Boomhouwer, international en vorig jaar nog uitgeroepen tot Nederlands talent van het Jaar, heeft een
contract getekend voor twee jaar.
Het contact met de Duitse club is

Ook 5e Zwemloop succes
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3
juli was het weer gezellig druk in
Het Oosterbad. Jongens en meisjes
van alle leeftijden in ‘echte’ multi triatlon outfits, maar ook in gewone
zwemkleding startten licht gespannen aan alweer de vijfde zwemloop,
die wordt georganiseerd door Het
Oosterbad in samenwerking met
Oceanus.
De serie met 400 meter zwemmen
en 4 kilometer lopen is gewonnen

elkaar werd het eerste deel van de
voorstelling met deelname door alle turnsters afgesloten. Na de pauze was de Air Tumblingbaan aan de
beurt. De luchtkussenbaan wisselt
door het jaar heen van zaal naar zaal,
zodat alle leden van SV Omnia er af
en toe gebruik van kunnen maken.
Het is ontzettend leuk om hier op
te turnen, omdat er series geturnd
kunnen worden die op de vloer nog
niet lukken. Arabier, gevolgd door
een zweefrol bijvoorbeeld voor de
jongste meisjes. Of, voor de meer
ervaren turnsters, arabier, flikflak,
salto achterover. De groep die eens
per week traint liet een mooi kastspringnummer zien met afzet van
de springplank. Zij sprongen zelfs
een spreidsprong over de punten
van de kast! De matoefening op het
nummer Allegria had de groep ook
al eens in De Meerse onder begeleiding van het Alsmar Popkoor geturnd. Nu in een iets andere samenstelling en met cd-muziek lieten ze

gelegd via bondscoach Henk Groener, die wist dat Emsdetten op zoek
was naar versterking voor de hoek.
Jeffrey Boomhouwer: “De timing is
prefect, want dit wil ik heel graag.
Het voelt ook goed, het zijn aardige
mensen bij die club en alles wordt
goed geregeld. Ook ben ik er trots
op dat ik de eerste Aalsmeerder
mag zijn die in het buitenland gaat
spelen.En hopelijk niet de laatste,
want dan doen we het toch goed
als club in Nederland.” Boomhouwer wordt bij zijn nieuwe club, die
vorig jaar promotie naar de eerste
Bundesliga miste op twee doelpunten, fullprof handballer.
“We trainen negen keer in de week
en in de voorbereiding staan al toernooien op het programma tegen
Poolse teams en clubs uit de eerste
Bundesliga. Ik ga me dus volop met
handballen bezighouden en daar
heb ik ontzettend veel zin in!” Het
bestuur van FIQAS Aalsmeer betreurt uiteraard het vertrek van Jeffrey Boomhouwer, maar is ontzettend blij en trots dat hij deze kans
in het buitenland krijgt. Voor hem
is het een droom die werkelijkheid
wordt en de club wenst hem veel
succes.

Beachfootvolleybal

Jordi en Erik door Brazilië
uitgeschakeld in 1/8e finale
Aalsmeer - Beachfootvolleyballers
Jordi van der Sluis en Erik Drenth
zijn in de 1/8e finale uitgeschakeld
door Brazilië, de latere nummer één.
De uitslag was 2-0 (18-12, 18-13).
Het niveau in deze wedstrijd was
goed. Nederland speelde in poule D
(door de teams ter plekke de poule
de morte genoemd) met Frankrijk 1
(Ortega en Boudain), Duitsland (gelegenheidsduo Brice en Sammut),
Spanje (Juanito en Roberto) en Marokko.
Alleen van Marokko werd gewonnen met 2-0 (18-3, 18-6). De rest
werd opeenvolgend met 2-0 (1618, 14-18), 2-0 (17-19, 15-18) en 20 (18-10, 18-15) verloren waardoor

een toch enigszins teleurstellende
vierde plaats werd bereikt. Na de
vierde plaats moest gestreden worden tegen een nummer 1 van één
van de drie andere poules.
Na loting werd helaas bekend dat
tegen Brazilië gespeeld moest worden. De Brazilianen waren uit op
een sportieve revanche tegen Nederland, daar de dag ervoor Oranje
zegevierde ten opzichte van de Kanaries. In het prachtige Prado Estade de Footvolley mocht het oranje
duo de 1/4e finale proberen veilig te
stellen. Dit was zoals verwacht een
te zware opgave. Eindstand: 1. Brazilie, 2. Thailand, 3. Spanje, 4. Frankrijk.

Aalsmeer - Op zondag 4 juli stond
de laatste wedstrijd op het programma voor minioren zwemmers,
de jaargangfinales in Amsterdam.
Deze wedstrijd is te vergelijken met
een NK, de zwemmers moeten bij
de beste 24 van het land behoren
voordat ze aan de start mogen komen. Oceanus mocht met 7 zwemmers aan de start verschijnen in het
Sloterparkbad. Op de eerste afstand,
200 meter wissel, haalde Jorgos de
tweede plaats en won dus zilver.
Ook de andere afstanden liepen
voor Jorgos perfect, op de 200 meter en 400 meter vrij werd hij eerste,
op beide afstanden verbrak hij het
jaargangrecord. Op de 400 meter vrij
verbeterde hij de oude tijd zelfs met
16 seconde! De vermoeidheid sloeg
toe op de 100 meter vrij, maar desondanks haalde hij het brons. Oceanus is bij de jongens goed vertegenwoordigd, want ook Sander Kirilova
en Bart Sommeling starten in deze
leeftijdsgroep. Helaas voor hun dit
keer geen medailles, maar wel prima prestaties. Bart bleef op alle afstanden in de top 15 van Nederland
met zijn beste prestatie de zevende
plaats op de 400 meter vrij. Sander

bleef in de top 20, zijn beste afstand
was de 100 meter rug hier eindigde hij op de tiende plaats. De eerste wedstrijd voor Ruben Griffioen,
200 meter wissel, leverde direct een
zilveren medaille op. Op de andere afstanden werd hij zesde, zevende en negende. De verwachtingen
voor Dennis Weening waren hoog,
hij stond op alle vier te zwemmen
afstanden als eerste geplaatst, nu
moest hij het nog waar maken. Uiteindelijk heeft hij op de 100 meter
rug, de 100 meter vrij en de 50 meter vlinder het goud gepakt. Op de
100 meter school wist hij het zilver
te behalen, maar het scheelde niet
veel met de nummer één. Een super prestatie! Op de 50 meter vlinder kwam ook Ruben van Vierzen
aan de start voor zijn specialiteit, hij
zwom naar een keurige vijfde plaats
in een persoonlijk record van 0.37.70
seconde. Lianne Bouwmeester, het
enige meisje van Oceanus wat geplaatst was, had veel concurrentie,
maar wist zich goed staande te houden met een twintigste plaats op de
200 meter wisselslag en een drieëntwintigste plaatst op de 100 meter schoolslag.

Scholen plonsen in Oosterbad!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag, de
warmste dag van de week, ging de
Oosteinderschool verkoeling zoeken
in het geweldige Oosterbad. Groep
6,6/7,7 en 8 gingen op de fiets richting Het Oosterbad onder begeleiding van de juffen, meester en ou-

ders. Daar aangekomen bleek dat er
meerdere scholen dit plan ook hadden bedacht. Alle begeleiders van
de scholen werden ingezet om toezicht te houden tijdens de drukte.
Alles is prima verlopen, het was één
groot waterfeest voor iedereen.

