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Onder vandalisme wordt verstaan het op-
zettelijk kapotmaken of beschadigen van 
objecten zonder dat dit enig voordeel ople-
vert. Per ongeluk een bal door de ruit schop-
pen bij een partijtje is dus geen vandalisme. 
De ruiten van een bushokje intrappen, het ver-
trappen van bloemenperkjes of het bekladden 
van muren wel. Regelmatig worden eigendommen 
van de gemeente vernield. De kosten van de ver-
nielingen vindt u maandelijks terug op deze plek.

Vandalisme heeft de gemeente in juni 2.440 euro gekost. 
Deze kosten zijn onder andere ontstaan door het vernielen van 
prullenbakken en lichtmasten. De totale kosten van vandalisme voor 
2008 nadert hiermee de 40.000 euro. Op dit moment zijn de kosten 
namelijk 39.035 euro. Vandalisme raakt ons allemaal, niet alleen in 
de portemonnee maar ook in ons gevoel. Het maakt bijvoorbeeld dat 
mensen zich onveilig voelen en dat voorzieningen als prullenbakken of 
speeltoestellen niet meer gebruikt kunnen worden. De ervaring leert 
dat de zomermaanden vaak vandalismegevoelig zijn. De politie probeert 
dit zoveel mogelijk te bestrijden maar kan niet overal tegelijkertijd zijn. 
Als u een vernieling ziet gebeuren: bel dan 112. Indien het even gele-
den is, kunt u bellen met 0900-8844. Voor een spoedig herstel van ver-
nielingen kunt u contact opnemen met de Servicelijn van de gemeente 
Aalsmeer 0297 38 75 75 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.

Amstelplein 19, Uithoorn  T 0297-561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert  T 020-6462656

www.blokmode.nl  info@blokmode.nl 

%Nu nog extra 
korting op vele 

reeds afgeprijsde 
artikelen bij
Blok mode

Lutz Fashion 
pakt uit met 
tropische 
kortingen!

70%tot  korting.

FinaLe uitverkoop

Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

50%
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Aalsmeer - IJmuiden

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

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

UW BOVAG-GARAGE IN:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VERKOOP alle merken
nieuw en gebruikt

GOEDKOOP onderhoud, 
reparatie en APK

HOOFDWEG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Mikado vrijdag opgeleverd
Aalsmeer - Morgen, op vrijdag 11 
juli, wordt de Brede School ‘de Mi-
kado’ opgeleverd. In aanwezigheid 
van wethouder Jaap Overbeek, de 
bouwers en een vertegenwoordiging 
van de toekomstige gebruikers zal 
het opleverdocument ondertekend 
worden. Hierna zal het gebouw in 
Nieuw Oosteinde aan de gemeente 

overgedragen worden. Wethouder 
Jaap Overbeek, met onderwijs in de 
portefeuille, zal een toespraak ver-
zorgen. Het betreft overigens de op-
levering van het deel van de school 
dat een permanent karakter heeft. 
De lokalen die bovenop worden ge-
bouwd zijn klaar in november dit 
jaar. Deze extra lokalen zullen onge-

veer voor een periode van tien jaar 
te benutten zijn. 
Voor de offi ciële ingebruikname van 
de Mikado wordt ook een groots 
openingsfeest georganiseerd, maar 
dat zal niet eerder dan in janua-
ri 2009 zijn, als elke gebruiker van 
de Brede School zijn intrek geno-
men heeft. 

‘Aalsmeer Roest Niet’ in 
Centrum mega succes!
Aalsmeer - De eerste editie van 
de HiBRA Toerrit Aalsmeer Roest 
Niet is een groot succes geworden. 
Na de toerrit stonden de meer dan 
honderd klassieke auto’s en moto-
ren opgesteld in het Centrum van 
Aalsmeer. De eigenaren hadden 
hun voertuigen niet voor niets af-
gestoft en opgepoetst, want ze kon-
den nog in de prijzen vallen. In to-
taal was een vijftal prijzen te verdie-
nen. De publieksprijs gaat met een 
groot aantal stemmen naar de Ca-
dillac Coupe de Ville uit 1961 van 
Wim Bosman. Deze prijs zal worden 
uitgereikt tijdens de HiBRA 2008 op 
zondag 14 september. De organisa-
tie loofde zelf ook nog een prijs uit 
voor de mooiste auto en de mooi-
ste motor. De prijs voor de mooiste 
auto ging naar de A Ford uit 1926 
van Ben Bekkers. De Velocette 350 
uit 1936 van Jan Jongkind werd ver-
kozen tot mooiste motor. 

De horeca prijs, uitgereikt door de 
horecazaken in Aalsmeer Centrum, 
kon in ontvangst worden genomen 
door André Gros voor zijn BMW 
Isetta uit 1960. Tot slot konden de 
Scone bierbrouwers de prijs voor 
de ‘Scoonste auto’ uitreiken aan de 
smetteloze 1969 Triumph Vitesse 
van Gerard Vink. 

Dag Van Je Leven
Tijdens de toerrit van Aalsmeer 
Roest Niet reden ook gasten van 
Stichting Dag Van Je Leven mee. 
Een groep uit Hoofddorp en een 
man uit Aalsmeer waren met oude 
autobussen van Maarse en Kroon 
opgehaald en naar Aalsmeer ge-
bracht om plaats te nemen in een 
van de oude auto’s. 
Voor de Aalsmeerder ging daarbij 
nog een speciale wens in vervulling, 
want hij wilde altijd al een keer in 
een cabriolet meerijden. 

Elders in deze krant een foto impressie van alle young- en oldtimers die het 
bekijken meer dan waard waren. 

AIRCONDITIONING – SNEL GELEVERD                                           
Spaans Klimatech Uithoorn is een betrouwbare
installateur van moderne design airconditioning 

systemen van bekende A-merken. 

Prijsvoorbeeld:
 Mitsubishi wandmodel airco voor ruimtes

 van 40-80 m3, volledig geïnstalleerd
al leverbaar v/a  € 1.250,--
    
  T: 0297 525949  info@spaansklimatech.nl

Aalsmeer - Deze week 
ruim baan voor de tuin 
van de familie Mantel, 
woonachtig aan de Oude 
Spoordijk 23. “Sorry voor 
het sturen van meerdere 
foto’s”, schrijft mevrouw 
Mantel in haar mail, “maar 
ik kan niet kiezen.” Het is 
inderdaad moeilijk kiezen 
maar een ding is zeker: 
het is vast zeer goed 
toeven in dit paradijsje
met rijk bloeiende planten. 
Heeft u ook een mooie 
tuin? Stuur een foto op 
naar: redactieaalsmeer@
meerbode.nl of via de post: 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Doe mee want 
afgezien van uw tuin in 
the picture op de voor-
pagina, maakt u kans op 
mooie geldprijzen! De al-
lermooiste tuin komt in 
aanmerking voor 150 euro, 
de tweede prijs bedraagt 
100 euro en voor de derde 
prijswinnaar is er 50 euro. 

Mooiste 
tuin van 
de week
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Foto’s: Joke van der Zee, Jan Peterse & Yvonne van Haaften

‘Aalsmeer Roest Niet’ groot succes!!
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Am-
stelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. Tel. 
Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
Ma. tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

Streeknieuwsweekblad 1

AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug, 
boVenkerk, kudelStAArt, 
oude meer, rijSenhout, 
rozenburg, Vriezekoop

Advertenties, redactie 
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

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

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625

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

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

www.meerbode.nl

Informatie 
Borstvoeding 
in ziekenhuis
Amstelveen - Ziekenhuis Amstel-
land organiseert op donderdag 24 
juli van 9.30 tot 11.30 uur een voor-
lichtingsochtend over borstvoeding. 
Aan de orde komen o.a.: proble-
men bij borstvoeding, kolven, voe-
ding van de moeder, combinatie 
met werken.
Iedere (aanstaande) moeder is wel-
kom, ook al weet u nog niet zeker of 
u borstvoeding gaat geven. U meldt 
zich bij de receptie van Ziekenhuis 
Amstelland. Deelname is gratis en u 
kunt zich opgeven tijdens kantoor-
uren via telefoonnummer (020) 347 
4895.

Nieuwe cursus 
Eerste Hulp
Aalsmeer - Een nieuwe cursus 
EHBO start op 2 september en 
wordt gegeven op de dinsdagavond. 
De cursus bestaat uit 14 avonden. U 
wordt wegwijs gemaakt in het her-
kennen van letsels na een ongeval, 
maar ook de kenmerken van licha-
melijke aandoeningen. 
Cursisten krijgen een gedegen op-
leiding inclusief reanimatie en het 
bedienen van een Automatische Ex-
terne Defibrillator (AED). Er wordt 
gewerkt met een LOTUS (landelij-
ke organisatie tot uitbeelding van 
slachtoffers). De cursus wordt in 
december afgesloten met een exa-
men en een week later kan de aan-
tekening AED-bediener gehaald 
worden. 
Als extra kan daarna een cursus 
eerste hulp bij kinderen gevolgd 
worden en een cursus wandellet-
sels. Heeft u belangstelling? Kijk 
op de website www.ehboaalsmeer.
nl en download het inschrijfformu-
lier of neem contact op met Til-
ly Bruinsma, tel.: 0297-325709. Na 
18.00 uur, tel.: 0297- 346226.

‘Apetrots’ op stokrozen
Aalsmeer - Het wekelijkse predikaat ‘mooiste tuin’ ging weliswaar- na wik-
ken en wegen - naar een andere tuin, maar deze foto is ook een plaatsje 
waard. Het zijn de heer en mevrouw Fokker uit het Locatellihof, die hier zo 
‘happy’ tussen de stokrozen staan. Stokrozen kunnen maar liefst 2.50 meter 
hoog worden en ze zijn er in vele kleuren. De foto is opgestuurd door dochter 
Karin, die mailt dat haar vader ‘apetrots’ is op deze bloemenpracht!

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer 
en omstreken: 0297-343618. Voor ver-
miste/gevonden huisdieren, klachten die-
renmishandeling en informatie over de 
hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.30-
11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voic-
email inspreken. 

Dierenambulance: Voor informatie 
over vermiste of gevonden dieren: 023-
5626136. Spoedgevallen en gevonden 
honden: 06-54363000. 
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 Vermist:
-  Kas in Aalsmeer, grijs cyperse kater en poes. Beide zijn ze 6 jaar. 

Ze heten “Tom”en “Jerry”.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, zwarte poes met wit onder zijn 

nek. Dikke vacht. Ze heeft een roze bandje om met kokertje en 
ze heet “Minous”.

- Werven in Aalsmeer, chocalade bruine kater met witte bef en 
sokjes. Hij is 10 jaar en heet “Prince”.

- Spoorlaan in Aalsmeer, wit/zwart/bruin konijntje.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, witte poes met rood bandje en 

belletje. Ze heet “Sioke”  is 19 jaar en doof.
- Hornweg in Aalsmeer, lapjes poes. Ze heet “Pinky” en is 4 jaar.
- Dahliastraat in Aalsmeer, grijs/cyperse kater met wit. Hij heet 

“Timon” en is 7 jaar.
- Siebollaan in Aalsmeer, grijze kater met wit snoetje, borst en 

buik. Ook heeft hij 2 witte pootjes. Hij heet “Mowgli”. 
- Gemaalstraat in Aalsmeer, een witte poes met gele ogen. Ze 

draagt een rood bandje, is gechipt en heet Clou. 
- Geerland in Kudelstaart, een vijf jaar oude cyperse poes. Ze 

draagt een bandje, is gechipt, heet Minou en wordt sedert acht 
juni vermist.

- Geraniumstraat in Aalsmeer, een rood cyperse kater van een jaar 
oud. Hij heet Cruyffie.

- Julianastraat in Aalsmeer, een roze achtig/beige kater van een 
jaar oud. hij heeft een rood gestreepte staart Hij heet Sammy.

 Gevonden:
-  Machineweg t.h.v. Zwanenmeer in Aalsmeer, rood/wit gestreep-

te kat met zwart bandje.
- Molenaarslaan in Aalsmeerderbrug, lapjes poes.
- N201 t.h.v. Ophelialaan, witte ongecastreerde kater.
- Dorpsstraat in Aalsmeer, een grote schildpad.
- Spoorbaan in Aalsmeer, een cyperse kater.
- Hornweg t.h.v. nr. 312, een grote rode kater.
 
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt 

voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel 
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugen-
de ogen bijna niet ziet. 

Openingstijden 
Loket gewijzigd 
Aalsmeer - In de vakantieperiode is 
het Loket Wonen, Welzijn & Zorg tij-
delijk beperkt geopend. 
Van 21 juli tot en met 8 augustus 
is het Loket alleen op dinsdag en 
donderdag geopend tussen 9.00 en 
13.00 uur. 
Dit geldt voor zowel bezoek aan het 
Loket als voor telefonisch contact. 
Vanaf week 33 is het Loket Wonen, 
Welzijn & Zorg weer gewoon ge-
opend van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur, zoals ge-
woonlijk.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg vindt 
u aan de Jac. P. Thijsselaan 53, tele-
foon: 0297-369600.

 Bij Grand Café de Violier 
is het altijd gezellig
Aalsmeer - Drie avonden per week 
kunnen de bewoners en bezoekers 
van verpleeghuis Amstelring Rozen-
holm terecht bij het Grand Café De 
Violier. 
In het Grand Café kan men terecht 
voor een hapje, een drankje en een 
praatje. Soms wordt er  gezamenlijk 
tv of film gekeken, er worden spel-
letjes gedaan en natuurlijk is het er 
altijd gezellig.
Het Grand Café wordt georgani-
seerd en beheerd door vrijwilli-
gers. De vrijwilligers zijn ingedeeld 
in een rooster waarin zij eens in de 

twee weken een avond van 18.00 tot 
21.00 uur aan de beurt zijn. Zij zoe-
ken nog een aantal nieuwe (vrijwilli-
ge) collega’s die op woensdagavond 
aan de slag zouden willen. Lijkt het 
u leuk om te helpen bij het Grand 
Café in Verpleeghuis Rozenholm?
Voor informatie en aanmelding kunt 
u bellen met de heer Piet Pannen-
koek op telefoon: 0297-320826.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Aalsmeer zoekt nog veel meer vrij-
willigers. Heeft u tijd en interesse? 
Kijk dan op: www.vrijwilligerscen-
trale.cardanus.nl.

Paard belandt in het water
Aalsmeer - Bij een aanrijding op de Aalsmeerderweg tussen een bus en een 
paard is de viervoeter vrijdag 4 juli in het water beland. Het vermoeden be-
staat dat het paard ergens van geschrokken is. Bij de aanrijding liep de bus 
enige schade op. Foto: Ronald van Doorn.

Vakantie Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Aalsmeer - Het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk en het project Samen-
spraak zijn gedurende de zomerva-
kantie gesloten van maandag 14 juli 
tot en met vrijdag 8 augustus as.
Na deze periode bent u weer van 

harte welkom op het kantoor.Voor 
het vinden van leuke vrijwilligersva-
catures wordt u verwezen naar de 
website:
www.vrijwilligerscentrale.cardanus.
nl 

 

Zondag 13 juli
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 
Om 10u. dienst met Arno Post.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Avond-
maal. spreker: Joost Vervark. Crèche 
voor de kleinsten, speciaal program-
ma oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds D.J.A. Brink. 
Gez. dienst in NGK. 19u. ds. C. 
van Atten, Rijswijk. Gez. dienst met 
NGK. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. Mw. Eber-
wijn-Verveld. Extra collecte voor St. 
C.O.M.E.  

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Geen dienst.
 
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u. 
dienst.

Open Hof kerk, Protest. gem. 
Zuiderkerk. 10u. ds. J. van Pope-
ring. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer.  
Oost: 10u. dienst, ds. C. Vermeulen, 
Valkenburg Z.H. Koffiedrinken.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10. ds. C.H. Hogendoorn, Wa-
verveen. 18.30u. ds. M.J. van Oordt, 
Hendrik Ido Ambacht. 

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

KERKDIENSTEN
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. D.J.A. Brink, gez. dienst 
met C.G.K. 19u. ds. ds. C. van Atten, 
Rijswijk. Gez. dienst in C.G.K. 

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst. 

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch. 
viering olv karmelieten. 
Om 10u. in Zorgcentrum Aelsmeer 
euch. viering met L. Seeboldt. Zater-
dag 17u. euch.viering in Kloosterhof 
met L. Seeboldt.  

Zondag 11u. in Karmelkerk euch. 
viering met L. Seeboldt. 

Rijsenhout: geen viering tot na de 
zomervakantie.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. De Liefde, Amstelveen. 

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst ds. R. Poesiat. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst.
Zondag 9.30u. woordcomm. viering 
met A. Blonk. 

Stadhartskerk Amstelveen
Geen opgave ontvangen.  

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. 
Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u. 
Kabel 99.0 en ether 105.9. 
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GewijziGde openinGstijden 
loket wonen, welzijn & zorG

In de vakantieperiode is het Loket Wonen, Welzijn & Zorg aan de 
Jac. P. Thijsselaan 53 in Aalsmeer tijdelijk beperkt geopend. 

Van 21 juli t/m 8 augustus is het Loket alleen op dinsdag en 
donderdag geopend (van 9.00 tot 13.00 uur). Dit geldt voor 
zowel bezoek aan het Loket als voor telefonisch contact.

Vanaf 11 augustus is het Loket Wonen, Welzijn & Zorg weer ge-
woon geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00  tot 13.00 uur  
zoals u van ons gewend bent.

Loket Wonen, Welzijn & Zorg
Jac. P. Thijsselaan 53 Aalsmeer
Telefoon: 0297-369600

definitieVe BeschikkinGen

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

Tijdelijk verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten 
de Aalsmeerderweg ter hoogte van de nieuw aan te leggen N201 
gesloten te verklaren voor alle verkeer in beide richtingen, uitge-
zonderd fietsers, lijndienstbussen en hulpdiensten voor de periode 
van 12 juli tot en met 17 juli 2008; door middel van het aanbrengen 
van verkeersborden C,1 met onderborden, uit bijlage I van het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
De reden hiervoor is dat de veiligheid op de weg verzekerd moet 
zijn; werkenden aan de bouw van een tweetal duikers,  riool en 
andere kabels en leidingen in de Aalsmeerderweg veilig moeten kun-
nen werken; de weg in stand moet worden gehouden voor openbaar 
vervoer, hulpdiensten en fietsers; de bruikbaarheid van de weg voor 
deze groepen weggebruikers én de veiligheid van het verkeer ge-
waarborgd moeten blijven, zoals beschreven in artikel 2 van de We-
genverkeerswet 1994; de voorgaande belangen zwaarder wegen dan 
het inviduele belang om hierlangs te kunnen rijden en een goede 
omleidingsroute beschikbaar is;

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Kerkweg 1, 1 x abies, 2 x abies glauca;
• Stommeerweg 127, 2 x es, 2 x gouden regen;
• Bilderdammerweg 55, 1 x berk;
• Gravin Aleidstraat 4, 1 x atlas ceder;
• Leeghwaterstraat 24, 1 x cedrus atlantica glauca.
Datum verzending vergunningen: 11 juli 2008.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handha-
ving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 344, het plaatsen van een bouwkeet;
• Citroenvlinderstraat 31, het plaatsen van een dakkapel;
• Dorpsstraat 75, het gedeeltelijk vergroten van een woning;
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel;
• Stommeerweg 72 ws 9, het plaatsen van een windscherm, 
 schoeiing en een vlonder.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi-
dies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 449/451, het gedeeltelijk vergroten 
 van een bestaande brug/dam;
• Oosteinderweg 510/512, het gedeeltelijk vernieuwen 
 van de fundering;
• Citroenvlinderstraat 14, het plaatsen van een aanbouw;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaan, het inrichten van een tijdelijk bouwterrein;
• Oranjestraat 25 het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen:  15 juli 2008.

wet op de ruimtelijke ordeninG (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van 11 juli 2008 gedurende zes weken ter inzage 
bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder 
kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of 
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 1 WRO
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1969”
 voor het oprichten van een woning, Machineweg 207.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Aalsmeer Dorp” voor het plaatsen van 
 een lift aan het appartementencomplex, Weteringplantsoen.

melding artikel 8.40 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die 
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. 
In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels 
en voorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-
lieubeheer. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de 
ingediende melding.

• Woonvoorziening Gloxinia/Hortensia, 
 Hortensialaan 55a, Aalsmeer; 
• Polsam V.O.F., Dorpsstraat 45, Aalsmeer;
• Eneco Energie Noord-Holland, Molenvliet 
 tegenover hoek Hornweg, Aalsmeer;
• Car Cleaning Aalsmeer, Aalsmeerderweg 479, Aalsmeer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van de afdeling Vergunningen, Handhaving & Subsidies.

wet werk en Bijstand

Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) re-
gels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar 
bevoegdheden op grond van deze wet. Op 25 maart 2008 heeft het 
college concept beleidsregels voor de bijzondere bijstand vastge-
steld. In de periode 2 mei 2008 tot en met 13 juni 2008 zijn geen 
zienswijzen binnengekomen. Het college heeft daarom op 1 juli 
2008 besloten de Beleidsregels bijzondere bijstand 2008 definitief 
vast te stellen. 

Geactualiseerde mandaat-, Volmacht-, 
en machtiGinGslijst

In de B&W vergadering van 24 juni jl. is besloten om de mandaat-, 
volmacht,- en machtigingslijst van de afdeling VHS te actualiseren 
vanwege de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De geactualiseerde 
lijst is in werking getreden per 1 juli 2008.

ontwerp waterplan aalsmeer

In het waterplan geven gemeente en Rijnland hun gezamenlijke 
visie (2050) op een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond wa-
tersysteem. Deze visie is vertaald in heldere doelstellingen voor het 
water(keten)systeem tot en met 2015. Door een knelpuntenanalyse 
van de huidige situatie en door het formuleren van doelstellingen 
voor 2015 is een uitvoeringsprogramma tot stand gekomen. De uit-
voeringsgerichte maatregelen zijn samen met een kosten- en een 
capaciteitsinschatting geprioriteerd.
Het ontwerp waterplan Aalmeer, liggen met ingang van 11 juli 2008 
gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage bij de 
afdeling Dienstverlening tijdens de openingstijden en op afspraak.
Het plan is ook in te zien op de website van de gemeente Aalsmeer 
(www.aalsmeer.nl). Gedurende de ter inzagetermijn kunt u op dit 
voorontwerp een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het col-
lege van burgemeester & wethouders.

ter inzaGe Bij de afdelinG dienstVerleninG, week 28

t/m 10 juli Kapvergunningen: Seringenpark 26, 1 cupressocypa-
ris; Dreef 7, 1 wilg; Beethovenlaan 16, 3 wilgen en 3 
esdoorns; Spoorlaan 2, 1 conifeer;

t/m 18 juli Voornemen Raadhuisplein 1 in Aalsmeer, aan te wij-
zen als gemeentelijk monument;

t/m 25 juli Kapvergunningen:Schweitzerstraat 99, 1 els; Heren-
weg 39, 1 kastanje; 

t/m 1 aug. Actieplan geluid gemeente Aalsmeer;
t/m 6 aug. Uitwegvergunningen: Citroenvlinderstraat  10; Ko-

ningsstraat 106; Kerkweg 26; Van Cleeffkade 6; 
Aalsmeerderweg 461; Timpaan Real Estate, Oostein-
derweg sectie G nummer 5171;

t/m 11 aug. Voornemen een monumentenvergunning af te geven 
voor het aanbrengen van zonwering aan de voorgevel 
van de voormalige Bloemenveiling Bloemenlust gele-
gen aan de Oosteinderweg 245-247;

t/m 14 aug. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
t/m 15 aug. Conceptnota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid;
t/m 21 aug. Tijdelijk verkeersbesluit: de Aalsmeerderweg  t.h.v. 

de nieuw aan te leggen N201 wordt gesloten ver-
klaard  voor alle verkeer in beide richtingen, uitge-
zonderd fietsers, lijndienstbussen en hulpdiensten 
voor de periode van 12 tot en met 17 juli 2008;

t/m 21 aug. Kapvergunningen: Kerkweg 1, 1 x abies, 2 x abies 
glauca; Stommeerweg 127, 2 x es, 2 x gouden regen; 
Bilderdammerweg 55, 1 x berk; Gravin Aleidstraat 4, 
1x atlas ceder; Leeghwaterstraat 24, 1 x cedrus atlan-
tica glauca.

t/m 22 aug. Wet milieubeheer, melding artikel  8.19: Garagebe-
drijf van den Broeck B.V.,Machineweg 301;

t/m 22 aug. Ontwerp Waterplan Aalsmeer;

ter inzaGe Bij de afdelinG dienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 juli 2008
Bilderdammerweg tussen 76 en 78, het bouwen van 3 woningen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 juli 2008
Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
Werven 26, 38, 39, 43 en 57, het oprichten van bergingen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 juli 2008
Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van de gevel;
Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het bouwen van drie woningen;
Lisdoddestraat 96 en 98, het bouwen van twee woningen;
Oosteinderweg 58, het oprichten van een dubbel woonhuis.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 augustus 2008
Bilderdammerweg 120, het herbouwen van de woning;
Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten;
Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 8 augustus 2008
Legmeerdijk 209, het vergroten van een kassencomplex;
Uiterweg 224, het bouwen van een berging.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 15 augustus 2008
Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning
Lisdoddestraat 12, het plaatsen van beschoeiing
Herenweg 37a, het plaatsen van ventilatoren

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, 
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. 
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende 
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi-
dies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:

Lid 2
• Oranjestraat 25, het bouwen van een woning.

Lid 3
• Aalsmeerderweg 449/451, het gedeeltelijk vergroten 
 van een bestaande brug/dam;
• Citroenvlinderstraat 14, het plaatsen van een aanbouw;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;

Artikel 17(tijdelijke vrijstelling)
• Lijnbaan, het inrichten van een bouwterrein.
Deze besluiten worden op 15 juli 2008 verzonden.

BouwVerordeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, te. 
0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Aalsmeerderweg 8, het slopen van een schuur;
• Uiterweg 253, het slopen van 2 woningen en kassen.
Deze besluiten worden op 15 juli 2008 verzonden.

Gedeeltelijk intrekken van de Exploitatieverordening
Het college maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 26 juni 2008 heeft besloten tot gedeeltelijke intrekking van 
de “Exploitatieverordening gemeente Aalsmeer 2004”. De intrekking 
is uitgezonderd van de gevallen genoemd in artikel 9.1.17 van de 
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Het intrekkingbesluit ligt 
vanaf 11 juli 2008 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Grond-
zaken.

wet Geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 83 lid 4 van de Wet Geluidhinder is verzocht om 
vaststelling van hogere waarden welke nodig zijn voor een bouwplan 
voor een hippisch educatief centrum aan de Bosrandweg naast nr. 
25 in Aalsmeer. Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd om te kun-
nen beoordelen of de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai 
wordt overschreden. Voor de overschrijding van de voorkeursgrens-
waarde moet een hogere grenswaarde door het college van Burge-
meester en Wethouders worden afgegeven. Deze aanvraag om ho-
gere grenswaarde ligt ter visie. 
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met 
ingang van 11 juli 2008 gedurende twee weken ter inzage bij de 
afdeling Vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder 
kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen twee weken, mon-
deling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende 
bestuursorgaan.

wet milieuBeheer

melding artikel  8.19 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer gelet op artikel 
8.19, vijfde en zevende lid, onder b van de Wet milieubeheer, juncto de 
artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer; maken bekend, dat door hen een verklaring ingevolge arti-
kel 8.19, tweede lid, onder c van de Wet milieubeheer is afgegeven voor 
een melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer;

• Het betreft een melding van Garagebedrijf van den Broeck B.V. 
voor het veranderen van een garagebedrijf gelegen aan Machi-
neweg 301 te Aalsmeer waarvoor reeds een milieuvergunning is 
verleend.

De verklaring en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf  11 juli 
t/m 22 augustus 2008 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening.
Ingevolge de artikelen 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan 
een belanghebbende tegen deze verklaring beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat dit 
beroep echter kan worden ingesteld moet, ingevolge artikel 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar worden gemaakt tegen de 
verklaring door binnen zes weken na de verzenddatum hiervan een 
bezwaarschrift bij ons in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan ons college doch worden gezonden aan: Burgemeester 
en wethouders van de gemeente Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens be-
vatten:
• naam en adres van de indiener;
• dagtekening;
• een omschrijving van de verklaring waartegen 
 het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.

Wij wijzen u er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen 
schorsende werking heeft. Dat wil dus zeggen dat de verklaring na 
afloop van de bezwarentermijn in werking treedt. U kunt dit voor-
komen door in de genoemde periode een verzoek om voorlopige 
voorziening in te dienen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met 
een afschrift van het bezwaarschrift worden gezonden aan de voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring treedt niet in wer-
king voordat op dat verzoek is beslist. Ter informatie vermelden wij 
nog, dat voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening griffierecht wordt geheven. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Vergun-
ningen, Handhaving & Subsidies

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 Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

afspraken BurGemeester 
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 12 en 26 augustus. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

Gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

oVeriGe loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

serVicepunt Beheer 
en uitVoerinG 
proVincie noord holland
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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AGENDA

                                                                        Foto: MarcvanPraag.com

Première openluchttheater 
Amsterdamse Bos op 15 juli
Aalsmeer - Theater het Amster-
damse Bos speelt van 15 juli tot en 
met 6 september ‘Zomergasten’ van 
Maksim Gorki. Het stuk is vertaald 
en bewerkt door Sanders en Vos-
maer. De première is op dinsdag 
15 juli. ‘Zomergasten’ wordt iede-
re dinsdag tot en met zaterdag ge-
bracht in het Openluchttheater van 
het Amsterdamse Bos en begint om 
21.30 uur. Voor een drankje is ca-
fé de Mug op voorstellingsavonden 
geopend vanaf 18.30 uur.
De Russische titel van het stuk ‘Zo-
mergasten’ luidt Datchniki en gaat 
over bewoners van Datsja’s, zomer-
huisjes waarin de mensen uit de 
stad die het zich konden permitte-

ren gedurende de zomermaanden 
woonden om de hitte en drukte van 
de stad te ontvluchten. 
De regie is in handen van Frances 
Sanders.
Bij twijfelachtig weer kan vanaf 
18.00 uur gebeld worden met het 
Openluchttheater, tel: 020 - 6433286 
of raadpleeg de website: www.bos-
theater.nl. Voor informatie over 
kaartverkoop en reserveren, bel ge-
noemd telefoonnummer of kijk op 
de website.
Theater het Amsterdamse Bos 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van Am-
sterdam Airport Schiphol en de Ge-
meente Amsterdam.

Muziek, film, theater
Zaterdag 12 juli:
* Film ‘4 maanden, 3 weken en 2 da-
gen’ in Bacchus. Aanv. 21u., zaal 
open 20.30u. Toegang 3,50 euro.
Dinsdag 15 juli:
* Première Amsterdamse bostheater 
‘Zomergasten’. Aanv. 21.30u. Daar-
na iedere dinsd t/m zat.dag tot aan 
6 sept.
Zaterdag 19 juli:
* Shooter party in de Praam met DJ 
Martijn en optreden van Starkoo. 
V.a. 22u. Toegang 2 euro.

Exposities
Tot en met 27 juli:
* Expositie Een Japanse in Neder-
land met werk van Masa Ariyoshi in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
do.-zo. 14-17u. 
* Oosterse kindertekeningen op 
Kinderkunstzolder in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u.
Van 12 juli t/m 28 sept.:
* Grote stockexpositie galerie Sous-

Terre, Kudelstaartseweg 1. Ge-
opend  elke zaterdag en zondag, 
tussen 13-17u.  

Diversen
Donderdag 10 juli:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 11 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 12 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Topmidgetgolf in de Hornmeer: 
12-uurs koppeltoernooi v.a. 10u. 
publiek van harte welkom.
Dinsdag 15 juli:
* Sport - en spelinstuif voor oude-
ren op midgetgolfbaan, Beethoven-
laan van 13.30 tot 15.30u. Elke dins-
dag.
* Skeelertraining voor jeugd op 
baan Wim Kandreef, Kudelstaart 
van 18.45 tot 19.45u. Iedere dins-
dag.
Woensdag 16 juli:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.

                                                                                Starkoo met DJ Martijn

Shooter party in de Praam 
met optreden van ‘Starkoo’
Aalsmeer - Zaterdag 19 juli pre-
senteert danscafé de Praam een 
Shooter party met een optreden van 
zanger Starkoo. Ook DJ Martijn laat 
van zich horen. De party begint om 
22.00 uur en de kaarten zijn 5 euro. 
Daar is een shooter bij inbegrepen. 
Alle shooters kosten deze avond 2 
euro. Starkoo en DJ Martijn, dat kan 
niet anders dan een zeer gezellig 
feestje worden!
 
Biografie
Starkoo is in dagelijks leven Marco, 
zanger/entertainer in hart en nieren. 
Hij is geboren in Amersfoort op 11 
oktober 1968. Eind jaren tachtig be-
gint Marco serieus met zingen, hij 
volgt zanglessen en is regelmatig te 
vinden bij diverse talentenjachten. 
Al snel blijkt dat Marco talent heeft.
Hij voelt zich op het podium echt 
thuis en het contact met het pu-
bliek is zijn sterke punt. Zo weet hij 
met de juiste muziekkeuze het pu-
bliek keer op keer naar zijn hand te 
zetten. In 1991 begint Marco zijn ei-
gen café in Haarlem. Echt een ar-
tiestencafé waar veel optredens te 
zien waren en uiteraard zong hij ook 
regelmatig zelf. Van 1994 tot 2000 
verschijnt Marco op vele podia. Zo 
werkt hij vijf jaar lang in het inmid-
dels super populaire café Bolle Jan 
te Amsterdam. Ook is hij twee jaar 
lang te zien in de Après-skihut in 
Rotterdam. Vanuit de après-skihut 
in Rotterdam leert Marco mensen 
kennen die een studio hebben en 
muziek maken.
Zo ontmoete hij DJ / Producer Mar-
co Leeuwis en samen met hem is 
het project Starkoo geboren. Eind 
2000 werd de naam Marco veran-
derd in Starkoo en de eerste single 
die opgenomen werd was Suzanne/
Annabel , een dubbele A-kant, uit-
gebracht door Berk Music.
Al snel bleek dat er in het Neder-

landse feestcircuit ruimte was voor 
Nederlandstalige dance/trance       
repertoire en de opvolger was een 
feit.

‘Feest in je Moerstaal’
In november 2001 verscheen de sin-
gle ‘Laat me nu toch niet alleen’  wat 
in no-time een hit werd in het uit-
gaanscircuit. Het nummer bestorm-
de de Megatop 100 en behaalde als 
hoogste positie nr. 42.       Hoog-
ste notering in de vaderlandse hit-
lijsten was nr. 4! Al snel stroomden 
de aanvragen binnen en zette Star-
koo samen met zijn danseressen Ta-
mara en Irene discotheken en feest-
tenten op zijn kop met het inmiddels 
bekende ‘Feest in je moerstaal’- re-
pertoire. De volgende single ‘Een 
Nacht Alleen’ kwam in het voor-
jaar van 2002 uit en werd een enor-
me hit. Eind 2002 kwam ‘Zo ver weg’ 
uit, een cover van het Belgische Ma-
ma’s Jasje. De nummer 32 notering 
was gelijk ook de hoogste notering 
voor Starkoo. Begin 2003 kwam het 
Album ‘Feest in je moerstaal’ in de 
winkel. Ook kwam Starkoo in 2003 
voor het eerst met een eigen liedje: 
‘Radeloos’. Hij begon zijn eigen la-
bel: ‘Star Records’. Eind 2003 kiest 
Starkoo voor een nieuwe platen-
maatschappij: Digidance, de nieuwe 
platenmaatschappij: Digidance. De 
nieuwe single wordt ‘Anne’, dat be-
kend is van  de legendarische Belgi-
sche formatie Clouseau.

Bus van Praamplein
Starkoo zal op 14 oktober een groot 
concert geven in de Heineken Mu-
sic Hall met diverse Nederlandse ar-
tiesten onder het motto ‘Feest in je 
Moerstaal’. De Praam biedt de mo-
gelijkheid met een touringcar naar 
de HMH te gaan. De bus vertrekt 
vanaf het praamplein. Kaarten zijn 
te bestellen bij Danscafé de Praam . 

Muzikale intermezzo’s 
tijdens Oldtimers-dag
Aalsmeer - Zondag jl. was er een 
en al nostalgie dat de klok sloeg in 
Aalsmeer Centrum. 
Genoten werd er van de vele klas-
sieke auto’s en motoren. Het evene-
ment Aalsmeer Roest niet werd mu-
zikaal opgeluisterd door onder meer 
een vrolijk optreden van the Origi-

nal Evergreen Jazzband. Het swing-
de de pan uit met dit wandelende 
jazz-clubje. Ook swingen, maar dan 
op de blues, kon het publiek in ca-
fé Joppe waar Hein Meijer met zijn 
band optrad. Al met al zorgden zij 
voor geslaagde muzikale interme-
zo’s.

Topartiesten omlijsten Miss 
verkiezing in de Feestweek 
Aalsmeer - Traditiegetrouw vindt 
tijdens de feestweek in Aalsmeer, op 
donderdags, de Miss Aalsmeer ver-
kiezing plaats. De organisatie heeft 
ook ditmal weer klinkende namen 
weten te strikken. Op donderdag-
avond 11 september is dus deMiss 
verkiezing. 12 Dames strijden om de 
titel ‘Miss Aalsmeer’ op de catwalk 
in de feesttent op het Praamplein. 
De Miss verkiezing wordt dit jaar 
muzikaal omlijst door echte top ar-
tiesten. Jeroen v.d. Boom, Monique 
Smit, 3 J’s en de Aalsmeerder Jan 
Leliveld treden op deze avond.
Voor de missen in spé is niet alleen 
de titel belangrijk, maar ook het 
prijzenpakket maakt het de moeite 
waard om mee te doen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld voor alle missen sport-
passen beschikbaar gesteld door 
HealthClub Amstelhof in De Kwa-
kel en is er natuurlijk een 1e, 2e en 
3e prijs.
Missen in spé kunnen zich opge-
ven via de website www.feestweek.
nl of via het inschrijfformulier welke 
klaarligt in Danscafé de Praam. Je 
kunt ook na 16:00uur bellen voor in-
formatie op 0297-322010.
Kaarten voor deze avond zijn in de 
voorverkoop te verkrijgen voor 17,- 
euro. Kijk voor de voorverkoop-
adressen op www.feestweek.nl
Naast de 3 J’s is Monique Smit een 
van de artiesten die komt optreden. 

Monique Smit
De 18-jarige Volendamse werd in 
eerste instantie bekend door haar 
optreden in de televisieshow Just 
The Two Of Us, waar zij aan de zij-
de van routinier Xander de Buison-
jé tot de finale doordrong. Nadat 
Edwin Evers haar uiteindelijk net 
versloeg ging zij met componisten /
producers Han Kooreneef en Daniel 
Gibson de studio in. Het resultaat: 
‘Wild’. Nu haar debuutsingle ‘Wild’ 
de top 10 in is gekomen kan het niet 
meer stuk: Monique staat aan de 
vooravond van een lange carrière in 
de showbizz. Jan heeft haar nu we-
ten te strikken om als speciale gast 
tijdens de tour mee te reizen. Reken 
maar dat Monique voor het nodige 
vuurwerk zal gaan zorgen…

Jeroen van der Boom
Na eerst presentator voor Call TV 
geweest te zijn, werd hij eind 1996 
gevraagd als presentator voor het 
tv-programma Real TV, wat later 
werd omgedoopt tot Explosief. In 
het programma dat hij samen met 
Ariane Spier presenteerde, kwamen 
filmpjes voorbij met schokkende 
dingen, voornamelijk uit de Verenig-
de Staten. Na Explosief presenteer-

de hij ook het muziekprogramma 
15 Miljoen Mensen, Barney’s Dart 
Show (samen met darter Raymond 
van Barneveld) en Domino Day. In 
2002 richtte hij zijn eigen productie-
maatschappij op: Rebeltv & events.
Nadat hij eerder al een rol speelde 
in de theatershow Barcelona, op-
gevoerd in Event Centre Aalsmeer, 
werd hij in 2004 gevraagd voor de 
dinnershow Novomundo.
Tot 2007 sprak hij stemmen in bij de 
animatieserie Café de Wereld, een 
onderdeel van De Wereld Draait 
Door. Daar imiteerde hij stemmen 
van onder andere Gerard Joling. 
Ook zat hij in 2007 bij het cabaret 
van Koppensnellers, onder leiding 
van Jack Spijkerman. Inmiddels is 
hij een bekende topzanger met gro-
te hits op zijn naam.
 
Jan Leliveld
Jan heeft twee grote passies, mu-
ziek en bloemen. De schoonheid 
van muziek en de pracht van bloe-
men zijn moeilijk met elkaar te ver-
gelijken, maar ze vullen elkaar per-
fect aan.
Jan Leliveld heeft een extra dimen-
sie gegeven aan deze combinatie. 
Zonder zijn hartstocht voor muziek 
op te geven heeft hij kans gezien om 
in een relatief kort tijdsbestek een 
succesvol handelsbedrijf in bloemen 
en planten op te bouwen. Geduren-
de de opbouw van deze bloemrijke 
onderneming heeft hij zijn muzikale 
passie nooit verloochend. Hij is op-
gegroeid in een dorpscafé en daar 
werden regelmatig feesten en par-
tijen gegeven. Als klein jongetje ver-
maakte Jan.
“Muziek is mijn passie. Bloemen zijn 
mijn leven” is een uitspraak van de 
zingende Aalsmeerder die solo ver-
der ging en ook keyboard en syn-
thesizer leerde spelen. Tegenwoor-
dig doet Jan het wat rustiger aan. 
Overigens betekent dit niet dat hij 
minder in de schijnwerpers staat. 
Integendeel, muziek maken en op-
tredens vormen nog altijd een be-
langrijke uitlaatklep voor de zake-
lijke beslommeringen. Ongeveer 
15 keer per jaar geeft Jan een so-
lo optreden en dat doet hij belan-
geloos. Giften die hij voor een op-
treden ontvangt gaan in een fonds 
en dat is bedoeld voor goede doe-
len.  Zijn repertoire heeft een lekker 
meezing-gehalte en bestaat uit al-
lerlei muziek zowel Nederlandstali-
ge als popmuziek. 

Jan Leliveld nam verschillende cd’s 
op. Zijn prachtige kroegen- reper-
toire is iets wat bijzonder goed past 
in de feesttent in Aalsmeer. 

Nieuwe functie voor het 
schoolgebouw ‘De Brug’
Aalsmeer - Basisschool De Brug 
gaat op 21 juli verhuizen naar het 
gebouw van De Mikado. Het ge-
bouw aan de Machineweg 12 dat 
wordt achtergelaten zal niet ge-
sloopt worden maar krijgt een nieu-
we bestemming. Het zal tijdelijk 
worden verhuurd aan Kinderhof 
Aalsmeer.

Op dit moment is Kinderhof 
Aalsmeer druk bezig de verbouwing 
van het gebouw voor te bereiden en 
hoopt in september of oktober 2008 
klaar te zijn zodat ze alle kinderop-
vanggroepen,  peuterspeelgroepen 
en buitenschoolse opvanggroepen 
kunnen huisvesten op hun nieuwe 
stek.

Bedrijfsinbraken aan de Witteweg
Aalsmeer - In het weekeinde van 5 en 6 juli hebben twee aan de Witteweg 
gevestigde bedrijven bezoek gekregen van het dievengilde. Bij beide bedrij-
ven bleken de roldeuren opengebroken te zijn, vermoedelijk met behulp van 
een krik. De buit bestond naast gereedschap ook uit een aanhangwagen en 
een motorfiets. Aan de Zwarteweg zijn later twee kruiwagens aangetroffen 
die na de inbraak zijn gebruikt.

Strengere hoogtebeperkingen 
in de buurt van luchthavens
Streek - De Inspectie Verkeer en 
Waterstaat is voorstander van stren-
gere hoogtebeperkingen van ge-
bouwen, windturbines en bomen bij 
de luchthaven Schiphol en de regio-
nale luchthavens. 
Dat blijkt uit een   rapport dat on-
derdeel uitmaakt van de evaluatie 
van het Schipholbeleid.
Zo is de inspectie van mening dat 
de maximaal toegestane bouw-
hoogte  rondom Schiphol moet wor-
den verlaagd naar 100 meter en dat 
het cirkelvormige gebied waarbin-
nen deze beperkingen gelden wordt 
uitgebreid van zes naar tien kilome-

ter rondom de luchthaven. Ook wil  
de inspectie kunnen ingrijpen als 
gemeenten in de nabije omgeving 
van luchthavens bomen te hoog la-
ten worden. De inspectie signaleert 
dat door oprukkende bebouwing 
rond luchthavens en de bouw van 
extreem hoge objecten de wettelijk  
vastgelegde hoogtebeperkingen te 
kort schieten om het starten en lan-
den met vliegtuigen onbelemmerd 
te laten verlopen. Met name wind-
turbines, waarbij hoogtes van 180 
meter al geen uitzondering meer 
zijn, kunnen aanleiding geven tot 
operationele problemen.

Winkel: Schoolstraat 7 • Aalsmeer • Tel. 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

FENDER SQUIER
ELEKTRISCHE GITAAR, DIV. KLEUREN 179,-
FENDER FRONTMAN 15R
GITAARVERSTERKER 140,-
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Aalsmeer - Zaterdag 12 juli draait 
in Bacchus de lowbudget Gouden 
Palm winnaar 4 maanden, 3 weken 
en 2 dagen.
Roemenië in de nadagen van het 
communisme. Otilia en Gabita zijn 
twee studenten die op kamers wo-
nen in Boekarest. De twee meisjes 
willen zich terugtrekken op een ho-
telkamer voor een illegale abortus 

voor Gabita, die al vier maanden, 
drie weken en twee dagen zwan-
ger is. Het loopt uiteraard niet zoals 
verwacht: het hotel zit vol, de arts 
die ze bereid hebben gevonden eist 
meer geld en Otilia wordt opeens op 
een familiefeest verwacht.
De zaal gaat open om 20.30 uur. en 
de aanvang van de film is 21.00 uur. 
De toegang bedraagt 3,50 euro.

Marconisten houden open huis 
Leimuiden - De laatste repetitie-
avond van het shantykoor ‘De Mar-
conisten’ op vrijdag 11 juli wordt 
een bijzondere avond. Het koor 
krijgt deze avond een nieuwe out-
fit uitgereikt. 
Het koor zal eerst nog in hun oude 
outfit zingen maar tijdens deze re-
petitie zal de directeur Ed Gerritsen 
van ‘Marco lifttechniek b.v.’ uit Al-
phen aan de Rijn het koor van nieu-
we kleding voorzien. 
Vanaf de oprichting is dit bedrijf 
al sponsor van dit geweldige koor. 
Om deze repetitie niet onopge-

merkt voorbij te laten gaan houdt 
het shantykoor open huis. De repe-
titie zal niet zo als gebruikelijk in de 
muziekzaal van ’t Spant plaatsvin-
den, maar voor deze gelegenheid is 
gekozen voor café René, gelegen in 
het centrum van Leimuiden. 
Bij goed weer zal de repetitie plaats-
vinden op het terras. Eenieder die 
deze happening mee wil maken is 
van harte welkom. 

Het koor start om 19.30 uur en ui-
teraard is deze avond voor een ieder 
vrij toegankelijk.

Grote stockexpositie en zomeractie 
bij galerie Sous-Terre Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf 12 juli zijn de 
1000 m2 grote expositieruimte en 
de 1500 m2 grote beeldentuin van 
galerie Sous-Terre in Aalsmeer in-
gericht met werk van een groot aan-
tal gerenommeerde kunstenaars die 
door de galerie vertegenwoordigd 
worden. 
De collectie biedt een enorme ver-
scheidenheid aan beelden en schil-
derijen van bekende kunstenaars 
als Paula Evers, Jonneke Kodde, 
Hans Vanhorck, Marianne Y Nae-
rebout, Peter Meijer, Martha Way-
op, Paul Mühlbauer, Franz Bodner, 
Hildegard Wagner en vele anderen. 
Zonder de andere kunstenaars te-
kort te doen, vragen wij uw bijzon-
dere aandacht voor de schilderijen 
van Paula Evers en de beelden van 
Paul Mühlbauer. 

Paula Evers maakt de laatste jaren 
een duidelijke ontwikkeling door. 
Nog steeds schildert ze haar staan-
de figuren, die op een suggestieve 
manier aanwezig zijn in haar werk. 
Aan de andere kant zien we een se-
rie ‘ landschappen ‘ ontstaan waar-
uit de menselijke figuur geheel ver-
dwenen lijkt te zijn. Sterker nog, 
de werken lijken nagenoeg geheel 
leeg. Grote ruimtelijke vlakken wor-
den doorbroken door een enkel ‘ ei-
landje ‘. 
De contouren van een stad? Een van 
grote afstand bekeken industrieter-
rein?  Op deze vragen antwoordt 
Paula als volgt: “Ik weet het echt 
niet, ik schilder en terwijl ik schil-
der tast ik als het ware mijn direc-
te, indirecte of misschien zelfs mijn 
innerlijke omgeving af, waardoor er 

Bernadette Zeegers, ‘Garden of my soul’ Paula Evers, ‘Compositie in blauw’.

Paul Mühlbauer, bonzen beeld  
‘Meisje in de regen’. 

een voorstelling ontstaat“. Het niet 
daadwerkelijk met de ogen kun-
nen zien maar misschien met ande-
re zintuigen constateren dat er iets 
meer is, vraagt aandacht voor een 
hernieuwde manier van kijken naar 
de schilderijen van Paula Evers.

Paul Mühlbauer zelf aan het 
woord: “De belangrijkste stap in 
mijn leven was het overwinnen 
van de angst om dat te doen waar-
toe ik mij geroepen voelde, name-
lijk beeldhouwen. Nadat de veilig-
heidsnetten verwijderd waren, werd 
mijn wens werkelijkheid. Nu verdien 
ik mijn inkomen aan het laten zien 
van mijn gevoelswereld en de men-
sen verschillende spiegels voor te 
houden. Ik probeer altijd mijn wer-
ken voor zichzelf te laten spreken. 
Juist omdat ik, naar mijn idee, ge-
boren ben in een tijd van destruc-
tie, vergiftiging en onmenselijkheid, 
zal mijn doel altijd het laten zien van 
de schoonheid en de naaktheid blij-
ven. Ook de anti-ideologie van on-
ze politiek en daarmee de doel-
loosheid en het gebrek aan fanta-
sie in onze tijd geven mij een be-
langrijk aangrijpingspunt. En ten-
slotte maar zeker niet op de laatste 
plaats, dat de nieuw gedefinieerde 
kunstbegrippen voor mij niet meer 
zijn dan een oogopslag van het ver-
stand. Maar begrip voor kunst is het 
leven zelf en het individuele streven 
naar geluk. Als dat bereikt wordt, is 
het Kunst “. 

Zomeractie
Gedurende de zomermaanden heeft 
de galerie een fantastische actie. 

Bezoekers van de galerie kunnen 
in het bezit komen van een uniek 
en nieuw schilderij van Bernadet-
te Zeegers ter waarde van 2500 eu-
ro. Het prachtige doek heeft als ti-
tel ‘Garden of my soul’ en meet 110 
x 110 cm. Gedurende de actie is het 
te bezichtigen in de galerie. Ieder-
een die vóór zondag 28 september 
15.00 uur een kleine enquête invult 
en die in de bus in de hal van de ga-
lerie deponeert doet mee. 

Bernadette Zeegers maakt veel-
al abstract-expressionistische com-
posities, waarin de schilderbewe-
ging en het nadrukkelijk kleurge-
bruik centraal staan. 
Haar doeken zijn extravert en uitge-
sproken met een sterke emotionele 
lading. De beweging van het schil-
deren, de directheid van de kleuren 
en hun relatie tot elkaar, de wer-
king van de verf, het materiaal, de 
huid van het schilderij, alles staat 
ten dienste van de emotie van het 
schilderen. 
De figuratie is grotendeels ver-
dwenen uit het doek, zij het dat er 
soms beelden kunnen opdoemen 
die verwijzen naar een bestaande 
figuratie. Dat is ook hoe Bernadet-
te werkt: enerzijds bezig zijn met 
het fenomeen schilderen zelf, an-
derzijds kan zij zich laten inspireren 
door een bepaalde vorm die op haar 
netvlies valt. In het schilderproces 
zoekt zij hier een evenwicht tussen; 
het schilderij moet de uitkomst zijn 
van een emotionele overgave aan 
het schilderen en een rationele af-
weging over de balans en de kracht 
van de compositie. 

Op 28 september wordt tijdens een 
feestelijke bijeenkomst onder het 
genot van een hapje, een drank-
je en live-muziek om 15.30 uur de 
winnaar bekend gemaakt. Mocht 
dit kunstwerk onverhoopt niet de 
smaak van de winnaar zijn, dan 
krijgt deze een Sous-Terre kunst-
cheque ter waarde van 2500 euro, 
waarmee een ander kunstwerk in 
één van de galeries van Sous-Terre 
uitgezocht kan worden.
Galerie en beeldentuin Sous-Terre 
is het hele jaar open op zaterdag en 
zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Of op afspraak 0297-364400 / in-
fo@galerie-sous-terre.nl.
Adres: Kudelstaartseweg 1, 1431 
GA Aalsmeer (tegenover de water-
toren). www.galerie-sous-terre.nl. 

Opening op zondag 13 juli
Kunst in Fort aan de Drecht
Uithoorn - In galerie ‘Het Fort aan 
de Drecht’ te Uithoorn wordt zon-
dag 13 juli de zomerexpositie ‘Kunst 
van binnen uit IV’ geopend. Een toe-
passelijk motto, omdat het werk be-
treft van galeriemedewerkers. Te-
vens verwijst het naar het creatie-
ve proces, dat alleen gebeuren kan 
‘van binnen uit’.
De openingstijden zijn vrijdag van 
14.00 tot 17.00 uur; zaterdag en zon-
dag: van 12.00 tot 17.00 uur. (Ook 
op de openingsdag), De expositie 
duurt tot en met 17 augustus. Op die 
dag kan gekocht werk worden op-
gehaald. Op 8 augustus is de gale-
rie gesloten.

Deelnemende kunstenaars zijn  
Schilderijen van Ineke van der Aa, 
Hans van den Bosch, Jannie Burg-
graaff, Gon Hageman, Catharina 
Jensen, Greet Niederländer, Bet-
ty van Roessel, Ria Rugge, Ca-
thy Troost en Jeannet Vermeij, Ke-
ramiekvan Paula Schulte, Beelden 
van Jannie Burggraaff; Foto’s: ‘Max 
from Holland’ en sieraden van Do 
de Graaf.

Het Fort aan de Drecht is gelegen 
aan een aantal fiets- en wandelrou-
tes rond Uithoorn. Adres: Grevelin-
gen 50, Uithoorn. De exposanten 
heten u van harte welkom!

Stg VZOD rijdt fortenroute
Aalsmeer - Zondag 6 juli was het 
dan zover: de Fortenroute, een tocht 
over 195 kilometer langs de stelling 
van Amsterdam, stond op het pro-
gramma. Vorig jaar was het plan al 
opgevat om deze route een keer te 
rijden maar ging het niet door. Dit 
jaar was er maar kort van tevoren 
een aankondiging van de rit en ging 
een ploeg van 8 VZOD fiets-leden 
op pad. Alleen Nico Kuipers had 
de tocht al een keer eerder verre-
den: 120 kilometer in zijn eentje (!) 
en de laatste 75 km in gezelschap 
van Jeroen Buskermolen die hem 
tegemoet gereden was. De ande-
re 7 deelnemers hadden nooit ver-
der gereden dan max 160 km. Om 
7.30 uur vertrok de groep vanaf het 
Raadhuisplein in Aalsmeer. Door de 
Zijdstraat langs Fort Aalsmeer, via 
Rijsenhout naar het Fort bij Hoofd-
dorp. Van hier leidde de route naar 
de Cruquius om het Fort bij Vijfhui-
zen te bereiken. Het weer was prima, 
lichtbewolkt met weinig wind. Door 
Haarlemmerliede, langs Spaarnwou-
de naar Spaarndam werd het pont 
Buitenhuizen voor de oversteek van 
het Noordzeekanaal, bereikt. Er zat 
ruim 40 kilometer op. De volgende 
passage was het Fort Veldhuis. 
Daarna over de Krommeniedijk via 
West Knollendam richting West 
Graftdijk om uiteindelijk bij het Fort 
Spijkerboor de tweede overtocht per 
pont mee te nemen. Alhoewel de lo-
catie en de tijd prima geschikt wa-
ren voor een koffiestop werd voor-
al op aanraden van Gerard Han-
sen, besloten om door te rijden tot 
Edam.  Buiten op het terras van res-
taurant Hof van Holland werd na 92 
kilometer de eerste stop gehouden. 
Voor het zover was waren er wel 
nog even kort achter elkaar twee 
binnenbandjes vervangen. Remco 
Brommer en George Appelman wa-
ren de gelukkigen. De koffie en de 
appeltaart met slagroom zorgden 
voor wat nieuwe energie. Dat dit 
hard nodig was bleek de volgende 
50 kilometer. Vanaf nu ging de in-
middels flink toegenomen wind zijn 
invloed doen gelden. Over de dijk 
langs het Markermeer dwars door 
de drukte in Volendam via Katwou-

de naar Monnickendam. Met wind-
kracht 6 tegen of van opzij, fietsend 
hoog op het smalle fietspad boven 
op de dijk, was dit wel het zwaarste 
gedeelte van de Fortenroute. Geluk-
kig waren Pieter de Jong, Jan Blom 
en Gerard Kamperman in topvorm. 
Afwisselend de kop overnemend na-
men ze de hele groep op sleeptouw 
om via Uitdam na 120 kilometer bij 
Durgerdam uit te komen. Langs het 
Buiten IJ via stadsdeel Zeeburg ging 
het door Diemen naar Muiden. De 
benen hadden het zwaar te verdu-
ren gehad en het werd tijd voor een 
tweede stop. Na ruim 140 kilome-
ter was de brasserie naast het ca-
fé Graaf Floris van Muiden de ge-
schikte plaats om de calorieën op 
peil te brengen en de behoorlijk op 
de proef gestelde beenspieren wat 
rust te gunnen. Dit gezellige water-
sportcentrum moest toch weer ver-
laten worden: er was nog ruim 50 
kilometer te fietsen en van te lang 
zitten werden de benen niet lichter. 
Langs de Vesting Weesp en iets la-
ter het Fort Uitermeer werd koers 
gezet naar Nigtevecht. 

Bij Driemond  was de oversteek 
van het Amsterdam-Rijnkanaal en 
met Myrthe Brommer op kop die 
als jongste van het stel zich prima 
staande hield, kwam Fort Abcoude 
reeds in zicht. Dit gebied was voor 
allen weer bekend terrein vanwege 
de wekelijkse fietstrainingsrondjes 
met Jan de Vos. De oversteek van 
de Stokkelaarsbrug bracht de groep 
naar het Fort in de Botshol met niet 
lang daarna Fort Waver-Amstel. Al 
gauw werd Uithoorn bereikt en nog 
waren de forten niet op. Het Fort aan 
de Drecht, het Fort bij De Kwakel, 
vervolgens over de Vuurlijn fietsend 
langs De Vuurlinie Kudelstaart-Uit-
hoorn, kwam de groep uiteindelijk 
bij het laatste fort op de route: het 
Fort bij Kudelstaart. Na bijna 195 ki-
lometer en ruim 7 uur fietsen was de 
rit volbracht. Het was al met al een 
inspannende, maar vooral prachtige 
Fortenroute. Voor herhaling vatbaar 
maar dan wel pas volgend jaar! Voor 
foto’s en een iets uitgebreider ver-
slag zie  www.STGVZOD.nl. 

Spie heeft hulp nodig
Aalsmeer - De organisatie ach-
ter de Pramenrace, Stichting Pra-
menrace In Ere zoekt mensen die 
graag willen helpen bij de Prae-
menmarkt op zaterdag 6 septem-
ber. SPIE, hoopt die dag de aller-
eerste Aalsmeerse Drijvende markt 
te organiseren. Maar voor de markt, 
hebben zij boten, koopwaar en ook 
kopers nodig. 

Dus heeft u wat te verkopen, van 
spietjes tot voetballen of van loem-

pia’s tot blikken teer laat het SPIE 
dan weten. 
Even een mailtje naar Joost@spie.
nl en alles komt goed. Heeft u een 
boot die we kunnen gebruiken, mail 
dan ook even. 
Maar kijk eerst even op zolder of in 
de garage of er niets staat wat ver-
kocht kan worden. 

 Wilt U meedoen met de praemen-
markt laat dit dan weten voor 15 juli, 
op eerder genoemd email adres.

80-Jarigen later in Watertoren
Aalsmeer - Het verjaardagsfeest-
je voor de 80-jarige watertoren voor 
inwoners die even oud zijn, vindt 
niet aanstaande zaterdag plaats 
maar wordt vooruit geschoven. 
Dit vanwege organisatorische pro-
blemen. De nieuwe datum is zater-
dag 2 augustus. 
Van 14.00 tot 17.00 uur worden 
Aalsmeerse 80-jarigen uitgenodigd 
voor een feestelijke middag in de to-
ren. 
Zij krijgen een drankje en hapje 
aangeboden en er zal ook muziek 
zijn en een optreden. 
De middag wordt gratis aangebo-
den door de beheerder van de wa-

tertoren, stichting Initiatiefgroep 
Aalsmeer 2000. Meer info: 06-
51094994.

Candlelight avonden
In de maand juli opent de waterto-
ren elke woensdagavond zijn deu-
ren.
 Van 20.00 tot 23.00 uur kunnen be-
langstellenden de trappen van de 
toren op om vanaf boven van het 
uitzicht te genieten. 
Nu eens niet bij daglicht, maar bij 
schemer. 
Toegang bedraagt voor volwasse-
nen 2 euro en voor kinderen tot 12 
jaar (onder begeleiding) 1 euro.

Van 17 juli tot 3 augustus: 
Schilderijen en tekeningen in 
buitenplaats Wester-Amstel
Streek - In deze periode exposeert 
slechts één kunstenaar: mevrouw 
Zijp-Van der Maarel. 
Als je Van der Maarel heet hoef je 
natuurlijk geen talenten van je voor-
vader te erven die vanuit Groningen 
verhuisde naar Den Haag om zich 
aan te sluiten bij de schilders van 
de Haagse school. Maar Conny Zijp-
Van der Maarel kan zo fabuleus te-
kenen dat het vermoeden van ge-
degen, geërfd talent toch ontstaat. 
Zij toont gevarieerd werk. Portret-
ten, stillevens, iconen, planten, bloe-
men en meer. Ze hanteert verschil-
lende materialen. 
Dit geeft aan de muren in het ach-
terhuis van de buitenplaats Wester-
Amstel een buitengewoon boeiend 

‘avontuur’ te zien.
Vrije toegang van donderdag tot en 
met zondag van 12.00 tot 16.30 uur.
 

Filmhuis Bacchus: 4 maanden, 
3 weken en 2 dagen

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
12 juli is er weer klaverjassen in  
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Ook u/jij bent welkom. De aanvang 
is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om 
een dinerbon van 25 euro. Het kla-
verjassen wordt begeleid door Floor 
van Engelen. Voor informatie is hij 
bereikbaar via 06-10498893.
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Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan be-
staat in 2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar 
elke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerde-
rij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en 
vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de ac-
tiviteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Vrijwillig, maar niet Vrijblijvend
Aalsmeer - Bij Boerenvreugd ver-
keren we in de luxe positie dat en-
thousiaste mensen zich spontaan 
(of een beetje geholpen) aanmel-
den voor vrijwilligerswerk op de kin-
derboerderij. Soms moet je er ook 
echt moeite voor doen en dat is 
niet erg. Het werk op de boerderij is 
geen luizenbaantje. Zoals onze pen-
ningmeester pleegt te zeggen: “Ons 
werk is vrijwillig, maar niet vrijblij-
vend.” Nieuwe mensen krijgen trou-
wens een inwerkprogramma waar 
menig werknemer binnen een pro-
fessionele organisatie jaloers op zou 
zijn. 
Twee mensen zijn binnen onze or-
ganisatie verantwoordelijk voor de 
werving, de introductie en de op-
leiding van nieuwe vrijwilligers, en 
soms ook voor het afscheid nemen 
ervan. De nieuweling kan zijn voor-
keur aangeven voor bijvoorbeeld 
klussen, diensten draaien, activitei-
ten of andere taken. Na het kennis-
makingsgesprek gaat de aspirant-
vrijwilliger een aantal keer mee-
draaien met ervaren vrijwilligers. 
Daarna volgt een evaluatiegesprek, 
waar ook de mening van de ervaren 
mensen in wordt betrokken. Ook 
later is er ruimte voor evaluatie en 
eventueel bijsturen. 
Ongeveer 3 keer per jaar is er een 
vrijwilligersavond op de kinderboer-
derij. We praten dan over alle huis-
houdelijke zaken die we tegenko-
men, waar we heen willen als kin-
derboerderij en wat ons nog meer 
bezighoudt. Als de aspirant-vrijwilli-
ger is ingewerkt en in de groep zijn 
plek heeft gevonden, dan krijgt hij 
op deze avond een Boerenvreugd-
shirt uitgereikt. De afgelopen jaren 
is dit uitgegroeid tot een waar ritu-
eel.
De vrijwilligersgroep is divers, maar 
het is ook een hecht team, een fun-
dering waar de hele organisatie 
op rust. De kwaliteit van het team 
is heilig voor het bestuur. En daar 
hoort dus ook bij dat je soms af-

scheid moet nemen van iemand die 
niet in het team past. In zo’n geval 
zoeken we vaak naar mogelijkheden 
om iemand toch te laten slagen. 

Diversiteit aan taken
Om aan te geven hoe divers het 
werken op de kinderboerderij kan 
zijn, wil ik graag een clubje men-
sen in het zonlicht zetten: de Tent-
ploeg. Huh ??? hoor ik u denken. Ja, 
we hebben een tent, en geen klein-
tje ook. Niet eentje die je met drie 
mensen even opzet of afbreekt. Ge-
schonken door de Rabobank in het 
vorige jubileumjaar 2003, gebruiken 
we deze aanwinst voor elke activi-
teit in het jaar. ’s Winters om droog 
en beschut te knutselen, ’s zomers 
als overdekt terras of als tijdelijke 
tentoonstellingsruimte. En de groep 
mannen die elke keer zorgt voor op-
bouw en afbraak van de feesttent 
(9x10 mtr) heet De Tentploeg. Ik ben 
er drie jaar geleden mee begonnen. 
Het was de bedoeling dat het ge-
bruik van de tent niet ten koste zou 
gaan van de tijd van bestaande vrij-
willigers. We zochten dus mensen 
buiten de eigen kring. Geen vaste 
verplichtingen, gewoon tien  keer 
per jaar de handen uit de mouwen 
en bouwen maar. 
Inmiddels telt de ploeg 10 mannen 
die, elke keer in een andere samen-
stelling, goed op elkaar ingesteld 
zijn en goed samenwerken. Al dis-
cussiëren we nog wel eens of een 
boutje linksom of rechtsom moet. 
En ja, na 5 jaar is het touw om het 
zeil te trekken nog steeds te kort. 
Maar het is gewoon een sport om 
hem in één keer goed over de balk 
heen te gooien. Recentelijk is onze 
ploeg uitgebreid met twee brand-
weermannen. 
Herken je jezelf in het bovenstaan-
de profiel? Meld je aan via boeren-
vreugd@onstweedethuis.nl en je 
verveelt je nooit meer….

Huub van Schaik

Groot onderhoud in 
binnenbaden Waterlelie
Aalsmeer - In en rond de binnen-
zwembaden van de Waterlelie is 
momenteelbijzonder veel beroering 
in alle hoeken en gaten: veel groot
onderhoudsklussen zijn verzameld 
tot deze zomerperiode en worden 
nu allen tegelijk uitgevoerd door 
een groot aantal specialistische be-
drijven.
Het tegelwerk van de perrons en de 
opstaande muren van het recreatie-
bad en het instructiebad wordt vol-
ledig verwijderd en daarna wordt er
volledig nieuw tegelwerk aange-
bracht. Het eerste tegelwerk lag er 
al vanaf 1974 en in deze tijd zijn veel 
beschadigingen ontstaan en uiter-
aard grote slijtage aan de boven-
laag. Het is een hele klus en men 
hoopt dit binnen de geplande 4 we-
ken te kunnen verwezenlijken.
De gehele luchtbehandeling van het 
banenbad is inmiddels weggehaald 
en deze zal ook in zijn geheel wor-
den vervangen. Dit betekent nieuwe 
luchtkanalen aan het plafond en op 
het dak plaatsing van grote ventila-
tiekasten, die de oude zullen gaan 
vervangen.
Onder de grond wordt momenteel 
ook hard gewerkt, in bepaald niet 
altijd ideale omstandigheden. Alle 
zwemwaterleidingwerk van het re-
creatiebad en het instructiebad zal 
worden vervangen en tegelijkertijd 

wordt de onderwaterverlichting ver-
vangen.
Het grote open filter van het banen-
bad is geheel leeggezogen en het 
gehele binnenwerk wordt momen-
teel vervangen. Daarna zal er een 
nieuw grint-en zandpakket worden 
aangebracht.
De eerste week is het meest grove 
werk gedaan en de komende peri-
ode zal het, zeker qua geluidsover-
last, aanmerkelijk minder worden, 
omdat danalle vernieuwingen wor-
den aangebracht, die minder lawaai 
met zich meebrengen.
Tot 28 juli zijn deze vele klussen in 
de binnenbaden, daarna worden de
baden weer in gebruik genomen 
met een vol programma.
De buitenbaden van het zwembad 
blijven deze vakantieperiode ge-
woon iedere dag beschikbaar met 
vaste openingstijden, dus iede-
re zwem-en zonliefhebber kan ge-
woon het zwembad bezoeken de-
ze weken.
De ESA beheert tevens de sport-
hallen en gymzalen binnen de ge-
meente en ook hier wordt momen-
teel veel onderhoud gepleegd: In de 
Bloemhof wordt in zaal 1 de gehele 
plafondverlichting vervangen en zal 
de sportvloer een zg. face lift onder-
gaan, zodat deze er weer voor jaren 
tegen kan.

AFS Nederland zoekt gastgezinnen
Aalsmeer - Ook in Aalsmeer en 
omgeving zoekt stichting AFS Ne-
derland gastgezinnen voor buiten-
landse studenten uit allerlei landen. 
Zij komen vanaf 22 augustus voor 
een uitwisselingsjaar naar ons land 
om de taal en cultuur te leren ken-
nen.
De vrijwilligersorganisatie AFS zoekt 
nog gastgezinnen voor een aan-
tal van deze jongeren. Het kan voor 
hen een heel bijzonder en leerzaam 
jaar in hun leven worden, maar dat 
geldt net zo goed voor de leden van 
een gastgezin. Zij krijgen een an-
dere cultuur in huis; aan tafel en op 
de bank. 
De uitwisselingsstudenten draaien 
mee in het gewone gezinsleven en 
krijgen dezelfde rechten en plich-
ten als de andere kinderen in huis. 
Dat kan betekenen dat ze de tafel 
dekken of afruimen, hun eigen ka-
mer netjes houden en wel eens de 
hond uitlaten, of meegaan op fami-
liebezoek. 
Aan de andere kant zullen ze vooral 
in het begin nog veel moeten leren 
over het land en de cultuur waar wij 
al aan gewend zijn. Boerenkool met 
worst en boterhammen met pinda-
kaas en hagelslag zijn voor hen eerst 
nog bijzonder. Stroopwafels zijn al 
snel favoriet, maar naar school fiet-
sen, is ook altijd even wennen.
Als gastgezin kunt u meemaken wat 
een scholier uit het buitenland alle-

maal ervaart op ‘ontdekkingstocht’ 
in uw eigen omgeving. Misschien 
kunt u voor ‘toeristische gids’ spe-
len en de Westeinder plassen ver-
kennen, of de watertoren beklim-
men. Zelfs uw woonplaats gaat u 
door zo’n uitwisselingsjaar met an-
dere ogen bekijken. 
Bovendien kunt u bijna een jaar 
lang meer te weten komen over de 
cultuur van een bevolkingsgroep el-
ders ter wereld. Die voortdurende 
uitwisseling van indrukken en infor-
matie kost ongetwijfeld tijd en ener-
gie, maar kan juist ook veel opleve-
ren. De afscheidsbarbecues in juni 
en het vertrek begin juli op Schip-
hol levert elk jaar weer ontroerende 
taferelen op met jongeren die elkaar 
en hun gastgezin nog niet kunnen 
missen en gastouders die hun ‘tij-
delijke kinderen’ weer moeten los-
laten.
In Italië, Brazilië, Thailand, Mexi-
co, Finland en al die andere landen 
wachten studenten en hun ouders 
op het bericht dat er duidelijkheid is 
over een gastgezin. 
Wie meer wil weten over gastouder-
schap, of iemand kent die dat mis-
schien wil, kan contact opnemen 
met het landelijke kantoor van AFS 
in Vinkeveen. Dat is bereikbaar op 
telefoonnummer: (0297) 214076 en 
via email: info@afs.nl. Voor meer al-
gemene informatie over de organi-
satie: www.afs.nl.

Gevaarlijke situaties Aalsmeerderweg (2)
Aalsmeer - Heel hartelijk bedankt 
voor de vele positieve reacties op 
mijn stukje in de Nieuwe Meerbode 
van een paar maanden geleden.
Nogmaals wil ik bewoners, bezoe-
kers uit Nieuw Oosteinde vragen 
alert te zijn bij de diverse, soms tij-
delijke, uitritten op de Aalsmeerder-
weg. Voetgangers, fietsers en au-
to’s op de Aalsmeerderweg heb-
ben altijd voorrang en niet ieder-
een beseft wat de gevolgen kunnen 
zijn bij het achteloos de weg oprij-
den, soms in de ene hand en tele-
foon en in de andere een sigaret. Dit 
gecombineerd met een vaak te ho-
ge snelheid op de Aalsmeerderweg, 

gaf afgelopen zaterdag om onge-
veer zes uur een behoorlijke ravage. 
Wat echter erger was, er moesten 
vier personen per ambulance afge-
voerd worden. Ik zou de gemeente 
met klem willen verzoeken om met 
extra borden/maatregelen tot resul-
taten te komen. 
Dit geldt voor zowel de Julianalaan, 
de pas geopende weg tussen de Ju-
lianalaan en de Kerkweg en de tij-
delijke weg vanuit de polder. Het is 
werkelijk te hopen dat deze uitrit tij-
delijk is!

J.C.A. van de Broek-Groeneveld, 
Aalsmeerderweg 363, Aalsmeer.

ingezonden

Vrijwilliger bij PACT en KCA, Joke van Klink:

“Het is heerlijk om te werken met 
een team dat niet uit is op macht”
Aalsmeer - Joke van Klink is vrij-
williger bij PACT, Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA) en het Theo 
Swagemakers Museum te Haarlem. 
Joke is nu zes jaar secretaris van 
PACT, zij volgde Gea Luurs op die 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
als fractielid in de raad kwam. Daar-
mee kwam de vacature van secre-
taris vrij. Joke van Klink werd ge-
vraagd en stemde toe. Tegen het 
vele werk dat vastzit aan deze post 
heeft zij nooit opgezien. Toch draagt 
zij volgend jaar haar taak over aan 
een enthousiast jonger PACT lid. “Je 
moet nooit te lang op een post blij-
ven zitten, het is goed plaats te ma-
ken voor een jonger iemand en ge-
lukkig lopen er daar veel van rond 
bij PACT. Over twee jaar zijn er nieu-
we verkiezingen een mooi moment 
om voor die tijd te wisselen”,  is de 
mening van de secretaris. “Er blijft 
genoeg anders leuks voor PACT te 
doen, zoals bijvoorbeeld de politie-
ke cafés.”

Vrouwenbeweging
Joke van Klink was eerder secre-
taris van de Partij van de Arbeid in 
Aalsmeer en heeft samen met El-
ly Offerman en Janny Oosterloo als 
fractieassistent in de gemeenteraad 
gefunctioneerd. Zij was mede be-
trokken bij de oprichting van PACT. 
“Ik was altijd een voorstander van 
het bundelen van krachten. Door het 
samenvoegen van de Partij van de 
Arbeid, Groen links en D66 kwam er 
een verrassende levendigheid. Veel 
jonge mensen die mee wilden den-
ken, er was zoveel betrokkenheid en 
dat werkt heel stimulerend. Als bu-
reaumanager van een wetenschap-
pelijk onderzoeksbureau heb ik wat 
meer in de breedte leren denken. 
Het zorgen voor publiciteit, spre-
kers, contacten met opdrachtge-
vers, wie ontvangt de gasten, het is 
een ketting van activiteiten. Je kunt 
nooit op een terrein bezig zijn. Er 
zijn vele niveaus nodig om een goed 
resultaat te bereiken. Het is allemaal 
even belangrijk en zo werkt het ook 
in de politiek.”

Maatschappelijk podium
En Joke vervolgt: “Politiek is een 
maatschappelijk podium, het moet 
altijd gaan om dat wat het beste is 
voor Aalsmeer. Niet één partij brengt 
dat alleen voor elkaar. Er moet een 
gezamenlijke keuze gemaakt kun-
nen worden, er moet bereidheid zijn 
om samen tot een goede uitwer-
king van een plan te komen, zo is 
de constellatie. Het is jammer dat de 
tegenstellingen binnen de raad het 
bereiken van het gezamenlijke doel 
vaak onnodig belemmeren. Terwijl 

die tegenstellingen heus zo groot 
niet zijn. Het geheim zit in het goed 
met elkaar kunnen communiceren 
en naar elkaar willen luisteren. Dan 
liggen de oplossingen veelal voor de 
hand. Maar ja, ieder mens heeft zijn 
eigen achtergrond en kent zijn ei-
gen benauwdheid.”

Gemeenschappelijk doel
Joke, helemaal op de praatstoel: 
“Vrijwilligerswerk valt buiten die 
schijnwerpers. Het is heerlijk om te 
werken met een team dat niet uit is 
op macht. Het gaat niet om een per-
soon die het gehele bestuur vormt. 
Ik vind dat een hele democratische 
vorm. Als je bestuurt met leuke 
mensen, kom je ook tot de ontdek-
king wat voor een andere interes-
sante dingen deze mensen allemaal 
doen. Vaak valt het vrijwilligerswerk 
buiten hun eigen werkterrein. Daar-
om voelt PACT voor mij zeer leven-
dig. Als vrijwilliger ben je betrok-
ken bij de mensen die een gemeen-
schappelijk doel dienen. Ik vind dat 
je als vrijwilliger verantwoordelijk 
gesteld moet worden voor je pres-
taties. Dat spreekt mij zeer aan. Het 
is een misvatting dat er geen kwa-
liteit hoeft te zijn. Geld speelt geen 
enkele voorwaarde om geen goe-
de prestatie te leveren. Maar dan is 
er binnen een organisatie wel een 
hoge mate van structuur nodig om 
vrijwilligers een goed gevoel te ge-
ven. Er is een gemeenschappelijke 
kwaliteit nodig. Anders is het plezier 
om als vrijwilliger te functioneren er 
snel af. Je gaat niet zomaar met je 
laarzen in de klei staan. Je staat pas 
in de klei als het een doel dient. Je 
moet kunnen overzien wat de effec-
ten zijn.”

Politiek café
Voor de vijfde maal dit seizoen orga-
niseerde PACT in Bacchus het poli-
tiek café. Joke van Klink is samen 
met Marjan Kaaijk en Janny Ooster-
loo een van de initiatiefnemers. “Bij 
iedere bijeenkomst wordt een ac-
tueel Aalsmeers onderwerp behan-
deld. PACT probeert Aalsmeerders 
te doen beseffen dat de gemeen-
te niet altijd alle problemen kan op-
lossen, dat er heel veel facetten aan 
een probleem kunnen zitten. Wij 
brengen die problemen naar vo-
ren en nodigen daarvoor personen 
uit die iets kunnen verduidelijken. 
Meestal is een van de wethouders 
aanwezig voor tekst en uitleg, maar 
ook mensen van buiten de gemeen-
te. Het is goed om in zo een ont-
spannen omgeving als Bacchus de 
stem van de Aalsmeerse inwoners 
te beluisteren, met hen te communi-

ceren en van gedachten te wisselen. 
De bijeenkomsten worden steeds 
beter bezocht en de vragen die ge-
steld worden zijn zeer relevant. Ook 
een aantal suggesties zijn zinvol te 
noemen. Hier valt echt lering uit te 
trekken. Wij gaan volgend seizoen 
zeker door met het politieke café. 
Het organiseren ervan heeft een uit-
dagende kant, omdat ieder project 
of onderwerp op zichzelf staat. Bin-
nen PACT hebben wij gelukkig vol-
doende mensen de zich op vele  ter-
reinen bezig houden en deze avon-
den kunnen organiseren en bege-
leiden.”

Expositiebegeleider
“Het werken voor KCA is een nieu-
we invalshoek in mijn leven. Ik houd 
van het esthetische, maar zitten in 
het Oude Raadhuis in die mooie 
ruimte met de wisselende tentoon-
stellingen beschouw ik als een toe-
gift in mijn leven. Dat kunst eli-
tair wordt genoemd ervaar ik niet 
bij mijzelf en niet bij de bezoekers. 
Kunst wordt eerder beschouwd als 
een elementair onderdeel van het 
leven. Dat is iets wat ik ook hoor van 
de bezoekers die ik spreek. Door het 
kleinschalige karakter van het Oude 
Raadhuis krijg je makkelijk contact 
met de mensen en ontstaan er vaak 
geweldig leuke gesprekken. Het is 
heerlijk om te ervaren dat mensen 
zoveel plezier beleven aan kunst.” 
Dat Joke van Klink een bevlogen 
vrijwilliger is blijkt uit de woorden 
die zij tot slot van het interview zegt. 
“Als vrijwilliger geef je een beetje en 
je krijgt er heel veel voor terug.” 

Janna van Zon

Service taxi perikelen
Naar aanleiding van een ingezon-
den stuk betreffende Connexxion, 
wil ik het volgende daaraan toe-
voegen. Mijn invalide vrouw en ik 
wilden naar het NEMO in Amster-
dam. het busje kwam bijna gewoon-
lijk een uur later dan afgesproken, 
waarop ik de ophaaltijd ook een uur 
later afsprak. In het zicht van NE-
MO werden we eruit gezet omdat 
de chagrijnige chauffeur geen zin 
had zich in het, daar zeer drukke, 
verkeer te mengen. We hadden het 
kunnen weten, we werden niet op-
gehaald, dus zelf vervoer geregeld.
‘s Woensdags moest mijn vrouw 
naar het revalidatiecentrum Over-
toon, alwaar ze om 15.45 uur opge-
haald zou worden.  Om 16.15 uur 
bet zij naar Connexxion om te vra-
gen hoe het zat en kreeg het ‘be-

kende’ antwoord: de taxi is onder-
weg. Een hal uur later bel ik naar 
mijn vrouw hoe de situatie was en 
kreeg te horen dat zij nog steeds bij 
de receptie van de Overtoom zat. 
Ik heb daarop Connexxion gebeld 
en kreeg toen te horen dat de taxi 
daar was geweest en mijn vrouw ni-
ét aanwezig was. Dat was niet waar, 
want de receptie weet welke men-
sen er op een taxi moeten wach-
ten. Mijn vrouw is daarop met een 
lijnbus naar Aalsmeer gekomen 
om vervolgens de halte, waar ik in-
middels stond om haar op te halen, 
voorbij te rijden! 
Kortom: het rammelt bij de planning 
aan alle kanten!

C.  Tui l ,  Begoniastraat  65 , 
Aalsmeer.

ingezonden

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd
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Fantastische dag voor kinderen 
en begeleiding Lotusbloem
Aalsmeer - Op 12 juni jl. kwam 
een groep collega’s van de afdeling 
woonbladen van Sanoma uitgevers 
bij de Lotusbloem langs om een fan-
tastische dag te verzorgen voor be-
geleiding en kinderen.
Om 8.00 uur werd de begeleiding 
verrast met een uitgebreid en luxe 
ontbijt. Rond 9.00 uur kwamen wel 
50 Sanoma-collega’s de Lotusbloem 
binnen. Een groot deel van de groep 
bleef op de Lotusbloem om klussen 
uit te voeren. 
Een ander deel ging met begeleiding 
en kinderen mee naar het Speelkas-
teel in Hoofddorp. Daar werden de 
kinderen verrast met een act van 
een clown. De kinderen kregen alle-
maal een mooie ballon die gemaakt 
was als dier. Daarna lekker klim-
men, klauteren, rennen en spelen 
in het Speelkasteel. Ieder kind kreeg 

individuele aandacht en genoot met 
volle teugen. Als lunch frietjes met 
een snack erbij. Nog even spelen en 
rond 14.00 uur moe en voldaan weer 
terug naar de Lotusbloem. 
Daar was ondertussen heel hard 
gewerkt. Er zijn mooie parkeerplaat-
sen gemaakt voor de fietsen, rol-
stoelen en statafels. De bedjes kre-
gen nieuw beddengoed. De ver-
schoningsruimtes mooie bakken om 
op te ruimen. De vergaderruimte en 
kantoren van alle therapeuten kre-
gen een frisse nieuwe kleur op de 
wanden. Een ware metamorfose! 
Toen de kinderen naar huis waren, 
was er nog een uitgebreide borrel 
als afsluiting. 
De begeleiding van De Lotusbloem 
voelt zich enorm in het zonnetje ge-
zet en verwend. Het was een fantas-
tische dag!

Bibi één van de jongste 
4-daagse deelneemsters
Aalsmeer - Bibi Loogman uit Uit-
hoorn, geboren op 17 december 
1996, gaat dit jaar de Nijmeegse 
vierdaagse lopen samen met haar 
vader. De leerling van de Oostein-
derschool uit Aalsmeer zal met haar 
meewandelende verzorger, in na-
volging van de the Sjokking Four 
(2005), the Sjokking One (2006), als 
the Sjokking Two voor KiKa de Nij-
meegse vierdaagse gaan lopen.
´Het komt eigenlijk omdat mijn va-
der de 4-daagse met drie andere 
vrienden al een keer eerder had ge-
lopen. Mijn oma lag toen op sterven 
en zij vertelde hem dat als zij kon lo-
pen zij elk jaar mee zou doen. De 
eerste keer heeft hij hem dus voor 
haar gelopen. 
De tweede keer hadden de andere 
vrienden geen zin meer en moest hij 
alleen. Het was toen heel warm en is 

de 4-daagse al na één dag afgelast. 
Ik was steeds te jong maar had hem 
wel beloofd ook een keer mee te lo-
pen. Ik moest wachten tot het jaar 
waarin je 12 jaar wordt en dat is dus 
dit jaar. Beloofd is beloofd. Gelukkig 
kon mijn vader dispensatie krijgen 
om als meewandelende verzorger 
een korte afstand te lopen. Hij moet 
eigenlijk 50 km lopen maar nu lopen 
we samen de 30 km.´
Bibi vindt het best wel stoer om als 
één van de jongste deelneemsters 
naar Nijmegen te gaan. Het oefe-
nen ging ook heel goed. Regelmatig 
waren de Sjokkers op de fietspaden 
van de Haarlemmermeer en Ron-
de Venen te vinden. Herkenbaar aan 
rugzak met vlag. Ook dit jaar is Ki-
Ka weer als goed doel gekozen. Veel 
bedrijven uit Aalsmeer en omstre-
ken sponsoren in de vorm van ma-

teriaal, diensten en in contant geld 
om de spaarpot voor KiKa alvast een 
beetje te vullen. 
´We willen natuurlijk wel meer op-
halen als de 1650 euro die pa met 
zijn vrienden in 2005 heeft opge-
haald. We hebben extra shirts gere-
geld die we kunnen verkopen voor 
KiKa!` Er is een website www.sjok-
kingtwo.nl gemaakt waar de trainin-
gen, sponsors en natuurlijk de ont-
wikkelingen van Bibi tijdens de 4-
daagse zijn te volgen. RTV N-H zal 
waarschijnlijk ook weer dagelijks 
contact opnemen zodat de thuisblij-
vers elke dag ook even kunnen ho-
ren hoe het gaat. Bibi is er in ieder 
geval helemaal klaar voor en hoopt 
op 19 juli het felbegeerde 4-daagse 
kruisje in ontvangst te mogen ne-
men. U kunt mee helpen om de ac-
tie van de Sjokkers te doen slagen 

door u bijdrage kenbaar te maken 
op de website of een T-shirt van de 
Sjokkers aan te schaffen.
De vierdaagse start dinsdag 15 ju-
li en als alles loopt zoals gepland 
komt Biepster 120 km later op vrij-
dag de 18e met niet al te veel blaren 
over de finish!
“Wie weet staat Inge de Bruijn, am-
bassadrice van KiKa, wel bij de fi-
nish op ons te wachten als we ge-
noeg ophalen. Dat vindt mijn vader 
vast leuker dan een tweede 4-daag-
se kruisje!” 

Gidsen van de Tiflo slagen 
voor ‘legertraining’
Aalsmeer - De gidsen en verken-
ners van scouting Tiflo zijn afgelo-
pen week op zomerkamp geweest 
op de Nieuwkoopse Plassen. De 
gidsen traden een week lang toe tot 

De gidsen poseren in volledig legertenue. (Foto: Alex Stolwijk)

een geheime elite-eenheid van het 
leger, de verkenners gingen terug 
naar de Middeleeuwen.
Het zomerkamp is traditioneel het 
hoogtepunt van het jaar voor de 

scouts van de Tiflo. Een week lang 
kamperen in een tentje op een ei-
land en gezellig met elkaar zeilen, 
zwemmen en spelletjes doen.
Zaterdag 28 juni vertrokken de kin-

deren in de sleep richting Nieuw-
koop. Het beloofde een Spartaans 
kamp te worden, gezien het volle-
dig ontbreken van voorzieningen als 
toilet, douche en een dak boven het 
hoofd. 
De gidsen en verkenners van de 
Tiflo laten zich hierdoor echter niet 
uit het veld slaan. Die kunnen wel 
wat hebben.
 Onder leiding van het opperbevel, 
bestaande uit een ge-neraal en vijf 
kolonels, werden de meiden de hele 
week klaargestoomd om het land te 
verdedigen in tijd van nood. Vroeg 
opstaan, veel opdrukken en rondjes 
rennen en na-tuurlijk stond de dis-
cipline hoog in het dagelijks gehe-
sen vaandel. 
En zo gebeurde het dat de meiden 
zich, gestoken in complete leger-
outfit, de hele week vermaakten met 
onder andere het dopen, een storm-
baan, de dagtocht en Fear Factory. 
Ook de jongens gingen dopen en 
op dagtocht, zochten naar het dra-
kenei en roeiden helemaal naar 
Woerden om snoep te kopen.
Afgelopen zaterdag kwam er met 
de terugsleep voor de gidsen weer 
een eind aan het kamp, de verken-
ners gingen nog even door en kwa-
men op eigen kracht terug naar 
Aalsmeer. Hun kamp was afgelopen 
dinsdag afgelopen. Toch zijn de zo-
merkampen voor de Tiflo nog niet 
voorbij. 
Deze week zijn ook de jongste kin-
deren, de welpen, de kabouters en 
de bevers, op kamp. Zij komen za-
terdag weer terug.
Kijk voor meer informatie over de 
Tiflo op www.tiflo.nl.

Een zomerkamp zonder zeilwedstrijd is geen zomerkamp. (Foto: Alex Stol-
wijk)

Een stormbaan kan niet ontbreken tijdens een legerkamp. (Foto: Alex Stol-
wijk

Kamp Altenau is super!
Hallo allemaal, even een berichtje 
vanuit Altenau. Het is hier perfect. 
Prachtig oud huis op een berg met 
een bijzonder uitzicht. 
Omgeving is schitterend, dorpje heel 
leuk en een perfect natuurzwembad 
op steenworp afstand. Het is echt 
super, een wereld van verschil met 
rijnbollen.
De groep is echt heel leuk, ze zijn 

weer een jaartje ouder en wijzer.
Geen enkele vorm van strijd, inte-
gendeel. Het kampthema, omme-
keer ommekaar is best een leuk the-
ma, we hadden al hele aardige ge-
sprekken over deze punten. Niet dat 
iedereen dat nu meemaakt, maar 
een aantal toch zeker.

Bindingkamp Altenau

ingezonden

25-Jarig jubileum in augustus 
Vakantie voor BMX-crossers
Uithoorn - Afgelopen weekend 
werd onder prima weersomstandig-
heden de tweede BMX Summerrace 
gereden te Haaksbergen. Vrijdag-
middag begonnen de trainingsron-
den en zaterdag resp. zondag een 
wedstrijddag. Voor de Uithoornse 
WTC waren er dit keer zeven rijders. 
De uitslag van zaterdag 5 juli zag er 
als volgt uit:
Willem Kleinveld manches  6=6=6
Kimberly Kleinveld manches 6=6=6
Pim de Jong manches x=2=2, hal-
ve finale 5 
Arno van Vliet manches 6=5=6
Mike Pietersen manches 3=3=3, fi-
nale 3
Michiel Janssen manches 4=4=4, fi-
nale 4

Michael Schekkerman manches 
4=4=4, halve finale 6
 
Uitslag zondag 6 juli 
Willem Kleinveld manches 8=8=8
Kimberly Kleinveld manches 7=7=7
Pim de Jong manches 1=2=3, halve 
finale 4, finale 3
Arno van Vliet manches 4=3=4, fi-
nale 8
Mike Pietersen manches 1=1=1, fi-
nale 3
Michiel Janssen manches 2=2=2, 
finale 4
De trainingen staan even een aantal 
weken stop. Op 30 augustus wordt 
het 25-jarig jubileum gevierd en in 
september is er weer een eerste 
wedstrijd: de NK Clubs in Tegelen.
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Ivo en Christine uit Kudelstaart 
winnen vakantie in villa Piet Boon
Aalsmeer - Op maandag 30 juni jl. 
reisden Ivo te Koppele en Christine 
de Boer uit Kudelstaart samen met 
Nic Kors, directeur Rabobankkan-
toor Aalsmeer, en Kees Kroon, ad-
viseur Hypotheek & Vermogen, af 
naar het bedrijf van topontwerper 
Piet Boon in Oostzaan. Uit handen 
van Piet Boon en Nic Kors namen 
Ivo en Christine hun prijs in ont-

vangst: een luxe week vakantie vie-
ren in de villa van Piet Boon op Bo-
naire. Een prijs die beschikbaar is 
gesteld door de Rabobank.
Nic Kors, sinds twee maanden kan-
toordirecteur van het Rabobank-
kantoor in Aalsmeer, is zeer enthou-
siast over de actie. ‘In de maanden 
april en mei organiseerde de Rabo-
bank een hypotheekactie speciaal 

De Westeinder Adviesgroep 
sponsort Thamer Thuis
Aalsmeer - Met de deelname aan 
de Dam tot Damloop op 21 sep-
tember 2008 sponsort de Westein-
der Adviesgroep in Aalsmeer het 
Thamer Thuis in De Kwakel. In to-
taal nemen ruim 30  hardlopers van 
het Aalsmeerse assurantie- en hy-
potheekbedrijf deel aan dit groot-
se, jaarlijks in september gehou-
den evenement in Amsterdam. Al 
vanaf januari dit jaar wordt er seri-
eus getraind voor de 16-kilometer-
loop, want hoe succesvoller de me-
dewerkers presteren, des te groter 
is de financiële steun voor het Tha-
mer Thuis. De Westeinder Advies-
groep en haar medewerkers span-
nen zich graag in voor een goede 
opvang van mensen in hun laatste 
levensfase. Kunnen deze terminale 
patiënten niet thuis -  in hun eigen 
vertrouwde omgeving - de noodza-
kelijke zorg krijgen, dan kunnen zij 
liefdevol opgevangen worden in het 
Thamer Thuis.
Veel verzekeraars en andere finan-
ciële dienstverleners waarmee de 
Westeinder Adviesgroep een hechte 
relatie onderhoudt, hebben zich be-
reid getoond om de lopers te spon-
soren. Ernest Nobel, directeur van 
de Westeinder Adviesgroep: “We 
doen er alles aan om goed te zijn in 
ons vak. Onze relaties verwachten 
uitstekende adviezen en daar kun-
nen ze ook op rekenen. Wij kunnen 
dat garanderen omdat onze mede-

werkers in topconditie zijn. Wat ons 
betreft geldt ‘een gezonde geest, 
in een gezond lichaam’. Wij stimu-
leren bij onze medewerkers de ac-
tieve sportbeoefening. Met de Dam 
tot Damloop kunnen we dit streven 
mooi combineren met onze maat-
schappelijke betrokkenheid. Het 
Thamer Thuis in de Kwakel heeft 
onze sympathie omdat het mensen 
begeleidt die in de laatste levens-
fase verkeren. Thuis is er voor hen 
geen opvangmogelijkheid, maar de 
warme omgeving van het Thamer 
Thuis benadert de thuisomgeving. 
Hieraan geven wij graag onze finan-
ciële steun.”
Op 21 september 2008 vindt de 24e 
editie plaats van de Dam tot Dam-
loop in Amsterdam. Een evenement 
waaraan 35.000 hardlopers mee-
doen en waar vele honderdduizen-
den toeschouwers dit spektakel elk 
jaar opnieuw tot een onvergetelijke 
gebeurtenis maken.

Advies
Ruim 45 medewerkers adviseren de 
particuliere en zakelijke relaties van 
de Westeinder Adviesgroep op het 
gebied van verzekeringen, pensioe-
nen en inkomensverzekeringen en 
beheren actief de portefeuille van 
deze relaties. 
Hypotheekadvisering vindt plaats 
onder de naam Drieplushypothe-
ken. 

Introductie High &® Delicate 
bij TFA ‘pink’ succes
Aalsmeer - TFA introduceerde tij-
dens de veiling van woensdag 2 ju-
li jl. de roos High &® Delicate van 
Akina (Fontana) uit Nakuru. Gedu-
rende de veiling werd de High &® 
Delicate voor het eerst geveild bij 
TFA.
Peter Vreeken van de firma Aablo 
mocht zich na een spannende strijd 
om de hoogste prijs per steel uit-
eindelijk laten feliciteren door de 
TFA veilmeester Bert. Aablo is een 
middelgrote exporteur, gespeciali-
seerd in exclusieve handel op on-
geveer 35 verschillende landen zo-
als Amerika, Rusland, Baltische Sta-
ten en Zwitserland. Landen die sterk 
in opkomst zijn bij Aablo zijn Span-
je en Portugal.
Leon Bonte van Fleura kocht de 
laatste 13 emmers High &® Deli-
cate en kreeg hiervoor de smake-
lijk roze versierde taart voor het ko-
pen van de meeste stelen. De Fleura 
groep realiseert een groot deel van 

haar afzet via een dicht netwerk van 
53 eigen filialen, welke primair een 
Cash & Carry-functie hebben in Ne-
derland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, 
Polen en Tsjechië. 
Fleura beschikt hierdoor over een 
bewezen en krachtig concept en is 
al vele jaren marktleider in Duits-
land en Nederland. 
High &® Delicate onderscheidt zich 
door haar goede herstelvermogen in 
de naoogstfase, is niet bacterie ge-
voelig en heeft een bijzonder goed 
vaasleven. 
Ook onder extreme omstandighe-
den zal de knop zich ontwikkelen tot 
een prachtige bloem.
De tak heeft prachtig glimmend 
blad, geen doornen en is tussen de 
60 en 90 cm lang en makkelijk te 
verwerken. High &® Delicate is licht 
geurend.
Akina (Fontana) blijft voorlopig de 
enige aanvoerder van High &® De-
licate bij TFA.

voor Private Banking klanten’, ver-
telt Nic Kors. ‘Klanten die voor 1 ju-
ni een nieuwe hypotheek afsloten 
bij de Rabobank ontvingen het boek 
Beach van ontwerper Piet Boon ter 
inspiratie voor een nieuwe inrich-
ting. Bovendien maakten ze kans op 
een week luxe vakantie vieren in de 
villa van Piet Boon op Bonaire’. 
‘Vol trots licht hij een deel van de 
dienstverlening op kantoor Aalsmeer 
toe. Op Stationsweg 6 kunnen klan-
ten naast een gedegen hypotheek-
advies ook terecht voor complexe fi-
nanciële vraagstukken. 

Of het nu gaat over financiële plan-
ning, estate planning, verzeke-
ren of het schenken van vermo-
gen. Een vertrouwd team biedt alle 
aandacht en zorg die de klant ver-
dient. Zij krijgen van hun eigen Per-
sonal Banker en zijn assistent een 
op maat gesneden financieel advies 
en denken graag met de klant mee. 
En het is nu natuurlijk extra leuk dat 
een Private Banking-klant uit Ku-
delstaart deze fantastische prijs 
heeft gewonnen!’. 
Ivo en Christine deden op de val-
reep mee aan de actie. ‘Eén dag 
voor de sluitingsdatum hebben we 
de actiekaart opgestuurd. We wa-
ren dan ook zeer verbaasd dat Kees 
Kroon ons opbelde met het goede 
nieuws dat notaris M. van ‘t Hooft 
van kantoor Wösten en van ‘t Hooft 
in Boxtel ons als gelukkige prijswin-
naar had getrokken. Echt super. In 
november reizen we voor een week 
af naar Bonaire. We hebben er nu al 
zin in!’, vertellen Ivo en Christine en-
thousiast. 
Piet Boon is een van de meest 
spraakmakende en veelzijdige Ne-
derlandse ontwerpers en vormge-
vers. Het boek heeft deze titel ge-
kregen omdat het over twee ont-
werpen voor beach houses gaat. 
Unieke, stoere huizen: allebei Ne-
derlands, totaal verschillend en 
tóch allebei overduidelijk Piet Boon. 
Het huis van Piet Boon op Bonaire 
is gebouwd op een unieke locatie 
met geweldig uitzicht over de Ca-
raïbische Zee. Er zwemmen soms 
dolfijnen langs het huis en pelika-
nen vliegen er boven het water. Het 
huis en het grote terras zijn uiter-
aard met de meubels van Piet Boon 
ingericht. Ook is een  privézwem-
bad aanwezig.

Samenwerking bij veilig 
uitgaan in Aalsmeer Centrum 
Aalsmeer - Naast het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) gaan ge-
meente, politie, en Koninklijk Ho-
reca Nederland ook meer samen-
werken om het uitgaan in het cen-
trum te verbeteren en veiliger te ma-
ken. Hiervoor zetten zij het instru-
ment Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU) in, een manier van werken 
die ook in diverse andere gemeen-
ten met uitgaansgebieden wordt 
toegepast. 
Net als het KVO gaat de Kwaliteits-
meter uit van een krachtige samen-
werking tussen de betrokken partij-
en. Het verschil met de Kwaliteits-
meter is dat deze zich volledig richt 
op de horeca in het centrum. Het 
doel van de samenwerking is dat 
men niet alleen prettig kan winke-
len in het centrum, maar dat ook het 
uitgaan in het gebied veilig en aan-
trekkelijk is. 

Om dit te bereiken zal nauw worden 
samengewerkt tussen beide werk-
groepen KVO en KVU.
De eerste stap is gezet met de on-
dertekening van een samenwer-
kingsverband op donderdag 26 juni. 
Hierbij waren, naast gemeente, poli-
tie en Koninklijk Horeca Nederland, 
de horecaondernemers uit het cen-
trum en discotheek Bon Ami aanwe-
zig. De volgende stap is het maken 
van afspraken over de manier waar-
op de partijen gaan samenwerken, 
welke maatregelen worden geno-
men en hoe die uitgevoerd worden. 
Te denken valt aan maatregelen op 
het gebied van samenwerking, al-
coholgebruik, stellen van huisregels 
door ondernemers, enz. Bij de uit-
werking van deze maatregelen zul-
len ook andere partijen, zoals bewo-
ners en het uitgaanspubliek, wor-
den betrokken.

Ed Kriek temidden van twee van de drie prijswinnaars en familie

EK-prijsvraag Ed Kriek Optiek schot in de roos

Blije gezichten bij prijswinnaars 
met een heldere blik
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek heeft, 
in het kader van het EK-voetbal in 
Zwitserland en Oostenrijk een gran-
dioze prijsvraag gehouden, waar-
mee fantastische prijzen te winnen 
waren. 
Bij aankoop van een bril, brillengla-
zen, zonnebril of contactlenzen ont-
vingen de klanten een deelnamefor-
mulier, uiteraard in de kleur oranje 
uitgevoerd, waarop wat vragen wer-
den gesteld en ook een voorspelling 
kon worden gegeven. 
De actie liep tot en met zaterdag 14 
juni en de formulieren konden zo-
wel in Aalsmeer als in de vestiging 
in Kudelstaart ingeleverd worden 
en op zondagavond 29 juni was be-
kend wie de titel in de wacht wist te 
slepen. Dit bleek uiteindelijk Span-
je te zijn. 
De deelnameformulieren werden 
gecontroleerd en opvallend hier-
bij was, dat het percentage juiste 
voorspellingen bij inzenders uit Ku-
delstaart beduidend hoger lag dan 
bij inzenders uit Aalsmeer. 
Twee van de drie winnaars kregen 
afgelopen woensdagmiddag 2 ju-
li hun prijs uitgereikt en de derde 
prijswinnaar kreeg de prijs zater-
dag 5 juli uitgereikt omdat hij toen 

net terug was van vakantie. De eer-
ste prijs, een 32 inch LCD televisie 
ging naar Roy van Weerdenburg uit 

De Kwakel en hij liet doorscheme-
ren dat het goed uitkwam dat zijn 
vader juist in deze periode aan een 

bril moest. 
De tweede prijs, een camcorder 
ging naar Howard Maarsen uit Ku-
delstaart en ook de derde prijs, een 
cybershot digitale fotocamera ging 
eveneens naar Kudelstaart waar 
Erik Dol de winnaar bleek te zijn. 

Ed Kriek genoot zichtbaar van het 
gegeven dat het ook dit keer weer 
gelukt was om van de inmiddels tra-
ditionele prijsvraag, een succes te 
maken met tal van blije gezichten.

Meerbode puzzels zeer gewaardeerd

Prijswinnaars EK-actie 
2008 op foto vereeuwigd
Aalsmeer - Het is steeds weer 
een prettige bezigheid voor de re-
dactie om de prijswinnaars van de 
traditionele Meerbode puzzels met 
een bezoekje te vereren en om de 
(geld) prijzen te mogen overhandi-
gen. Zo ook de afgelopen week. Ter-
wijl de eerste oplossingen van het 
Tour de France Meerbode Prijzen-
festival alweer binnenkomen stond 
de uitreiking van de prijzen van de 
Euro 2008 puzzel op het program-
ma. Dat de redactie tegenover een 
tweetal “oude bekenden” kwam te 
staan berust louter op toeval. De 
eerste prijs, een geldbedrag van 150 
euro, kon worden overhandigd aan 
Arjen van Leeuwen in de Rietgors-
straat. In het verleden wist hij bij het 
Tour de France Meerbode Prijzen-
festival al eens een magnetron en 
een wieleroutfit te winnen. Wat Arj-
en betreft komt het geldbedrag in 

de vakantieperiode natuurlijk goed 
van pas. Voor Bart Gersen in de Vi-
valdihof geldt ook dat hij al eerder 
in de prijzen viel. Vorig jaar nog wist 
hij bij het Tour de France Meerbo-
de Prijzenfestival een Rabobank Re-
gio Schiphol wielerpakket te winnen 
en dit keer legde hij beslag op een 
geldbedrag van 100 euro. Ook voor 
hem geldt, dat het bedrag goed van 
pas komt. Maarten Alderden, woon-
achtig aan de Oosteinderweg heeft 
inmiddels ook een geldbedrag van 
50 euro ontvangen. Zijn oplossing 
leidde ertoe dat hij een geldbedrag 
van 50 euro in ontvangst mocht ne-
men. Ondanks herhaalde pogin-
gen is het de redactie niet gelukt 
met hem een afspraak te maken 
voor een foto. Over een paar weken 
melden we ons weer met een aan-
tal winnaars van het Tour de France 
Meerbode Prijzenfestival. 

Bart Gersen: Zo’n prijs “fietst” er wel in 

Arjen van Leeuwen blij verrast met mooi geldbedrag
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Rijnsburgs Bloemencorso zet 
ondernemerschap in de bloemen
Streek - ‘Nederland in bedrijf’. Dat 
is dit jaar het thema van het Rijns-
burgs Bloemencorso. Op zaterdag 
16 augustus rijdt het corso voor de 
63e keer door Rijnsburg, Katwijk en 
Noordwijk. Daags tevoren staat de 
bloemenpracht in de hallen van Flo-
raHolland vestiging Rijnsburg. Na 
de corsorit staan de praalwagens 
het hele weekeind op de Koningin 
Wilhelminaboulevard in Noordwijk. 
Alle corso-evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Er is meer nieuws over 
het Rijnsburgs Bloemencorso. Om-
roep MAX brengt het corso op TV. 
De uitzending is op zondag 17 au-
gustus om 12.00 uur op Nederland 
2. Ander opvallend nieuws is dat het 
Rijnsburgs Bloemencorso op 21 ju-
ni 2009 ook zal rijden in het Beierse 
Rain am Lech.
Jaarlijks kiest het bestuur van de 
Stichting Rijnsburgs Bloemencorso 
een thema voor het corso. Dat vormt 
de basis voor de ontwerpen van de 
praalwagens. Het thema voor 2008 
is ‘Nederland in bedrijf’. Op tien 
praalwagens worden onderdelen 
van de Nederlandse economie uit-
gebeeld. Daarnaast rijden er twee 
muziekpraalwagens mee alsmede 
enkele tientallen versierde perso-
nenwagens. Het geheel wordt om-
lijst met straattheater van meer dan 
honderd figuranten en met veel mu-
ziek. De zesde wagen wordt aan-
geboden door veiling FloraHolland. 
Het thema is ‘Nederland Bloemen- 
en Plantenland.
 
Kleurrijke economie
“Het thema van 2008 heeft alles in 
huis voor een prachtig bloemencor-
so”, aldus corsowoordvoerder Piet 
Kralt. “De Nederlandse economie is 
veelzijdig en kleurrijk. Juist daarom 
leek het ons aardig een keer op de 
economie in te zoomen. Als bloe-
menhulde voor het Nederlandse on-
dernemerschap.
De thema’s zijn zoals elk jaar weer 
uitgewerkt door onze creatieve part-
ners van Jora Vision. De ontwerpen 
kenmerken zich door grote, kleuri-
ge, opvallende elementen, waar de 
bloemen heel mooi op uitkomen. 
Uiteraard lopen er weer figuranten 
mee. Zij maken het corso nog at-
tractiever. Ons uitgangspunt blijft 
om te laten zien hoe mooi bloemen 
zijn. Dat lukt het best als je het pro-
duct combineert met entertainment. 
Dit corso is de perfecte combinatie 
van bloemen en straattheater. “
 

Langs de weg en voor de buis
Het corso wordt steeds populairder. 
De organiserende stichting rekent 
dit jaar bij goed weer op 250.000 kij-
kers. Op de corsoshow op vrijdag-
avond 15 augustus worden 10.000 
bezoekers verwacht. En op de Konin-
gin Wilhelminaboulevard in Noord-
wijk wordt het op zondag drukker 
dan ooit. “Daar doe je het allemaal 
voor”, zegt corsowoordvoerder Piet 
Kralt. “Het corso leeft. Elk jaar trek-
ken we nieuwe sponsoren. En nu 
komt ons corso nog op TV ook. Het 
contact met Omroep MAX is op hun 
initiatief ontstaan. In de gesprekken 
die we voeren, klikt het. Zij willen 
het corso meer  jaren gaan uitzen-
den. Juist daarom willen wij het elk 
jaar weer mooier maken.”
Voor Omroep MAX is het uitzenden 
van een bloemencorso heel logisch. 
“Bloemencorso’s horen bij de Ne-
derlandse cultuur. Als publieke om-
roep zien wij het als onze taak juist 
van dit soort evenementen verslag 
te doen”, zegt Jan Slagter van Om-
roep MAX. “We gaan van de corso-
uitzending een eigentijds program-
ma maken, want het corso is een ei-
gentijds evenement dat veel men-
sen aanspreekt.” Het programma is 
op zondag 17 augustus om 12.00 
uur op Nederland 2 te zien.
 
Exportproduct
Het Rijnsburgs Bloemencorso blijkt 
ook een aantrekkelijk exportpro-
duct. Op 21 juni 2009 rijdt de edi-
tie van 2008 in Rain am Lech, een 
stadje tussen Neurenberg en Mün-
chen. Om dat te realiseren worden 
de praalwagens en de opbouw van 
het corso naar Duitsland vervoerd. 
Ter plaatse wordt de opbouw weer 
op de praalwagens geplaatst. Een 
ploeg van Nederlandse en Duitse 
bloemsierkunstenaars verzorgt het 
bloemwerk van de praalwagens en 
de versierde personenwagens.
Rain am Lech is in 2009 de loca-
tie voor de Beierse Landesgarten-
schau, een soort Floriade. In dat ka-
der is het idee ontstaan om een echt 
Nederlands bloemencorso naar 
Duitsland te halen. Bij de realisering 
van het corso in Duitsland werkt de 
Stichting Rijnsburgs Bloemencorso 
samen met de gemeente Rain am 
Lech, de Landesgartenschau, Deh-
ner Garten Center en Van der Kwaak 
Bloemenexport.
 
Foto: Koos Heemskerk.

 

Spannende finales tijdens 
Rabobank Open Jeugdtoernooi
Aalsmeer - Van zaterdag 28 juni tot 
en met vrijdag 4 juli vond het Ra-
bobank Open Jeugdtoernooi plaats 
bij tennisvereniging All Out. Het 
park was mooi versierd in het thema 
“Oranje”. Ondanks de hitte en wat 
buitjes konden gelukkig toch bij-
na alle wedstrijden gewoon buiten 
gespeeld worden. Alleen woensdag 
zijn er een aantal wedstrijden bin-
nen gespeeld. Op vrijdag werden 
de finales in de verschillende cate-
gorieën gespeeld en was er nader-
hand nog een loterij voor de aanwe-
zige deelnemers van het toernooi. 
Tijdens de finales zijn er veel span-
nende wedstrijden gespeeld, waar-
bij veelal een derde set nodig was 
om de winnaar te bepalen. Zonder 
de sponsors, vrijwilligers en jeugd-
commissie was het toernooi niet 
mogelijk geweest. De toernooicom-
missie wil alle sponsors hierbij har-
telijk danken. De eerste en tweede 
plaatsen in de verschillende catego-
rieën zijn gewonnen door:
Meisjes enkel t/m 10 jaar 
1. Demi Coenraads. 2. Mei Kobaya-
shi.
Meisjes enkel t/m 12 jaar 
1. Cynthia van den Bijtel. 2. Kana Yo-
koyama.
Meisjes enkel t/m 14 jaar 

1. Sita Coenraads. 2. Ester van Leeu-
wen.
Meisjes enkel t/m 16 jaar
1. Kim van der Zwaard. 2. Anna Me-
ije.r
Jongens enkel t/m 10 jaar 
1. Wesley Maarssen. 2. Sem van 
Halm.
Jongens enkel t/m 12 jaar
1. Stan Soels. 2. Alex Wielart.
Jongens enkel t/m 14 jaar 
1. Jeffrey Riemslag. 2 Alex Haak.
Jongens enkel t/m 16 jaar 
1. Koen van Ewijk. 2. Vincent van 
Zelst.
Meisjes dubbel t/m 16
1. Annemijn van Zijverden & Ma-
rijn Smaal. 2. Laura van Rijn & Lili-
an Bot.
Jongens dubbel t/m 12 
1. Roy Gomersbach & Stan Soels. 2. 
Bob van Beek & Menno Plessius.
Jongens dubbel t/m 14 
1. Jeffrey Riemslag & Robin Staff. 2. 
Alex Haak & Nick Rozenkrantz.
Jongens dubbel t/m 16 
1. Jasper van de Lagemaat & Mi-
lan Vergoossen. 2. Karel Geeraedts 
& Titus Visser.
Gemengd dubbel t/m 17 
1. Annemijn van Zijverden & Marc 
van Zijverden. 2. Anna Meijer & 
Koen van Ewijk.

FloraHolland zorgt samen met 
klanten voor schonere lucht!
Aalsmeer - Het gaat steeds beter 
met de luchtkwaliteit bij FloraHol-
land vestiging Aalsmeer. De vesti-
ging werkt al geruime tijd samen 
met klanten aan het terugdringen 
van autoverkeer in het veilingge-
bouw. Belangrijk, want op die ma-
nier wordt het leef- en werkklimaat 
veiliger en schoner voor iedereen. 
En dat is nodig om ook in de toe-
komst op een gezonde manier ge-
bruik te kunnen blijven maken van 
de faciliteiten. De schonere lucht 
wordt enerzijds veroorzaakt doordat 
steeds meer delen van het gebouw 
autovrij zijn. Ook heel belangrijk 
voor een beter werkklimaat is het 
verplicht stellen van een dieselroet-
filter voor auto’s die nog wel in het 
gebouw komen. Steeds meer klan-
ten van de veiling weten succes-

vol aan die milieueis te voldoen. Zo 
is maar liefst vijftig procent van het 
wagenpark van Van der Slot Trans-
port sinds 1 december 2007 voor-
zien van roetfilters. Daarnaast heeft 
de firma geïnvesteerd in nieuw ma-
terieel. Sinds 1 juli wordt de andere 
helft van het wagenpark vervangen 
door Euro 5 motoren. Deze inves-
tering loopt tot maart 2009, waar-
na het volledige wagenpark voldoet 
aan de nieuwe milieueisen.

FloraHolland vestiging Aalsmeer is 
blij met het feit dat de milieueisen 
haalbaar blijken te zijn. De vestiging 
kijkt met vertrouwen vooruit naar 1 
januari 2009, wanneer het veiling-
complex geheel autovrij moet zijn 
op de laadkuilen na.

5 dagen Special Sports 
kinderstage groot succes!
Amstelveen - Elke dag tennis-
training maar ook: hockeytraining, 
zwemmen, taekwando, karate, ver-
schillende buitensporten, xco-trai-
ning, streetdance, spinnen, capoei-
ra, kick and fun, knutselen voor de 
kleinsten. Special Sports Amstel-
veen had weer een geweldige zo-
merstageweek voor kinderen tussen 
4 en 12 jaar. Van 30 mei t/m 4 juli 
waren dit jaar 70 jongens en meis-
jes sportief bezig bij het mooie, uit-
gebreide sportcomplex aan de Es-
capade 1 te Amstelveen. Sander en 
Sacha Scheepens hadden het strak 
georganiseerd want zo’n kinder-
week vergt wel de nodige planning. 

Zij werden hierin bijgestaan door 
nog andere medewerkers. Er waren 
drie groepen: 5/6 jarigen, 7/8 jarigen 
en 9 t/m12 jarigen. Er viel weer het 
nodige te beleven: Af en toe werd 
er natuurlijk wel gepauzeerd voor 
een gezond hapje en een drankje 
om de motor weer op te laden. Het 
was dikke pret. Aan het eind van de 
dag kwamen de ouders de kinde-
ren, inmiddels met rode koontjes 
van de opwinding en vermoeidheid, 
ophalen. De volgende dag waren ze 
uitgerust en er weer helemaal klaar 
voor. Kortom het was een heel ge-
slaagde stageweek. Meer weten? 
Kijk op www.specialsports.com 

Vakgroepen Ziekenhuis Amstelland 
uitstekend gewaardeerd
Amstelveen - Weekblad Elsevier 
publiceerde deze week wederom 
haar onderzoek naar medisch spe-
cialisten in Nederland die de bes-
te kwaliteit leveren. Het blad gaat 
daarbij uit van de mening van des-
kundigen (huisartsen, specialisten, 
verpleegkundigen en managers) uit 
de zorgsector en scoort per specia-
lisme een landelijke TOP 10.
Ziekenhuis Amstelland staat met 
maar liefst vijf specialismen in de 
landelijke TOP 10, waarvan drie op 
een tweede plaats, namelijk de in-
ternisten, chirurgen en KNO artsen. 
De dermatologen staan op een ge-
deelde vierde en de MDL artsen op 
een negende. In de regio Amster-
dam scoort Ziekenhuis Amstelland 
nog beter met maar liefst 4 eerste 
plaatsen.
Om uit te vinden waar in Neder-
land de beste specialisten op hun 
terrein werken, worden jaarlijks, on-
der regie van onderzoeker en be-
leidsadviseur Peter Lagendijk, voor 
Elsevier bijna 5000 deskundigen uit 
de zorg, onder wie 2.862 specialis-
ten, ondervraagd. Huisartsen, spe-
cialisten, verpleegkundigen, mana-
gers en bestuurders konden aan-
geven welke specialismen uitblin-
ken. Daarbij ging het om zowel me-
dische deskundigheid als professio-
nele bedrijfsvoering. 
Dit jaar werd speciale aandacht ge-
geven aan de openheid en patiënt-
veiligheid. Uit de antwoorden blijkt 
dat patiënten nog meer informatie 
nodig hebben voor men een bewus-
te keuze kan maken voor een speci-
alist of ziekenhuis. 
Kijkend naar de regionale indeling 
staat Ziekenhuis Amstelland in de 
regio Amsterdam (bezuiden het IJ) 
regelmatig op de eerste plaats. De 
maatschappen Interne geneeskun-

de, chirurgie, dermatologie en KNO 
staan op een eerste plaats. Urologie, 
de MDL-artsen (maag-lever-darm) 
en Longgeneeskunde staan in de 
regio op een tweede plaats, Ortho-
pedie op een derde.
De maatschap Interne Geneeskun-
de in Ziekenhuis Amstelland bestaat 
uit zes internisten, met ieder een ei-
gen subspecialisme. Te noemen zijn 
intensieve zorg, maag-darm-lever-
ziektes, oncologie, schildklierpro-
blemen en diabetes evenals hema-
tologie en bloedziekten, zoals leuke-
mie, lymfeklierkanker, de ziekte van 
Kahler en bloedarmoede. 
De KNO-artsen zijn gepast trots op 
het compliment en op de noterin-
gen in het Elsevierlijstje (landelijk 
nummer twee en in regio Amster-
dam nummer één). Naast het ver-
wijderen van amandelen en plaat-
sen van buisjes in de oren worden 
diensten aangeboden op het gebied 
van snurk-, duik- en luchtvaartpro-
blemen. Ook cosmetische aange-
zichtschirurgie staat op hun lijst van 
mogelijkheden.
De chirurgen in Ziekenhuis Amstel-
land (landelijk nummer twee en in 
regio Amsterdam op nummer één) 
zijn naast algemene chirurgie ook 
o.a. gespecialiseerd in vaatchirurgie, 
maag-darmchirurgie, oncologische 
chirurgie, en longchirurgie. 
De maatschap Dermatologie is 
sinds dit jaar gewijzigd; naast de re-
guliere behandelingen zijn de der-
matologen gespecialiseerd in Kin-
derdermatologie, Teledermatologie 
en Oncologie.
Ook bij de maatschappen Urologie, 
Longgeneeskunde en Orthopedie, 
bleken nieuwe ontwikkelingen en 
het toetreden van nieuwe specialis-
ten tot de maatschap aanleiding tot 
het stijgen in de regionale ranking. 

Woning-inbraak: Thuis aangifte 
doen nu in hele regio 
Aalsmeer - Een inbraak bij u thuis 
is al heftig genoeg. De politie ver-
betert daarom de serviceverlening. 
Binnen 24 uur komen politiemen-
sen bij u thuis om sporen te zoeken 
en tegelijk de aangifte op te nemen.
De service ‘aangifte halen’ is van-
af 1 juli beschikbaar voor alle inwo-
ners van de regio Amsterdam-Am-
stelland.
Na een woninginbraak komen er 
politiemensen langs, die vaststellen 
wat er precies is gebeurd. Zij rege-
len dat u binnen 24 uur wordt be-
zocht door een medewerker van de 
Forensische Opsporingsdienst en 
een politieman die de aangifte op-
neemt. 
Met deze ‘klantgerichte’ aanpak 
hoopt de politie dat de aangiftebe-

reidheid toeneemt. Er heeft in Am-
sterdam West al een proef gedraaid. 
Uit een recent tevredenheidson-
derzoek blijkt dat een zeer groot 
percentage van de aangevers (de 
slachtoffers) tevreden tot zeer te-
vreden is over de service. Volgen-
de week is weer een campagne-
week, waarin de politie Amsterdam 
Amstelland inwoners van Amster-
dam oproept om aangifte te doen. 
Het thema is woninginbraak. Tevens 
start er een voorlichtingscampagne 
om insluiping tegen te gaan.

Posters, informatie in trams, YouTu-
be-filmpjes en televisiespotjes moe-
ten bewoners attent maken op het 
risico van het open laten staan van 
ramen en deuren.

Siertelers schakelen over 
naar afbreekbaar bioplastic
Streek - Gemiddeld 59% van alle 
potten, trays, hoezen en labels die 
siertelers gebruiken in de snijbloe-
men- en potplantensector zal over 
vijf jaar bestaan uit afbreekbaar bio-
plastic. 
Dit blijkt uit een telefonisch markt-
onderzoek onder meer dan 300 
kwekers uitgevoerd door onder-
zoeksbureau Geelen Consultan-
cy uit Wageningen in opdracht van 
veredelings- en vermeerderingsbe-
drijf Ball. Het onderzoek is uitge-
voerd in juni 2008.
Bij de snijbloementelers is dat per-
centage ongeveer 66% en bij de 
pot- en/of perkplantentelers is dat 
percentage ongeveer 50%. Een op 
de drie kwekers geeft zelfs aan dat 
het percentage afbreekbaar bio-
plastic over 5 jaar 100% zal zijn op 
hun bedrijf; maar daar tegenover 
verwacht 20% van de kwekers geen 
bioplastic te gebruiken.

Opmerkelijk is dat slechts 35% van 
de geïnterviewde kwekers het be-
langrijk vindt dat een leverancier 
van uitgangsmateriaal milieuvrien-
delijk produceert; een kwart van 
de kwekers vindt dit zelfs een on-
belangrijk aankoopcriteria voor de 
aankoop van uitgangsmateriaal.
Joep van den Bosch, Sales & Mar-
keting Director bij Ball Holland zegt: 
“Ball verwacht ook dat de sector 
binnen afzienbare tijd zal overstap-
pen op duurzame verpakkingen. De 
klant van morgen verwacht immers 
dat wij als producenten van natuur-
lijke producten – bloemen en plan-
ten – milieuvriendelijk produceren. 
Ball heeft de divisie Ball Innovations 
opgericht, die zich actief bezig houdt 
met het ontwikkelen van biologisch 
uitgangsmateriaal en 100% afbreek-
bare potten. Tevens heeft Ball een 
belang genomen in een producent 
van bioplastics.” 

Plant van de maand juli
Vetplant Crassula staat 
voor show en spektakel
Aalsmeer - Welkom bij de voorstel-
ling van Crassula, de Woonplant van 
juli. Deze olijke vetplantenfamilie 
bestaat uit rasentertainers die je hu-
meur opvrolijken met hun uiteenlo-
pende, ronde en altijd blije blaadjes. 
Ze toveren onmiddellijk een glim-
lach op je gezicht. Iedere Crassula 
staat voor show en spektakel!

Showbizzplant
Er is veel keuze en iedere Crassula 
soort heeft een eigen uitstraling.
De bekendste in deze uitgelaten ar-
tiestenfamilie zijn Crassula ovata’s. 
Echte miniboompjes zoals de pol-
vorm ‘Hobbit’ met aparte, steelvor-
mige bladeren. De Crassula ‘Mi-
nor’ is een heel ander type. Hij heeft 
stoer, groengrijs blad. Of wat dacht 
je van Crassula ovata ‘Sunset’ die 
knalt met felrode bladranden. Maar 
het toppunt van entertainment is 
toch wel Crassula marnieriana ‘Hot-
tentot’. Een in en in geestige plant 
die graag aan de koele kant staat 
en jou bij voorkeur op het verkeer-
de been zet met de meest bijzon-
dere en opvallende bladvormen. Zie 
je nu lichtgroene wokkels met fran-
jes of rijke pijpenkrullen… grappig 
is hij zeker!

Warrig wit of rood en rond?
Voor een extra uitbundige stemming 
zorgt super creatieveling Crassu-

la rosularis met springerige stelen 
en al even spontane, kleine, witte 
bloemetjes. En het grootste toneel 
komt van de Crassula schmidtii. De-
ze showt in een volmaakt rood ovaal 
honderden en honderden fijne bloe-
metjes. 
Kortom, Crassula, die heb je graag 
over de vloer.

Met ‘gerust hart’ winkelen bij Gamma
 Dinsdag 1 juli j.l. ging mijn vader 
even een paar schroefoogjes halen 
bij de Gamma. Net voor het afreke-
nen werd hij onwel. Cassiére Wilma 
sloeg direct alarm. Erwin heeft hem 
met behulp van de defibrillator en 
hartmassage direct gereanimeerd.
Alle collega’s die in de buurt waren 
hebben actie ondernomen en 112 
werd gebeld.
Bij het adres wat mijn vader bij zich 
had werd het telefoonnummer ge-
traceerd, mijn moeder werd gebeld. 
En dat alles binnen enkele minuten.
De broeders konden bij aankomst 
direct het fantastische werk van Er-
win overnemen.
Mijn moeder kon door de snelle ac-
tie ter plaatse zijn voordat de ambu-
lance vertrok en meerijden naar het 
ziekenhuis.
De medewerkers van de Gam-
ma hadden intussen de aanwezi-
ge klanten opgevangen, waar no-
dig bijgestaan en na alle commo-
tie weer gezorgd dat de winkel weer 
draaide als vanouds. 
Daarna konden de medewerkers 
die dit van dichtbij mee hadden ge-
maakt, dezelfde middag nog, hun 

emoties en gevoelens kwijt bij hier-
voor gespecialiseerde collega’s. ’s 
Avonds kregen wij bij de Gamma 
uitgebreid verslag hoe alles gegaan 
was. 
De volgende ochtend hebben we Er-
win en zijn collega’s een grote taart 
gebracht en iedereen hartelijk be-
dankt voor het redden van het leven 
van mijn vader. Want zo is het!
 Nu pas realiseren we ons hoe be-
langrijk de eerste 6 minuten zijn . . .
Bij Gamma Aalsmeer weten ze dat: 
er is een defibrillator, BHV-ers die 
direct actie ondernemen en een pri-
ma nazorg!
Door deze ingezonden brief willen 
we Erwin, Wilma en al hun collega’s 
(van wie de namen niet allemaal 
weten) nogmaals, maar nu ter over-
staan van heel Aalsmeer, in het zon-
netje zetten. Dank, dank, dank!
Op het moment van schrijven van 
deze ingezonden brief ligt mijn va-
der nog in het ziekenhuis maar is 
zijn situatie stabiel.
Behandeling en revalidatie zal nog 
wel nodig zijn.
 
Fam. Hofman 

ingezonden
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Komkommertijd
Aalsmeer - Het is rustiger dan an-
ders in het gemeentehuis. Vakan-
tie: het zomerreces van de politiek 
zijn de oorzaken. Het gemeentehuis 
is open. Dat moet ook wel. Weet je 
dat het gemeentehuis jouw eigen-
dom is? Echt waar, het gemeente-
huis is eigendom van de burgers in 
Aalsmeer en Kudelstaart, met alles 
erop en eraan. ‘Je eigendom’ geldt 
tot op zekere hoogte. Het is niet de 
bedoeling dat je er vandoor gaat met 
de stoel van de burgemeester of de 
litho van Hare Majesteit van de wand 
in de raadszaal rukt en mee naar huis 
sjouwt.
Trouwens, je komt er niet eens zo-
maar binnen zonder pasje. Wel in de 
ruimte van de receptie waar ook de 
ANWB/VVV te vinden is, evenals de 
publieks balies. Maar daar mag je tij-
dens de openingstijden in. Op gezet-
te tijden zakt er in de publiekshal een 
groot hek naar beneden. Je kunt dan 
nog alleen bij de receptie terecht. In 
het zogenoemde oude gedeelte van 
het gemeentehuis kom je alleen bin-
nen als er iets is. Bijvoorbeeld op Ko-
rendag, muzikale optredens, recep-
ties en informatie avonden. En na-
tuurlijk kun je erin als er een openba-
re raadsvergadering is. Laatst was er 
veel publiek, allemaal eigenaren van 
het gemeentehuis, op de tribune van 
de raadszaal. Je weet wel, het ging 
over de voorgenomen bezuinigingen 
van de Stichting Kunst en Cultuur 
in Aalsmeer, Tafeltje Dekje en radio 
Aalsmeer. Bij dit soort onderwerpen 
slaat men op tilt en is de publieke tri-
bune vol met mensen die het college 
en de raadsleden ervan weerhouden 
om toch vooral geen foute beslissing 
te nemen. De raad bleek unaniem 
gevoelig voor de argumenten en be-
sloot om nog even niet te bezuini-
gen. Wel moet er binnenkort met 
de genoemde organisaties een ge-
sprek plaatsvinden en wat daar uit-
komt moeten we afwachten. Het is 
nog lang geen koek en ei, denk ik.

Het is dus een beetje komkommer-
tijd. Toch is er altijd wel iets op te 
merken. Na de vakantie verlaat het 
zeer gewaardeerde AB-raadslid Leo 
van Erp de politiek. Leo is de huidi-
ge eigenaar van ‘De Oude Veiling’ 
en dat vergt al zijn aandacht. Ik geef 
hem groot gelijk. Bovendien mag er 
geen politiek stempel op de hore-
ca gelegenheid gedrukt worden. Dat 
is natuurlijk ook niet zo, maar er zijn 
misschien altijd van die zeurpieten 
die dat vinden. Ikzelf ervaar ‘De Ou-
de Veiling’ nu als een gastvrije hore-
ca waar je gezellige mensen ontmoet 
aan de bar, op het terras of bij een 
heerlijk etentje.
AB is dus op zoek naar een vers 
raadslid.
PACT heeft nu al besloten om de ko-
mende verkiezingen weer met D66, 
GroenLinks en de Partij van de Ar-
beid in zee te gaan. De verkiezin-
gen zijn er pas over een kleine twee 
jaar, maar PACT heeft alvast dit be-
sluit genomen. Het zal ook wel nodig 
zijn, maar ik vind het niet goed van de 
PvdA, die zou, in tegenstelling tot de 
andere drie, best weer op eigen be-
nen kunnen staan.
Over de VVD hoorde ik dat Vivian 
Boerma niet meer terugkeert na de 
volgende verkiezingen. Het kan een 
gerucht zijn, maar ik zou het zonde 
vinden als het echt zo is.
Van het CDA vernam ik dat raadslid 
Joop Vuijk op het matje is geroepen 
omdat hij in het radio Aalsmeer pro-
gramma ‘politiek uur’ bij reporter Wil-
lem Barendsen uit de school geklapt 
heeft. Sjonge, sjonge...
Over het programma ‘politiek uur’  
(Aalsmeer actueel): Ik vind het nog-
al zwak dat dit programma op zwart 
gezet is. Wat nou komkommertijd? 
Er is altijd wel iets te melden. Ove-
rigens heb ik vernomen dat er enke-
le mensen plannen hebben om een 
kei-goed programma voor te berei-
den op politiek/informatief gebied. 
Inderdaad lijkt mij een frisse wind 
wel nodig bij radio Aalsmeer. In de 
zg. komkommertijd gebeurt er nog 
van alles dat je even moet weten. Ik 
let wel op.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Afsluiting Aalsmeerderweg 
Aalsmeer - Ook in de zomerperio-
de wordt volop gewerkt aan de om-
legging van de N201. In de komen-
de periode wordt een aantal krui-
sende wegen ter hoogte van het 
nieuwe tracé afgesloten. Dat is no-
dig voor het plaatsen van duikers 
onder de wegen, het verleggen van 
kabels, leidingen en riool en het 

aanleggen van tijdelijke omleggin-
gen. Van zaterdag 12 juli tot en met 
vrijdag 18 juli is de Aalsmeerderweg 
afgesloten voor autoverkeer. Ook in 
het weekend wordt gewerkt. Ver-
keer wordt met borden omgeleid via 
de Hornweg. De afsluiting geldt niet 
voor fietsers, hulpdiensten en lijn-
bussen.

Start baggerwerk kopsloten 
en Oosteinderweg 
Aalsmeer - Begin juli start aanne-
mer Verboon Maasland, in opdracht 
van de gemeente Aalsmeer, de pro-
vincie Noord Holland en het hoog-
heemraadschap van Rijnland met 
het baggeren van de kopsloten tus-
sen de ringvaart en de Uiterweg en 
Oosteinderweg. Ook de Oosteinder-
wegsloot wordt gebaggerd. Half ju-
ni is gestart met de voorbereiden-
de werkzaamheden. Eind november 
moet het werk klaar zijn. 
De Oosteinderwegsloot wordt van-
af de Oosteinderweg gebaggerd. 
De werkzaamheden langs de Oos-
teinderweg worden met een rijden-
de afzetting aangegeven. De bagger 
wordt daar met vrachtwagens afge-
voerd. 
Hier kunnen omwonenden enige 
hinder van ondervinden. Daarnaast 
wordt er vanuit percelen van eige-
naren gewerkt. Hierover neemt de 
aannemer vroegtijdig contact op 
met de desbetreffende eigenaren 

om afspraken te maken.
Bij de kopsloten worden twee uit-
voeringsmethodieken gebruikt. Bij 
de eerste methodiek wordt de bag-
ger opgeduwd met een zogenaam-
de schuifboot naar de kop van de 
sloot en vervolgens met een kraan 
in vrachtwagens geladen. De an-
dere methode die de aannemer ge-
bruikt is vanaf het water met een 
kraan en een bak.
In totaal wordt iets meer dan 10.000 
kuub baggerspecie verwijderd. On-
geveer 5.000 kuub komt uit de kop-
sloten en een even groot deel uit de 
Oosteinderwegsloot. Alle bagger-
specie wordt afgevoerd naar Meer-
grond in Hoofddorp voor verdere 
verwerking. De kosten van de werk-
zaamheden zijn ongeveer 900.000 
euro. Bewoners kunnen  vragen of 
klachten naar aanleiding van de uit-
voering van dit werk richten aan de 
gemeente via het e-mailadres: kop-
sloten@aalsmeer.nl

Doorvoering bijzondere regels bijstand 2008 

Gemeente ondersteunt gezinnen
Aalsmeer - Het is niet gemakkelijk 
om maand in maand uit van weinig 
geld de huur of andere vasten las-
ten te betalen. Laat staan kosten zo-
als een schoolreisje, kinderopvang 
en een computer. Het is goed om te 
weten dat de gemeente u soms kan 
ondersteunen bij het betalen van 
deze ‘bijzondere’ kosten. Dit doet de 
gemeente door het verlenen van bij-
zondere bijstand. Al deze regels zijn 
zeer handig en u kunt denken aan 
de kosten die hieronder staan be-
schreven.

Zwemles
Nederland is een waterrijk land. Ook 
de gemeente Aalsmeer en Uithoorn 
hebben vele waters. Is uw kind 6 jaar 
of ouder? Dan kunt u mogelijk een 
gedeelte van de zwemleskosten ver-
goed krijgen. Een computer is niet 
meer weg te denken uit onze maat-
schappij. Als u kind naar de middel-
bare school gaat kan de gemeente 
meebetalen aan een computer. Op 
deze wijze kan uw kind met behulp 
van een computer werkstukken en 
verslagen maken. 

Naar school gaan is voor kinderen 
best spannend. Op (of bij) de peu-
terspeelzaal kunnen kinderen voor-
zichtig wennen aan het naar ‘school 
gaan’. Ook is het belangrijk voor de 
spel- en taalontwikkeling. Als u wilt 
dat uw kind op peuterspeelzaal gaat, 
kan de gemeente een deel vergoe-
den. De bijzondere bijstand wordt 
niet aan iedereen verstrekt.  De bij-
zondere bijstand is alleen voor ou-
ders die een inkomen hebben rond 
het minimumniveau en weinig tot 
geen vermogen hebben. Als u twij-
felt of u in aanmerking komt voor 
bijzondere bijstand kunt altijd con-
tact met ons opnemen.

Meer informatie
Kortom de bijzondere bijstand heeft 
veel mogelijkheden om kinderen uit 
gezinnen met een minimuminko-
men te ondersteunen. De gemeen-
telijke regelingen zijn er niet voor 
niets. Wilt u hier meer weten over 
weten dan kunt u bellen met het 
cluster Werk en Bijstand op werk-
dagen tussen 9.00 en 11.00 uur naar 
0297-513155.

Andere route fietspad Bilderdammerweg 
Bouwactiviteiten voor 
‘Westeinderpark’ gestart
Kudelstaart - Er zijn activiteiten te 
bespeuren op de bouwlocatie ‘West-
einderpark’ aan de Bilderdammer-
weg. De grond wordt bewerkt en 
het tot nu toe braakliggend weiland 
zal over enige tijd een ware meta-
morfose ondergaan. Voordat de hui-
zen er staan, moet nog heel wat ge-
beuren natuurlijk, maar een begin 
is nu gemaakt. Dat houdt wel in dat 
fietsers niet meer van het parallel 

aan de bouwlocatie gelegen fiets-
pad gebruik kunnen maken. Aan 
een alternatief is gedacht. Gelukkig 
niet de weg op, maar het zandpad 
op. Dat pad slaat rechts de bouwlo-
catie op en de route wordt met bor-
den aangegeven. 
Echt goed voor de banden zal het 
wel niet zijn, al die steentjes, maar 
troost is wel dat het ‘zandpad’ 
slechts een tijdelijk karakter heeft.

‘Meer inzetten op preventief ondersteunen gezinnen’

Conceptnota over jeugd- 
en gezinsbeleid vrijgegeven
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft in de 
vergadering van dinsdag 1 juli de 
conceptbeleidsnota Ondernemend 
Jeugd- en Gezinsbeleid vrijgegeven 
voor formele inspraak. In deze no-
ta geeft de gemeente aan wat er de 
komende vier jaar wordt gedaan om 
te zorgen voor een veilige en gezon-
de leefomgeving. 
De gemeente Aalsmeer vindt het 
belangrijk dat kinderen en jonge-
ren in een veilige en gezonde om-
geving opgroeien. Alle kinderen en 
jongeren moeten zich zo goed mo-
gelijk ontwikkelen, zodat zij later op 
eigen benen kunnen staan. De ou-
ders zijn daarvoor in eerste instan-
tie verantwoordelijk. De gemeen-
te zorgt ervoor dat alle kinderen 
naar school (kunnen) gaan, kun-
nen spelen, kunnen sporten en zich 
cultureel kunnen ontwikkelen. Ook 
zorgt de gemeente dat er voldoen-
de gebouwen en speelplekken zijn 
voor activiteiten maar ook voor kin-
deropvang. Als kinderen of ouders 
problemen ondervinden bij het op-
groeien of opvoeden, dan zorgt de 
gemeente, dat er snel, goede hulp 
kan worden geboden. Wethouder 
Jaap Overbeek heeft maandag 7 juli 
tijdens een gesprek met de pers na-
der uitleg gegeven over de concept-
nota die in totaal 67 pagina’s bevat.

Goede basisvoorzieningen
Kort samengevat komt het er op 
neer dat in de gemeente Aalsmeer 
27 procent van de bevolking de leef-
tijd van 0 tot 23 jaar heeft en omdat 
de kinderen en jongeren daarmee 
een belangrijk deel van de bevol-
king uitmaken, is voor de gemeen-
te specifiek jeugd- en gezinsbeleid 
belangrijk. Zij vormen immers de 
toekomst van Aalsmeer en de ge-
meente heeft de ambitie om voor 
deze kinderen en jongeren de beste 
condities te creëren om zich zo op-
timaal te ontwikkelen en zal daar de 
komende jaren invulling aan geven 
door te investeren in goede algeme-
ne voorzieningen die laagdrempe-
lig toegankelijk zijn voor alle jonge-
ren en gezinnen. Indien nodig wordt 
snel een lichte vorm van ondersteu-
ning geboden aan jongeren en ou-
ders. De gemeente Aalsmeer zal 
vormgeven aan de sluitende jeugd-

ketens door goede afspraken te ma-
ken met de stadsregio over aanslui-
ting met de jeugdzorg en met het 
onderwijs. De centrale ambitie van 
de gemeente Aalsmeer is samen 
met de gezinnen de optimale ont-
wikkelingsvoorwaarden te creëren 
voor de Aalsmeerse jongeren in de 
leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar 
om veilig en gezond op te groeien 
voor optimale ontwikkeling en ont-
plooiing en deelname aan de maat-
schappij. De komende jaren inves-
teert de gemeente in goede basis-
voorzieningen door te zorgen voor 
accommodaties in de wijken Oost, 
Kudelstaart en Stommeer/Centrum 
die geschikt zijn voor het laagdrem-
pelig jeugd- en jongerenwerk. Ook 
in kwalitatief en voldoende jeugd- 
en jongerenwerk en actieve betrok-
kenheid van jongeren bij het vormen 
en uitvoeren van het beleid (politie-
ke en maatschappelijke jeugdpar-
ticipatie). Buitenspeelruimten die 
aansluiten op de behoeften van de 
kinderen en jongeren en het ac-
tief benutten van deze buitenruim-
ten voor activiteiten worden ook ge-
noemd en dat geldt ook voor een 
optimaal bereik van alle Aalsmeer-
se gezinnen door de jeugdgezond-
heidszorg. Een evenwicht in de 
vraag en aanbod naar kinderopvang 
(en buitenschoolse opvang), het 
peuterspeelzaalwerk dat voor ieder-
een even toegankelijk is en sportac-
tiviteiten, culturele en creatieve acti-
viteiten die laagdrempelig zijn horen 
er ook zeker bij. 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Naast basisvoorzieningen zal de ge-
meente ook zorgen dat er snelle en 
lichte extra ondersteuning kan wor-
den geboden. Daarvoor stelt de ge-
meente zich de volgende doelen: 
voor alle gezinnen is er laagdrempe-
lige opvoedondersteuning beschik-
baar en in 2011 is er in de gemeente 
Aalsmeer een Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Uit meerdere onderzoe-
ken blijkt dat het goed gaat met de 
overgrote groep van de Aalsmeer-
se jongeren en hun thuissituatie. Dit 
betekent overigens niet dat het op-
voeden een fluitje van een cent is. 
Veel ouders worstelen met hun op-
voedingstaak en wethouder Jaap 
Overbeek wil dan ook veel meer 

inzetten op het preventief onder-
steunen van gezinnen. Het voorko-
men is beter dan genezen. Daarom 
moet er voor jongeren en gezinnen 
die het op eigen kracht niet kunnen 
een goed functionerend netwerk 
en aanbod van hulp en zorg zijn. 
Zo vroeg mogelijk, zo laagdrempe-
lig mogelijk, zo licht mogelijk, toe-
gesneden op de situatie en dicht 
bij huis een Loket voor opvoedings-
vragen en ondersteuning, het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. (Over-
matig) alcohol- en drugsgebruik 
wordt voorkomen door het inzet-
ten van preventieve programma’s, 
het reduceren van overlastgevende 
groepen door gerichte aanpakken 
en onderwijsachterstanden voorko-
men met het onderwijskansenbe-
leid, samenwerking en afstemming 
binnen de Brede School horen er 
ook bij. Dat geldt ook voor het mo-
gelijk maken van maatschappelijke 
stages door invulling te geven aan 
de makelaarsfunctie. De gemeente 
heeft als regisseur van de beleids-
keten ook de verantwoordelijkheid 
om sluitende afspraken te maken 
tussen de samenwerkende instellin-
gen en toe te zien op de daadwer-
kelijke realisatie van samenwerking 
en afstemming. Om de regiefunctie 
in te nemen investeert de gemeen-
te de komende jaren in het maken 
en vastleggen van sluitende afspra-
ken met lokale uitvoeringsorganisa-
ties over samenwerking en afstem-
ming en dat geldt ook voor afspra-
ken met bovenlokale beleidsverant-
woordelijkheden en voor het daad-
werkelijk organiseren en faciliteren 
van de samenwerkingsverbanden 
en netwerken. 
De conceptbeleidsnota ligt voor 
een ieder ter inzage tot 29 augus-
tus 2008, in het gemeentehuis van 
Aalsmeer op werkdagen van 08.30 
tot 17.00 uur en op woensdag tot 
20.00 uur. Gedurende deze peri-
ode kan een ieder een mondelin-
ge of schriftelijke reactie kenbaar 
maken. Schriftelijke reacties kun-
nen worden gericht aan: Gemeen-
te Aalsmeer, afdeling Maatschap-
pij en Ruimte, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer. Voor mondelinge ziens-
wijzen kunt u zich wenden tot me-
vrouw Wilma Smit voor het maken 
van een afspraak.

                                                                                                                                  Voorzieningen voor jongeren...

Hete barbecue
Kudelstaart - Een gezellige barbe-
cue in de Leeghwaterstraat dreigde 
dinsdagavond 1 juli uit te lopen op 
een zeer warm avondje toen rond 
20.30 uur brand ontstond. Door een 
gasfles te ontkoppelen kon gro-
ter onheil worden voorkomen en 
er deed zich geen persoonlijk let-
sel voor. 

Snelheidsduivel 
Aalsmeer - De politie heeft donder-
dagavond 3 juli omstreeks 20.00 uur 
het rijbewijs ingevorderd van een 34 
jarige automobilist uit Aalsmeer. Hij 
reed ter hoogte van de Zwarteweg 
en de Lakenblekerstraat maar liefst 
120 kilometer per uur en hier is 50 
km/uur toegestaan. 

Verdachte 
bewegingen
Kudelstaart - Bewoners van de 
Haya van Somerenstraat hebben 
woensdagavond 2 juli tussen 19.00 
en 21.00 uur enkele malen verdach-
te bewegingen, waarbij twee perso-
nenauto’s van het merk BMW be-
trokken waren, in de buurt waarge-
nomen en hebben voor alle zeker-
heid de hulp van de politie inge-
roepen. De personenauto’s zijn niet 
aangetroffen.

Seringenstruiken 
vernield
Aalsmeer - Een groep van negen-
tien scouts werd woensdag 2 juli 
omstreeks 08.30 uur met vier boten 
naar een van de eilandjes in de Klei-
ne Poel gevaren teneinde zich daar 
te vermaken. Het vermaak bleek la-
ter te bestaan uit het lostrekken van 
circa 25 seringenstruiken, een scha-
depost van ongeveer achthonderd 
euro. Tevens vond er een behoorlij-
ke vervuiling plaats. De politie heeft 
in totaal vier verdachten gehoord en 
de verdere afwikkeling is via het Bu-
reau HALT geregeld. 

Aanrijding op de Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Drie personen zijn zaterdagavond 5 juli rond 18.30 uur overge-
bracht naar het ziekenhuis. Dit gebeurde na een aanrijding op de Aalsmeer-
derweg waarbij twee auto’s betrokken waren. De ene auto werd bestuurd 
door een automobilist met een Pools paspoort en bij hem werd een drank-
lucht geconstateerd. Het afnemen van een blaastest bleek niet mogelijk 
want de man bleek letsel opgelopen te hebben en hij werd overgebracht 
naar het VU-ziekenhuis. Ook een echtpaar bleek letsel opgelopen te heb-
ben en zij werden overgebracht naar het Lucas Ziekenhuis. Een van de twee 
auto’s belandde door de aanrijding in een sloot. 
Foto: Ronald van Doorn.

Woninginbraken
Aalsmeer - Een woning aan Cal-
veslo in Kudelstaart heeft dinsdag 
1 juli bezoek gekregen van onge-
node gasten. De voordeur van de 
woning vertoonde braakschade en 
voor zover bekend is er niets weg-
genomen. 
Bij een woning aan de Perronzijde in 
Aalsmeer werd de dochter des hui-
zes op zondag 6 juli tussen 06.00 en 
06.30 uur wakker gemaakt door een 
vreemd geluid. Zij trof in de dak-
goot van woning een jongeman aan 
die bezig was met het oprollen van 
een rolgordijn. Het bleek te gaan om 

een jongen van begin twintig jaar 
met een slank postuur en blond, 
kort krullend haar. Hij droeg een ro-
ze trui met beige opdruk en de trui 
was voorzien van letters en cijfers 
en verder droeg hij een lichtblauwe 
spijkerbroek. De politie zoekt moge-
lijke getuigen en zij worden vrien-
delijk verzocht te bellen naar 0900-
8844. 
Bij een woning aan de Oostein-
derweg werd maandag 7 juli tus-
sen 09.30 en 11.30 uur een ruit in-
gegooid en daarna werd de woning 
betreden. Het is nog onbekend of er 
goederen zijn weggenomen. 
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Sander en Mirjam in hun Olympische outfit. (foto: Venetia Berk)

Mirjam de Koning en Sander Berk
goed aangekleed voor Peking
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
werd in Almere het Olympische en 
Paralympische Team overgedragen 
aan de beide chefs de mission. Bij 
die gelegenheid mochten de atle-
ten alvast even wennen aan de pak-
ken die straks in Peking bij de ope-
ningsceremonie worden gedragen. 
Triatleet Sander Berk van het Ocea-
nus/Multi Supplies Triathlon Team 
en paralympisch zwemster Mir-
jam de Koning van Oceanus waren 
daarbij aanwezig.
Het topsportcentrum was bij aan-

komst aangekleed in authentiek 
Hollandse stijl. Tijdens de presen-
tatie van de kleding in de aangren-
zende hal werd dit in sneltreinvaart 
omgebouwd tot een typisch Chine-
se omgeving. 
Ondanks de afwezigheid van een 
aantal erkende toppers, was het 
toch gezellig druk en kregen de at-
leten al snel een teamgevoel. Dat 
gevoel werd alleen maar versterkt 
toen ze na de presentatie van de 
sportkleding van Asics hun offici-
ele pakken van Suit Supply moch-

ten aantrekken. In deze outfit wer-
den ze even later door NOC*NSF 
voorzitter Erica Terpstra overgedra-
gen aan Charles van Commenee en 
Thea Limbach.
Waar Sander en Mirjam normaal 
gesproken in Aalsmeer trainden, 
zijn ze nu door de verbouwing van 
de Waterlelie goed opgevangen 
door de mensen van de Estafette 
in Nieuw-Vennep. Daar zullen zij de 
komende weken trainen voordat ze 
voor de laatste voorbereidingen ver-
trekken naar Korea. 

Jan en Timo Koopstra bij 
Frisian Solar Challenge
Rijsenhout - Eind juni hebben Jan 
en Timo Koopstra uit Rijsenhout 
voor de 2e keer deelgenomen aan 
de Frisian Solar Challenge, een race 
voor zonneboten over 220 kilome-
ter in 6 dagen langs de route van de 
Elfstedentocht in Friesland.
Tijdens deze 2e editie is deelge-
nomen door 9 landen, waaronder 
Duitsland, Brazilie, Zweden en Po-
len. De deelnemende teams komen 
van universiteiten, technische scho-
len, bedrijfsleven en enkele privé 
teams. Er werd gestreden in 3 klas-
sen. Met hun zonneboot, de Solar 
Manta, kwamen Jan en Timo uit in 
de B-klasse (standaard klasse met 2 
persoons boten) waarbij goed werd 
gepresteerd met twee etappe over-
winningen. 

Tijdens de 6e en laatste etappe had 
ook de Solar Manta een mindere 
dag met als resultaat een 4e plaats 
in het eindklassement in een totaal-
tijd van 23 uur en 32 minuten. Win-
naar van deze klasse werd het BOB 
Solarteam uit Joure in 22:30 uur.
In de A-klasse (standaard klas-
se 1 persoon) was de Hanze Hoge 
school uit Groningen winnaar in een 
snelle tijd van 17:39 uur.
Favoriet TU-delft (ook bekend van 
de zonneautorace in Australië) 
bleek dit jaar weer onverslaanbaar 
in de open klasse met een eindtijd 
van 12:05 uur.
Van de 49 gestarte zonneboten wis-
ten 32 de finish in Leeuwarden te 
halen. 
De overige hadden te kampen met 

een gebrek aan snelheid, mechani-
sche pech, en zelfs uitputting. Ook 
werd de race over de Friese wateren 
in het begin van de week bemoei-
lijkt door een stormachtige wind 
waardoor 3 boten omsloegen.
Bij deze Elfstedentocht is het tradi-
tionele klunen ook een onderdeel 
van de race. 
De boten moesten 2 dijken passe-
ren en dat mocht alleen met spier-
kracht van 4 of 5 teamleden. Vooral 
voor de buitenlandse teams lever-
de dit soms de nodige problemen 
op, maar voor wie het kunstje ver-
staat, betekent het een oponthoud 
van slechts enkele minuten.
Deze 2e Frisian Solar Challenge de-
monstreerde een zeer hoog niveau 
van zonnebootracen: maar liefst 24 
boten slaagden erin de 220 kilome-
ter binnen 24 uur te voltooien en 
dit uitsluitend op zonne-energie. In 
2010 wordt volgende Frisian Solar 
Challenge gehouden met 80 teams 
uit de hele wereld.

Midzomernacht zwemfeest 
in Oosterbad groot succes!
Aalsmeer - Op 21 juni werd voor 
het eerst het midzomernacht zwem-
feest gevierd. Er werd eerst op een 
groot scherm voetbal gekeken, een 
enigszins treurige wedstrijd, maar 
dat mocht de pret niet drukken.
Het zwembad was omgetoverd tot 
een sfeervol geheel. Overal ston-
den waxinelichtjes en op het water 
dreven brandende vuurkorven. Om 
23.00 uur werd het startsein gege-
ven om te gaan zwemmen. Er werd 

een uur lang gezwommen door jong 
en oud.  Ongeveer 70 man waren er 
om deze avond te vieren. Veel be-
zoekers hebben een uur lang ge-
zwommen om daarna te genieten 
van een hapje, een drankje en een 
lekker muziekje. Kortom het was 
een groot succes. Volgend jaar op 
21 juni word er weer een leuk mid-
zomernacht zwemfeest georgani-
seerd, dus dan bent u weer van har-
te welkom.

Watertoren toernooi gaat 
weer van start
Aalsmeer - Op zaterdag 26 juli start 
het 4e Open Tennis2Tennis Waterto-
ren Dubbel Toernooi op het sport-
park Racketsport. Net zoals voor-
gaande jaren worden weer veel in-
schrijvingen verwacht. Vorig jaar 
waren dit er 218 en dit jaar waar-
schijnlijk meer. De inschrijvingen 
stromen binnen en als u nu nog wilt 
inschrijven, moet u dit snel doen, 

want dit kan nog tot en met 13 juli.
Geprobeerd wordt er voor de vrijwil-
ligers van tennis2tennis, weer een-
geweldige week van te maken met 
de nodige mooie wedstrijden. Na-
tuurlijk hoopt men op mooi weer! 
Het toernooi is van 26 juli tot en met  
3 augustus bij Tennis2Tennis  gele-
gen aan de Beethovenlaan 114 in 
Aalsmeer. 

PV De Telegraaf
Mooie prestatie Rob Koers
Aalsmeer - Zaterdag 5 juli werden 
er twee wedstrijden gehouden. De 
eerste was een jonge duivenvlucht 
vanuit Strombeek, ongeveer 156 ki-
lometer tot Aalsmeer. 
De allersnelste van dit concours 
werd geklokt door Rob Koers met 
tevens de eerste prijs in District Am-
sterdam. Een hele mooie prestatie. 
Op deze vlucht waren er vrijdag-
avond bij PV De telegraafa 825 dui-
ven ingekorfd. Rob zijn duif haalde 
een snelheid van 90 kilometer per 
uur. De uitslag:
1. R. Koers. 2. C. v. Vliet. 3. Comb. v. 
Ackooy. 4. V. Leeuwen/v. Grieken. 5. 
J. Spook. 6. Comb. Wiersma en zn. 
7. G. v.d. bergen. 8. P. v.d. Meyden. 
9. A. v.d. Wie. 10. Th. v.d. Wie. 11. M. 
de Block. 12. J. v. Duren. 13. J. Vijf-
huizen. 14. Hespe en Spook. 15. J. 
Kluinhaar en dr. 16. D. Baars. 17. J. 
v. Dijk. 18. H. Spaargaren. 19. B. de 
Groot. 
De tweede vlucht was vanuit het 
Zuidfranse Montauban. Afstand tot 
Aalsmeer ongeveer 950 kilometer. 

De eerste prijs werd gewonnen door 
de voorzitter, Jacco Vijfhuizen. De 
uitslag:
1. J. Vijfhuizen. 2. H. Spaargaren. 3. 
J. v. Dijjk. 4. P. v.d. Meyden.
Op zondag weer de vlucht Tours ver-
vlogen. De afstand tot Aalsmeer be-
draagt ongeveer 615 kilometer. Met 
de wind op de staart kwamen ze su-
persnel naar huis. 
De eerste duif van Comb. v. Ackooy 
haalde een snelheid van ongeveer 
105 kilometer per uur en dat is voor 
zo’n verre vlucht echt hard! De uit-
slag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. V. Leeuwen/
v. Grieken. 3. Hespe en Spook. 4. J. 
Vijfhuizen. 5. Comb. Wiersma en zn. 
6. C. v. Vliet. 7. J. v. Duren. 8. J. v. Dijk. 
9. P. v.d. Meyden.

Tussenstand ploegenklassement
1. V. Vliet Lasbedrijf 10026
2. Oerlemans Confectie 9459
3. Zuivelsp. Langelaan 9323
4. A.A. Sloopwerken 9038
5. Bosman Kassenbouw 8017

Midgetgolfbaan zaterdag gesloten
Aalsmeer - Op zaterdag 12 juli 
wordt voor de achtste keer het 12 
uurs-koppeltoernooi gehouden op 
de banen van MGC Aalsmeer in de 
Hornmeer aan de Beethovenlaan.
Vanaf 10.00 uur starten de koppels 
voor hun acht omlopen, van achttien 
holes. Waarschijnlijk doen 15 kop-
pels aan dit evenement mee. Het 
betreft een bondstoernooi, zodat de 
baan de gehele dag gesloten zal zijn 
voor recreatiegolfers. Voor de spe-
lers is er na ronde 6 een maaltijd, 
waarna de twee finaleronden vol-
gen. Vooral de spelers van de eigen 
vereniging, aangevuld met deelne-
mers uit vooral district west zullen 
acte de présence geven.
De titel van dit evenement geeft het 
al aan; rond 22.00 uur wordt de slui-
ting verwacht. 

Publiek is welkom om dit staaltje 
van ongetwijfeld topomidgetgolf bij 
te wonen.
Openingstijden van de midgetgolf-
baan: dagelijks van 13.00 tot 17.00 
uur. Toegangsprijzen: jeugd tot en 
met 12 jaar 2,50 euro; volwassenen 
3 euro, groepen vanaf 15 personen 
10% korting op de toegangsprijs.

Zomercompetitie
Onlangs is de eerste zomercompeti-
tie afgerond voor de clubleden. Over 
24 ronden ging de overwinning naar 
Remon Verveer met een gemiddelde 
score van 29,38 slagen per ronde. 
Nummer twee werd Hans Brood-
bakker en als derde kwam Els v.d. 
Stroom in de boeken. Een twaalf-
tal leden heeft de competitie uitge-
speeld.

Politie koninkrijkspelen softbal-
toernooi 22 juli bij Thamen
Uithoorn - Dit jaar worden de poli-
tie koninkrijkspelen van 18 tot 27 juli 
in Amsterdam gehouden, waarbij er 
ook nog een ‘uitstapje’ is naar an-
dere omgevingen. Zo wordt op het 
Muiderstrand een manifestatie ge-
houden, zullen de Antilliaanse en 
Surinaamse collega’s en hun gezin-
nen ook het Rotterdamse zomercar-
naval bezoeken, én wordt er gesoft-
bald bij honk en softbalvereniging 
Thamen aan de Vuurlijn 24 in De 
Kwakel (Uithoorn, http://www.tha-
men.info). Bij de Koninkrijkspelen 
staat het contact en verbroedering 
tussen verschillende culturen cen-
traal. Winnen is een mooie bijkom-

stigheid, maar culturele uitwisse-
ling, sportiviteit, wederzijdse waar-
dering, begrip en respect zijn rede-
nen voor één groot feest! 
Iedereen is van harte welkom bij 
Thamen om van dit feest mee te ge-
nieten. Vanaf 10.30 binden de soft-
balteams van de politiekorpsen van 
Aruba, Bonaire, Curaçao en Neder-
land de strijd met elkaar aan. De fi-
nale wordt om 16.30 gespeeld, waar-
bij de burgemeester van Uithoorn 
de eerste bal zal werpen. De toe-
gang voor alle wedstrijden is gratis. 
Vanaf 17.00 uur gaat het feest ver-
der met een barbecue en een disco-
theek met swingende muziek. 

Opgeven voor Open 
Toernooi TV Kudelstaart
Kudelstaart - Tot en met donder-
dag 10 juli 24.00 uur is er nog een 
mogelijkheid om je op te geven voor 
het 15de Kudelstaart Open voor 
dubbels. Vanwege problemen met 
de server is de sluitingsdatum uit-
gesteld. Inschrijven kan nu nog via 

onderstaand mailadres.
Vermeld in je mailtje je NAW gege-
vens, natuurlijk de gegevens van je 
partner, lidnummer van de KNLTB, 
en je verhinderingen.
Stuur je mailtje naar: w.hulsbos@
zonnet.nl

B&W kijken terug op 
unieke sportopleiding
Aalsmeer - Burgemeester Litjens 
en wethouder Overbeek kregen on-
langs door het bestuur van hand-
balvereniging FIQAS Aalsmeer een 
boekje overhandigd over de nieu-
we talentenopleiding. Bij deze unie-
ke opleiding doen sportieve jongens 
niet alleen aan handbaltraining, 
maar krijgen ze - net als bij Ajax - 
allerlei verschillende sporten voor-
geschoteld. In het boekje staan fo-
to’s en uitspraken van spelers en 
hun ouders, als herinnering aan het 
allereerste seizoen van de talenten-
opleiding.
Met het fraaie boekje over de talen-
tenopleiding in de hand, gingen bei-
den even met de gedachten terug 
naar een paar mooie momenten van 
dat eerste seizoen. Burgemeester 
Pieter Litjens stond weer, gehuld in 
sporttenue, met een bal in zijn han-
den, klaar om de talentenopleiding 
met een krachtige worp van start te 
laten gaan. Een spannend en uniek 
moment dat ook nog eens door vele 
media werd vastgelegd.
Door de contacten met de club heeft 

hij het initiatief bewust van nabij ge-
volgd. Het bevestigde wat hij eigen-
lijk al een tijdje wist; een teamsport 
is veel meer dan proberen zo goed 
mogelijk te worden in de sport zelf. 
Het samenwerken, het sociale as-
pect, de vele actieve vrijwilligers, de 
ouders er omheen; al die aspecten 
zorgen voor groei. Groei van de kin-
deren, groei van de club en dus ook 
groei van Aalsmeer.
Wethouder Jaap Overbeek zat weer 
even als medecoach op de bank tij-
dens een wedstrijd van het talen-
tenteam. De vreugde van het sco-
ren, ergernis als het even niet wil 
lukken, de enorme conditie van de 
jonge spelers, de wil om goed sa-
men te spelen en natuurlijk het po-
sitieve coachen dat onderdeel uit-
maakt van het talentenprogramma.
Een uniek programma dat door zo-
wel Pieter Litjens als Jaap Overbeek 
van harte wordt toegejuicht. Beiden 
dragen de sport in Aalsmeer een 
zeer warm hart toe. Als ambitieuze 
club is FIQAS Aalsmeer daar uiter-
aard heel blij mee.

Cobie winnaar Parochiehuis
Aalsmeer - Op de laatst gespeelde 
kaartavond is Cobie v.d. Meer eerste 
geworden bij het klaverjassen met 
5331 punten. Op de 2e plaats Rinus 
Buskermolen met 5323 punten, 3e 
H. Könst met 5298 punten en op de 
4e plaats eindigde  Anton van Rijn 

met 5082 punten. Bij het pandoeren 
was de 1e plats voor Tom Verlaan 
met 700 punten, 2e werd Dora Wit-
tebol met 630 punten, op de derde 
plaats Kees v.d. Meer met 585 pun-
ten en tenslotte  Wim Buskermolen 
op de vierde plaats met 485 punten.

Zaterdag 16 juli wakeboard 
clinic jeugd 2008
Aalsmeer - Heb je je altijd al afge-
vraagd hoe het voelde om op het 
water te staan en wil je kennis ma-
ken met het geweldige wakeboar-
den? Dat kan bij Waterski vereni-
ging Aalsmeer! Op 16 juli wordt een 
jeugd wakeboard clinic georgani-
seerd op het surfeiland. De jeugd 
clinic is voor kids van 8 tot en met 16 

jaar. Iedereen kan 3 sets wakeboar-
den, waarbij er tussen de sets door 
limonade met wat lekkers genuttigd 
kan worden en er voor een lunch 
wordt gezorgd. Kijk voor meer in-
formatie en inschrijvingen op www.
wsva.nl.  Bij slecht weer kan dit eve-
nement verschoven worden naar 26 
juli.


