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Plan voor glastuinbouw in Rijsenhout definitief

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

“Achter in de tuin kijk je tegen een
glazen wand van twaalf meter aan”
Aalsmeer - Een groot aantal bewoners uit Rijsenhout is niet blij met de
wijze waarop de gemeente Haarlemmermeer het herstructeringsplan voor de glastuinbouw in Rijsenhout gaat uitvoeren. Ondanks
dat de bewoners hebben aangedrongen op wijziging van het plan
heeft de gemeente het plan onlangs goedgekeurd. Het herstructeringsplan is erop gericht om een
aantal van de huidige glastuinbouw
locaties op te knappen. Deze kassen worden gekenmerkt door een
verouderde structuur, leegstand en
strijdig gebruik.

Een ondernemer in het gebied vertelt: “Veel mensen willen hun grond
best verkopen omdat het hun oudedagvoorziening is, maar er zijn er
ook bij die het geld helemaal niet
nodig hebben en die lekker blijven
zitten. Zo heeft de gemeente mij
aangeboden om de grond van mijn
buurman te kopen, maar wat heb ik
daaraan?
De gemeente wil natuurlijk het liefste het hele gebied vol met kassen
zetten maar dat kan nu niet. Wij
hebben verschillende raadsvergaderingen bijgewoond en onze onvrede kenbaar gemaakt maar er
wordt niet geluisterd. Negentig procent van de bewoners is het namelijk niet eens met het plan. De gemeente moet het plan wel doorzetten omdat ze anders hun subsidie verliezen. Volgens ons kan het
gebied namelijk ook op een andere manier worden ingevuld, namelijk door middel van het maken van
een recreatiegebied. Achter het hotel Van der Valk ligt een strook van
wel 600 meter die prachtig op het

De bewoners in het herstructureringsgebied vinden echter het plan
veel te ver gaan.
“Veel mensen zitten als het plan
doorgaat achter in hun tuin tegen
een glazen wand van twaalf meter
aan te kijken.” Probleem voor de gemeente is dat veel bewoners hun
grond niet willen verkopen en dat er
daardoor geen grote stukken grond
beschikbaar zijn”, aldus een bezorgde bewoner.

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:

Nu het herstructureringsplan er definitief is doorgedrukt is er niets meer
dat de bewoners kunnen doen. Er is
echter nog genoeg onduidelijkheid.

• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

www.pietdupau.nl

Elke donderdagmiddag vanaf
13.00 uur kunt u terecht op

www.meerbode.nl

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST

Laat de gemeente Haarlemmermeer
het hierbij? Of wil men toch het hele gebied herstructureren met daarbij alle gevolgen van dien. De bewoners wachten met spanning af.
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Autobedrijf P. du Pau

Wilt u op uw vakantie-adres het
plaatselijk nieuws niet missen?
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Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Aalsmeer - Donderdag en vrijdag
waren al heerlijke dagen, maar zaterdag spande de kroon wat betreft het
zomerse weer. Door de hoge luchtvochtigheid was het voor het weekend nog echt broeierig. Een lokaal
buitje loste dat gelukkig weer op. Zaterdag was het echter fantastisch zomerweer. Dat was goed te merken op
het vernieuwde Surfeiland dat enorm
druk was. Ook de Westeinder lag traditiegetrouw ‘bezaaid’ met boten en
bootjes. Een goede blik op het recreatie-eiland èn de wijdse Poel kreeg je
pas echt boven op de watertoren, die
dit weekend open was voor publiek.
Zaterdag bezochten zo’n 70 mensen de toren. Zondag viel het weer
een beetje tegen maar dat weerhield
een groot aantal watertoeristen er
niet van de Poel op te gaan. Ook de
watertoren deed weer goede zaken.
Ruim 100 bezoekers, onder wie diverse buitenlandse toeristen, werden
geteld. Kortom: het was een mooi recreëer- en watersportweekend!

15 stuks!

van € 18.695,- nu

€ 12.995,-

Maximaal
1 per klant

www.vankouwen.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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Houd de dief! ... buiten de deur
Wist u dat 90 procent van de
inbraken een zogenaamde
‘gelegenheidsinbraak’ is?
of dat een inbreker gemiddeld
maar 30 seconden nodig heeft
om binnen te komen?
en dat u 50 procent van de
inbraken met eenvoudige
middelen kunt voorkomen?
U heeft 95 procent minder kans op inbraak met sloten die het
Politiekeurmerk Veilig Wonen bezitten. Kijk voor tips én gratis
advies op www.politiekeurmerk.nl
Zomervakantietips
• Laat iemand regelmatig de brievenbus legen;
• Laat de post uit het zicht neerleggen;
• Spreek niet op uw antwoordapparaat in dat u met vakantie bent;
• Vraag de buren een oogje in het zeil te houden;
• Laat de buren weten waar u in geval van nood te bereiken bent.
Als het toch misgaat, belt u dan tijdens een inbraak of bij
verdachte omstandigheden direct de politie via 112. Indien de
inbraak al heeft plaatsgevonden belt u dan direct 0900 8844.
Belangrijk hierbij is dat u niks aanraakt en alles laat liggen zoals
u het aantreft. U voorkomt hiermee dat sporen worden uitgewist.

Foto sturen is kansmaken op 100 euro

Leukste tuin van deze
week is in Rijsenhout
Rijsenhout - In de Blauwe Beugelstraat 28 te Rijsenhout is deze gezellige, sfeervolle tuin te vinden. Het
kan niet anders of het moet goed
toeven zijn in de teakhouten stoel
links op de foto.
De familie Van der Lugt die hier
woont is vast en zeker trots op hun
‘stek’ achter het huis. Trouwens, dat
zijn veel meer mensen; de redactie

heeft alweer tientallen foto’s ontvangen. Voorlopig gaat de ‘tuinenactie’ nog wel even door. Wilt u kans
maken op de 100 euro die voor de
allermooiste tuin wordt uitgereikt?
Stuur dan uw tuinfoto (balkon, terras, etc.) naar de redactie:
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Chevrolet N ira SW
1.6 Spirit Airco Liub
mted Edition
Slechts
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gebied aansluit. Als ze dat erbij betrekken zit je tegen de Westeinderplas aan en kan je er een prachtig
gebied van maken waar bewoners
ook nog iets aan hebben. Nu wordt
het gebied volgebouwd met kassen
die voornamlijk door kwekers uit het
Westland zullen worden bemand.
Uit Aalsmeer heeft namelijk geen
enkele kweker interesse getoond
omdat deze al op een goede plek
zitten of ze stoppen ermee. Dit hele
plan zou er op gericht moeten zijn
de economie en de bloemenveiling
in Aalsmeer sterker te maken. Daar
is met dit plan geen sprake van. Wij
zijn als bewoners erg gedesillusioneerd in de gang van zaken.”

Mooi watersportweekend
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Verwarming
Koeling
Ventilatie

Op het gehele
Grohe assortiment
de hele maand juli
geen 19% BTW!
Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl

zin om te zwemmen...??

tijdens de zomervakantie
kan dit altijd in zwembad ‘’de Waterlelie’’ !
*kijk op www.esa-aalsmeer.nl of vraag de openingstijdenfolder aan
(telefoon: 0297-322022)
Dreef 7 – Aalsmeer.

Met Wittebol Wijn voordelig de zomer door!
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

%
WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Nu nog extra
korting op vele
reeds afgeprijsde
artikelen bij
Blok mode

Amstelplein 19, Uithoorn T 0297 - 561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert T 020 - 6462656
www.blokmode.nl info@blokmode.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft witte
teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed,
witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met
adres. Haar naam is “Muis”.
- Mosland in Kudelstaart, rode poes met wit op snuit en witte
pootjes, heeft zwart bandje met naamkokertje om. Ze heet “Mini”
en is 13 jaar oud.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, zwarte kater met witte bef en
pootjes. Is vrij slank en 1 jaar oud. Naam “Bodhi.
- Poes naam “Pepsie”, grijs-zwart, l. voorpoot wit, witte bef.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, lapjespoes, 6 jaar, ze heet “Lapje”.
Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak, Aalsmeer.

Aalsmeer - Na enkele maanden van
voorbereiding hebben Cardanus en
de gemeente Aalsmeer donderdag 2
juli jl. een contract met prestatieafspraken getekend voor de duur van
anderhalf jaar. Het contract werd
getekend door Johan Zoutberg, directeur Cardanus en Jaap Overbeek, verantwoordelijk wethouder
voor onder andere jeugd- en jongerenbeleid en sociaalcultureel werk.
De gemeente Aalsmeer betaalt per
jaar vijf ton aan Cardanus voor het
verrichten van een breed spectrum
aan werkzaamheden op het gebied
van jeugd- en jongerenwerk, jongerencentrum N201, ondersteuning
vrijwilligerswerk, ontwikkelingsstimulerende programma’s (Opstap en
Opstapje) en opbouwwerk.
In 2008 heeft een onderzoek van
de rekenkamer aangegeven dat de
uitvoering van die werkzaamheden niet altijd in lijn was met de gemeentelijke doelstellingen. Met de
huidige prestatieafspraken wordt de
relatie hersteld tussen het gemeentelijke beleid en de praktische uitvoering. Te denken valt hierbij aan
het vergroten van de sociale samen

hang en het tegengaan van jongerenoverlast. Om de uitvoering van
dit beleid goed te volgen zijn afspraken gemaakt om per kwartaal verslag uit te brengen over de resultaten. Aan de hand van de resultaten kan gekeken worden of bijstelling van de gemaakte afspraken nodig is.
Met de ondertekening wordt een
nieuwe periode in de relatie Cardanus gemeente ingeluid waarin
de gemeente sterker dan voorheen
kan bepalen hoe zij de uitvoering
geregeld wil hebben in het realiseren van haar WMO beleid. Cardanus investeert meer in het verbeteren van haar aanpak. De contacten
tussen ambtenaren en medewerkers van Cardanus zullen versterkt
worden. Volgens een landelijk vastgestelde norm; de zogenaamde willsystematiek is nu helder vastgelegd
welke resultaten Cardanus moet leveren voor de subsidies die ze krijgen. In maart 2010 komt er een evaluatie van deze uitvoeringsovereenkomst. Beide ondertekenaars spraken de wens uit dat dan zal blijken
dat de resultaten verbeterd zijn.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. GD in CGK, br. D.
Koolhaas. 18.30u. GD in NGK. ds.
P.A. van Veelen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst, ds. Henriëtte van Dunné. Extra collecte: werk
van Diet Koster. Zondagsschool en
oppas voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 19u. br. H.B. Slagter,
Wijk bij Duurstede.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. vg. ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, dhr. Theo Maarsen, Aalsmeer.
Oost: 10.u. dienst, J. de Goei, Amersfoort. Koffiedrinken.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. Geen opgaven ontvangen.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. ds. K. Muller gez. dienst in CGK. 18.30u. ds.
P.A. Veelen, Den Helder. Gez. dienst
in CGK.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen diensten.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof euch.viering met L.
Seeboldt. Om 19u in Karmelkerk
euch. viering met L. Seeboldt. Zondag in de Karmelkerk om 14.30u.
Poolse dienst.
Roomskatholieke gemeenschap
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds. J. Vrijhof.
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
Zondag 9.30u woordcomm. viering.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. ds Tim Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Knuffel gevonden

Ouderen verrast met
NieuwNAT op papier
Aalsmeer - Vorige week woensdag
heeft Hélène Homan van de redactie van NieuwNAT papieren exemplaren van het Aalsmeerse internettijdschrift uitgereikt aan twee bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer.
De gelukkigen waren mevrouw Van
der Lugt en mevrouw Schaak. Het
gebeurde niet zonder reden, want
Hélène Homan had beiden voor het
nieuwste nummer geïnterviewd over
wat recreatie zoal voor de Aalsmeerder in ruste betekent. De semi-officiële overhandiging was een gebaar
aan de oudere generatie die relatief

minder makkelijk het internet opgaat om een digitaal tijdschrift te lezen en doorgaans liever een blad
letterlijk ter hand neemt.
Zowel in Zorgcentrum Aelsmeer als
in ‘t Kloosterhof kunnen bewoners
geprinte versies van NieuwNAT lezen. Ook zijn de lokale bibliotheken
inmiddels voorzien van inkijkexemplaren. De speciale ‘weggeef’-exemplaren zijn gesponsord door Total
Copy Service. NieuwNAT 5, eind juni
online gegaan op de website www.
nieuwnat.nl, is een themanummer
over Aalsmeer en Recreatie.

Shantykoor De Marconisten
schittert in Praag

Ondertekening prestatieafspraken
Cardanus en gemeente Aalsmeer

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u. Spreker Bram Plippo. Crèche
voor de kleinsten en speciaal programma voor oudere kinderen.

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

Ikg

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

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

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

hulpDIENsTEN

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Zondag 12 juli

Gevonden:
- Kruising Hoofdweg/Voltastraat, wit-grijze kat, Europese korthaar.
- Rietwijkeroordweg in Aalsmeer, visslang.

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

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

KERKDIENSTEN

en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Samenk. om
10u. met spreker Walter van Wijk.

Leimuiden - Shantykoor De Marconisten heeft op 19 en 20 juni deelgenomen aan het internationale shantyfestival in de Tsjechische hoofdstad Praag. Naast De Marconisten
namen er nog vier koren uit Nederland, deel aan dit spektakel. Na de
officiële opening op vrijdag 19 juni was het de beurt aan de koren
om hun kunnen te tonen. Het optreden van De Marconisten, en nog
vier andere koren, vond plaats in de
Ledenburg Garden. Een sprankelende show met goede zang en muziek
werd door het publiek beloond met
een staande ovatie. Voor De Marconisten was dit een goede start voor
het verdere verloop van dit festival.
Zaterdag moest de grootse happening worden. Het eerste optreden van het shantykoor was die
dag op het wereldberoemde Old
Time Square. Dit plein heeft vooral bekendheid gekregen door de
opstand die de bevolking tegen
de Russische overheersing onder-

nam en uiteindelijk hun vrijheid betekende. Met een groot standbeeld
en monumentale gebouwen op de
achtergrond gaven De Marconisten
weer een geweldige show weg, met
perfecte zang voor de vele honderden toegestroomde toeristen en inwoners van Praag. Alom waardering
voor het koor. Na dit optreden werd
in de middag nog een optreden verzorgd op het Wenceslav Squaere.
Ook hier hebben honderden mensen genoten van een voortreffelijk
optreden van De Maconisten. Deze trip naar Praag heeft er voor gezorgd dat De Marconisten, ook in dit
deel van Europa, een goede indruk
en naamsbekendheid heeft achtergelaten.
Deze week heeft het Schipholfonds
weer de nodige bedragen uitgekeerd aan diverse instellingen en
verenigingen. De Marconisten ontvingen het bedrag van vijfduizend
euro voor het realiseren van hun
derde cd.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 3 juli is langs de Westeinderplassen een
knuffel gevonden. De knuffel lag
in de buurt van het surfeiland en
is ongeveer 30 cm lang. De tekkel
heeft verschillende kleuren. Bent u
de ouder van het kind dat niet meer
kan slapen zonder zijn/haar knuffel? Neem dan contact op met tel.
0614573734

sinds 1888
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Waar is Bodhi?
Aalsmeer - Wie heeft Bodhi gezien? De zwarte kater met witte bef
en witte pootjes is vermist! De kater komt uit de Fonteinkruidhof te
Kudelstaart. Bodhi is vrij slank en is
één jaar oud. Heeft u de kater geizen? Neem dan contact op met de
Dierenbescherming Aalsmeer, tel.
0297-343618. Overigens is de eigenaar van de blinde kater Boris uit de
editie van vorige week gevonden.
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Daan winnaar
ouderensoos

Kudelstaart - Afgelopen donderdagmiddag 2 juli is er weer gekaart
in het Dorpshuis in Kudelstaart. Ook
klaverjassen, jokeren en biljarten
stonden op het programma. Het klaverjassen is gewonnen door Daan
Sandee met 5577 punten. De tweede plaats was voor Jan Weij met
5565 punten. De derde plek werd
bemachtigd door Henk Wichen met
5225 punten.
Vierde werd An Uiterwaal met 5052
punten. Het jokeren is gewonnen
door Saar Looy met 138 punten en
op de tweede plaats eindigde Bets
Teunen met 155 punten.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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PACT stelt Witboek met foto’s samen

Van de hak
op de tak

“Kwaliteit buitenruimte samen
met inwoners bewaken”
Aalsmeer - Leden van de Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend PACT Aalsmeer bestaande
uit de politieke partijen D66, GroenLinks en PvdA hebben in de afgelopen periode tijdens rondwandelingen en fietstochten door Aalsmeer
en Kudelstaart veel foto’s gemaakt
die de kwaliteit van de buitenruimte
in de gemeente illustreren. Zij hebben hierover een witboek samengesteld en afgelopen vrijdag 3 juli werden de eerste exemplaren in De Oude Veiling overhandigd aan de lokale pers. Dit gebeurde in een ongedwongen en prettige sfeer door
voorzitter Jelle Buisma in het bijzijn
van Ronald Fransen (wethouder) en
de raadsleden Ulla Eurich, Martina
Hoogma, Joop van Dam en Willem
Kikkert. Twee onderwerpen fungeerden als rode draad: de Aalsmeerse Gebiedsvisie en het onderhoud
van Grijs en Groen, dat wordt “inbesteed” aan De Meerlanden.
Aalsmeerse Gebiedsvisie
De totstandkoming van de Aalsmeerse Gebiedsvisie heeft als belangrijke
pijler de (burger)participatie. Uit de
vele gesprekken en interviews ontstaat het beeld dat inwoners vooral
trots zijn op hun (eigen) woonomgeving. Die woonomgeving wordt
veel kwaliteiten toegedicht en die
kwaliteiten zijn in het witboek opgenomen en zijn ook heel herkenbaar. Maar die kwaliteiten zullen bewaakt moeten worden en dat geldt
vooral voor het dorpse karakter van
Aalsmeer en PACT wil die kwaliteiten samen met de inwoners bewaken. In het proces van “inbesteding” van grijs- en groentaken van
de gemeente door De Meerlanden
BV is kwaliteit een voortdurend aandachtspunt geweest. Daarvoor zijn
meetlatten opgesteld die ook worden bewaakt, zodat de kwaliteit op
peil blijft en op plekken waar dat
nodig is verbeterd wordt en in het
witboek gaat het om kwaliteit.
Mooie gemeente
PACT ontkent daarnaast niet dat er
plekken in de gemeente Aalsmeer
zijn die verbeterd moeten worden
en verwijst daarbij naar het zwartboek van de wijk Hornmeer van vorig jaar. Er is dus nog een slag te
maken op dat punt. Tegelijkertijd wil
PACT nog eens voor het voetlicht
brengen dat Aalsmeer een mooie
gemeente is en een gemeente waar
het een plezier is om te wonen en te
werken. Een gemeente die het ook
verdient een (inter)nationale bekendheid te genieten. PACT heeft
er in het witboek voor gekozen niet
uitputtend te willen zijn en zijn vele andere, ook fraaie plekken, niet
in beeld gebracht. Enerzijds omdat
dit gewoon niet haalbaar is en anderzijds om ook nog iets aan de verbeelding over te laten in het dorp,
Oost(einde), Stommeer, Hornmeer
en Kudelstaart. Het groen en het
water in het centrum van Aalsmeer
zijn er niet alleen om naar te kijken

maar het nodigt ook uit om activiteiten uit voeren.
Aan het Weteringplantsoen is een
“Jeu de Boules” baan aangelegd, in
de Chrysantenstraat hebben bewoners meegeholpen het groen voor
hun woning te verfraaien en aan de
Helling liggen talloze bootjes klaar
om uit varen en het openbaar groen
rondom de monumentale kerk in
het dorp nodigt uit om te wandelen en om in alle rust van het uitzicht te genieten. Rond het Oude
Raadhuis gaan groen, kunst en historie hand in hand. De Zijdstraat behoort tot het (hoofd)winkelcentrum
van Aalsmeer en op dit moment vinden er veel bouwactiviteiten plaats.
Behalve de bloembakken is het niet
eenvoudig om groen te vinden, met
uitzondering van een uithangbord.
In plaats daarvan heeft het dorp
er tijdelijk een kunstwerk bij in de
vorm van een schutting met afbeeldingen van Aalsmeer in de “goede
oude tijd”. Er wordt gebouwd voor
de dagelijkse boodschappen op het
Praamplein. Rond het Gemeentehuis
zijn er fraaie doorkijkjes en plantenbakken en naast het Gemeentehuis
wordt een nieuwe brug gebouwd en
deze zomer kunnen Aalsmeerders
en toeristen met een bootje de Oude Kerkwetering opvaren tot midden in het Aalsmeerse centrum om
vervolgens op een terras in de vernieuwde Marktstraat te kunnen genieten van een hapje en een drankje en om de hoek is ook een uniek
stukje Aalsmeers groen te bewonderen: het Stokkeland en recreatie
en natuur zijn hier gecombineerd.
Oosteinde en Stommeer
In Oost(einde) zijn de Aalsmeerderweg en de Julianalaan goed onderhouden wegen met groen, ook
na een lange periode van bouwactiviteiten. Nieuw Oosteinde is
een mooie ruim opgezette nieuwe
woonwijk met veel groen op publieke grond. Jammer is wel dat er nog
weinig faciliteiten en diensten in de
buurt te vinden zijn. Wel staat sporthal De Bloemhof op steenworp afstand. Er is ruimte voor kinderen,
zowel om te spelen als om onderwijs
te volgen. Ouderwets wordt vervangen of ondersteund door nieuwerwets, progressief en altijd nieuwe
plannen makend, de jeugd heeft
de toekomst. Helaas is nog niet alles opgelost. Bouwproblemen en
omleidingen geven nog veel overlast. Aalsmeer Oost kent een rustige
lintbebouwing en wordt verkeersarm gemaakt door de nieuwe verkeerssituatie, allemaal met aparte
en goed onderhouden fietspaden.
De wijk Stommeer, opgesloten tussen de Stommeerweg en de Molenvlietweg wordt nu nog doorsneden door de Burgemeester Kasteleinweg. Als de omlegging van de
N201 klaar is, gaat er heel wat veranderen. De wijk zal een veel groener en leefbaarder aanzien krijgen
en het viaduct wordt onderdeel van
de Tuinen van Aalsmeer. Tussen de

J.C. Mensinglaan en de Ophelialaan
komt “de knip”, alleen een busbaan
doorsnijdt het groen en de schermen waarachter de flats schuil gaan
kunnen verdwijnen. De winkels en
woningen in de Ophelialaan worden beter toegankelijk. Langs de
Stommeerweg staan prachtige gebouwen en bij de Karmelkerk is een
monumentale begraafplaats te vinden en verder zijn er voorzieningen
aan het te realiseren Waterfront. Het
busstation op het Hortensiaplein is
nu het domein van Connexxion en
de voormalige busgarage is nu het
Maarse & Kroonhof. Deze locaties
in Zuid zijn altijd het knooppunt van
het openbaar vervoer geweest. De
twee belangrijkste architectonische
monumenten van directeur Wiebenga zijn de voormalige Naai- en
Knipschool aan de Hadleystraat en
het huis van Wentzel aan de Ophelialaan. En dan zijn er de mooie groene woonstraten in Oud Zuid met
een kijkje op de Stommeermolen en
de Molenvlietkade.
Hornmeer en Kudelstaart
In de Hornmeer kun (en wil) je er
niet omheen: het surfeiland dat
een stevige opknapbeurt heeft gekregen. Een kleine horecavoorziening zal volgend jaar gerealiseerd
zijn. Bij het surfeiland ook een van
Aalsmeers mooiste (rijks) monumenten, het ontwerp van H.A. Sangster, de watertoren. Groen bepaalt
samen met water ook in hoge mate
de kwaliteit en de lineaire bomenrijen langs de Zwarteweg zijn een
weldaad voor het oog. De Hornmeer
bergt een veelheid aan voorzieningen. Opvallend worden de vele borden genoemd en het jongerencentrum N201 is te vinden in de wijk en
er zijn (verborgen) plekken om te
spelen. Aan de Westeinderroute is
in de wijk een eigen kunstgalerie
opgenomen. In Kudelstaart, aanvankelijk “Schonedorp” ontwikkelt zich
in de twintigste eeuw aan de Westeinderplassen het watersporttoerisme en daarmee is Kudelstaart bekend als watersportplaats. Ook Kudelstaart kenmerkt zich door een
combinatie van water en stedelijk groen wat fraaie beelden van
de openbare ruimte oplevert. Er zijn
mooie bebouwingsvoorbeelden, zowel op individueel als complex niveau maar het aantal bouwlagen is
wel een punt van aandacht als het
gaat om de invulling van het woord
“dorps”.
Verder zijn er slimme combinaties van verschillende functies onder een dak en in de Fortbocht en
aan Robend/Kudelstaartseweg zijn
mooie voorbeelden van kunst in de
buitenruimte te zien. Er is een “eigen”, kwalitatief goed ingericht winkelcentrum en in de toekomst staat
er nog voldoende te veranderen
met de realisatie van zorgwoningen en de verplaatsing van de scholen naar de Rietlanden. Het “Witboek Aalsmeer” staat op: www.pactaalsmeer.nl.

Gebakken peren

Ondanks het zwoele zomerweer, donderdagavond, waren toch aardig wat
mensen op de been voor de inloopavond Structuurvisie Greenpark.

Structuurvisie Green Park Aalsmeer:

Voorontwerp bestemmingsplan
ook volop in beeld bij inloop
Aalsmeer - Ondanks de zwoele zomeravond hadden diverse belangstellenden en belanghebbenden
donderdag 2 juli de moeite genomen om een kijkje te gaan nemen
in kamer 020 van het gemeentehuis waar een inloopavond over de
Ontwerp structuurvisie en bestemmingsplan Green Park werd gehouden.
Deelgebieden
De gemeenteraad neemt na het zomerreces een besluit over het vrijgeven voor het ter visie leggen
van het Ontwerp van de structuurvisie en het Voorontwerp bestemmingsplan Green Park Aalsmeer.
Het Voorontwerp bestemmingsplan
Green Park Aalsmeer omvat de Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7.
Twee van deze deelgebieden omvatten het gebied tussen de Hornweg,
de Aalsmeerderweg en het nieuwe

hoewel er een groot aantal plaatsen vrij was. Een ander hekel punt,
zo geeft de briefschrijver aan, is dat
voor uitbreiding van het grote sportcentrum als voorwaarde werd gesteld dat men in gezamenlijk overleg
het parkeerprobleem het hoofd zou
bieden. De naast- en tegenoverliggende horecagelegenheen merken
hier niets van, zeggen ze.
Kinnesinne is er ook over de ingang
van het restaurant van The Beach.
Dat zou, zo menen de ‘buren’, niet
via een aparte ingang toegankelijk
mogen zijn. Dit omdat de activiteiten
van het sportcentrum onder lichte
horeca vallen dus zou het restaurant via het sportgedeelte toegang
moeten hebben. Negatieve geluiden
dus, van de buren van het voormalig Bloemenlust. Die hopen, ter afsluiting van de brief, dat alle ondernemers van dit terrein samen willen
werken, in plaats van elkaar tegen
te werken...

DJ Contest van start gegaan
Aalsmeer - Vorige week zijn de inschrijvingen voor de grote DJ contest georganiseerd voor de Summer
Dance Party van start gegaan. Net
als voorgaande jaren vindt de finale van deze zoektocht naar DJ-talent
plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance Party. Dit
openlucht dansfeest op het surfeiland wordt dit jaar op zaterdag 15
augustus gehouden. De inschrijving
loopt nog tot en met zondag 19 juli.
Daarna zal tijdens de voorrondes op
verschillende locaties bepaald worden of de aspirant dj’s die zomerse beat in huis hebben om door te
kunnen naar de finale. De voorrondes vinden deze zomer plaats tussen 24 juli en 1 augustus, en worden
gehouden in de N201 en Bon Ami
te Aalsmeer, AllRound in Mijdrecht
en DownTown in Amstelveen. De ju-

ry beoordeelt de deejays op diverse punten zoals originaliteit, techniek en muziekkeuze. De finale van
de contest vindt wederom plaats tijdens het middagprogramma van de
Summer Dance Party op zaterdag
15 augustus. Net als voorgaande jaren wordt het Surfeiland omgetoverd tot zomers paradijs. De deejays
draaien op het grote podium met
uitzicht op het dansende publiek en
de Westeinderplassen. De winnaar
van de contest is ‘s avonds de openings-act voor diverse grote nationale top dj’s. Voor de deelnemers is
het erg belangrijk dat ze in hun set
rekening houden met de setting van
het event: een zomers strandfeest.
Dj’s die denken te voldoen aan de
eisen van de jury kunnen zich nog
tot zondag 19 juli via e-mail op contest@summer-dance-party.nl .

Binnenkort zal uit het aantal reacties blijken of de beantwoording
voldoende is geweest.

ingezonden
“Vernieuwde Surfeiland
heeft voor ons al afgedaan”
Er moet me iets van het hart betreffende het surfeiland. Afgelopen vrijdag, het was weer zo’n prachtige zomerdag, gingen we met onze twee
dochters van 3 en 1 jaar oud verkoeling zoeken aan het surfeiland.
Het vernieuwde surfeiland schepte
natuurlijk verwachtingen, een vergroot en mooi strand, een prachtig
speeltoestel, toiletvoorzieningen en
de mogelijkheid een ijsje of een patatje te kopen.
Maar ik moet helaas concluderen
dat ik de volgende keer ergens anders naar toe ga om te genieten van
zon en water. Maar waarom?
Nadat gelukkig ik iets scherp voelde aan m’n voet ben ik gaan voelen
wat het was. We hebben een emmertje vol glas geraapt van de bodem van het kindergedeelte. Dit was

Kinnesinne rond ‘Bloemenlust’
Aalsmeer - ‘Andere tijden in Bloemenlust’. Dat is de titel van een brief,
niet ondertekend overigens, die op
de redactie van de Meerbode is
binnengekomen. Het is een relaas
over de parkeerproblemen rondom The Beach, Hotel Chariot, Chimpy Champ en ‘t Farregat. Bij een
aantal ondernemers die gevestigd
zijn rondom het voormalige ‘Bloemenlust’ levert parkeren de nodige spanningen op. De briefschrijver
vindt het verschil met het gedachtegoed van de voormalige ‘veilinglocatie’ en hoe de sfeer nu is, ontluisterend.
“De coöperatieve gedachte leeft niet
meer in Bloemenlust. Ondernemers
staan op het punt elkaar het leven
zuur te maken.” Schijnbaar zijn er
onlangs gele blokken geplaatst op
het grote parkeerterrein van het indoorsportcentrum die er voor moesten waken dat gasten van ‘t Farregat
en het hotel niet konden parkeren,

tracé van de N201. Het derde deelgebied is gelegen tussen de Middenweg, de Aalsmeerderweg en de
Molenvliet.
De gemeente Aalsmeer wil het verouderde glastuinbouwgebied tussen de dorpskern van Aalsmeer en
de Machineweg om vormen tot een
modern bedrijvenpark, dat is toegesneden op de toekomst van de, voor
deze regio belangrijke, sierteeltsector.
Van de mogelijkheid om nader geïnformeerd te worden over de inhoud
van de structuurvisie en het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer
werd uiteraard gaarne gebruik gemaakt en bij de diverse opgehangen
kaarten werden ook nog de nodige
vragen gesteld.

geen glas van een bierflesje, nee dit
waren grote dikke scherven glas. Er
zat ook een bodem van een blikje
bij.   
Vervolgens moest m’n dochter van
3 jaar naar de wc. Het was 10 uur
’s ochtends maar de wc’s waren
ronduit smerig. Wordt dit dan niet
schoongemaakt aan het eind van de
dag?
12.00 uur gingen we richting huis,
de jongste moest haar middagslaapje doen, maar helaas zat een
ijsje er niet in. De snackbar was nog
niet geopend. En dat op zo’n prachtige hete zomerochtend!
Jammer dat dit vernieuwde surfeiland voor ons al zo is afgedaan.
Laura Buskermolen
Kudelstaart

Woninginbraak

Aalsmeer - Tussen 1 en 3 juli is er
in een woning op de Stommeerkade
ingebroken. De bewoners waren op
dat moment op vakantie. De inbrekers hadden gaatjes in het slot geboord en zo de klink geforceerd. Uit
de woning is onder andere een laptop gestolen. Het onderzoek loopt
nog.

Foto’s: Ronald van Doorn.

Ongeval op Aalsmeerderweg

Dronken bestuurder geeft
ambulancemedewerker klap
Aalsmeer - Vrijdag avond 3 juli rond kwart voor 10 heeft er een
ongeval plaatsgevonden op de
Aalsmeerderweg ter hoogte van
de N201. Twee auto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid op elkaar ingereden. De bestuurder van de Mercedes sprak gebrekkig Nederlands
en daarbij was de man duidelijk onder invloed van alcohol. Ook had hij
last van een hevig bloedende arm.
De vrouwelijke bestuurder van de
Alfa Romeo kwam er zonder noemenswaardige verwondingen van-

af. Het mobiel medisch team en de
brandweer werden om assistentie gevraagd omdat de bestuurders
mogelijk bekneld zouden zitten, dat
bleek echter niet het geval te zijn.
Wel lekte beide wagens vloeistof.
De bestuurder van de Mercedes
wilde echter niet meewerken toen
hem werd gevraagd in de ambulance plaats te nemen en gaf daarop
een medewerker van de ambulancedienst nog een klap. Uiteindelijk
is de man alsnog afgevoerd naar het
ziekenhuis.

Aalsmeer - Het was erg warm vorige week vrijdagavond. Ik was, door
alle vervelende en verdrietige dingen op die dag erg moe. Ik wilde ook
even uit mijn rolstoel omdat ik van
houding wilde veranderen. Dus hees
ik me vanuit mijn rolstoel het bed in
om een half uurtje te gaan liggen en
alle dingen van die dag van me af te
schudden. Even maar. Want ik wilde
nog wat andere dingen doen...
Vanwege de warmte en voor mijn
rooie kater liet ik de tuindeur een
kiertje open staan. Ook voor wat
frisse lucht. Mijn ramen kunnen wel
open, maar ik kan ze vanuit mijn rolstoel niet open doen. De krukken zitten veel te hoog voor mij. De deur
naar de tuin is daardoor dus altijd op
een kiertje open. Lekker, frisse lucht.
Dat even liggen was prettig met de
deur open. Nu weet ik achteraf dat
het dom is om de deur open te laten staan. Ik ben natuurlijk toch in
slaap gevallen. Nog met mijn kleren aan werd ik om kwart voor vier
wakker. Ik had een onaangenaam
gevoel toen ik van mijn bed de rolstoel in schoof. En ja hoor: mijn laptop was weg! De muis en de printer waren er nog, maar het liefste,
mijn laptop, was weg. Voor zover ik
kon nagaan was er verder niets gejat.
Maar het gevoel dat er iemand precies wist waar mijn laptop stond, binnen is geslopen in mijn privé, is heel
vervelend. Bovendien ben ik niet bij
machte om een nieuwe laptop te kopen. Dat wordt voorlopig weer schrijven en bellen.
De politie en later de recherche was
er snel bij. Meer dan bekijken, aanhoren en noteren konden ze niet doen.
Als het weer zo warm wordt zal ik
alles potdicht doen. Het is toch te
gek voor woorden dat, als je dat niet
doet, de één of andere klojo je huis
insluipt? Ik kan me nog goed herinneren van vroeger dat er altijd wel
ergens een deur of een raam open
stond. De deur van het klompenhok of de achterdeur. Heden ten dage zou dat roekeloos zijn. Ik heb altijd nog wel iets van dat ouderwetse
en laat te makkelijk een deur openstaan. Dat is niet alleen frisse lucht
maar ook gastvrij. Vroeger ging dat
zo in het dorp: je kon altijd ‘achterom’ binnen komen. Maar als je niet
een bekende was dan riep je: “Volluk” en wachtte je af of er iemand
naar de deur kwam. Zo ging dat. Gemoedelijk en gastvrij. Zo kan het dus
niet meer.
Waar ik me ook aan erger is het vandalisme. Vroeger gebruikte je dat
woord niet eens. Ja, er was echt
wel kattenkwaad en de plaatselijke
agenten pakten heus wel eens een
kwajongen in de kraag, maar het is
geen vergelijking met het vandalisme van nu: je kunt dat geen kattenkwaad meer noemen. Regelmatig wordt gepubliceerd hoe hoog het
bedrag aan de vernielingen opgelopen is. Het is teveel geld, waar je andere leuke dingen mee kunt doen. Ik
begrijp dat vandalisme niet, het gaat
altijd te ver. Het is niet leuk om gemeenschaps of andermans spullen
te vernielen. Hoe komt dat toch? Wat
is de oorzaak van die onnodige idioterie? Hoe kinderachtig ben je om
daaraan mee te doen? Doe normaal
en blijf met je takken van andermans
spullen af. Overigens ben ik natuurlijk
niet de enige waar ongenode gasten
en vernielzuchtige figuren hun slag
slaan. Maar ik zit mooi met de gebakken peren...
Coq Scheltens

Controleactie gemeente
van hondenbeleid
Aalsmeer - In de praktijk blijkt
dat het naleven van de regels van
het hondenbeleid van de gemeente Aalsmeer nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom
gaan de gemeentelijke handhavers
meer controleren op de naleving
van het vastgestelde hondenbeleid.
Waar nodig zullen ook bekeuringen
worden uitgeschreven.
De gemeente hoopt met de ze controles de overlast die door
honden(bezitters) wordt veroorzaakt, wordt teruggebracht. Tijdens
deze controles wordt onder andere
gelet op volgende beleidsregels, de
aanlijnplicht (boetebedrag 60 euro),
de opruimplicht (boetebedrag 90
euro), het dragen van opruimmiddelen (boetebedrag 60 euro) en het
verbod op aanwezigheid van honden( boetebedag 90 euro). De aanlijnplicht houdt in dat de hond overal dient te zijn aangelijnd, behalve
op de daarvoor aangewezen losloopvelden.

Inbreker gesnapt
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag op
zaterdagnacht is een 22-jarige jongen uit Aalsmeer aangehouden die
op het Praamplein probeerde een
winkelinbraak te plegen. Hij werd

De opruimplicht betekent dat de eigenaar of houder van de hond de
uitwerpselen overal direct opruimt
en deze deponeert in een afvalbak.
Ook op de losloopvelden geldt de
opruimplicht. Opruimmiddelen zijn
deugdelijke middelen om de uitwerpselen van de hond te verwijderen. Het verbod op de aanwezigheid van honden is van toepassing
op kinderspeelplaatsen en schoolpleinen. U kunt de beleidsregels van
het hondenbeleid nalezen op de
website van de Gemeente Aalsmeer,
bij de onderwerpen hondenbeleid:
http://www.aalsmeer.nl/products.
asp?group=8&id=73.) Op de website kunt u ook de folder inzien met
daarop de losloopvelden. De folder
is tevens beschikbaar bij de informatiebalie op het gemeentehuis. Let
op: omdat de folder inmiddels enkele jaren geleden is opgesteld, bevat deze niet de juiste boetebedragen! De juist bedragen staan hierboven genoemd.
echter gesnapt doordat er rond het
terrein verschillende opvallende en
niet -opvallende camera’s zijn geplaatst die door de beveiligingsdienst worden bekeken De jongen
is gearresteerd en meegenomen
naar het bureau..
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 18 augustus en 22 september
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 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.

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Uiterweg 55, 2 witte berken, 1 kastanje;
Datum verzending vergunning: 9 juli 2009
ConCePt VerKeer- en VerVoerPlan
Het concept Verkeer- en Vervoerplan ligt gedurende tien weken ter
visie tot 9 september 2009. U kunt uw mening per mail of per brief
geven. De mail kunt u sturen aan C.J.Riechelman@aalsmeer.nl of per
brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, gemeentehuis
Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1, 1431 LA, Aalsmeer onder vermelding
van reactie op Verkeer- en Vervoerplan. Het concept Verkeer- en Vervoerplan kunt u downloaden via de website www.aalsmeer.nl, evenals
enkele bijlagen en een samenvatting. U kunt de documenten ook
inzien bij de afdeling dienstverlening in het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heren:
- C.J. Riechelman via c.j.riechelman@aalsmeer.nl,
- M. Willemsen via rinke.willemsen@aalsmeer.nl of
- F.J.M. Wagemaakers via frans.wagemaakers@aalsmeer.nl
Ook kunt u hen telefonisch bereiken via de receptie van het gemeentehuis: telefoon: 0297-387575. Op maandag 17 augustus is er vanaf
20.00 uur in het gemeentehuis nog een inloop/informatieavond over
het Verkeer- en Vervoerplan.
monUmentenVerGUnninG
De gemeente Aalsmeer is voornemens een monumentenvergunning
af te geven voor het reinigen en herstellen van het metselwerk van
het pand Oosteinderweg 245-247 (Bloemenlust). Het pand is sinds
2002 Rijksmonument. Het ontwerp besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 10 juli 2009 gedurende zes weken ter inzage
bij de afdeling dienstverlening in het gemeentehuis van Aalsmeer
en bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid, gedurende deze
periode, hiertegen een zienswijze in te dienen.
wet milieUBeHeer
Melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art.
8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft een
inrichting die onder een Algemene Maatregel van Bestuur valt waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van
toepassing is. In de plaats daarvan geldt voor deze inrichting de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen
van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende
melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer:
• Heemhorst Watersport, Oosteinderweg 127, Aalsmeer
Datum melding: 29 juni 2009.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Oosteinderweg 411, het gedeeltelijk vernieuwen van een schuur;
• Pontweg 28, het vergroten van een dakkapel en het plaatsen
van een dakterras met bijbehorende trap;
• Westeinderplassen, het plaatsen van een blokhut.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 497, het vernieuwen van een luifel en een voorpui;
• Atalantalaan 6, het vergroten van een berging;
• Bachlaan 2, het plaatsen van een blokhut;
• Fonteinkruidhof 10, het bouwen van een veranda;
• Gaffelstraat 9, het plaatsen van een overkapping;
• Haydnstraat 20, het plaatsen van een dakkapel;
• H. Bierlingstraat 21, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 57, het vergroten van een woning;
• Hornweg 267, het plaatsen van 3 dakkapellen;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord;
• Kudelstaartseweg 79, het plaatsen van een dakkapel;
• Legmeerdijk 257, het veranderen van kassen in loodsen;
• Legmeerdijk 313, het plaatsen van een vluchttrap;
• Lisdoddestraat 80, het wijzigen van een gevel;
• Marconistraat 49, het plaatsen van een schuur;
• Margrietstraat 16, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Mijnsherenweg 16, het plaatsen van een W.K. installatie en trafostation;
• Mijnsherenweg 40a, het plaatsen van een schuur;
• Mijnsherenweg 47, het plaatsen van 2 garages;

• Moslaan 2, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 277, het plaatsen van een dakkapel;
• Praamplein, het plaatsen van reclame-uitingen t.b.v. een supermarkt;
• Snoekbaarsstraat 138, het wijzigen van een gevel;
• Westeinderplassen H 497, het plaatsen van een blokhut;
• Zonnedauwlaan 4 en 6, het plaatsen van een carport.
Verzenddatum bovenstaande bouwvergunningen: 9 juli 2009.
Bouwvergunning 2e fase:
• Machineweg tussen 291 en 299, het bouwen van een schuur.
Verzenddatum bouwvergunning: 14 juli 2009.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Aalsmeerderweg achter 190 t/m 204, het oprichten van een
bedrijfsruimte;
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 14 juli 2009.
BestemminGsPlannen
Het onderstaande ontwerpwijzigingsplan, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt met ingang van vrijdag 10 juli 2009 gedurende
6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Daarnaast kunt ijn deze raadpleegbaar via de internetsite
www.aalsmeer.nl. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende, bij
voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer
onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Bouwlocatie
Kudelstaartseweg tussen 40 en 50’. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Wijziging bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 38.8 van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a. van
de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ te wijzigen. Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de ‘Bouwlocatie Kudelstaartseweg tussen 40 en 50’. Het
geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ biedt geen
bebouwingsmogelijkheid voor de beoogde locatie. Het betreffende
gebied is heeft op grond van het bestemmingsplan de bestemming
‘woondoeleinden’ met een ‘wijzigingsbevoegdheid I’. Aldus voorziet
het bestemmingsplan in de mogelijkheid om woonbebouwing op te
richten na het vaststellen van een wijzigingsplan door burgemeester
en wethouders.
wet GelUiDHinDer
Het onderstaande ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt met ingang van vrijdag 10 juli 2009 gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden en op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via de internetsite www.
aalsmeer.nl. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer
onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere
waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting’. Degene die
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de
afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387
746.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 83 lid 2 in samenhang met
artikel 110a lid 1 en lid 3 van de Wet Geluidhinder, maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn
om een hogere waarde vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Die vaststelling is noodzakelijk in verband
met de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan ‘Bouwlocatie Kudelstaartseweg tussen 40 en 50’.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende zes weken
tijdens de openingstijden en op afspraak ter inzage in het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Als u mondeling
uw zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Krabbescheerhof 14 en Sterrekrooshof 21 te Kudelstaart,
het veranderen van een dubbele berging/garage;
• Machineweg 137 te Aalsmeer, het vergroten van de woning;
• Werven 15, het plaatsen van een blokhut;
• Wissel 1, het vergroten van de woning aan de zijkant.
• Gemaalstraat 1, Het geheel plaatsen van een pergola.
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:
• Dorpsstraat 6-12, het gebruiken van het pand als horecagelegenheid;
Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.7 van het bestemmingsplan, maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens
zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet ruim-

telijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Kudelstaart
2006 en bouwvergunning te verlenen voor:
• Bakboordstraat 25 te Kudelstaart: het vergroten van een
woning en berging.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 44.2 van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005 en bouwvergunning te verlenen voor:
• Oosteinderweg 287 te Aalsmeer: het bouwen van een woning.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 37.2 van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Uiterweg
– plasoevers 2005 en bouwvergunning te verlenen voor:
• Uiterweg 323 te Aalsmeer: het bouwen van een woning.
BoUwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een 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:
• Einsteinstraat 71, het verwijderen van asbest;
• Madame Curiestraat 7, het slopen van een aanbouw;
Deze besluiten worden op 9 juli 2009 verzonden.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 28
t/m 9 juli
t/m 10 juli
t/m 12 juli
t/m 14 juli
t/m 16 juli

t/m 16 juli
t/m 17 juli
t/m 20 juli
t/m 28 juli
t/m 4 aug
t/m 7 aug

t/m 7 aug
t/m 7 aug
t/m 20 aug
t/m 21 aug
t/m 21aug
t/m 25 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 28 aug
t/m 1 sept
t/m 8 sept
t/m 1 okt

Vaststellen woonplaatsgebieden in de gemeente
Aalsmeer;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 32, 1 beuk; Uiterweg 93, 3 elzen, 3 berken, 1 acer,1 taxus;
Conceptnota Sportief Aalsmeer – Sportnota 20092013:
Voorgenomen aanwijzing structuurplangebied: “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg
2020”
Verkeersbesluit: Veiligheidsdag op 6 juni op de Zwarteweg: Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2009
op de Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart:
Uitbreiding Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding
Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet
inburgering;
Onteigening Bestemmingsplangebied “Nieuw-Oosteinde;
Kapvergunningen: Zijdstraat 66, 4 esdoorns; Rozenhof, 1 blauw spar, 1 berk;
Uitwegvergunning: Wilgenlaan 20B, Aalsmeer:
Kapvergunningen: Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn; Uiterweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres (snoei);
Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287), 4 berken;
Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers, 1 kastanje;
Verkeersbesluit Gedempte Sloot;
Verkeersbesluit Korfstraat;
Kapvergunning: Uiterweg 55, 2 witte berken, 1 kastanje;
Monumentenvergunning;
Wijziging bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005;
Inspraakontwerp nieuwe keur van Hoogheemraadschap van Rijnland;
Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3-5-7;
Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
Ontwerp Legger oppervlaktewateren van Hoogheemraadschap van Rijnland;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 10 juli 2009
• Hornweg 250, het bouwen van een tijdelijke woning tot
maximaal 5 jaar;
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Marktstraat 38, gebruik van het pand als lunchroom &
delicatessenwinkel;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.
ter inzagetermijn tot vrijdag 17 juli 2009
• Helling 20, het vergroten van de verdieping ten behoeve van
een woning;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen;
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods met 1
inpandige woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 24 juli 2009
• Kastanjelaan 26, het bouwen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 289/291, het gebruiken van twee loodsen
voor opslag;
• Stationsweg 38H, het gebruiken van het pand voor een
kapperszaak.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 juli 2009
• Freesialaan 7, het plaatsen van een blokhut.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 augustus 2009
• Westeinderplassen H 294, het vernieuwen van een schoeiing
ten behoeve van het gebruik als baggerdepot.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

ingezonden
Volgend jaar in Aalsmeer
geen evenementen meer?
De gemeente Aalsmeer heeft een
nieuw middel gevonden om de begroting sluitend te krijgen: de precariobelasting. Precario is een belasting die betaald moet worden voor
het gebruik van openbare ruimte.
Als een vereniging bijvoorbeeld een
evenement organiseert, int de gemeente precario voor dat deel van
het evenement dat in de openbare
ruimte plaatsvindt. Hier staan geen
diensten tegenover. Kortom, precario is een belasting waarmee geld
binnenkomt zonder dat de gemeente er verder iets voor hoeft te doen.
Behalve een factuur sturen natuurlijk.In het verleden werd de hoogte van de precario naar redelijkheid
berekend. Voor een evenement als
een braderie werd bijvoorbeeld alleen de ruimte berekend die de kramen in beslag namen. Wellicht ingegeven door bezuinigingen heeft
de gemeente nu besloten om de regels ‘ietsje’ anders te interpreteren.
In de afgelopen weken hebben diverse verenigingen in Aalsmeer en
Kudelstaart facturen voor hun evenement ontvangen. Wat blijkt? De
precariobelasting is dit jaar, onaangekondigd, astronomisch gestegen.
Hierbij een paar voorbeelden.
De organisatie van de Geraniumjaarmarkt betaalde in voorgaande
jaren precario voor 480 vierkante
meter, kosten 244,80 euro. Dit jaar
heeft de gemeente zo’n beetje de
totale oppervlakte van het Dorp in
rekening gebracht: 11.283 vierkante meter, kosten: 5.867,- euro. Een
stijging van bijna 2400 procent!! De
vrijmarkt tijdens Koninginnedag in
Kudelstaart wordt al jarenlang begeleid door vrijwilligers van De Pretpeurders. Het zou idioot zijn om de-

ze vereniging hiervoor kosten te laten dragen, en dat gebeurde dan
ook nooit. Dit jaar heeft de gemeente een factuur gestuurd voor 650,euro. Ook voor de braderie in winkelcentrum Kudelstaart (675,-) en
tijdens het Feestweekend (bijna
2.000,- euro) is de precario plotseling honderden euro’s gestegen.
De horeca in het Dorp moet opeens
flinke bedragen betalen voor ‘openbare ruimte’ tijdens muziekfestivals.
En naar verluidt zijn er ook al lokale sportevenementen die absurde
rekeningen krijgen.Het moet toch
niet gekker worden. Evenementen
als deze leveren de organisatoren
doorgaans nauwelijks iets op, als er
niet al geld bij moet. Deze evenementen hebben een sociale functie
en zorgen ervoor dat er in Aalsmeer
en Kudelstaart iets te doen is voor
de inwoners. Het zal wel weer een
‘foutje’ zijn van de gemeente... mag
je hopen. Zo niet, dan is een aantal verenigingen binnenkort failliet
en zijn er volgend jaar in Aalsmeer
nog maar heel weinig evenementen. Gemeente: bedankt voor deze
leuke verrassing. Een prima manier
om het lokale verenigingsleven kapot te maken.
Organisaties die hier ook mee te
maken hebben, roepen wij op zich
bij ons te melden, zodat wij gezamenlijk actie kunnen ondernemen. Stuur uw bericht naar: info@
aalsmeercentrum.nl.
KMTP Groei & Bloei afd. Aalsmeer
Winkeliersvereniging Aalsmeer
Centrum Organisatiebureau Natural Solutions Kudelstaart c.v.
De Pretpeurders Winkeliersvereniging Kudelstaart Winkeliersvereniging Ophelialaan.

Smartlappenkoor Denk aan
de Buren in Meezingfestival
Aalsmeer - Op het jaarlijkse Meezingfestival Waterland in Monnickendam op zaterdag 4 juli jl. was
ook deze keer het Aalsmeerse
smartlappenkoor Denk aan de Buren weer van de partij. Traditioneel
valt dit festival samen met de Jan
Haring race. Een race van platbodems, waarbij herdacht wordt dat
Jan Haring in 1573 tijdens de 80-jarige oorlog tegen de Spaanse bezetter bij de Slag om de Zuiderzee in
de grote mast klom van het Spaanse
admiraalsschip en de vlag naar beneden haalde. Hierna echter sneuvelde hij door een Spaanse kogel.
Op acht locaties werd door zestien
koren gezongen.
In verschillende kerken en cafés
kon genoten worden van meezingliederen, levensliederen en zeemansliedjes. Daarna werd aan het
eind van de middag gezamenlijk,
koren en publiek, de Samenzang
gehouden aan de Haven, een massaal en indrukwekkend spektakel.
Het weer werkte deze keer volledig mee: zon, zon en nog eens zon
bij een aangenaam hoge temperatuur. Denk aan de Buren, niet geheel op sterkte, maar uiterst gemotiveerd onder de begeesterende leiding van Marianne de Pundert,

trad met veel succes op bij Café De
Zwaan, in de RK Kerk en tenslotte
in de Doopsgezinde Vermaning. Het
repertoire was zeer gevarieerd, met
onder andere de romantische meezinger Droomland, levensliederen:
De Clown en De Voddenraper van
Parijs, zeemansliederen: De sluizen
van IJmuiden en Ruisende golven
en zeer toepasselijk gezien de locaties waar opgetreden werd: tussen
kroegen en kerken. Cor Trommel als
accordeonist was weer virtuoos en
Ally Maarse op piano/keyboard bewees zich als vanouds als de ideale smartlap begeleider. Kortom: de
spirit was weer helemaal aanwezig,
zowel publiek als koorleden hebben
genoten van deze happening. Nu
reeds wordt weer uitgekeken naar
het festival volgend jaar. De mogelijkheid bestaat om dit mee te maken. Het koor heeft weer plaats voor
enige nieuwe enthousiaste leden,
zowel mannen als vrouwen. Bijzondere capaciteiten zijn niet nodig, het
gaat in de eerste plaats om het plezier van het zingen.
Tot en met augustus wordt vakantie
gehouden, in september begint het
nieuwe seizoen weer en ben je welkom. Kijk voor meer informatie op
de website www.smartlappen.com.

Hoffscholtes beschouwing
van de Wonderkamers
Aalsmeer - Tientallen kunstliefhebbers waren afgelopen zaterdag in de
tuin van het Oude Raadhuis getuige van de opening van Wonderkamers, de zomertentoonstelling van
KCA. Oud Burgemeester Hoffscholte schetste in een prachtige toespraak een portret van de vier kunstenaars uit zijn dorp. Tijdens de opbouw van de tentoonstelling nam hij
ruimschoots tijd voor de vier wonderkamers waarin behalve nieuw
werk vooral wordt ingegaan op het
leven en het verzamelen en de kiem

van de kunstenaars zelf. Zo wordt
de nooit eerder getoonde tekening
“Huisjes” van de destijds 10 jarige
Coq Scheltens, naast de vele karakteristieke Aalsmeerse huizen die zij
later tekende geëxposeerd. Ook de
poppen uit haar Kakeltheater doen
mee. Henny Weima is op zoek naar
het geestelijke in de natuur. Zij gunt
de bezoeker een blik op haar privé domein, dat zij probeert te ontrafelen in een tocht langs exotische
slangenhuiden, Afrikaanse aarde,
krijtschetsen en foto’s van dierbare

‘Aalsmeers succes’ tijdens
donatieronde Schipholfonds
Schiphol - Maar liefst ruim 164.000
euro doneerde het Schipholfonds in
het tweede kwartaal van dit jaar aan
diverse instanties en verenigingen.
Donderdag jl. werden de grootste
giften uitgereikt en dat gebeurde
bij de Dutch Dakota Association te
Schiphol Oost. Bedragen van 2500
euro en meer werden via een symbolische cheque wegegeven en
ditmaal kon het een waar succesje
voor Aalsmeer genoemd worden,
daar vier Aalsmeerse verenigingen
een ‘grote’ gift kregen. Zo ontving
Stichting Oud Aalsmeer een bedrag
van 7500 euro ten behoeve van een
speciale full color uitgave van ‘Oud
Nuus’. Dat verschijnt in het kader
van het 40-jarig bestaan. Ook een
groot bedrag werd toegkend aan

Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000, die de watertoren beheert.
Zij ontving 5.150 euro voor de aanschaf van een geluidsinstallatie ten
behoeve van het organiseren van
trouwerijen en andere gelegenheden. Ook wordt het geld besteed
aan zitmeubilair buiten. Scouting
Tiflo mocht 4183,00 bijschrijven en
Stichting Feestweek Aalsmeer 4.150
euro. Dit geld wordt aangewend
voor het houden van een Ouderrendag tijdens de Feestweek, die
gratis toegankelijk moet zijn voor
alle ouderen. Tot slot had het fonds
een mooi bedrag voor Fotogroep
Aalsmeer in petto: 1.500 euro. De
hoogste donatie ging naar Stichting
Vooruit te Haarlemmermeer (10.000
euro) voor het Concours Hippique .

honden. De wonderkamer van Karin Borgman is de verbeelding van
gezinsleven, water en boten, steeds
meer weergegeven in herkenbare
patronen. Dierbare foto’s, schetsen
en een bonte verzameling krantenknipsels zijn de grondstoffen voor
haar beeldend werk. Mark van Kuppevelt creëerde een wondertuin
waarin hij zijn uiteenlopende kostbaarheden, natuurvondsten en fossielen rangschikt. De schoonheid
van een steen, een tak of een bot,
vormen de bron waaraan hij zich
laaft. Wonderkamers is een aanrader omdat het overkoepelend thema
bedacht door samensteller Annefie
van Itterzon de bezoeker loodst naar
de ongewisse wereld van bekende
Aalsmeerse kunstenaars.
Agenda
Zondagmiddag 19 juli van 15 tot
16.00 uur geeft Karin Borgman een
toelichting op haar kamer. Ieder is
van harte welkom! ‘Wonderkamers‘
is nog te bezichtigen t/m 2 augustus
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat
9. Open:don t/m zon 14-17 uur
Door Annefie van Itterzon

Muziek/Theater
Tot en met 9 augustus:
* Theater Het Amsterdamse Bos
speelt ‘Storm’ van Shakespeare in
bostheater. Iedere dinsdag tot en
met zondag om 21.30u.
Tot en met 2 augustus:
* Made by Diede. Mode en Kleding expositie in Oude Raadhuis.
Linderkunstzolder donderdag tot
en met zondag 14.00 tot en met
17.00u.
Zaterdag 11 juli:
* Optredens van De Klught, Puik,
Sicilian Necktie in Café de Walrus.
Vanaf 21.00u.
* Dance Valley op evenemententerrein van Velsen-Zuid. Van 11.00 tot
23.00 uur.
Zaterdag 25 juli:
Tropical night Aalsmeer.
Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij
Historische Tuin, ingang Praamplein.
Vanaf 2 juli:
* Expositie ‘Wonderkamers’ met 4
Aalsmeerse kunstenaars in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14-17u. Opening za. 4 juli om 16u. Expo. t/m 2
aug.
* Expositie van vijf glaskunstenaars
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Diversen
Donderdag 9 juli:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 10 juli:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Stommeerweg vanaf 20u.
Zaterdag 11 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Dinsdag 14 juli:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart

Summer White Party een succes!

Stichting Oud Aalsmeer werd blijgemaakt met een mooie gift van het Schipholfonds, als een van de vier Aalsmeerse instanties die een flinke cheque in
ontvangst mochten nemen. Dat gebeurde donderdag jl. in de loods van de
Dutch Dakota Association.

Kudelstaart - Zaterdag 4 juli was
het in het Dorpshuis Kudelstaart
helemaal wit. Alle decoratie in het
Dorpshuis was zomers wit met paarse accenten.
Ook de entree en het podium waren
opgefleurd met wit/paarse ballonnenbogen. Het zag er allemaal heel
feestelijk uit. De mensen waardeerde de dresscode en gaven daar met
zomerse temperaturen massaal gehoor aan.
Ondanks de hoge temperatuur was
er een gezellige sfeer. En naarma-

te de dj’s Toon Wouters en Andrea
Degasperi de muziek aanzweepte
kwamen de voetjes van de vloer en
werd er lekker meegedaan. Klokslag 23.30 uur was het tijd voor onze zanger Rob Ronalds, met de bekende liedjes Kleine Blonde Mariandel en Haar Rode Lampie. Het was
een supergezellig feest en de mensen waren weer super enthousiast.
Het Dorpshuis en de organisatie
van Summer White Party wil iedereen bedanken en een zonnige vakantie toewensen.

Michael Jackson-jurk

Stichting Oud Aalsmeer
introduceert historieprijs
Aalsmeer - Ter gelegenheid van
haar 40-jarig bestaan op zondag 19
juli, introduceert de Stichting Oud
Aalsmeer de Retine Quod Habesprijs. De stichting zal de prijs volgende week voor het eerst overhandigen tijdens een receptie op
de Historische Tuin. Het is de bedoeling de Retine Quod Habes-prijs
om de vijf jaar, dus bij elk volgend
lustrum, uit te reiken. Voor de prijs
komt een persoon, groep personen
of instelling in aanmerking die zich
bijzonder heeft ingezet voor behoud
van (elementen van) de historie van
Aalsmeer, Kudelstaart of Calslagen.

Voorzitter Jan Willem de Wijn van
Oud Aalsmeer over de achtergrond
van de prijs: “De naam van de prijs
is ontleend aan de officieuze wapenspreuk bij het Aalsmeerse gemeentewapen: Retine Quod Habes:
behoudt wat ge hebt. In het verleden
werd daarmee verwezen naar maatregelen tegen de systematische afslag van Aalsmeers land door het
Haarlemmermeer. In het heden is
die wapenspreuk nog steeds van
kracht tegen de oprukkende afslag
van oude Aalsmeerse waarden. Wat
nu waardevol is, moet ook in de toekomst waardevol kunnen blijven.”

Aalsmeer - De gehele maand juli staat de Kinderkunstzolder in het
teken van mode. Kleurrijke schetsen, unieke jurken en laarzen zien er
brutaal en flitsend uit! Alle getoonde
ontwerpen zijn van de 15-jarige Diede Daalman.
Vorige zomer speelde Diede de
hoofdrol in Lichtemaankweker, de
drukbezochte theatervoorstelling op
de Historische Tuin. In het nieuwe
seizoen gaat Diede lessen volgen
op de Jeugdtheaterschool, maar
de ambitieuze Aalsmeerse beschikt
over meerdere talenten; ze ontwerpt
en maakt kleding in een zeer persoonlijke stijl. Tijdens het inrichten
van de tentoonstelling speelde Diede in op de actualiteiten. Zo heeft zij
krantenfoto’s van Michael Jackson
verwerkt in een gracieuze galajurk.
Stapels tekeningen van veelkleurige fashion en eigenzinnige creaties op de paspop laten zien dat
het ontwerpen meer is dan een tienerdroom. Diede houdt van stoffen, van verzinnen en van verkleden.
Haar legendarisch straplessjurkje, gemaakt van grootvaders stropdassen kan worden gecombineerd
met de stropdas- shawl. Ook oude afgedankte kleding en schoenen
uit kringloopwinkels geeft ze een
nieuw leven!
Zo ging de schaar in een trouwjurk
die onder haar handen een volledig

nieuwe en originele functie kreeg.
Haar solo tentoonstelling viel samen
met de opening van Wonderkamers
afgelopen zaterdag 4 juli jl. in het
Oude Raadhuis van Aalsmeer. Samen met haar vriendinnen werden
de nieuwste creaties in een modeshow in de tuin getoond.
De handgemaakte stropdas-sjaaltjes zijn op de Kinderkunstzolder van
het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 te bewonderen en te bestellen tot en met 2 augustus aanstaande. De expositieruimte is geopend
van donderdag tot en met zondag,
tussen 14.00 en 17.00 uur.

De Klught & Zn in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Aanstaande
zaterdag 11 juli is de tweede Ratband
avond. Drie bands uit het gezin van
Jan Ratterman. Jan is de bassist van
de Aalsmeerse rock, beat en bluesband De Klught. Maar hij neemt ook
zijn twee zonen mee, met ieder weer
hun eigen band. De Klught zal vooral veel nieuw repertoire laten horen.
Zoon Jonne is nu actief in de band
Puik. De band speelt vooral Brit-pop
covers van onder andere Oasis en

de Stereophonics. Sicilian Necktie,
de band van Klaas-Jan gaat nog
steeds voor muziek in Amerikaanse
surfstijl. Het belooft, net als zes jaar
geleden, weer een bijzondere avond
te worden. Laat u verrassen door
drie bands met verschillende muziekstijlen en kom zaterdag naar café De Walrus, Aalsmeerderdijk 452
in Aalsmeerderbrug. De toegang
is gratis. Aanvang: 21.00 uur. Voor
meer informatie: www.deklught.nl.
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Waterfeest op Zuidooster

Juf Jolanda jubileert!

Aalsmeer - Het was afgelopen
donderdag 2 juli een groot spektakel op het schoolplein van De Zuidooster. Alle groepen hebben deze
dag namelijk een waterfeest gehad. Het hele schoolplein stond vol
met badjes, watertafels, emmers en

Kudelstaart - Jolanda Eveleens
stond vijfentwintig jaar geleden voor
het eerst voor de klas en tot op de
dag van vandaag doet ze niets liever.
Eerst gaf ze les op de Kwikstaart en
Willibrordusschool in Uithoorn, nu
is ze al twintig jaar verbonden aan
de Antoniusschool in Kudelstaart.
Ouders en collega’s prijzen haar enthousiasme en betrokkenheid en de

nog veel meer waterspeelgoed. Als
verrassing kwam de brandweer de
zwembadjes vullen en maakte er
een groot feest van. De kinderen
hadden de dag van hun leven. Nu
kunnen de kinderen lekker genieten
van de zomervakantie!

kinderen lopen weg met juf Jolanda.
Afgelopen vrijdag werd de jubilaris
in de bloemetjes gezet tijdens een
feestelijke BBQ met alle, bijna veertig Antoniusmedewerkers, ter afsluiting van het schooljaar. Gastvrouw
was Jolanda zelf, want ze mag dan
een gedreven juf zijn, ook voor het
organiseren van een feestje draait
ze haar hand niet om.

Musical Bosolei op Jozefschool

Mooi afscheidscadeau
groep 8 OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Net als de meeste scholen in de regio nam de OBS
Kudelstaart afscheid van haar leerlingen uit groep 8. Op de afscheidsavond werd traditiegetrouw de musical opgevoerd en dit jaar viel de
keuze op CASH. De kinderen van
groep 8 wisten van deze nieuwe,
niet eerder vertoonde musical een
spetterende en swingende voorstelling te maken.
Al even gebruikelijk is het geven van
een afscheidscadeau aan de school.
Er werd gewikt en gewogen, want
er waren nogal wat randvoorwaarden. Het cadeau moest passen bij
het nieuwe gebouw de Rietpluim;
het zou functioneel en duurzaam
moeten zijn; ’t liefst met een kleurige, vrolijke en eigentijdse uitstraling. En niet onbelangrijk: de namen van de kinderen van schooljaar
2008/2009 zouden de komende 30
jaar niet vergeten mogen worden!
Na intensief overleg met de gemeente werd het plan opgevat om
de grijze, betonnen bomenbak bestemd voor het nieuwe schoolplein

van de OBS wat op te fleuren. Zo
begaven zich twee weken geleden
30 leerlingen richting gemeentewerf
om aan de slag te gaan. Om zeker
te zijn van een fantastisch eindresultaat werd graffiti-artist Sander
Bosman uitgenodigd om belangeloos de leerlingen van groep 8 te
begeleiden. Kudelstaarter Sander
Bosman (Lak aan Alles) is gespecialiseerd in het maken van unieke
muurschilderingen en weet als geen
ander om te gaan met de spuitbus.
Onder zijn bezielende leiding én onder toeziend oog van burgemeester Litjens werd de bomenbak, bestaande uit acht betonnen blokken
die tevens dienst zullen gaan doen
als zitelement, vervolgens omgetoverd tot een waar kunstwerk. Een
prachtig afscheidscadeau waar de
kinderen trots op mogen zijn. Het
kunstwerk staat inmiddels op zijn
nieuwe plek en daarbij mag vermeld
worden dat mede door de geweldige medewerking van de gemeente
Aalsmeer en de Grontmij, dit project
zo succesvol is verlopen.

Aalsmeer - De groepen 8 van de
Jozefschool hebben in de laatste
schoolweek hun basisschooltijd afgesloten met de musical Bosolei.
Dinsdag was groep 8a van juf Astrid en meester Wil aan de beurt en
woensdag groep 8b, van de juffen
Andrea en Marja. Een spetterende
afscheidsavond stond voor beide
groepen op het programma. Eerst
de musical opvoeren voor de ouders
en familieleden, en daarna nog een
spetterende disco met een hapje en
een drankje.
Bosolei gaat over de familie De Boer,

die op vakantie gaat naar camping
Bosolei in Frankrijk. Helaas door files onderweg is het beste plekje op
de camping al vergeven. Gelukkig
is er op de camping veel te doen:
optredens, een mister en miss Bosolei verkiezing en een opbloeiende liefde. Ondanks een kampeerplek naast het toiletgebouw wordt
het voor de familie De Boer toch nog
een leuke vakantie. Hopelijk geldt
dit ook voor alle kinderen van groep
8 en hun ouders. En daarna natuurlijk een spetterende tijd op de middelbare school!

Bindingkamp in Almen

Groep 8 van de Immanuel
neemt afscheid!
Rijsenhout - Afgelopen woensdag 1 juli vond er een spektakel
plaats op de Immanuelschool in Rijsenhout. Groep 8 kwam gekleed in
gala op school, omdat hun laatste
schooldag was aangebroken. Iedereen zag er tip top uit, de rode loper
lag klaar en beschermd door echte bodyguards kon iedereen rustig

naar binnen lopen. Allereerst werd
er genoten van een overheerlijk gala
diner, daarop aansluitend vond een
spetterende musical plaats. Tot slot
was er een een disco, waarna de
ouders naar school kwamen om samen met hun kind te toosten op de
nieuwe fase en de Immanueltijd af
te sluiten. Het was een groots gala!

Aalsmeer - Op zaterdag 4 juli vertrok de bus vanaf zwembad de Waterlelie met 40 kinderen en 11 man
leiding sterk naar Almen. Na ruim
twee uur rijden kwam de bus aan
in Almen en werden de tenten ingedeeld. Daarna was het tijd om
te zwemmen in de Berkel. Aan het
eind van de dag werd er lasagne
voorgeschoteld en gingen de kinderen liedjes zingen. Zondag kregen de kinds het kampthema te
horen: Leef met lef. “ We mochten
kaarten kopen in het postkantoortje van Tante Toos en hebben heel
veel kaarten geschreven. Ook hebben we een bosspel gedaan, levend
stratego. ‘s Middags gingen we een
soort schilderij maken over wat je
later worden wil. Dit was erg leuk. ’s
Avonds hadden we heel erg lekker
gegeten, nasi met banaan en ananas.” vertelt Carlijn.
“Maandag was Mila jarig, er werd
voor haar gezongen. Tante Toos en
mevrouw Helderder hadden een
taart gemaakt. We hebben het be-

ruchte dierenvangspel gedaan, dit
lijkt een beetje op monopolie alleen dan in het echt. Je moest handelen in dieren en hoe meer dieren
je had hoe meer geld je kon krijgen. Als een groepje langs je safaripark kwam moest je betalen voor
kijkgeld. “ zegt Mila. Dinsdag stond
een ‘vet gave’ speurtocht op het
programma en moesten de kinderen allemaal opdrachten doen. Helaas regende het ’s middags dus
werden er stukjes geschreven voor
de kampkrant en potjes versiert en
zijn de kinderen in de weer geweest
met zelfgemaakte appelmoes. “ ’s
Avonds hebben we elkaar complimentjes gegeven met het kwaliteitenspel. Woensdag is onze bonte
dag, het was een Hollandse dag met
Boer zoekt vrouw en Ik hou van Holland”, vertelt Rawdy.
Zaterdag 11 juli komt Almen om ongeveer 16.30 uur weer aan op het
Waterlelieplein in Aalsmeer.
Carlijn, Mila en Rawdy

Bindingkamp in Annen

Juffen Annet en Bianca 12,5 jaar
bij peuterspeelzaal ’t Roefje
Rijsenhout - Niets vermoedend
gingen juf Annet en juf Bianca
woensdag 1 juli naar peuterspeelzaal ’t Roefje in Rijsenhout om te
gaan werken. Ze wisten niet dat ze
op die dag allebei 12,5 jaar bij de
SKH (Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer) aan het werk waren
en dat hen deze ochtend een grote verrassing te wachten stond.
Eén voor één kwamen de kinderen met een roos en een mooi gemaakt kaartje eraan binnen. De vazen stonden al klaar om de bloemen

in te doen zodat het voor beide leidsters een groot boeket werd. Juf Annet en juf Bianca waren er ondersteboven van.
Na deze verrassing was er om 12.00
uur een onverwachte lunch met
de andere leidsters en de leidinggevenden van de peuterspeelzaal.
Daarbij werden ze ook nog verwend met een mooi boeket bloemen en cadeaubonnen. Door deze
onverwachte verrassingen was het
voor de juffen een ochtend om nooit
meer te vergeten.

Aalsmeer - Stichting de Binding
ging dit jaar op kamp naar Annen
in Drenthe. Shirley en Benthe gingen mee en moesten om 8.30 uur bij
De Waterlelie verzamelen. Om 12.00
uur kwamen ze aan in Annen.
“We gingen het handelspel doen
waarbij je zoveel mogelijk geld moet
verdienen met je groepje door goederen te kopen en verkopen”, vertelt Shirley.
“Daarna gingen we eten. We aten
hamburgers met patat en appelmoes. Na het eten hebben we ge-

zongen en daarna hebben we het
gehad over het kampthema: ‘Leef
met Lef’. We hebben in groepjes
nagedacht over wat lef hebben is“,
neemt Benthe het woord over. “De
volgende dag moesten we een fietsspeurtocht doen. We kregen foto’s
uit de omgeving mee en daar moesten we dan heen fietsen om de foto na te maken. We hebben heel ver
gefietst en daarna waren we heel
moe!”, zeggen beide meiden.
Shirley en Benthe

Afscheidscadeau kinderen
groep 8 van De Brug
Aalsmeer - Ook dit jaar lieten de
leerlingen van groep 8 een cadeau
achter aan basisschool De Brug.
Dit keer was het voor het eerst in
het nieuwe gebouw ‘De Mikado’. De
leerlingen van groep 8 hebben gekozen voor een tegel met een lieveheersbeestje.
Carlo en Wouter vertelden in hun

Ridderdag kleuters Samen Een
Aalsmeer - Donderdagochtend
verzamelden zich op de atletiekbaan
bij de Samen een allemaal stoere ridders en prachtige prinsessen.
Ze kwamen allemaal voor het ridderfeest van alle Samen Een kleutergroepen. Voor de kids waren allemaal spellen te doen, zo kwamen
ridders te paard voorbij, werden er
burchten gebouwd en werd er in het

luchtkasteel op los gesprongen. Als
kers op de taart was er door het seringenpark een speurtocht uitgezet!
Na afloop was er tijd voor heerlijke versnaperingen waaronder overheerlijke pannekoeken gebakken
door de ouders. Tot slot gingen de
kinderen huiswaarts met de grote
vakantie in het vooruitzicht. Zes weken genieten van het zomerweer!

toespraak dat zij een boodschap
achter wilden laten: “Wij zijn tegen zinloos geweld”. Zelf heeft deze groep een fantastische tijd op De
Brug gehad en zij wensen alle huidige en toekomstige leerlingen hetzelfde toe. De tegel krijgt binnenkort
een prominente plaats op het speelplein aan de Koningsstraat.
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Zonnige zomeractie van
winkeliers Ophelialaan
Aalsmeer - Het was een feestelijke
en zonnige middag, afgelopen zaterdag 4 juli in de Ophelialaan. Het
was weer de maandelijkse aktiedag
waarbij winkeliers namens de hele winkeliersvereniging Ophelialaan
cadeaus aanbieden aan het winkelend publiek.
De Opheliawinkeliers willen op deze wijze laten zien dat ze blij zijn dat
men in de Ophelialaan boodschappen komt doen. Een van de gelukkigen die werd aangesproken door
Cora van de Readshop voor een
gratis attentie, was Manon Buis uit
de Anjerhof. De attentie bestond uit
een cadeauenvelop met tijdschriftenbon en het tijdschrift James. Manon was zeer verrast, en riep gelijk
uit: “Oh, maar wij winnen nooit wat!
En nu worden we er zomaar tussenuit gepikt!”
Manon is erg blij met de Ophelialaan. Het is dicht in de buurt en ze

winkelt er graag omdat eigenlijk alles voor de dagelijkse boodschappen hier wel aanwezig is. Het is gezellig winkelen en er gebeurt altijd wel wat. Regelmatig zijn er akties en ook hele leuke feesten, zoals
binnenkort op 29 augustus Het Jordaanfestival. Manon is daar graag
van de partij, want ze houdt wel van
wat reuring. Voor haar dochter Nikki is er binnenkort een kindermiddag. En niet alleen Manon is blij met
de Ophelialaan, ook dochter Nikki
laat luid en duidelijk van zich horen.
Zij gaat heel graag in de Ophelialaan winkelen. Haar favoriete winkel is Keurslagerij Kruijswijk. Ze legt
uit dat dat komt door John, want die
geeft haar altijd een stukje worst. En
daarom is John haar allergrootste
vriend. En wat is er mooier dan dat
winkeliers net zo blij zijn met hun
klanten, als dat klanten zo blij zijn
met hun winkeliers?

Fracties sturen
open brief aan
schoolbesturen

Van links naar rechts: de heer Van der Wal, de heer Ramp, en de heer Van Zoest.

Vaderdagprijswinnaars
in de Ophelialaan
Aalsmeer - Een paar weken geleden werd er in de Ophelialaan uitgedeeld voor Vaderdag. Een paar
honderd vaders werden getrakteerd
op een leuke verrassing. Ze kregen
allemaal een kraslot waarmee een
BMW gewonnen kon worden, plus
een Extra-Kans-Kaart. En om die
Extra-Kans-Kaart gaat het nu precies. Met de Extra-Kans-Kaart konden de vaders extra prijzen winnen,
zoals onder andere Iris cheques van
40 en 60 euro en kraslotenpakket-

ten van 35 en 25 euro. De vaders
moesten daar wel even wat voor
doen, het kaartje moest ingevuld
worden en vervolgens worden ingeleverd bij Ridder & Co. Er werden in
totaal vier kaartjes uit getrokken die
prijs hadden. De eerste prijs ging
naar de heer Van der Wal, de tweede prijs naar de heer Bouwmeester die helaas verhinderd was naar
de prijsuitreiking te komen, de derde prijs ging naar de heer Van Zoest
en de vierde prijs werd in ontvangst

nis uit de woning- en utiliteitsbouw.
Voor Kramer is de continuïteit van
het bedrijf gewaarborgd. Zowel voor
de opdrachtgevers als voor het personeel. Kramer is een installatiebedrijf met een historie van bijna 100
jaar in zowel de binnen- en buitenlandse glastuinbouw alsook de woning- en utiliteitsbouw.
Adegeest kasverwarming is een installatiebedrijf met een staat van
dienst van ruim 40 jaar in het ontwerpen, installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties in
de glastuinbouw.
“In de glastuinbouw krijgen we
steeds meer te maken met duurzame energiebronnen en hybride oplossingen voor de energievoorziening. Technieken die in de utiliteitsbouw al jaren worden toegepast.
Onze taak is deze kruisbestuiving
te realiseren en ervoor te zorgen dat
de huidige en toekomstige klanten
van Kramer en Adegeest hier de
vruchten van plukken”.

Lift Weteringplantsoen uitgepakt!
Aalsmeer - Op 30 juni vierden bewoners van het complex aan het
Weteringplantsoen, Eigen Haard en
de gemeente Aalsmeer de geslaagde plaatsing van de lift aan het gebouw. De lift werd ‘uitgepakt’ door
Wethouder Jaap Overbeek en Peter Hildering, directeur Eigen Haard.
‘Er is door de groei van 65 plussers
behoefte aan senioren en zorgwoningen. Het is hierbij van groot belang dat mensen zo lang mogelijk
in hun eigen woning kunnen blijven
wonen. Dit betekent dat we een be-

hoorlijk aantal bestaande woningen
moeten aanpassen/geschikt maken
voor ouderen. Deze lift draagt hier
zeker aan bij.’ Aldus wethouder Jaap
Overbeek. In 2003 was er al aanvragen uit deze appartementen voor
het plaatsen van een lift. Dit is eind
2007 in een stroomversnelling gekomen door een samenbundeling van
krachten van Eigen Haard en de gemeente. De lift is gerealiseerd met
geld van de Gemeente Aalsmeer, Eigen Haard en de provincie Noord
Holland.

Vierde plaats op internationaal toernooi

Van Dam en Van der Sluis
schitteren in Groningen
Afscheid directievoorzitter
Rabobank Regio Schiphol
Hoofddorp - Tijdens het 100-jarige Concours Hippique Hoofddorp,
dat afgelopen weekend plaatsvond,
heeft directievoorzitter Alphons
Kurstjens officieel afscheid genomen van Rabobank Regio Schiphol. Vele genodigden maakten van
de gelegenheid gebruik om Alphons Kurstjens tijdens dit grootste
en unieke evenement de hand te
schudden. Alvorens het officiële afscheid op zondag 5 juli plaatsvond,
reikte Alphons Kurstjens op vrijdag
3 juli nog prijzen uit aan de finalisten van de landenwedstrijd voor de
Young Riders. Deze wedstrijd werd
in de barrage gewonnen door Spanje gevolgd door Frankrijk en Italië.
Op zondagmiddag 5 juli waren vele genodigden te gast in de VIP-tent
van het Concours Hippique. Naast
de burgemeester en wethouders,
namen vele CEO’s en CFO’s van de
gelegenheid gebruik om Alphons
Kurstjens de hand te schudden. Alphons Kurstjens werkt al 18 jaar bij
de Rabobank en bekleedde in die
tijd diverse leidinggevende functies.
Zo was hij directeur zakelijke relaties bij de Rabobank Amersfoort en

algemeen directeur van de Rabobank Hoorn-Medemblik. De afgelopen jaren heeft Alphons Kurstjens
als directievoorzitter van de Rabobank Regio Schiphol, een bank die
is ontstaan uit een fusie tussen de
Rabobanken Haarlemmermeer en
Aalsmeer-Uithoorn, met veel plezier
gewerkt. Met ingang van 1 juli jl.
is hij werkzaam als directievoorzitter bij Rabobank Amsterdam. Deze
functie is voor hem een geweldige
uitdaging, die past bij zijn gedrevenheid en enthousiasme in zijn vak.

Gestolen kleding
weer terecht

Aalsmeer - De politie in Amsterdam heeft in een onderzoek naar
berovingen, in een loods in Amsterdam Zuid-Oost veel kleding teruggevonden die afkomstig is uit winkels in Aalsmeer. De gestolen goederen zijn inmiddels allemaal weer
terugbezorgd bij de desbetreffende winkels.

98 Procent geslaagden
op de Groenstrook

Adegeest neemt activiteiten
van firma Kramer over
Aalsmeer - Met ingang van 1 juli 2009 heeft Adegeest kasverwarming bv uit Bergschenhoek alle activiteiten van L.W. Kramer & Zn bv
uit Aalsmeer overgenomen.
Het bedrijf is door Adegeest voortgezet onder de namen Kramer kasverwarming bv voor de glastuinbouw en Kramer klimaattechniek bv
voor de woning- en utiliteitsbouw
en blijft op het huidige adres aan de
Machineweg 3b in Aalsmeer gevestigd. Het personeel van Kramer is
volledig over gegaan naar de nieuwe bedrijven. De directie wordt gevoerd door het huidige managementteam van Adegeest kasverwarming bv.
De voormalig eigenaar van Kramer,
de heer Teun Treur, blijft als technisch-commercieel manager aan
beide nieuwe bedrijven verbonden. Voor Adegeest kasverwarming
is deze overname een goede aanvulling op de bestaande glastuinbouwactiviteiten in binnen- en buitenland en een verbreding van ken-

genomen door de heer Ramp. André Ridder overhandigde de prijzen
en deze vielen bij de heren in goede aarde. Iedereen reageerde zeer
verrast en was blij. De fotosessie die
voor buiten gepland was, ging niet
door, daar de regen plots met bakken uit de hemel viel. Echter bij deze vier heren scheen het zonnetje
al, want in de prijzen vallen, dat gebeurt niet iedere dag! De Ophelialaan wenst deze heren veel plezier
met hun vaderdagprijzen!

Aalsmeer - De verkiezingsdatum
voor nieuwe gemeenteraden is vastgesteld op 3 maart 2010. Precies
in de week nadat in Nederland de
voorjaarsvakantie plaatsvindt. In de
regio Amsterdam-Amstelland is het
echter de gewoonte om af te wijken van de landelijke data en de
vakantie een week op te schorten.
Dat zou betekenen in 2010 dat de
gemeenteraadsverkiezingen midden in de voorjaarsvakantie zullen vallen. De fractievoorzitters van
de gemeenteraad Aalsmeer spreken hier hun zorg over uit. Niet alleen zullen veel mensen op vakantie zijn; ook schoollokalen kunnen
misschien niet als stemlokaal worden gebruikt. In Amsterdam hebben
de scholen hun voorjaarsvakantie
een week vervroegd, namelijk naar
20 februari.
De fracties van Aalsmeer schrijven
in hun open brief naar de schoolbesturen dat zij het jammer vinden
dat de scholen in Aalsmeer en hun
besturen nog geen besluit genomen hebben. Ze vragen in de open
brief ‘met klem’ de vakantieperiode
te heroverwegen.

Aalsmeer - De ambiance was om
van te watertanden. Het hele weekend scheen de zon op de Grote Markt in Groningen, waar zowel
de top van het Nederlandse dames
beachvolleyball alsmede de Europese footvolleyers mochten acteren.
Van Dam/Van der Sluis, als tweede
Nederlands team geplaatst voor
deze European Challenge, presteerde in de groepsfase op zaterdag
zeer sterk. Hoewel de eerste wedstrijd nog nipt verloren werd van het
koppel Zandman/Ten Duis (17-19)
werd al snel daarna de eerste sensatie een feit: De volgende wedstrijd
werd gewonnen van de titelverdedigers uit Spanje (Sergio/Luis). Een
van de grote favorieten voor het veroveren van de titel.
Vervolgens werden achtereenvolgens Duitsland 2, Kroatië en België aan de zegekar gebonden, wat
resulteerde in een gedeelde eerste
plaats in de poule. Helaas was het
doelsaldo nèt tekort om een gunstige uitgangspositie te verwerven
tegen de nummer 4 van de andere
poule. Als nummer 2 werd Van Dam/
Van der Sluis zondag gekoppeld
aan de huidige Nederlandse kampioenen Drenth/Wachtmeester die
het hele seizoen op de beslissende
momenten aantoonden beter te zijn.
Ditmaal wisten de ontketende Van
Dam en Van der Sluis het tij te keren en in 3 spannende sets werden

de Nederlands kampioenen verslagen (8-18; 18-12; 15-11). Door deze
overwinning wisten ze samen voor
het eerst door te dringen naar een
halve finale op een internationaal
toernooi! In de halve finale troffen
Van Dam en Van der Sluis wederom
de sterk spelende Zandman/Ten
Duis, die in de kwartfinale Noorwegen versloegen. In een spannende
thriller werd het wederom een driesetter. Met de setstanden 18-14; 1318 en 13-15 moesten Van Dam/Van
der Sluis uiteindelijk toch capituleren Moegestreden dienden Rick
van Dam en Jordi van der Sluis vijf
minuten later alweer te spelen in de
troostfinale tegen het tweede team
uit Spanje.
Op het tandvlees spelend werd er
nog een verdienstelijke 14-18 uitgesleept tegen de fittere Spanjaarden
en Van Dam/Van der Sluis eindigden uiteindelijk als vierde in het
internationale footvolley-geweld.
De Duitsers Noack/Obeid wisten
in twee sets het toernooi te winnen
en waren de terechte kampioenen.
Met Zandman/Ten Duis (2e), Van
Dam/Van der Sluis (4e) en Drenth/
Wachtmeester (5e) scoorde Nederland met drie teams in de top
vijf uitstekend. Trots en een mooie
ervaring rijker kon de terugreis naar
Aalsmeer ingezet worden. Hopend
dat volgend toernooi het podium het
eindstation is.

Aalsmeer - In de week van 8 tot en
met 12 juni waren alle vierde klassers van Wellantcollege vmbo de
Groenstrook naar België of Luxemburg. In afwachting van de examenuitslagen, werden de vier of vijf jaar
Groenstrook op gepaste wijze afgesloten. Op dinsdag 30 juni jl. kregen
de geslaagde eindexamenkandidaten hun diploma uitgereikt tijdens
een spetterend eindexamenfeest.
Ieder jaar vertrekken de vierde klassers in de week voordat de examenuitslagen bekend worden gemaakt
met z’n allen naar de Ardennen in
België en Luxemburg. Een week
lang zijn er allerlei activiteiten, van
bergbeklimmen tot zwemmen, van
housen tot lounchen, etc. De leerlingen die mee geweest zijn, hebben
een heerlijke week gehad, een geslaagde afsluiting van hun Groenstrook-periode.
Op dinsdag 30 juni jl. stond de

school volledig op zijn kop. Niet alleen vanwege de sloop van het oude deel van de school, maar ook
omdat alle eindexamenkandidaten
hun diploma uitgereikt kregen. De
hele avond was de school het toneel van feestende leerlingen met
hun ouders en andere genodigden.
Naast het officiële gedeelte, konden
de gasten ook genieten van de diverse videofilms over de schoolreis.
De temperatuur steeg al snel tot
het kookpunt, maar toch sprak iedereen na afloop van een geslaagde avond! Wellantcollege vmbo de
Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo en Lwoo onderwijs op basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht
en gemengde leerweg niveau.
Tevens zijn er een tweetal themaklassen, de paardenklas en de kookklas. Informatie is te verkrijgen op
tel. 0297-384949, of via: www.wellant.nl.

P.V. de Telegraaf

Eerste duif voor combinatie
van Leeuwen/Van Grieken
Aalsmeer - Een prachtige blauwe
lucht en een lekker zeewindje, wat
wil je nog meer als “duivenmelker”?
Dat de duiven goed presteerden onder de mooie weersomstandigheden was goed te merken. Voor de
tweede maal in successie werd de
combinatie van Leeuwen en van
Grieken eerste bij de jonge duiven,
een mooie prestatie. De duiven vlogen vanuit Duffel, en met een snelheid van 84 kilometer per uur werd
de snelste afgevlagd. De uitslag: 1.
Comb. van Leeuwen/van Grieken
2. J. van Duren 3. M. de Block 4.
J. van Dijk 5. G v.d Bergen 6. J. en
P. Spook 7. Comb. Wiersma en Zn
8.Comb. van Ackooy 9. Th. v/d Wie
10. P v/d Meyden 11. A v.d Wie 12.
D. Baars 13. A. Kok 14. J. Kluinhaar
15. H. Spaargaren. De tweede vlucht
was een oude duiven concours vanuit Bourges, over een afstand van
600 naar Amstelveen. Wie anders
dan de Comb. van Ackooy bond alle
andere deelnemers aan de zegekar.
Hun jaarling duif bleef met een gemiddelde snelheid van 75 kilometer
per uur alle concurrenten voor. Wie
stopt deze kanjers?
De uitslag:
1.Comb. van Ackooy 2. C. van Vliet
3. Comb. van Leeuwen/van Grieken
4. P v.d Meyden 5. Comb. Wiersma
en Zn 6. J. van Duren 7. G v.d Bergen
8. J van Dijk 9. J Kluinhaar 10. A. v.d
Wie. Tot slot was er ook een vlucht
voor de echte specialisten vanuit het
Zuid-Franse plaatsje Montauband,
over een afstand van 933 kilometer
tot het thuisfront. Gelost vrijdagmiddag om 13.00 uur bereikte de duif
van Jan van Dijk zaterdagmorgen
om 10.45 uur zijn hok.
De uitslag: 1. Jan van Dijk 2. H.
Spaargaren 3. P v.d Meyden 4. C.
van Vliet 5. J Kluinhaar 6. Jos van
Ackooy 7. S Vonk.
Tussenstand ploegenklassement:
1. Zuivelspecialist Langelaan 9029
2. Oerlemans Confectie 8821 3. A.A.
Sloopwerken 7943 4. Bosman Kassenbouw 7405 5. Lasbedrijf van Vliet
7092.

Het weekend daarvoor vonden ook
twee duivenvluchten plaats. De eerste was de jonge duivenvlucht vanuit Meer. Op vrijdagavond werden
648 duiven ingekorfd, gingen de
volgende dag om 12.50 uur de manden open en begonnen de duiven
aan hun vlucht.
Met een gemiddelde snelheid van 70
kilometer per uur landde de eerste
duif van de combinatie Van Leeuwen/Van Grieken. Leuk hier is dat
Maria, de vrouw van Leo van Leeuwen, bij de jonge duivenvlucht de
scepter zwaaide. Dat dit haar goed
afgaat bewijst deze uitslag. Met de
plaatsen één, twee en drie bezet zij
het hele podium.
De uitslag: 1. Comb. v. Leeuwen/v.
Grieken. 2. M. De Block 3. H. Spaargaren. 4. J. v. Dik. 5. J. Kluinhaar. 6.
J. v. Duren. 7. D. Baars. 8. Comb. v.
Ackooy. 10. A. Kok. 11 J. Vijfhuizen.
12. Th. v.d. Wie. 13. G. v.d Bergen.
14. J. en P. Spook. 15. A. v.d. Wit. 16
Comb. Wiersma. 17 B. de Groot. 18
S. Vonk. De tweede vlucht was de
midfond vlucht.
Door verkeerde weersinvloeden
werd de midfond vlucht, bestemd
voor oude duiven, vanuit Mamtewil
uitgesteld. Zondag om 7.30 uur kregen de 187 duiven de vrijheid om
aan hun 375 kilometer lange reis te
beginnen. De eerste prijs werd bemachtigd door Gerard en Lies v.d.
Bergen. Hun duif maakte een snelheid van ruim 72 kilometer per uur.
Al met al toch een vrouwen weekend.
De uitslag: 1. G. v.d Bergen. 2. Comb
Wiersma en Zn. 3. Comb. v. Ackooy.
4. C. v. Vliet. 5. Comb. v. Leeuwen/v.
Grieken. 6. D. Baars 7. Th. v.d. Wie.
8. J. v. Duren. 9. J. Vijfhuizen. 10. A.
v.d. Wit.
Tussenstand ploegenklassement
1. Oerlemans Confectie
7858 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan
7827 pnt
3. A.A. Sloopwerken
6869 pnt
4. Bosman Kassenbouw 6333 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
6231 pnt

