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Politie Amsterdam-Amstelland heeft Nederlandse primeur!

Korpschef Bernard Welten trots 
op allochtone wijkteamchef 
Aalsmeer - Korpschef Bernard 
Welten van de Politie Amsterdam-
Amstelland was donderdag 8 juli te 
gast in Aalsmeer en voorafgaande 
aan de vergadering van het Beraad 
gaf hij in het kort de stand van za-
ken weer binnen het korps. Hij be-
gon zijn verhaal met de mededeling 
dat hij bijzonder trots was op het 
gegeven dat zijn korps als eerste in 
Nederland een hoofdinspecteur van 
allochtone komaf (Turkije) kon ver-
welkomen: Wijkteamchef Ergin Ay-
din in Aalsmeer. Het lijkt allemaal 
vanzelfsprekend, maar dat is het ze-
ker niet. Verder wijst de korpschef 
er op dat er nogal wat grote evene-
menten plaatsvinden in Amsterdam-
Amstelland en dat vraagt heel veel 
van de mensen. Het zorgt ervoor dat 
er nogal wat gevraagd wordt van de 
capaciteit. De huldiging van Neder-
lands elftal komt er tussendoor en 
op Koninginnedag, de 4 mei viering, 
5 mei, 6 mei, de start van de Ronde 
van Italië op 8, 9 en 10 mei en eve-
nementen als Sail, Kwakoe en Gay 
Pride vragen ook het nodige van de 
manschappen. Het ziet er nu al naar 
uit dat het tegen het einde van het 
jaar knijpen zal worden om alles op 
de rails te houden. 

Meer diefstallen en ongevallen
Uit een overzicht blijkt dat er in de 
achterliggende periode aanmerke-
lijk meer diefstallen uit auto’s plaats-
vinden in de gemeente Aalsmeer, 
verder vinden er meer verkeerson-

gevallen plaats en is er een toena-
me van zakkenrollerij te bespeuren 
(zeven extra gevallen). De indruk 
bestaat dat boxen en schuren niet 
op slot worden gedaan en inwo-
ners wordt aangeraden vooral zelf 
bijzonder alert te zijn. Burgemees-
ter Pieter Litjens: “Het wonen in een 
enorm gezellig dorp betekent niet 
(meer) dat de achterdeur ongestraft 
open kan blijven.” 

Straatroof en mishandeling
Prioriteiten voor de komende peri-
ode zijn overval, straatroof, zeden-
misdrijf, bedreiging en mishande-
ling. Wel is sprake van een daling 
ten opzichte van vorig jaar met 24 
gevallen. Het aantal mishandelin-
gen is van veertig incidenten te-
ruggebracht tot elf en het aantal 
diefstallen/inbraken is van 38 ‘ge-
zakt’ naar 30 in het eerste half jaar. 
Aalsmeer kent twee jeugdgroepen, 
die soms wel als hinderlijk, maar 
niet crimineel aangemerkt kunnen 
worden. Hier wordt door de poli-
tie aandacht aan besteed. “Ouders 
kunnen ook veel doen, door elkaar 
aan te durven spreken”, aldus de 
korpschef. 

Niet op dienders bezuinigen
De bezuinigingen zullen ook het 
korps Amsterdam-Amstelland ra-
ken. Het eigen vermogen zal tot en 
met 2016 met zo’n 86 miljoen eu-
ro moeten inkrimpen en dat is vol-
gens de korpschef ‘geen klein bier’. 

Daarnaast moet ook nog eens zo’n 
46 miljoen euro bezuinigd wor-
den. “Het laatste waar aan gedacht 
wordt, is het aantal dienders in te 
krimpen, laat staan te ontslaan”, al-
dus Bernard Welten. Burgemeester 
Pieter Litjens beaamde dat het poli-
tiekorps opereert in een grote, maar 
drukke regio. “In Aalsmeer loopt het 
goed, dankzij een goed personeels-
beleid.” Inwoners wil de eerste bur-
ger er op wijzen dat het tijdig aan-
vragen van niet grootschalige acti-
viteiten, waarbij toch enige politie-
inzet nodig is, enorm kan helpen bij 
het inplannen van het personeel. 
Minder gelukkig gaf de korpschef 
tot slot aan met het invoeren van 
een nieuwe activiteit, het tijdelijk 
huisverbod. “Dit vraagt een enorme 
administratieve rompslomp. De af-
gelopen twee weken waren bijzon-
der warm en het stemt tot redelijke 
tevredenheid dat er slechts vijf mel-
dingen inzake overlast zijn binnen-
gekomen.” 

“Iedereen is gelijk”
De AB-fractie vroeg de korpschef of 
alle capaciteit inzetten in Amster-
dam betekent dat er geen ruimte 
meer overblijft voor evenementen in 
bijvoorbeeld Aalsmeer. Dit is niet het 
geval. De VVD wilde tot slot weten 
of de behandeling van de ‘Westerse 
allochtonen’ afwijkt van de norma-
le procedure? “Voor ons is iedereen 
gelijk”, aldus Bernard Welten. “Dus 
dat geldt ook voor alle Polen.”

Meerbode WK voetbal prijsvraag
Net geen wereldgoud 
voor Nederlands elftal
Aalsmeer - Steeds kleiner wer-
den de stapeltjes met uitslagen van 
de Nieuwe Meerbode WK voetbal 
prijsvraag. Spanje, Portugal, Italië 
en Frankrijk waren net als Paraguay 
genoemd tot wereldkampioen. Aan 
Uruguay als wereldkampioen heeft 
in Aalsmeer niemand gedacht. Drie 
stapels bleven voor het weekend 
over. Een redelijk aantal deelnemers 
tipte Duitsland, liefst 19 deelnemers 
dacht aan Spanje en het hoogste 
aantal, 22 stuks, koos voor Oranje, 
het eigen Nederland. Zaterdag 11 
juli was de strijd om de derde en 
vierde plaats tussen Duitsland en 
Uruguay. Het werd een spannende 
‘pot’, leek een beetje op de wedstrijd 
Nederland tegen Uruguay, en werd 
uiteindelijk gewonnen door Duits-
land met 3-2. Brons dus voor de 
Duitsers en deze derde plek werd in 
eigen land beloond met een groots 
volksfeest. 

In oranje finale kijken
Zondag 12 juli maakte heel Neder-
land zich op voor de lang verwach-
te finale tegen Spanje. Overal in het 
land kleurde het oranje, al vroeg op 
de dag. Verkleed als leeuwen, als 
voetballen, met vreemde petjes en 
hoeden en andere oranje gadgets 
verzamelen in Aalsmeer de fans 
zich bij de diverse horecazaken en 
werd massaal plaats genomen voor 
het grote scherm op het Molenplein. 
Er werd meegeleefd, geklapt voor 
Oranje bij goede aanvallen en ver-
dedigingen en af en toe oppeppend 
gezongen. Natuurlijk klonk ook re-
gelmatig het ‘geronk’ van de vuvu-
zela. Met 0-0 de rust in, de wedstrijd 
eindigde ook met 0-0, ondanks en-
kele prachtige kansen voor Arjen 
Robben, Robin van Persie en Wesley 
Sneijder. Verlenging dus. De lange 
voetbalzit werd vier minuten voor de 
tweede verlenging bruut verstoord. 
Oranje dacht al aan penalty’s, maar 
helaas. Andres Iniesta bracht Span-
je op 1-0. De tijd om weer op gelijke 
hoogte te komen was kort en mis-
lukte. Jammer. Menigeen sprak zich 
negatief uit over de met vooral ge-
le kaarten strooiende scheidsrech-
ter. Hij zou het spel te vaak stil ge-
legd hebben, waardoor de ploegen 
niet tot ‘lekker voetballen’ kwamen. 
Hij vergat Nederland een corner toe 

te kennen en er had gevlagd moe-
ten worden voor buitenspel. Ande-
ren waren niet te spreken over het 
harde spel van Oranje. Maar, vast 
en zeker is iedereen het wel eens 
dat de ploeg van bondscoach Bert 
van Marwijk voor een geweldig WK-
feest heeft gezorgd, met heel veel 
saamhorigheid. Oranje is wel twee-
de van de wereld geworden! En het 
publiek nummer één, zo zeiden de 
voetballers tijdens de massale ont-
vangst en huldiging tijdens de rond-
vaart door de Amsterdamse grach-
ten en het feestje op het Museum-
plein. Nog éénmaal alles oranje!

Twaalf doelpunten
Helaas, over en uit nu, over tot de 
orde van de dag én de uitslag van 
de Nieuwe Meerbode WK prijs-
vraag. De oplossing van de slag-
zin was: Een ander land, een ande-
re trainer en een ander elftal, maar 
nog steeds hetzelfde oranje gevoel! 
Dus: Hup Holland hup. De bijbeho-
rende vragen hebben waarschijnlijk 
meer moeite en denken opgeleverd. 
Er is overigens geen enkele deel-
nemer die alle vragen goed beant-
woord heeft. 

Het Nederlands elftal heeft totaal 
12 doelpunten gescoord, er zijn tij-
dens het hele WK 157 doelpun-
ten gescoord, het eerste doelpunt 
voor Nederland werd gemaakt door 
Dirk Kuyt (eigenlijk door de Deen 
Paulsen) en in totaal heeft Oranje 
6 doelpunten tegen gekregen. Tot 
topscoorder van het WK is Diego 
Forlan van Uruguay uitgeroepen en 
hier had geen der deelnemers ooit 
van gehoord. Er zijn tijdens het toer-
nooi 16 rode kaarten uitgedeeld en 
liefst 260 gele kaarten. En dat Span-
je wereldkampioen is geworden, 
weet iedereen nu wel. Het dichtste 
bij zat Rianne de Wit aan de Stom-
meerweg 1. Zij vulde in: 11 Doel-
punten voor het Nederlandse elftal, 
totaal 152 doelpunten, 5 doelpun-
ten tegen, 16 rode kaarten, 269 gele 
kaarten en Spanje wereldkampioen. 
Een vrouwelijke winnaar. Wie durft 
nog te beweren dat vrouwen niets 
van voetbal weten… Rianne gefeli-
citeerd. Er gaat contact opgenomen 
worden om jou persoonlijk de eerste 
prijs uit te reiken!

Vrachtwagen rijdt water in
Aalsmeer - Allerlei soorten bootjes 
en jachten waren afgelopen week 
en weekend tijdens het tropische 
weer te bewonderen op de West-
einderplassen. Het was superdruk 
op en langs het water. Afgelopen 
maandag 12 juli nodigden de forse 
regenbuien niet uit om te gaan va-
ren of te zonnen langs de Poel en 
gelukkig maar. Een ongewone ‘eend 
in de bijt’ nam om tien over negen in 
de ochtend een duik in het water. Op 
de Herenweg in Leimuiden, nabij de 
Herenweg, raakte een vrachtwagen 
uit België te water. Waarschijnlijk is 
de combinatie in de berm geraakt 

en is de chauffeur de macht over het 
stuur kwijtgeraakt. De politie doet 
onderzoek naar de exacte oorzaak. 
In ieder geval was niet gekozen voor 
het op deze ongebruikelijke manier 
van water geven aan de bloemen en 
planten, de oplegger was namelijk 
leeg. Toen de brandweer per boot 
arriveerde, had de chauffeur zich 
reeds op eigen kracht uit de truck 
kunnen bevrijden. Hij liep licht letsel 
op. Enkele uren zijn het takelbedrijf 
en de brandweer bezig geweest om 
de wagen op het droge te krijgen. 

Foto: Frans van Maurik.

2 Vuurwapens 
in bedrijf 
Aalsmeer - Bij een bedrijf aan het 
Schinkeldijkje zijn donderdagoch-
tend 8 juli twee vuurwapens aan-
getroffen. De wapens werden door 
een medewerker van het bedrijf ge-
vonden in een la. De wapens zijn in 
beslag genomen. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld.

3 Bekeuringen 
na controle
Aalsmeer - Tijdens een algemene 
verkeerscontrole op vrijdagochtend 
9 juli heeft de politie drie bekeu-
ringen uitgedeeld. De controle had 
plaats op de Lakenblekerstraat, de 
Hortensialaan en de Bosrandweg. 
De bekeuringen werden geschre-
ven voor het niet kunnen tonen van 
een rijbewijs en het rijden zonder 
gordel.

Auto ‘ramt’
verkeerslicht
Aalsmeer - Een 24-jarige man is 
zaterdagochtend 10 juli rond één 
uur met zijn auto tegen een ver-
keerslicht aangereden. Het incident 
gebeurde op de Burgemeester Kas-
teleinweg (N201), ter hoogte van de 
Zwarteweg. Het is nog niet duidelijk 
hoe het ongeval heeft kunnen ge-
beuren. De automobilist is niet ge-
wond geraakt.

Portemonnee weg 
na WK finale
Aalsmeer - Een 51-jarige vrouw is 
zondagavond 11 juli op het plein bij 
de molen in de Zijdstraat het slacht-
offer geworden van zakkenrollerij. 
Tijdens het kijken naar de eerste 
helft van de WK-finale, voelde zij dat 
er aan haar tas werd gezeten. Later 
bemerkte zij dat haar portemonnee 
was verdwenen. 

Geen krAnt
ontvAnGen?
Bel verspreidnet

0251-674433
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Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Visserstraat 10
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Tel. 0297-341900
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Internet www.meerbode.nl
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aanlever@meerbode.nl
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1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
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Tel. 0251-674433

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

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

www.mEErboDE.nl

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

Vermist:
- Dahliastraat: Cypers fijn gestreepte poes van 1 jaar. Heel tenger. 

Haar naam is Luna.
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet 

Spooky en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje.
- Ophelialaan: Zwarte ongecastreerde kater met witte haartjes op-

zijn rug. Hij heet Simba.
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart: Zwart/witte kater met wit en 

zwart pootje. Hij is 2 jaar oud.
- Hornweg: Klein zwart poesje van 5 jaar oud. 
- Lorentzhof in Kudelstaart: Kleine cyperse poes, grijs/bruin met 

witte buik en witte poten. Lijkt erg jong, maar is toch 13 jaar. Ze 
heet Dropje.

- Omgeving Specht bij Bovenkerk/grens Aalsmeer: Zwart/witte kat.
Gecastreerd. A-symetrische witte streep over zwarte kop. 

Gevonden:
- Haydnstraat: Al een paar weken loopt hier een ongecastreerde 

zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart, witte bef en 
over zijn rechter oog een zwarte vlek.

Goed tehuis gezocht:
- Tijdelijk opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een 

periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn Beagles, zusjes en kunnen 
bij kinderen.

- 4 kittens geboren 17 mei en 4 kittens geboren 30 mei.
- 2 kittens, 9 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend. 

Bloedafnamesessie in Irene
Aalsmeer - Sanquin Bloedbank or-
ganiseert op maandag 2 augustus 
een afnamesessie in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat 12. Bloed geven 
kan van 17.00 tot 20.30 uur. Bloed 
is van levensbelang. Niet alleen 
voor onszelf, maar ook voor ande-
ren. Voor verkeersslachtoffers bij-
voorbeeld. Of voor mensen met leu-
kemie, hemofilie en ernstige brand-
wonden. Dagelijks worden er men-
sen gered, omdat er bloed van ge-
zonde mensen beschikbaar is. Do-
norbloed van mensen zoals u. Met 
een bloeddonatie helpt u meerde-
re patiënten. 
Hebt u er wel eens aan gedacht om 
een paar keer per jaar bloed te do-
neren om patiënten te helpen? Ie-

der gezond persoon tussen de 18 
en 65 jaar, met een gewicht van mi-
nimaal vijftig kilo, kan zich opge-
ven als bloeddonor. Mannen geven 
maximaal vijf keer per jaar bloed 
en vrouwen maximaal drie keer per 
jaar. Bloed geven is een eenvoudige 
en veilige manier om het leven van 
een ander te redden. Uw lichaam 
vult het tekort vanzelf weer snel aan. 
Word nu bloeddonor. U bent nodig. 
Aanmelden kan op de website www.
ikgeefbloed.nl. Een overzicht van de 
verschillende afnamelocaties is te 
vinden op de website: www.san-
quin.nl/donor. 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden met de gratis donorinfor-
matielijn: 0800-3666736.

2 Feestelijke gebeurtenissen 
in zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Donderdagmiddag 8 
juli was het dubbel feest in zorgcen-
trum Aelsmeer. Het nieuwe biljart, 
geschonken door de stichting Vrien-
den van het Zorgcentrum, werd 
feestelijk in gebruik genomen. Voor-
zitter Berry Philippa van de stichting 
nam het met een versierde keu op 
tegen vier in het Zorgcentrum wo-
nende biljartende heren. Met heel 
veel toeschouwers aan de zijkanten 
eindigde de wedstrijd in een 9-9 ge-
lijk spel! 
Daarna werd het nieuwe terras in 

de tuin officieel geopend met een 
hapje en een drankje. Het was stra-
lend weer en ook hier was de be-
langstelling van de bewoners groot. 
Dit terras, het Aldert Heerenplein 
genoemd, is mogelijk gemaakt door 
een legaat van wijlen de heer Al-
dert Heeren, die de laatste jaren van 
zijn leven in het zorgcentrum heeft 
doorgebracht. 
In de schaduw van de platanen en 
met uitzicht op de Ringvaart is het 
bijzonder aangenaam vertoeven op 
dit prachtige terras.

Zondag 18 juli
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Wim de Knijff. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. huisdienst. Zie; www.
alphakerk.nl.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag zomerdiensten 
10u. in CGK, drs. A. Jansen en 
18.30u. in NGK, ds. K. Muller.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u. 
met ds. Frits Groeneveld uit Amster-
dam. Extra collecte stichting SADO.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag geen dienst.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. J. van Po-
pering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Organist W. Spaar-
garen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst, dhr. J.T. Kramer. 
Organist Ida Baarse.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.

KERKDIENSTEN
Zondag diensten om 10u. ds. J. 
Geene uit Katwijk en 18.30u. ds. W. 
Meijer uit Voorthuizen. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst met spreker Jan 
Gerard Dekkers.  

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. gez. dienst in CGK, ds. 
A. Jansen en 18.30u. gez. dienst met 
CGK, ds. K. Muller.  

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr i jdag 10u .  in  zorgcentrum 
Aelsmeer woord-communievie-
ring met ds. A. Blonk. Zaterdag 17. 
in Kloosterhof, woordcommunievie-
ring, vg. M. van Zoelen en 19u. in 
Karmelkerk euch.viering, vg. L. See-
boldt. Zondag 14.30u. Poolse dienst 
in Karmelkerk.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof. 

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 9.30u. woord-communie-
viering, ds. A. Blonk.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten 
vanaf 27 september. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Daan wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaver-
jassen, jokeren en ook biljarten 
staan op het programma. Mensen 
die graag willen rummikubben zijn 
ook van harte welkom. Op donder-
dag 8 juli is het klaverjassen gewon-
nen door Daan Sandee met 5349 
punten, gevolgd door Cobie van 
der Meer met 5271 punten, Huub 
Bouwmeester met 4965 punten en 
Gerrit van der Geest met 4739 pun-
ten. De hoogste eer bij het jokeren 
is behaald door Janny Lubbert met 
177 punten. Op twee is Jan Bon ge-
eindigd met 277 punten.

Knuffelmuisje 
gevonden!

Kudelstaart - Bij de glasbak op de 
Bilderdammerweg heeft de familie 
Van Maurik dit knuffelmuisje aan-
getroffen. Het diertje was verfom-
faaid en zat onder de modder. De 
muis heeft een bad gekregen en 
wacht nu lekker schoon om opge-
haald te worden door zijn baasje. 
Dit kan bij Frans en Ineke van Mau-
rik in Sconedorp 11.

Nesten van eikenprocessierups 
in Aalsmeer gesignaleerd
Aalsmeer - De eikenprocessie-
rups is nu ook in Aalsmeer gesigna-
leerd, in de Beethovenlaan. Op deze 
plek zijn de rupsen inmiddels ver-
nietigd. Contact met de brandharen 
van deze rups kan namelijk tot ge-
zondheidsklachten leiden, vandaar 
dat de nesten onmiddellijk vernie-
tigd moeten worden. Wie de rup-
sen of een nest ziet, wordt verzocht 
dit zo snel mogelijk te melden bij de 
servicelijn van de gemeente: 0297-
387575. Van belang is een zo exact 
mogelijke beschrijving van de lo-
catie. De gemeente zorgt er dan 

voor dat de nesten zo snel moge-
lijk worden verwijderd door gespe-
cialiseerde bedrijven. Dringend ad-
vies: Bestrijd de rupsen niet zelf en 
raak ze niet aan. De eikenprocessie-
rups is lange tijd alleen in het zui-
den van ons land gesignaleerd. De 
laatste jaren rukt deze rups ech-
ter steeds meer op naar het westen 
en noorden van het land. Eind ju-
ni zijn de eerste nesten met rupsen 
in Aalsmeer waargenomen. Een ge-
specialiseerd bedrijf heeft deze nes-
ten inmiddels verwijderd. De rups 
komt alleen voor op eiken en gaan 
’s nachts groepsgewijs (in proces-
sie) op zoek naar voedsel (eiken-
bladeren). De rupsen komen in klei-
ne compacte groepen voor op de 
stam van eiken. Opvallend bij deze 
rups zijn de lange haren, daartus-
sen zitten de zogenaamde brand-
haren. Na contact met deze haren 
kunnen klachten ontstaan zoals 
jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen 
of aan luchtwegen. Contact met de-
ze haren kan ontstaan door aanra-
king met deze rups (vooral in mei 
en juni), maar ook de wind kan deze 
brandharen uit de lege nesten ver-
spreiden.

6e Watertoren-
toernooi bij 
Tennis2Tennis
Aalsmeer - Voor de zesde keer 
dit jaar organiseert tennis vereni-
ging Tennis2tennis van 31 juli tot 
en met 8 augustus het open water-
toren-toernooi. Het toernooi vindt 
plaats bij Racketsport aan de Beet-
hovenlaan 114 in de Hornmeer. In-
schrijven kan tot aanstaande zater-
dag 17 juli. Wacht niet te lang, vol 
is vol. Inschrijven kan overigens al-
leen voor dubbel partijen in de ca-
tegorieën vier tot en met negen. Ga 
naar www.toernooiklapper.nl/toer-
nooi/BGGA31 voor aanmelding. Het 
bestuur van Tennis2Tennis kijkt uit 
naar een leuk, gezellig en sportief 
toernooi.

Kater is baas kwijt   
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
de zwart/witte kater op bijgaande 
foto? Het dier loopt al geruime tijd 
in de Haydnstraat. De kat heeft een 
lange staart, witte bef en over zijn 

rechter oog een zwarte vlek. Wie het 
dier herkent wordt verzocht contact 
op te nemen met de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. via tel. 0297-
343618.   
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AGENDA
Muziek
Donderdag 15 juli:
* Crazy piano’s, band speelt num-
mers op verzoek in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
Vrijdag 16 juli:
* Postrock met optredens van For-
sophie en Definitions in N201, Zwar-
teweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 17 juli:
* Summer Time in discotheek Bon 
Ami, Dreef vanaf 22.30u.
Zaterdag 24 juli:
* Tropical Night met in de Praam, 
Zijdstraat optreden en dj’s van 21 
tot 01u.

Exposities
Tot en met 1 augustus:
* Foto’s van Pieter Schunselaar en 
schilderijen van Mantra in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag van 14 
tot 17u. 
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 17 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u. 
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Donderdag 15 juli:
* Monsterlijke stuntshow op par-
keerterrein Dreef, Hornmeer. Aan-
vang: 19.30u.
Vrijdag 16 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat. Vanaf 20u.
Zaterdag 17 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Illegaal peuren met DIP. Verzame-
len 20u. bij Drijfhuis, Uiterweg.
Woensdag 21 juli:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.

Aalsmeerse muziekgeschiedenis in boek, op CD en DVD

Laatste oproep bijdrage 
stichting Muzikaalsmeer
Aalsmeer - Bijna 2 jaar na oprich-
ting van de stichting Muzikaalsmeer 
hebben inmiddels heel wat muzi-
kanten, orkesten, koren, drumbands 
en groepen zich aangemeld via de 
website www.muzikaalsmeer.nl. De 
stichting heeft zich ten doel gesteld 
de rijke Aalsmeerse muziekgeschie-
denis zo compleet mogelijk te krij-
gen. Regelmatig hebben er oproe-
pen en artikelen in de kranten ge-
staan en is de publiciteit gezocht 
door middel van kleine concer-
ten in De Oude Veiling, één van de 
Aalsmeerse gelegenheden met een 
boeiende muzikale geschiedenis. 
Momenteel wordt er hard gewerkt 
door een enthousiast team om de 
geplande datum voor het verschij-
nen van het boek, CD en DVD daad-
werkelijk te halen. Interviews wor-
den afgenomen, meters tape beluis-
terd en bekeken, oude fotoalbums 
doorgebladerd op zoek naar mooi 
en toepasselijk materiaal, oude mu-
ziekinstrumenten van de vliering 
gehaald en afgestoft, hoofdstuk-
ken ingedeeld, sponsors benaderd, 
lay-outs bedacht, proefpagina’s ge-
drukt, kortom het serieuze werk is 
begonnen. Maar toch ontbreken er 
nog steeds namen en groepen in de 
index. Vandaar een laatste oproep 
om toch nog eens naar de website 

te gaan, te kijken of je aangemeld 
bent, of de gegevens kloppen, en 
vooral of je nog muzikale vrienden 
uit het heden en verleden mist. 

Via via is de stichting nog achter een 
aantal namen en adressen geko-
men, en zijn deze personen inmid-
dels ook benaderd. Maar geef via 
de website door wie je mist, meld 
onjuistheden in het overzicht, maar 
vooral, meld je aan of zorg dat ont-
brekende muzikanten en groepen 
zich alsnog aanmelden. 

Ook blijven foto’s, beeld- en ge-
luidsdragers welkom, evenals ande-
re muzikale materialen zoals instru-
menten, posters, mooie verhalen en 
boeiende anekdotes. Het overzicht 
zal nooit volledig compleet worden, 
maar hoe meer, hoe mooier. En het 
is dé kans om in het boek opgeno-
men te worden. De planning is dat 
het boek, CD en DVD eind novem-
ber van dit jaar zullen gaan verschij-
nen. Vragen en opmerkingen kun-
nen ook gemaild worden naar info@
muzikaalsmeer.nl

Opgeven miss verkiezing kan nog!
Cocktail Trio en Jeroen’s 
jeugdshow in feestweek
Aalsmeer - Het programma voor de 
feestweek in de eerste week van sep-
tember krijgt steeds meer invulling. 
Bekend is reeds dat de Aalsmeer-
se bandjeavond op woensdag inge-
vuld gaan worden door King Peli-
can en De Klught. Tijdens de avond 
van de miss verkiezing, op donder-
dag, komen Danny Froger, Nick en 
Simon en x-factor Jaap zingen. Wie 
mee wil doen aan de miss verkie-
zing kan zich overigens nog opge-
ven via lindysietsema@gmail.com. 
Er zijn prachtige prijzen te winnen. 
Tijdens de jaarlijkse ouderenmid-
dag presenteert de organisatie een 
optreden van het Cocktail Trio met 
de bekende contrabassist en zan-
ger Chris van Dijk. Voor de woens-
dagmiddag, tijdens de Rabokinder-
middag, is de Jeroen’s jeugdshow 
geboekt. In de Puttershoekse dis-
cotheek Alcazar startte de carriè-
re van de entertainer Jeroen van 
den Berg. Verschillende grote be-
drijven huurden hem in voor de ver-
zorging van hun personeelsfeesten. 
Na zes jaar presenteren van de top-
model-verkiezing kwam de door-
braak. Eind maart 1998 presenteer-
de de inmiddels landelijk bekende 
presentator samen met Carlo Struik 

de finale van Kidsworld. Al babbe-
lend en zingend veroverde hij zo de 
Jaarbeurshallen. Gelet op de seri-
euze belangstelling van Kinder Net 
5 was zijn spontane presentatie en 
enthousiaste uitstraling niet onop-
gemerkt gebleven in televisieland. 
Berk Music verbond de swingende 
presentator aan Snappie. Jeroen en 
Snappie de kleine krokodil trokken 
honderden toeschouwers per keer 
met hun unieke show. Er was sprake 
van een succesvolle twee-eenheid.
Dat de jeugdige entertainer uit het 
goede presentatie-hout gesneden 
is, bleek wel uit de zeer enthousias-
te reacties van de vele fans. In 2008 
toont Jeroen niet alleen als pre-
sentator de juiste toon aan te kun-
nen slaan, maar ook als begenadigd 
zanger weet hij de harten van vele 
mensen te veroveren. Jeroen weet 
zijn sympathieke charisma als en-
tertainer prima met zijn geweldige 
zangkwaliteiten te combineren. Tij-
dens de feestweek presenteert Je-
roen een actief en gevarieerd pro-
gramma, waar alle jeugdige inwo-
ners vast en zeker met volle teugen 
van gaan genieten. Alvast een voor-
proefje nemen kan op www.jeroens-
jeugdshow.nl.

Vrijdag twee bands op podium
Postrock met ‘Forsophie’ 
en ‘Definitions’ in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 16 
juli is er weer goede live muziek te 
horen en te zien op het N201 po-
dium met optredens van de post-
rockbands ‘Definitions’ uit Aalsmeer 
en het Utrechtse ‘Forsophie’. Post-
rock is een relatief nieuwe muziek-
stroming binnen de rockmuziek die 
zich onderscheid door veel repe-
terende en sferische passages en 
plotselinge wendingen in intensi-
teit, ingetogenheid en kracht. ‘De-
finitions’ combineert dit geluid bo-
vendien met uitgekiende elektro-
nische effecten waarmee vaak bi-
zarre soundscapes worden gecre-
eerd. ‘Forsophie’ is een zeer opmer-
kelijke band, die met hun muzika-
le kwaliteiten en ervaring de muziek 
tot een zeer hoog niveau weet te til-

len. Een paar reacties van toonaan-
gevende muziekrecensenten. “Dit 
is geen muziek om te snappen. Dit 
is pure irrationaliteit, met explosies 
en stiltes op de meest onverwachte 
momenten”, aldus Musicfrom.nl. En 
Oor: “Juist omdat de opbouw vaak 
zo is, dat na een rustig begin toege-
werkt wordt naar een stevige climax, 
dient de invulling door de gitarist en 
ritmesectie perfect te zijn. En juist in 
die wisselwerking schuilt de kracht 
van Forsophie.” 
Al met al dus beslist de moei-
te waard aanstaande vrijdag naar 
het jongeencentrum aan de Zwar-
teweg te komen. De N201 is open 
vanaf 21.00 uur en de entree is gra-
tis. Meer info is te vinden op de site 
www.n201.nl.

Inschrijven kan tot 26 juli
Summer Dance Party dj- 
mixwedstrijd van start
Aalsmeer - De inschrijvingen voor 
de grote regionale dj mixwedstrijd, 
die georganiseerd wordt voor de 
Summer Dance Party, is 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. Het grote openlucht 
dansfeest wordt gehouden op het 
surfeiland in Aalsmeer op zaterdag 
14 augustus. De inschrijving voor 
deze mixwedstrijd sluit op maandag 
26 juli. Daarna zal tijdens de voor-
rondes op verschillende locaties be-
paald worden of de aspirant dj’s die 
zomerse beats in huis hebben om 
door te kunnen naar de finale. Vorig 
jaar was de mixwedstrijd een groot 
succes. De voorrondes vinden deze 
zomer plaats tussen 2 en 13 augus-
tus en worden gehouden in de N201 
en Bon Ami te Aalsmeer, AllRound 
in Mijdrecht en DownTown in Am-
stelveen. De kandidaten maken de-
ze avond een live mix van ongeveer 
30 minuten, deze zal worden beoor-
deeld door een deskundige jury. De 

jury beoordeelt de deejays op diver-
se punten zoals originaliteit, tech-
niek en muziekkeuze. De finale van 
de mixwedstrijd wordt gehouden op 
het middagprogramma van de Sum-
mer Dance Party op zaterdag 14 au-
gustus. 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 West-
einderplassen. De winnaar van de 
mixwedstrijd is ‘s avonds de ope-
nings-act voor diverse grote nati-
onale top dj’s. Er wordt bij de mix-
wedstrijd gezocht naar een zomer-
se dj. Voor de deelnemers is het erg 
belangrijk dat ze in hun set rekening 
houden met de setting van het eve-
nement: Een zomers strandfeest. In-
middels stromen de aanmeldingen 
al binnen. Dj’s die denken te vol-
doen aan de eisen van de jury kun-
nen zich aanmelden via e-mail op 
contest@summer-dance-party.nl. 
Het is de bedoeling dat er een de-
mo wordt meegestuurd van circa 30 
minuten.

‘Summertime’ in Bon Ami
Aalsmeer - Tijdens de zomermaan-
den juli en augustus is het in disco-
theek Bon Ami ‘Summertime’. Iede-
re zaterdag zullen in de volledig tro-
pisch en zomers aangeklede disco-
theek alle grote summerbeats en de 
huidige hits uit de speakers te ho-
ren zijn. Diverse drankjes gaan in de 
aanbieding, er worden gratis sum-

mertattoos gezet, evenals zomerse 
give-aways en natuurlijk zullen de 
vakantie-cocktails niet ontbreken.
Voor meer informatie wat er iedere 
zaterdag te doen is, kijk op de web-
site: www.bonami.nl. 
Alle avonden zijn als vanouds gratis 
toegankelijk en de aanvang is van-
af 22.30 uur.

Herhaling nachtelijk evenement
Zaterdag illegaal peuren!
Aalsmeer - Peurvereniging DIP 
herhaalt dit jaar op zaterdag 17 ju-
li voor de achtste maal in succes-
sie de Algemene Aalsmeerse Peur-
avond (AAP). Het thema van de 
avond is, evenals vorige jaren: Vang 
aal zonder proces verbaal. Dat de 
peuravond later in het seizoen wordt 
gepland is logisch. “De voorgaan-
de peuravonden leverde niet vol-
doende paling op en dan is het tijd 
de peurstokken te verzetten,” aldus 
DIP voorman Hans van der Meer. 
De Dippers zijn overigens hele-
maal voorbereid. Cor Trommel haal-
de de laatste DIP-peuravond géén 
enkele paling aan boord, waarmee 
hij degradeert uit de hoogste klas-
se. Henk Willem Spaargaren komt 
volgend jaar niet meer uit in de be-
ginnersgroep. Zijn stijgende omzet 
doet hem nu belanden in de Dijk-
slootklasse (met als extra handicap 
peuren zonder handen).
Dat deze aankondiging kort tevoren 
gepubliceerd wordt, is om geen sla-
pende wateragenten wakker te ma-
ken. Zo kort voor de peuravond zijn 
de roosters al ingedeeld en kunnen 
er geen extra manschappen worden 
opgeroepen. De avond begint met 
het gezamenlijk peurrijgen (of pan-
typloempen) onder deskundige be-
geleiding van de Dippers. Verzame-
len is vanaf circa 20.00 uur bij jacht-

haven Het Drijfhuis (onder de bo-
tenkraan) aan de Uiterweg. Daar-
na gaan de peurders gezamenlijk 
langs een aantal peurlocaties. Op 
een zeker gezellige locatie aan de 
Uiterweg (wordt nader bekend ge-
maakt) wordt dan weer verzameld 
en, natuurlijk onder het genot van, 
de prijsuitreiking gedaan! De Meu-
beltjes, die vorig jaar vanwege het 
slechte weer vroegtijdig in het ca-
fé belandden, zijn ook weer van de 
partij. En wellicht dat ook ande-
re bekende Aalsmeerders de peur-
stok ter hand nemen. De paling ver-
dwijnt tenslotte weer in het heldere 
poelwater. Deelname is gratis! Uw 
reactie of opgave kunt u doen bij de 
volgende telefoonnummers: 329832, 
361688, 345989 en 341468. Of met 
een briefje naar: DIP, p/a Uiterweg 
291, ws te Aalsmeer. Verder willen 
de Dippers hier geen ruchtbaarheid 
aan geven om controles door de 
gendarmerie te voorkomen.

Buurtslootconcert
Zet tot slot ook even het Buurtsloot-
concert even in de agenda: Op 8 
september komt er weer een weer-
galoos optreden van Aalsmeers ta-
lent. U speelt geen instrument en 
kan totaal niet zingen? Geef u op 
voor uw eerste optreden, succes 
verzekerd!

Vrij bridgen
Aalsmeer - Elke woensdagavond 
organiseert Onder Ons vrij bridgen 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Omdat er om 20.00 uur wordt be-
gonnen, wordt gevraagd om 19.50 
uur aanwezig te zijn.

Waardering voor ‘Sursum’
Aalsmeer - Het was een tropische 
dag afgelopen vrijdag 9 juli en het 
bracht een zomerse avond. Een pri-
ma temperatuurtje om te genieten 
van muziek in de buitenlucht. En dat 
kon, dankzij Sursum Corda. Al ve-
le jaren sluit de muziekvereniging 
het seizoen af met een openlucht-
concert op het Molenplein. De mu-
ziek van eerst het jeugd- en oplei-
dingsorkest en later het grote orkest 
van Sursum trok veel publiek aan. 
Steeds meer toehoorders mochten 

verwelkomt worden. Alle bankjes 
waren bezet, evenals op het muurtje 
geen plaatsje meer vrij was. De luis-
teraars werden onder andere ge-
trakteerd op muziek van The Beatles 
en van Steve Wonder, ‘Let me en-
tertain you’ van Robbie Williams en 
onder andere ‘Les Toreadors’ uit de 
opera Carmen. De gevarieerde op-
tredens werden gewaardeerd. Zo-
wel het jeugdorkest als Sursum Cor-
da werden bedankt met een luid ap-
plaus.Vanavond stuntshow!

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 15 juli, is voor de eerste maal 
in Aalsmeer een monsterlijke stunt-
show te zien. Een bloedstollend 
spektakel wordt gepresenteerd op 
het parkeerterrein bij de Dreef met 
salto’s draaiende auto’s, razende 
quads, motoren die meterslange 
en hoge sprongen maken en dwars 
door vuur voorbij stuiven. Ook wor-
den levensgevaarlijke stunts uit-
gevoerd met auto’s die door vlam-
men rijden, zal stuntman Gino met 

een auto op twee wielen rijden en 
present zijn de alles verpletteren-
de en reusachtige monster trucks. 
Met hun twee meter hoge wielen 
en 1400 pk motoren verpletteren de 
kolossale gevaartes normale auto’s 
alsof het speelgoedwagens zijn.
De stuntshow start om 19.30 uur, 
duurt 90 minuten en kaarten zijn 
vanaf 60 minuten voor aanvang te 
koop bij de kassa. Voor meer in-
formatie en kortingsbonnen: www.
stuntmovieproduction.com.

Met zandstrand, palmbomen en muziek

Tropical party in de Praam
Aalsmeer - Zaterdag 24 juli zal 
achter café de Praam een gezellig 
tropisch zandstrand verrijzen met 
zand, palmbomen en zomerse mu-
ziek van de dj’s Martijn en Marco.
Voor deze locatie aan de achter zij-
de van de Praam, op het Praamplein, 
is gekozen vanwege de opbouwtijd 
en de ruimte. Er worden 600 gas-
ten uitgenodigd die gratis een toe-
gangsbewijs kunnen halen in het 
café in de Zijdstraat. Er wordt een 
groot danspodium gebouwd waar 
onder andere een dansact van de 
dames van Eristoff plaats gaat vin-
den. Ook de gasten mogen gebruik 
van de dansvloer maken. Het geheel 
wordt omlijst door een spectaculai-
re lichtshow. 
Op het zandstrand komen verschil-
lende barretjes, onder andere van 
Carona en Boswandeling, en op de 
barbecue worden tropische snacks 

gebakken. En natuurlijk staat voor 
iedere bezoeker een glas sangria 
klaar. De party begint om 21.00 uur 
en duurt tot 01.00 uur. Daarna wordt 
van 01.00 tot 04.00 uur een zomerse 
afterpary in de Praam gehouden. 
Kaarten voor de feestweek
Tijdens de tropical party begint in de 
Praam de voorverkoop van de kaar-
ten voor de feestweek 2010 van 6 tot 
en met 12 september. De verkoop 
is van 19.00 tot 22.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.feestwee-
kaalsmeer.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Halve elektrische
gitaar met speaker

 67,00

flightcases voor
effectapparatuur

 69,50

Mirofoonstatief
Aanbieding:

 29,95

Heel veel
(les)boeken
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digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. en www.
ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit 
geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

BOuwverOrdening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 6 weken 
na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 
Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de Bouwverorde-
ning, besloten is de 
volgende sloopvergunning te verlenen:
• Bilderdammerweg 68, 70 en 72, het slopen van diverse opstallen.
Dit besluit wordt op 15 juli 2010 verzonden.

vastgesteld BesteMMingsplan “BedrijvenlOcatie aalsMeerderweg 249-251” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de raad van de ge-
meente in zijn vergadering van 8 juli 2010 voor de gronden die zijn gelegen aan 
de Aalsmeerderweg 249-251 het bestemmingsplan Bedrijvenlocatie Aalsmeerder-
weg 249-251 heeft vastgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft 
van vrijdag 26 maart 2010 tot en met donderdag 6 mei 2010 voor een ieder ter 
inzage gelegen.  De beleidsmatige doelstelling van het bestemmingsplan is de 
actualisering van de juridisch-planologische regeling, gelet op een aantal signi-
ficante bouwprojecten die de afgelopen jaren in het plangebied zijn gerealiseerd. 
Het plan heeft tevens als doel om een beperkte uitbreiding van de aanwezige 
bedrijfsbebouwing mogelijk te maken. Het bestemmingsplan vervangt ter plaatse 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1969. 

Inzien vastgestelde bestemmingsplan
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde plan liggen met bijbehorende stuk-
ken met ingang van vrijdag 16 juli 2010 tot en met donderdag 26 augustus 2010 
voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor aan 
het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie 
zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en 
van 14.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak). Het besluit en het bestemmingplan 
zijn ook te downloaden vanaf de gemeentelijke internetpagina: www.aalsmeer.nl.  
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestem-
mingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan “Bedrijvenlocatie Aalsmeerder-
weg 249-251” binnen de gestelde termijn bekijken via de landelijke voorziening: 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep
Van 16 juli 2010 tot en met 26 augustus 2010 kan schriftelijk beroep worden 
ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijven-
locatie Aalsmeerderweg 249-251 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, door:
• degene die naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan tijdig een   
 zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
• een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
 geweest een zienswijze naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan 
bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voor-
zitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om 
voorlopige voorziening in te dienen. De Raad van State stuurt u bericht over het 
griffierecht dat u verschuldigd bent voor het behandelen van uw beroepschrift en 
eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad omtrent de vaststelling treedt in werking op 
de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn, naast 
het indienen van een beroep, een verzoek om voorlopige voorziening bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt 
ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet eerder in werking dan nadat 
op dat verzoek is beslist.

puBlicatie Melding artikel 8.40 wet MilieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij 
van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet mi-
lieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de 
Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze 
inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Brinkman Agro B.V. 
Adres : Turfstekerstraat 26
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 29-06-2010
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van 
bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding. Nadere 
inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Hand-
having.
 

ter inzage Bij de afdeling dienstverlening, week 28

t/m  16 juli Drank en Horecavergunning: Snaq, Van Cleeffkade 5; Straq, Marktstraat 38; 
t/m  16 juli Exploitatievergunning: Snaq, Van Cleefkade 5;
t/m  17 juli Evenementenvergunning: de Open water zwemwedstrijd op zondag 15 

augustus 2010; de zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op 
zaterdag 3 juli 2010;

t/m  22 juli Kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2 x Metasequoia; Westeinderplassen 
H2736, 2 x populier;

t/m  29 juli Kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica; Oranjestraat 22, 2 
meidoorns, 1 vlierbes; IJsvogelstraat 25, 1 acer;

t/m 2 aug Evenementenvergunning: de Jordaanse Avond op 3 juli 2010;
t/m 3 aug Uitwegvergunning: Middenweg, Aalsmeer;
t/m 4 aug Kapvergunning: Herenweg 34K  Kudelstaart, 2 schietwilgen en 2 elzen;
t/m 4 aug Evenementenvergunning: Bandjesavond op 26 juni 2010;
t/m  10 aug Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat 15;
t/m  19 aug Evenementenvergunning: een Stuntshow op 15 juli 2010, parkeerterrein 

De Dreef;
t/m 20 aug Evenementenvergunning: het plaatsen van een TV Scherm op het 

Molenplein i.v.m. WK-Finale op 11 juli;
t/m 28 aug Kapvergunning: Westeinderplas H 233 / 234;
t/m 1 sep Kapvergunning: Dorpsstraat/Kanaalstraat 1, 1 esdoorn en 1 berk,; hoek 

Linnaeuslaan/ J.P. Thijsselaan 1: Italiaanse populier; Uiterweg 90: 1 berk.

ter inzage Bij de afdeling dienstverlening, Balie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 30 juli 2010
• Zwarteweg, het plaatsen van een geluidsscherm

inzagetermijn tot vrijdag 6 augustus 2010
• Robend, het plaatsen van een bouwbord.

inzagetermijn tot vrijdag 13 augustus 2010
• Oosteinderweg 25,het uitbreiden van een bedrijfshal met kantoren;
• Oosteinderweg 123,het oprichten van een botenshowroom.

inzagetermijn tot vrijdag 20 augustus 2010
• Baanvak 83,het vergroten van de woning;
• Ringvaart, het plaatsen van 2 bewegwijzeringborden;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie buitenschoolse op-
vang, met een instandhoudingtermijn van 5 jaar.

inzagetermijn tot vrijdag 27 augustus 2010
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een hekwerk
• Lijnbaan te Aalsmeer, bouwen van 16 woningen en appartementen (bouwnrs. 
 9 t/m 24, oostelijk plangebied).

het project Dorpshaven. Het doel van het project is te komen tot de realisatie 
van woningbouw. Het geldende bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ kent 
voor het gebied een uitwerkingsplicht met een bouwverbod, waar na uitwerking 
binnen de uitwerkingsregels woningbouw is toegestaan. Op 21 februari 2010 
heeft het college van Burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan ‘Oost-
einderweg e.o. 2005 – uitwerking Dorpshaven’ vastgesteld. De ontwerp partiële 
herziening uitwerkingsplan past binnen de uitwerkingsregels. Deze herziening 
geeft de bouw- en gebruiksvoorschriften voor de bouw van begane grond verdie-
ping van appartementengebouw F/G. Op de begane grond zijn parkeerplaatsen 
en bergingen ten behoeve van de appartementen voorzien en kraagt een aantal 
meters uit ten opzichte van het bouwvlak zoals dit aanvankelijk in het uitwer-
kingsplan mogelijk is gemaakt. 

Procedure
Het ontwerp van de partiële herziening van het uitwerkingsplan ligt met het 
ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor belangheb-
benden ter inzage van 16 juli 2010 tot en met 26 augustus 2010. Gedurende deze 
termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke 
of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan 
Dorpshaven’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken met dhr. R. Luijendijk, of bij diens afwezigheid, een van de 
andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387532).  
De ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 
1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( 
op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. 
Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. De kennisgeving, het ontwerp-
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar 
gesteld via www.aalsmeer.nl. 

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

Ontwerpbesluit vrijstelling artikel 19 lid 2 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn 
om, met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor:
• Lijnbaan te Aalsmeer: het overschrijden van de toegestane bouwhoogte ten 
 behoeve van de bouw van appartementengebouw F/G op de hoek 
 Burgemeester Kasteleinweg en de Oosteinderweg;
• Lijnbaan te Aalsmeer: het realiseren van een bouwkavel ten behoeve van de 
 bouw van één vrijstaande woning tussen Oosteinderweg 15 en de Oude 
 Spoordijk;
• Lijnbaan te Aalsmeer: het overschrijden van de toegestane woningdichtheid 
 tot 33 woningen per hectare binnen het project Dorpshaven. 

Ontwerpbesluit vrijstelling artikel 19 lid 2 en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn 
om, met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 
artikel 40 van de Woningwet, vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en 
bouwvergunning te verlenen. Het college van burgemeester en wethouder heeft 
besloten dat op de procedure van het verlenen van deze bouwvergunning tevens 
afd. 3.4 Awb van toepassing is en het ontwerpbesluit hiervan gelijktijdig met het 
ontwerpvrijstellingsbesluit ter inzage te leggen. De vrijstelling en bouwvergun-
ning is van toepassing op:
• Lijnbaan te Aalsmeer: het realiseren van 4 vrijstaande woningen (bouwnrs. 
 43 t/m 46) gelegen op het noordelijke eiland tegen de Ringvaart. 

Ontheffingen ingevOlge de wet ruiMtelijke Ordening

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

Ontwerpbesluit tijdelijke buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn 
om, met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 
van de Woningwet, een tijdelijke ontheffing van het geldende bestemmingsplan 
en bouwvergunning te verlenen voor:
• Oosteinderweg 247A te Aalsmeer: het plaatsen van een hekwerk, met een 
 instandhoudingtermijn tot 1 oktober 2010. 

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 2 weken tussen 9.00-11.30 
uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan 
een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, 
Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de 
afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 44 lid 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 bestemmings-
plan ‘Oosteinderweg e.o. 2005 – uitwerking Dorpshaven’ en bouwvergunning te 
verlenen voor:
• Lijnbaan te Aalsmeer: bouwen van 16 woningen en appartementen 
 (bouwnrs. 9 t/m 24, oostelijk plangebied).

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 13 lid 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 
‘N-201zone’ en bouwvergunning te verlenen voor:
• Zwarteweg,: het plaatsen van een geluidsscherm 
 

vOOrBereidingsBesluit ingevOlge de wet ruiMtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge het bepaalde in ar-
tikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
openbare vergadering van 8 juli 2010 heeft besloten te verklaren dat bestem-
mingsplannen worden voorbereid voor:
• de Schinkelpolder;
• de gehele “N201-zone”;
• het bedrijventerrein Stommeer Hornmeer;
• een aantal percelen in het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005”; 
 “Aalsmeer Dorp”, “Uiterweg Plasoevers 2005”
Het besluit treedt in werking met ingang van 16 juli 2010 voor de duur van 1 jaar.

Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de bijbehorende tekeningen waarop 
de begrenzing van de gebieden is aangeven, dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur 
voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 
1 te Aalsmeer. Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn ook 

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 in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 24 augustus en 
7 september 2010.

geMeente-infO Op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afgelo-
pen maanden raadplegen.

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr  8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening 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 ge-
meente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of mel-
ding is opgelost.

calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

schiphOl
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over 
het vliegveld kunt u contact opnemen 
met de het bewoners aanspreekpunt 
Schiphol (BAS). BAS is bereikbaar op 
alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 
020-6015555 of via info@mailbas.nl 
of website www.bezoekbas.nl

servicepunt Beheer en uitvOe-
ring prOvincie nOOrd hOlland
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@noord-
holland.nl.
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werkzaaMheden Op legMeerdijk

Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Holland op de 
Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de nieuwe N201. Deze 
werkzaamheden veroorzaken ernstige verkeershinder. De aannemer probeert deze 
overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeer-
dijk vanaf Flora Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt 
op de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de Marshall-
singel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. U kunt de omleidings-
route vinden op internet www.n201.info/omlegging Aalsmeer-Uithoorn/Werk in 
Uitvoering.

wMO-vervOer (regiOtaxi/servicetaxi) gegund aan cOnnexxiOn 
taxi services

Vanaf 1 augustus 2010 gaat Connexxion Taxi Services het Wmo-vervoer in de ge-
meenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel verzorgen. De gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn (de G2, samenwerkingsverband Aalsmeer / Uithoorn) én de gemeen-
te Ouder-Amstel hebben gezamenlijk het Wmo-vervoer Europees aanbesteed. 
Twee vervoersbedrijven hebben een offerte uitgebracht op het bestek voor het 
Wmo-vervoer van deze gemeenten. Bij de beoordeling van het bestek is door de 
gemeenten gekeken naar een combinatie van prijs en kwaliteit. Daarbij is vooral 
gelet op de manier waarop de vervoerder het vervoer gaat aanpakken en hoe de 
vervoerder omgaat met de veiligheid van de passagiers. Connexxion Taxi Services 
scoorde bij de beoordeling van het bestek als hoogste. Belangrijke wijzigingen 
met betrekking tot het huidige vervoer zijn verschillend per gemeente. Hieronder 
noemen we de verschillen.
Voor alle betrokken gemeenten:
 1. De naam wijzigt in Regiotaxi Amstelland
 2. De terugbelservice gaat via de chauffeur
 3. Pashouders ontvangen maandelijkse een factuur en overzicht 
   van de gereden ritten
 4. Reserveren van ritten via internet
Voor Aalsmeer (in Uithoorn en Ouder-Amstel was dit al het geval): 
 1. Automatische incasso van de ritkosten
 2. Het vervoersgebied is opgedeeld in ringen
 3. Bestemmingen zijn weergegeven in postcodebestemmingen
De pashouders ontvangen voor 1 augustus 2010 nieuwe passen met uitgebreide 
informatie, in de vorm van een nieuwsbrief, over het vervoer van Regiotaxi Am-
stelland per 1 augustus 2010. 

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 verzen-
ding van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een 
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening 
de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen mogen twee weken na 
publicatie gekapt worden, het is derhalve raadzaam om binnen twee weken be-
zwaar te maken.
• Westeinderplas H 233 / 234, 2 wilgen en 2 populieren.
Datum verzending vergunning: 14 juli 2010 

• hoek Dorpsstraat/Kanaalstraat, 1 esdoorn en 1 berk
• hoek Linnaeuslaan/J.P. Thijsselaan, 1 Italiaanse populier
• Uiterweg 90, 1 berk
Datum verzending vergunningen: 20 juli 2010

wOningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschrif-
ten kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen een besluit 
is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-11.30 uur worden verkregen bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41 Woning-
wet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 189, het vergroten van de woning en het 
 bouwen van een berging;
• Einthovenhof 17, het vergroten van de woning;
• 1e J.C. Mensinglaan 40, het uitbreiden van het Wellant College;
• Karperstraat 182, het oprichten van een kinderzwembad.

Bouwaanvraag 1e fase:
• Dorpsstraat 15, het oprichten van een technische ruimte.

verleende BOuwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken 
na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding 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:
• Moslaan 12, het plaatsen van een dakkapel.

verleende BOuwvergunningen Met tOepassing van een 
Ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken 
na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 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 instel-
len bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. 

• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte t.b.v. de N201;
Verzenddatum bouwvergunningen: 15 juli 2010.

rectificatie
Vorige week is gepubliceerd dat er in het Lijnbaangebied een bouwvergunning is 
verleend voor de bouw van 79 eengezinswoningen (westelijk plangebied). Dit is 
niet juist. Deze vergunning is nog niet verleend.

BesteMMingsplannen

Ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005 – uitwer-
king Dorpshaven – Gebouw F/G’ 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 10 van het bestem-
mingsplan, met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub b en artikel 3.6 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005 – uitwerking Dorpshaven – Gebouw F/G’ ter inzage 
te leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 16 juli 2010 tot en met 26 
augustus 2010. 

Plangebied
De partiële herziening van de uitwerking heeft betrekking op het plangebied 
‘Dorpshaven – Gebouw F/G’ en is gelegen in de gemeente Aalsmeer op de hoek 
van de Burgemeester Kasteleinweg en de Oosteinderweg. 

Doelstelling
De ontwerp partiële herziening uitwerkingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005 – uit-
werking Dorpshaven – Gebouw F/G’ heeft betrekking op het klein gedeelte van 

v O O r  M e e r
i n f O r M a t i e :

www.aalsMeer.nl
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Connexxion Taxi Services op 
weg voor Wmo-vervoer
Aalsmeer - Vanaf 1 augustus gaat 
Connexxion Taxi Services het Wmo-
vervoer in de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en Ouder-Amstel verzor-
gen. De gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn (de G2 én de gemeente 
Ouder-Amstel hebben gezamenlijk 
het Wmo-vervoer Europees aanbe-
steed. Twee vervoersbedrijven heb-
ben een offerte uitgebracht op het 
bestek voor het Wmo-vervoer van 
deze gemeenten. Bij de beoorde-
ling van het bestek is door de ge-
meenten gekeken naar een combi-
natie van prijs en kwaliteit. Daarbij is 
vooral gelet op de manier waarop de 
vervoerder het vervoer gaat aanpak-
ken en hoe de vervoerder omgaat 
met de veiligheid van de passagiers. 
Connexxion Taxi Services scoorde 
bij de beoordeling van het bestek 
als hoogste. Belangrijke wijzigingen 

met betrekking tot het huidige ver-
voer zijn verschillend per gemeente. 
Hieronder noemen we de verschil-
len. Zo verandert in Aalsmeer dat 
automatische incasso volgt van de 
ritkosten, het vervoersgebied opge-
deeld gaat worden in ringen en be-
stemmingen worden weergegeven 
in postcodebestemmingen. Voor al-
le betrokken gemeenten geldt dat 
de naam gewijzigd wordt in Regio-
taxi Amstelveen, de terugbelservice 
via de chauffeur gaat, pashouders 
maandelijks een factuur en over-
zicht van de gereden ritten krijgen 
en ritten kunnen gereserveerd wor-
den via internet. De pashouders 
ontvangen voor 1 augustus nieuwe 
passen met uitgebreide informatie, 
in de vorm van een nieuwsbrief over 
het vervoer van Regiotaxi Amstel-
land per 1 augustus. 

Kudelstaartse basisschool 100 jaar
Antoniusschool houdt 
grote reünie op 9 oktober
Kudelstaart - De Antoniusschool 
bestaat 100 jaar! Daarom wordt het 
komende schooljaar een heel fees-
telijk jaar. Niet alleen voor de hui-
dige leerlingen maar ook voor al-
le oud-leerlingen. Zij zijn van harte 
welkom op zaterdag 9 oktober voor 
een grootse reünie. In 1910 werd 
de Antoniusschool – toen nog met 
Sint ervoor - gesticht naast de kerk 
aan de Kudelstaartseweg. Veel Ku-
delstaarters zullen zich hun school-
jaren op die plek nog herinneren. 
De jongere generatie sleet vele les-
uren in het schoolgebouw aan de 
Mijnsherenweg, sinds 1976 tot vo-
rig jaar de thuisbasis van Antonius 
en zijn volgelingen. Bij het 100-ja-
rig bestaan wordt natuurlijk terug-
gekeken op de rijke historie van de 
basisschool. 

Deze komt vooral tot leven tijdens 
de reünie van zaterdag 9 oktober. 
Op deze dag zijn alle oud-leerlin-
gen en –leerkrachten van harte wel-
kom om oud klasgenoten, juffen en 
meesters te ontmoeten én de aller-
nieuwste versie (2009) van de Anto-
niusschool te bewonderen. 
De reüniedag wordt als volgt inge-
deeld: Van 11.00 tot 13.00 uur zijn 
leerlingen die tot en met 1955 de 
school verlieten welkom, van 13.00 
tot 15.00 uur worden leerlingen die 
tussen 1956 en 1975 de school ver-
lieten uitgenodigd aanwezig te zijn 
en van 15.00 tot 17.00 uur leerlin-
gen die tussen 1976 en 2010 de 
school verlieten. Meer weten en/of 
aanmelden? Ga naar de website:  
www.rkantonius.nl, submenu ‘reü-
nie’ en zorg dat je erbij bent. 

Afscheid directeur Vita 
welzijn en advies
Amstelveen - Donderdag 1 ju-
li heeft Monique de Vries afscheid 
genomen van Vita welzijn en ad-
vies. Vanaf 2002 was zij directeur/
bestuurder en in die acht jaren heeft 
zij de organisatie grote diensten be-
wezen. De fusie in 2007 met SWO 
Amstelveen/Uithoorn en AMW 
Amstelland, in 2008 de fusie met 
SWO Aalsmeer, en de uitbreiding 
van het maatschappelijk werk met 
het Steunpunt Huiselijk Geweld en 
Jeugd Maatschappelijk Werk heeft 
de Vries bewerkstelligt. 
De blik van Monique beperkte zich 
niet alleen tot de interne organisa-
tie. Zij hechtte ook veel waarde aan 
samenwerking en goed contacten 
met externe partners. Zij heeft de 
organisatie een grote impuls gege-
ven, niet alleen in organisatorisch 
opzicht maar vooral ook op sociaal 
gebied. Als zelfstandig ondernemer 
gaat Monique zich richten op senio-

ren, met als doel deze bij de samen-
leving te blijven betrekken en soci-
aal isolement te voorkomen of op te 
heffen. Zij is van mening dat digita-
le communicatie een grote rol kan 
spelen daarbij en zal haar plannen 
uitwerken in samenwerking met een 
software leverancier. 
Monique de Vries wordt opgevolgd 
door de heer Dion de Leuw.

VGB en FloraHolland 
herzien overlegstructuur
Aalsmeer - Nadat de georgani-
seerde groothandel in bloemen en 
planten eerder het overleg met de 
drie exportveilingen van FloraHol-
land had opgeschort, hebben bei-
de partijen nu geconstateerd dat de 
bestaande overlegstructuur onvol-
doende aansluit bij de veilingorga-
nisatie. Een kleine werkgroep gaat 
een voorstel uitwerken voor een an-
dere vorm van overleg.
Dat kwamen de vaste onderhande-
lingsdelegatie van brancheorgani-
satie VGB, de zogenoemde Com-
missie van de Handel, en de direc-
tie van FloraHolland woensdag 30 

juni overeen. Namens de groot-
handel is nu bij elke veilingvesti-
ging een commissie van de handel 
actief. Daarnaast spreekt een cen-
trale commissie op concernniveau 
met de directie. Maar deze structuur 
functioneert niet meer optimaal, vin-
den VGB en FloraHolland. Dat komt 
doordat steeds meer onderwerpen 
centraal voor het gehele veilingcon-
cern worden geregeld, in plaats van 
per locatie. 
In de werkgroep, die in september 
met een voorstel komt, zitten twee 
vertegenwoordigers van de VGb en 
twee van FloraHolland.

Secretaris Joan de Ruiter en voorzitter Wilma van Drunen van Aalsmeers Har-
monie met rechts Constantijn Hoffscholte, eigenaar Boekhuis. 

Sponsor Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie 
heeft een sponsor gevonden. Per 1 
juli wordt de muziekvereniging on-
dersteund door boekhandel Boek-
huis Aalsmeer. Aalsmeers Harmonie 
was sinds enige tijd op zoek naar 
een mogelijkheid om meer financi-
ele armslag te krijgen. Doordat de 
gemeentelijke subsidie enkele ja-
ren geleden is stopgezet, is het las-
tig geworden om de financiën rond 
te krijgen. Het vinden van een spon-
sor betekent dat de bijna honderd-
jarige muziekvereniging meer mo-
gelijkheden krijgt voor bijvoorbeeld 
de aanschaf van nieuwe muziek. 
Net als de harmonie heeft het Boek-
huis in de Zijdstraat een lange tra-

ditie in Aalsmeer. De winkel is vo-
rig jaar overgenomen door Constan-
tijn Hoffscholte en de nieuwe eige-
naar wil de culturele functie van de 
boekhandel graag versterken. Een 
verbintenis met Aalsmeers Harmo-
nie past goed bij dat doel. Boven-
dien is deze sponsoring een goede 
manier om een lokale vereniging te 
ondersteunen. Onlangs hebben de 
voorzitter van Aalsmeers Harmonie 
(Wilma van Drunen) en de eigenaar 
van Boekhuis Aalsmeer (Constan-
tijn Hoffscholte) de sponsorover-
eenkomst getekend in de winkel in 
de Zijdstraat. Voor meer informatie 
over de harmonie en haar activitei-
ten: www.aalsmeersharmonie.nl.

Elke woensdag ritten met 
Bosmobiel voor senioren
Aalsmeer - Vanaf 1 juli vertrekken 
iedere woensdagmiddag twee Bos-
mobielen, bemand door vrijwillige 
chauffeurs, vanaf het Bezoekers-
centrumvoor een tocht met door 
het Amsterdamse Bos. Aan boord 
is plaats voor vijf senioren die min-
der goed ter been zijn. Onderweg 
wordt een stop gemaakt bij Boer-
derij Meerzicht, waar de passa-
giers een kopje koffie met appel-
taart krijgen aangeboden. Deze ser-
vice wordt aangeboden door Stich-
ting Bosmobiel in samenwerking 
met het Bezoekerscentrum van het 
Amsterdamse Bos. Op andere da-
gen rijdt de Bosmobiel ten dienste 
van bewoners van verzorgingscen-
tra, maar de woensdagen zijn ge-
reserveerd voor individuele seni-
oren uit gemeenten rond het Am-
sterdamse Bos: Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Haarlemmermeer 
en Uithoorn. Zij kunnen zich opge-
ven door te bellen naar het bezoe-
kerscentrum van het Amsterdam-
se Bos (020-5456100) of te mailen 

naar bezoekerscentrum@dmo.am-
sterdam.nl. De boekingen moet wel 
uiterlijk één week voor vertrek wor-
den gemaakt en boekingen worden 
afgehandeld in volgorde van bin-
nenkomst. U kunt bij de boeking 
wel voorkeursdata opgeven. De rit-
ten met de Bosmobiel vertrekken 
elke woensdag om 13.30 uur vanaf 
het bezoekerscentrum van het Am-
sterdamse Bos aan het begin van de 
Bosbaan. De Bosmobiel wordt be-
stuurd door vrijwilligers en daardoor 
kunnen de deelnamekosten slechts 
5 euro per persoon zijn. Dankzij on-
dersteuning van de Meerlanden NV 
(Afval & Milieu), het Bezoekerscen-
trum Amsterdamse Bos en Stich-
ting Bosmobiel is een kopje koffie 
en een gebakje bij Boerderij Meer-
zicht inbegrepen. Op de dag van de 
geboekte rit kan bij de kassa van 
het bezoekerscentrum het plaatsbe-
wijs tegen betaling van 5 euro opge-
haald worden. Meer informatie op 
www.amsterdamsebos.nl: voorzie-
ningen minder validen: Bosmobiel.

Tevreden klanten van de Bosmobiel.

Introductie Renault Wind 
Aalsmeer  -  De Nederlandse 
Renault-dealers openen begin au-
gustus de orderboeken voor de 
nieuwe Renault Wind, die eind sep-
tember officieel wordt geïntrodu-
ceerd. Inmiddels zijn de prijzen van 
de Renault Wind bekend. Renaults 
hippe coupé roadster is leverbaar 
vanaf 19.990,-. Voor de autoliefheb-
ber betekent de introductie van de 
nieuwe Renault Wind meer dan al-
leen een frisse bries. 

Het inventieve elektrisch bedienbare 
dak, dat zich in slechts 12 seconden 
opent, biedt immers nieuwe moge-
lijkheden voor zonaanbidders. Te-
gelijkertijd voorziet de Renault Wind 
als enige in zijn klasse in een royaal 
permanent laadvolume van 270 li-
ter (VDA). Daar komt bij dat Renault 
de vanafprijs voor de nieuwe Wind 
heeft gesteld op 19.990,-, waarmee 
elke autoliefhebber in staat wordt 
gesteld uiting te geven aan zijn of 
haar passie voor auto’s. 

Royaal uitgerust
De genoemde basisprijs is van toe-
passing op de Renault Wind TCe 
100 Dynamique, die beschikt over 
een zeer royale standaarduitrusting, 
met onder meer mistlampen vóór en 
lichtmetalen 16-inch velgen Emo-
tion. Ook het interieur laat nauwe-
lijks wensen onvervuld, met zaken 
als een lederen sportstuur en ver-
snellingspook, een audiosysteem 
met radio-/cd-speler en front- en 

zijairbags. Voor een meerprijs van 
1.500,- staat de Renault Wind Ex-
ception op de prijslijst. Deze on-
derscheidt zich van het basismo-
del met lichtmetalen 17-inch velgen 
Diamantées Sphinx, ESP, een elek-
tronisch geregelde airconditioning, 
een regen- en lichtsensor en een 
audiosysteem met Bluetooth (inclu-
sief audio streaming)- en USB-aan-
sluiting. Dezelfde uitvoering is vanaf 
september van dit jaar ook te bestel-
len met een 133 pk (98 kW) sterke 
1.6 16V benzinemotor. Ten opzichte 
van de TCe 100 Exception kent ook 
deze een meerprijs van 1.500,-, wat 
de totaalprijs voor de Wind 1.6 16V 
133 Exception op 22.990,- brengt.

Slechts 30 exemplaren
Ter gelegenheid van de introduc-
tie van de nieuwe Wind ontwierp 
Renault de SL Collection, die ver-
schijnt in een gelimiteerde opla-
ge van dertig stuks. Afgezien van 
een eigen genummerde badge on-
derscheidt deze versie zich met de 
speciale lakkleur Blanc Glacier of 
Noir Nacré. Andere opvallende de-
tails van de SL Collection zijn het in 
hoogglans zwart uitgevoerde dak, in 
chroom afgewerkte buitenspiegels 
en sportieve striping op de carros-
serie. In het interieur worden de in-
zittenden onthaald op lederen Car-
bone bekleding, stoelverwarming en 
diverse rode accenten. De Renault 
Wind TCe 100 SL Collection is lever-
baar vanaf 22.990,-.

Hotel Chariot uit steigers
Aalsmeer - Na vele maanden ver-
bouwen is de afronding van Hotel 
Chariot met de nieuwe hotelkamers 
in zicht. De steigers zijn verdwenen 
en binnenkort ook de bouwkraan en 
de bouwcontainer. Het vrijkomen-
de terrein zal worden ingericht met 
parkeerplaatsen voor het hotel. Het 
aantal kamers is uitgebreid van 28 
naar 41 kamers. 
Alle kamers zijn voorzien van een 
kingsize bed en een luxe badkamer, 
minibar en flatscreen TV en diverse 
andere faciliteiten. Natuurlijk kun-
nen de gasten beschikken over gra-

tis draadloos internet. Voor ontbijt, 
lunch en diner kunnen gasten te-
recht in restaurant Centennial. Na-
tuurlijk beschikt het hotel over een 
gezellige bar en voor de liefheb-
bers is een sfeervolle rookkamer in-
gericht. Bij mooi weer is het heer-
lijk toeven op het nieuwe terras. Ho-
tel Chariot met grand café en grill-
barr Centennial is gevestigd aan 
de Oosteinderweg 243, is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-388100. 
Bezoek voor meer informatie de 
websites: www.hotel-chariot.nl en  
www.centennial.nu.

Organisatie ‘Vuur op het 
Water’ al in volle gang
Aalsmeer - “Voor je het weet is het 
4 september. De organisatie van 
Vuur op het Water is alweer in vol-
le gang. Om het dit jaar weer gro-
ter en beter te maken, zijn we eer-
der begonnen”, begint Michael van 
der Laarse zijn verhaal. “Samen met 
de gemeente en de provincie is een 
plan gemaakt en daarmee zijn we 
naar het vuurwerkbedrijf gegaan. 
Frits van Dream Fireworks vindt dat 
Aalsmeer één van de mooiste loca-
ties heeft van heel Nederland. Het 
water, het surfeiland en de boule-
vard is een geweldige mix. Hij vindt 
het ook niet gek dat er elk jaar rond 
de 25.000 mensen op af komen.”
Dit jaar wordt de aankleding en ho-
reca verzorgd door Richard Kylian. 
Richard heeft de eerste jaren de or-
ganisatie van het vuurwerk voor re-
kening genomen. Daarna heeft hij 
de organisatie overgedragen aan 
het huidige tweetal, Michael van der 
Laarse en Dideric van Riemswijk. 

“Richard is een kei in de horeca”, 
vertelt Dideric van Riemsdijk. “En je 
moet mensen de dingen laten doen 
waar ze goed in zijn. Richard wilde 
het feest dat in de watertoren wordt 
georganiseerd voor de sponsoren 
graag doen.” Richard: “Ik heb een 
paar geweldige mensen gevonden 
die mij gaan helpen op die avond. 
Het eten en de drankjes worden ook 
gesponsord door een paar bedrijven 
die dit evenement een heel warm 
hart toedragen.” 

Michael van der Laarse tot besluit: 
“Zo zie je maar dat er toch wel wat 
gebeurd in Aalsmeer. Met z’n allen 
zetten we ons voor de volle hon-
derd procent in om de inwoners van 
Aalsmeer en omstreken te trakteren 
op een geweldige show! Dus, zet al-
vast in de agenda: Zaterdag 4 sep-
tember om 23.00 uur Vuur op het 
Water bij de watertoren. Het wordt 
echt weer een spektakel.”

Horecaman Richard Kylian temidden van de organisatoren van de vuurwerk-
show Dideric van Riemsdijk (links) en Michael van der Laarse. 

Tour de France Meerbode prijsvraag

“Alberto Contador gaat 
weer de Tour winnen”
Aalsmeer - “Dit is de enige juiste 
oplossing. Sorry voor de anderen”, 
laat Gerrit ter Reehorst weten. Vol-
gens deze Kudelstaarter gaat de 
Tour de France voor de derde maal 
op rij gewonnen worden door Al-
berto Contador. Ter Reehorst heeft 
meegedaan aan de Tour de France 
prijsvraag van De Nieuwe Meerbo-
de en uiteraard is hij niet de enige. 
Heel veel oplossingen zijn gebracht 
en opgestuurd. En begrijpelijk, de 
hoofdprijs is een racefiets en deze 
wordt beschikbaar gesteld door Ri-
nus Bon Kudelstaart. Bert de Vries 
Aalsmeer stelt een Signa dradlo-
ze fietscomputer voor een winnaar 
beschikbaar, juwelier Sparnaay een 
cheque ter waarde van 250 euro, Ed 
Kriek Optiek een sportzonnebril, de 
Rabobank een wieleroutfit en wijn-
handel Wittebol tot slot een doos-
je rosé van het jaar. Nog deelnemen 

aan de prijsvraag kan niet meer. In-
zenden kan tot afgelopen zater-
dag 10 juli. De meeste deelnemers 
wijzen overigens Alberto Contador 
door aan als winnaar van de Tour 
de France. Andy Schleck is volgens 
deelnemers ook een kanshebber, 
evenals Fabian Cancellara en Ca-
del Evans. Een enkeling heeft geko-
zen voor Alexandre Vinokourov en 
Lance Armstrong. De Nederlandse 
wielrenner Robert Gesink, die mo-
menteel best goed rijdt, wordt door 
geen door deelnemers getipt. Na de 
rustdag van afgelopen maandag 12 
juli wacht het peloton nog dertien 
dagen wielrennen met zowel berg-
etappes als heuvelachtige en vlak-
ke ritten. Zaterdag 24 juli staat een 
individuele tijdrit op het programma 
en zondag 25 juli wacht de laatste rit 
van Longjumeau naar de finish op 
de Champs-Elysées in Parijs!
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Belevenissen kamp Almen I
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10 
juli om 11.00 uur is de bus van De 
Binding vertrokken naar Almen. De 
reis met de jeugdige kampgangers 
is prima verlopen. Bij aankomst kre-
gen de jongens en meiden eerst van 
de boer en de boerin te horen wat 
ze wel en wat niet mochten doen. 
Daarna werden de tenten inge-
deeld, werd een kennismakingsspel 
gespeeld en werd het bos verkend. 
Weer terug, kon de groep plaatsne-
men voor het eten. Lasagne en ver-
micellisoep en als toetje vruchten-
yoghurt kregen de jongens en mei-
den voorgeschoteld. De eerste dag 
werd besloten met liedjes zingen en 
levend bingo spelen. Als laatste py-
jama’s aan en de vlag naar bene-
den hijsen. De volgende dag werd 
bij het ontbijt door de hoofdleiding 
verteld wat het kampthema was: 
‘Praten zegt meer’. Er werd een bab-
belbox gemaakt . Na de lunch stond 
zwemmen in de Berkel op het pro-
gramma. Op het avondmenu stond 
groentesoep, andijviestamppot met 
worst en vla met rabarbermoes. 
Na het eten ging de groep natuur-
lijk voetbal kijken. Jammergenoeg 
heeft Nederland verloren met 0-1 
van Spanje. Als laatste ging de vlag 

weer naar beneden. Na het ontbijt 
maandag zou de vlag weer omhoog 
gehesen worden, maar die was be-
vroren. Omdat op internet stond dat 
het zou gaan onweren, zijn spelle-
tjes in het bos gedaan. Niet lang, 
want het ging onweren en regenen. 
Binnen spelletjes spelen, bleek ook 
heel leuk. Vanuit Almen laten Niki-
ta, Daan, Sven, Celine en Melanie 
en de rest weten het prima naar hun 
zin te hebben. Aanstaande zaterdag 
17 juli verwacht de groep rond 17.00 
uur terug in Aalsmeer te zijn, op het 
parkeerterrein bij De Waterlelie in 
de Hornmeer.

Meer kampen
Op het moment dat de jongens en 
meiden van Almen 1 terug komen 
in Aalsmeer, vertrekt zaterdag 17 ju-
li de volgende Bindinggroep naar 
Almen. Om 11.30 uur wordt deze 
groep uitgezwaaid vanaf het Wa-
terlelie-terrein. Wie de groep naar 
Taunus in Duitsland uit wil zwaaien, 
moet vroeg op. 
Deze groep vertrekt aanstaande za-
terdag al om 6.30 uur. Het laatste 
Bindingkamp vertrekt op zaterdag 
24 juli, ook naar Taunus in Duitsland 
en opnieuw om 6.30 uur. 

Open jeugdtoernooi bij 
All Out in volle gang
Aalsmeer - Op het tennispark van 
All Out aan de Sportlaan zijn de 
wedstrijden voor het Rabo open 
jeugd toernooi in volle gang. Het 
toernooi, dat een hele week duurt, 
heeft een overvolle bezetting. Zo vol 
zelfs dat er uitgeloot moest worden. 
Om dit moment zijn er 142 deelne-
mers die in poulesysteem uitmaken 
wie er verder kunnen naar de kwart 
finale, halve finale en uiteindelijk de 
finale. Deze worden morgen, vrijdag 
16 juli, vanaf ongeveer 13.00 uur ge-
speeld. Daarna vindt de prijsuitrei-
king plaats waarbij samen met de 
loterij weer prachtige prijzen te win-
nen zijn. Tot nu toe is het toernooi 
prima verlopen. Ondanks de zware 
regenval aan het begin van de week 
en de buien tussendoor is het sche-
ma toch redelijk afgewerkt. Dit kon 
natuurlijk ook dankzij de tennishal 

waar naar uitgeweken kon worden. 
Bij de jongens en de meisjes zijn er 
poulewedstrijden in de categorie tot 
en met 10, tot en met 12, tot en met 
14 en tot en met 17 jaar. Daarnaast 
worden in deze categorieën ook 
dubbels gespeeld bij de jongens en 
bij de meisjes in de categorieën tot 
en met 12 jaar en 14 jaar. Dankzij 
diverse sponsoren en hoofdspon-
sor Rabobank is dit toernooi tot nu 
toe weer een groot succes geble-
ken. Dagelijks worden er present-
jes uitgereikt, zorgt de eigen jeugd 
voor afwisseling in de vorm van een 
speurtocht en onder andere tafel-
tenniswedstrijden. Ook voorzien zij 
de deelnemers van popcorn en hot-
dogs. De tennisvereniging verwacht 
dat morgen de deelnemers weer te-
vreden terugkijken op een span-
nend en sportief toernooi.

Chocolade sprookje op 
de Graankorrel
Kudelstaart - “In het dorpje Costa 
del Kudel woont een hele mooie 
prinses. Ze heet prinses Cora, maar 
eigenlijk is haar naam prinses Co-
ra van Kudelstaart tot Zwanenburg 
van Graankorrel tot Gaandeweg. En 
prinses Cora is niet alleen beeld-
schoon, ze is ook heel bijzonder. 
Ze is namelijk dol op chocola!” Dit 
was het begin van het sprookje wat 
woensdagmorgen 7 juli door de kin-
deren van de Graankorrel werd uit-
gespeeld. 

Er werd een chocoladerecept ge-
stolen, waardoor het hele paleis in 
rep en roer was. Uiteindelijk werden 
de dieven gevangen en zoals elk 
sprookje eindigt: Leefde prinses Co-
ra nog lang en gelukkig! Na dit fees-
telijk gebeuren, konden de kinderen 
springen op een luchtkussen en ge-
nieten van een lekker softijsje. Don-
derdag was de laatste schooldag en 
op dit moment genieten alle kinde-
ren en leerkrachten van een welver-
diende vakantie!

Kastelenfeest op De Brug!
Aalsmeer - Basisschool De Brug 
vierde op vrijdag 2 juli een groot 
feest. Alle kleuters kwamen ver-
kleed als ridder of jonkvrouw. Ook 
alle juffen en de hulpmoeders wa-
ren verkleed en iedereen zag er 
schitterend uit! 
Alle kinderen werden ontvangen in 
de klas en kregen een naamkaartje 
op. De leerlingen van groep 8 kwa-
men de kinderen van hun groepje 
halen. Toen de groepjes gevormd 
waren, verzamelde iedereen buiten 

waar het feest werd geopend. Bui-
ten en in de klassen waren allemaal 
spelletjes neergezet, zoals kastelen-
dans, mooie schilden en kettingen 
maken, schminken, was ophangen, 
worst happen en nog veel meer. 
Tussendoor was er nog een grote 
pauze, waarin iedereen een stukje 
worst en stokbrood kreeg. Net als 
in die tijd! 
Het was wel een hele warme dag en 
gelukkig werd afgesloten met een 
heerlijk ijsje!

Beachvolleyballen met Binding
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 7 
juli was de laatste activiteit van dit 
seizoen van Binding Oost en Bin-
ding Zolder. Om half 3 verzamel-
den zich bij beide locaties een aan-
tal kinderen die klaar waren om in 
groepjes te gaan beachvolleybal-
len bij The Beach aan de Oostein-
derweg. Eerst even wat limonade en 
daarna de schoenen uit en sportief 
aan de slag. De eerste punten wer-
den al gauw gescoord. Het was elke 
keer weer spannend welk team zou 
gaan winnen. Zou het rood, geel of 
groen worden? Uiteindelijk hebben 
ze het allemaal fantastisch gedaan 
en zijn ze allemaal winnaar gewor-
den. Tussendoor nog wat drinken en 
wat lekkers eten. 

En tot slot werd er nog een pot-
je beachvolleybal gespeeld tussen 
de kinderen van Aalsmeer en Ku-
delstaart. Het was heel spannend, 
want de beide teams gingen ge-
lijk op. Uiteindelijk won Kudelstaart 
met een kleine voorsprong. Aan het 
einde kregen alle kinderen nog een 
lekker ijsje van de moeder van Jay. 
De kinderen hebben genoten van 
deze gezellige middag en kunnen 
nu gaan genieten van de vakantie. 
De Binding is in de zomervakantie 
gesloten, maar vanaf eind augus-
tus/begin september staan er weer 
veel leuke activiteiten gepland dus 
houdt de kalender en de site in de 
gaten. Voor meer informatie zie  
www.debinding.nl.

Examen leden Wassanim
Aalsmeer - Op zaterdag 10 juli 
hebben Nick Fetter, Lucas Onclin, 
Joep Sparnaaij, Jeroen Rogmans 
en Frank Nefkens van sportschool 
Wassanim examen gedaan voor hun 
negende gup. Alle vijf zijn geslaagd. 
Tijdens de vakantie zijn er in juli al-

leen nog op de donderdagen lessen. 
Donderdag 29 juli is de laatste trai-
ning en vanaf 26 augustus beginnen 
de normale lessen weer. 
Meer informatie is te vinden op 
www.wassanim.nl of bel naar tel. 
06- 51987470.

Groep 8 neemt afscheid met cadeau

Stoeptegel tegen zinloos 
geweld voor Samen Een
Aalsmeer - Groep 8 heeft op woens-
dag 7 juli afscheid genomen van 
OBS Samen Een. Zij deed dit met de 
spookachtige musical ‘Spookie’. Het 
was een spannende en geslaagde 
musical. Als herinnering aan deze 
groep 8 hebben de jongens en mei-
den de school een stoeptegel te-
gen zinloos geweld aangeboden. De 

stoeptegel met een lieveheersbeest-
je is het signaal tegen agressie en 
geweld en heeft een mooi plekje ge-
kregen op het schoolplein. Ook deze 
groep 8 geniet nu van een heerlijke 
zomervakantie. In september wor-
den zij ‘brugpiepers’ in het voortge-
zet onderwijs in Aalsmeer, Uithoorn, 
Hoofddorp of Amstelveen.

Bericht Binding uit Annen
Aalsmeer - Een berichtje uit Annen 
van de Binding-kampgangers. “Voor 
in de krant en voor de ouders thuis”, 
laat Jochem van Leeuwen weten. 
Sander en Didier hebben een ver-
haaltje aan het papier toevertrouwd: 
”Het was zover. We gingen op kamp! 
In de bus was het weer dolle pret. 
We gingen naar Annen. In de bus 
hebben we onze kamers ingedeeld. 
Beneden slapen de jongens, twee 
keer een kamer van 7 en boven sla-
pen alle meisjes in twee kamers van 
8 en één van 10. Toen we aankwa-
men was het heel warm. We heb-
ben wat spelletjes gedaan om de 
namen te leren en hebben daarna 
lekker gegeten. ‘s Avonds hadden 
we de introductie van het kampthe-
ma: Praten zegt meer. Met een spel 

werd het duidelijk hoe het is om niet 
te kunnen praten. De volgende dag 
weer vroeg uit de veren voor een 
reuze fietsspeurtocht. Hij moest ei-
genlijk 41 kilometer duren, maar het 
was heel warm. Perongeluk kwam 
ieder groepje met ongeveer 30 ki-
lometer op de dagteller bij het loka-
le buitenzwembad uit. ‘s Avonds ke-
ken we de voetbalfinale met elkaar.
Daar hebben we het liever maar niet 
meer over. Wat we nog meer heb-
ben gedaan, horen jullie zaterdag 
bij aankomst van de bus.” Groeten 
uit Annen van alle kampkinderen 
en de leiding. De verwachting is dat 
de bus aanstaande zaterdag 17 juli 
rond 15.00 uur aankomt op het par-
keerterrein naast De Waterlelie aan 
de Dreef.

Jozefschool speelt ‘Stars’
Aalsmeer - De twee groepen van 8 
van de Jozefschool hebben het jaar 
afgesloten met de musical ‘Stars’. 
Beide groepen speelden ieder hun 
eigen musical. 
Dat betekende twee avonden vol 
theater en amusement voor ouders, 
familie en leerkrachten, want de 
kinderen speelden letterlijk de ster-
ren van de hemel. ‘Stars’ is de naam 
van een band die hard werkt aan 
een doorbraak in de hitlijsten. Maar 
een star worden is niet gemakke-
lijk. Ze oefenen in een krakkemik-
kig gebouwtje in de buurt. De band 
krijgt te maken met protesten van 
de buurtbewoners over geluidsover-
last, daarop volgt bijna een rechts-
zaak. Tevens is er een manager, die 
aanbiedt om ze te helpen maar een 
oplichter blijkt te zijn en er met hun 
laatste geld vandoor gaat. Maar de 
band vecht tegen alle tegenslagen, 
krijgen toch nog een contract met 
tournee door het land en lossen hun 

problemen met de boze buurtbewo-
ners zingend op. De kinderen speel-
den en zongen alle liedjes op een 
fantastische wijze. Gelach klonk 
veelvuldig door de zaal vanwege de 
leuke grappen en de manier waar-
op de rollen vertolkt werden, zoals 
die van de bouwvakkers Sjaak en 
Sjonnie, die dan weer wel en dan 
weer niet het dak van de oefenruim-
te kwamen repareren. Iedere musi-
calster heeft zijn of haar rol prima 
neergezet. 
De voorstelling werd dan ook afge-
sloten met een staande ovatie van 
hun publiek. Ouders en leerkrach-
ten brachten daarna ieder met een 
lied de schoolcarrière van hun kin-
deren en leerlingen ten gehore. Ook 
dit was een vrolijk repertoire. De 
tweede avond was er disco voor de 
afscheidnemende achtste groepers. 
54 ‘Stars’ van de Jozefschool ver-
ruilen hun basisschool nu voor het 
voortgezet onderwijs.
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We gaan verder in Amsterdam 
maar we zullen nooit vergeten waar we vandaan komen!
Zonder geschiedenis, geen toekomst. En onze geschiedenis zal voor altijd verbonden zijn met Aalsmeer. Hier zijn we opgegroeid. 

Hier werd geschiedenis geschreven. Hier hebben we duizend-en-één programma’s bedacht en gemaakt.
Prachtige herinneringen aan een prachtige plek!

Gemeente en inwoners van Aalsmeer, bedankt voor alles
Directie en medewerkers Endemol Nederland

Paul de Man van Endemol: 
“We hebben een prachtige 
tijd gehad in Aalsmeer”
Aalsmeer - Bijna 25 jaar heeft Joop 
van den Ende en later Endemol in 
Aalsmeer haar onderkomen gehad. 
In het oude veilinggebouw, de CAV, 
aan de Van Cleeffkade zijn vele ja-
ren grote shows en bekende soap-
series opgenomen. Uit het hele land 
kwamen mensen om programma’s 
bij te wonen, stond jeugd in de rij 
om maar een handtekening te ver-
garen van de acteurs van eerst al-
leen ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ 
en later ook ‘Onderweg naar Mor-
gen’ en ‘Goudkust‘. “In de hoogtij ja-
ren namen we dagelijks drie soap-
series op en was het voor de gro-
te shows topdrukte om op tijd de 
decors te plaatsen en de techniek 
te regelen. De publieke omroepen 
hebben geschiedenis geschreven 
in Aalsmeer.” Aan het woord Paul 
de Man, directeur Speciale Projec-
ten van Endemol. “We hebben een 
prachtige tijd gehad en we zijn al-
tijd een keurige inwoner geweest.” 
Sinds 1 juli is Endemol geheel ge-
huisvest in een nieuw complex in 
Amsterdam-Zuidoost. Even terug in 
Aalsmeer, in de CAV waar hij twintig 
jaar gewerkt heeft, komen herinne-
ringen boven. 

Ritje in de regio
Dankzij de ’1, 2, 3 Show’ van Ted de 
Braak belandde Joop van den Ende 
in onze gemeente. Hij had opdracht 
gekregen om deze show te maken 
en was op zoek naar een groter on-
derkomen dan zijn bedrijf in Bad-
hoevedorp met mogelijkheden om 
een studio te bouwen voor de op-
namen van de 1, 2, 3 show. Op een 
zondag maakte hij een ritje door de 
omgeving en stuitte op het leeg-
staande veilinggebouw langs de 
N201. De keuze was gemaakt en het 
college van burgemeester en wet-
houders gaven groen licht. Met ar-
gusogen werd in het begin door de 
inwoners naar de nieuwe invulling 
gekeken. Wordt het geen gekken-

huis in Aalsmeer? Showbizzcity was 
in ieder geval een feit en hoe lan-
ger het bedrijf in Aalsmeer geves-
tigd was, hoe trotser de inwoners 
werden op ‘hun’ Joop van den Ende. 
Eerst was er overlast door heel veel 
in het centrum geparkeerde au-
to’s, de bouw van de parkeergara-
ge bracht hier verandering in, even-
als het instellen van de blauwe zone 
en vergunningen met parkeeront-
heffing voor bewoners van het dorp. 
Joop van den Ende wist zich geliefd 
te maken in Aalsmeer. Hij nodigde 
buurtbewoners en ondernemers uit 
om te komen genieten van zijn di-
nershow. “Alles ging in goede har-
monie”, zegt Paul de Man. De diner-
shows en bedrijfsfeesten bleken op 
de langere termijn echter een te op-
timistische gedachte. De bezetting 
bleek onvoldoende te zijn.

Wedden Dat en Wie ben ik?
De focus werd gelegd op televisie 
maken. Een goede zet, het bedrijf 
maakte een sterke groei mee. Een 
tweede teleurstelling voor Joop van 
den Ende was het niet mogen op-
richten van zijn eigen commerciële 
omroep, TV10. Maar niet getreurd, 
Joop van den Ende kreeg Veroni-
que, later RTL, als klant. “Er is gi-
ga veel gebeurd”, weet Paul de Man. 
Wie herinnert zich niet ‘Wedden Dat’ 
met Jos Brink en Rolf Wouters en de 
weddenschappen die buiten op het 
voormalige parkeerterrein werden 
uitgevoerd? Of ‘Wie ben ik’, de ‘Ho-
neymoonshow’ met Ron Brandste-
der, de ‘Playbackshow’, de ‘Sound-
mixshow’ en de ‘Surprise Show’ met 
Hennie Huisman en de vele shows 
en programma’s die André van 
Duin maakte in Aalsmeer? Of enke-
le jaren geleden de hype rond ‘Big 
Brother’? 
In 2001 vond de integratie plaats 
tussen Joop van den Ende Produc-
ties en John de Mol, waarbij het 
nieuwe bedrijf Endemol Nederland 

in Aalsmeer werd gevestigd en Hil-
versum werd verlaten. Endemol Ne-
derland was als merk geboren. De 
tijd van soapseries maakte haar op-
wachting. Maar liefst drie dagelijk-
se soaps werden geproduceerd in 
Aalsmeer: Goede Tijden, Slechte 
Tijden, Onderweg naar Morgen en 
Goudkust. In totaal goed voor 600 
afleveringen per jaar. Het bedrijf 
groeide en groeide verder. Vijf stu-
dio’s werden dagelijks gebruikt om 
alle producties te kunnen realiseren. 
In 2000 is Joop van den Ende overi-
gens terug getreden. 

Ander soort huisvesting
Er vonden veranderingen plaats in 
televisieland en Endemol verander-
de mee met de toekomst. De toe-
komst van niet alleen soapseries 
maken, maar ook van grote shows 
en programma’s in het buitenland 
in productie brengen. “De ontwik-
kelingen van het bedrijf in Neder-
land en het andere toekomstbeeld 
vroegen om een ander soort huis-
vesting”, legt Paul de Man uit. Hij is 
de man die belast is geweest met 
het zoeken naar een ander, pas-
send onderkomen. “Drieënhalf jaar 
geleden zijn we ons gaan oriënte-
ren op een nieuwe huisvesting. Van 
63 mogelijke locaties bleven er uit-
eindelijk 3 over: Of de bestaande 
ruimte met nieuwbouw in Aalsmeer 
of nieuw bouwen in Amsterdam-
Noord of Amsterdam-Zuidoost. Het 
werd het laatste. We hebben een ei-
gen complex kunnen bouwen, naar 
onze eigen wensen in kunnen vul-
len, met internationaal gezien een 
centrale ligging en goed bereikbaar. 
We beschikken nu over drie studio’s 
en kantoorruimte. Alle vestigingen 
van Endemol komen namelijk naar 
Amsterdam-Zuidoost. Aalsmeer is 
reeds verhuisd, Hilversum, Laren en 
Almere volgen nog. Per 1 september 
hopen we alles en iedereen over te 
hebben. Veel efficiënter allemaal.” 

Paul de Man van Endemol (rechts) draagt het gebouw symbolisch over aan 
Huibert Kralt van De Raad Vastgoed en Crown Business Center.

Creatieve producties
Aalsmeer dus nu echt entertain-
ment dorp af? Als het aan Hui-
bert Kralt, adjunct-directeur van De 
Raad Vastgoed, ligt in ieder geval 
niet. Er is veel ruimte te huur, maar 
helemaal leeg is het gebouw aan 
de Van Cleeffkade niet. “We heb-
ben al weer vier huurders. Het kle-
dingmagazijn met ruim 21.000 kos-
tuums, die gebruikt zijn tijdens de 
grote shows, is gebleven en we bie-
den onderdak aan Crown Creative 
Companies die onder andere licht 
en geluid verhuren.” Endemol heeft 
een prachtig ingevuld gebouw ach-
tergelaten met studioruimtes, ruim 
20.000 vierkante meter kantoor- en 
vergaderruimte, een theater- en bi-
oscoopzaal, een restaurant en on-
der andere een grand café. “Crown 
Business Studios Aalsmeer biedt 
een veelheid aan ondernemingen 
uit de creatieve industrie”, zegt Hui-
bert Kralt. “Het gebouw leent zich 
voor honderd procent voor feesten 
en partijen en creatieve producties.” 
Voor starters of kleine bedrijven is 
het goed om te weten dat het com-
plex over een centrale receptie en 
een eigen restaurant beschikt. En 
er is bewaking ’s nachts. Dit mede 
omdat de parkeergarage op dit mo-
ment tijdelijk verhuurd wordt voor 
lang parkeren van Schiphol. De eer-
ste creatieve productie is overigens 
al gescoord. In oktober en novem-
ber gaat in studio 1 acht weken lang 
het programma ’So you think you 
can dance’ voor RTL België opge-
nomen worden. Huibert Kralt hoopt 
dat Aalsmeer en entertainment in 
één adem genoemd blijven worden. 
“We doen ons best. We laten het ge-
bouw zeker niet verpauperen.” 
Door Jacqueline Kristelijn.

Luchtkwaliteit Haarlemmermeer voldoet
Hoofddorp- Gedeputeerde Staten 
hebben het datarapport luchtkwa-
liteit Haarlemmermeer 2009 vastge-
steld. Uit het datarapport blijkt dat 
de luchtkwaliteit in de regio voldoet 
aan de normen. Voor de meeste stof-
fen zijn de concentraties ten opzich-
te van voorgaande jaren vrijwel ge-
lijk gebleven. Gedeputeerde Heller: 
“Ik ben verheugd dat de luchtkwa-
liteit verbeterd is en ik hoop dat de-
ze positieve trend zich voort zal zet-
ten. De provincie blijft dat nauwlet-
tend in de gaten houden.” De geme-
ten stoffen overschrijden op geen 
enkel meetpunt de grenswaarden. 
Bovendien is op alle locaties voor 
de gemeten stoffen een lichte da-
ling waar te nemen ten opzichte van 
voorgaande jaren. De concentraties 
aan stikstofdioxide worden voorna-
melijk beïnvloedt door het verkeer 
op de omliggende (rijks)wegen. In 

het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma (NSL) en het Regionaal 
Samenwerkingsprogramma (RSL) 
Luchtkwaliteit is opgenomen hoe 
Nederland de normen voor lucht-
kwaliteit gaat halen. Uitvoering van 
dit NSL en RSL moet ertoe leiden 
dat in 2011 overal in Nederland aan 
de norm voor fijnstof wordt voldaan 
en in 2015 aan die van stikstofdioxi-
de. Vanuit het NSL/RSL kan voor de 
regio Haarlemmermeer worden ge-
concludeerd dat er geen overschrij-
dingen van de grenswaarden zijn 
voor de betreffende stoffen op lo-
caties waar getoetst moet worden 
aan de grenswaarden. De gemeten 
concentraties komen goed overeen 
met de berekende concentraties 
zoals deze zijn opgenomen in het 
NSL/RSl. Op basis van deze infor-
matie is het nemen van aanvullen-
de maatregelen dan ook niet nood-

zakelijk. Vanaf 1 januari 2010 wordt 
binnen het meetnet Haarlemmer-
meer ook de fijnere fractie van fijn 
stof (PM2,5) gemeten, welke scha-
delijker is voor de mens dan fijnstof 
(PM10). Hierover zal voor het eerst 
worden gerapporteerd in het data-
rapport 2010. Hoewel de provincie 
hiertoe niet verplicht is, meet zij al 
vele jaren op eigen initiatief op een 
aantal locaties de luchtverontrei-
nigende componenten. De provin-
ciale metingen worden uitgevoerd 
om inzicht te krijgen in de lucht-
verontreinigende componenten in 
het gebied, het volgen van trends, 
het vaststellen van de bijdrage van 
de lokale bronnen aan de luchtver-
ontreiniging en het toetsen aan nor-
men voor zowel beleid als vergun-
ningverlening. 
Meetgegevens zijn beschikbaar op 
www.luchtmetingen.noord-holland.

De Meerse weer 
op ‘oude’ plek
Hoofddorp - Komend seizoen vin-
den de voorstellingen in schouw-
burg De Meerse weer plaats op de 
vertrouwde én vernieuwde plek op 
het Raadhuisplein. Traditiegetrouw 

begint het seizoen met de Herfstso-
nate in de grote zaal van Schouw-
burg De Meerse op zondag 17 ok-
tober. 
De eerste voorstelling in de nieu-
we zaal, die plaats biedt aan onge-
veer 280 bezoekers, vindt plaats op 
woensdag 3 november en wordt ge-
speeld door TG Winterberg. Het the-
aterseizoen start al eerder in Het 

Oude Raadhuis, daar bijt Helmert 
Woudenberg op donderdag 16 sep-
tember het spits af met de mono-
loog ‘Dankwoord?’. Er zijn in ver-
schillende genres nog voor diver-
se voorstellingen kaarten beschik-
baar. Kijk voor meer informatie en 
beschikbaarheid van kaarten op 
de website van de schouwburg via 
www.demeerse.com.
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Atletiekvereniging Aalsmeer
Jordi en Mirjam in goede 
vorm in Nacht voor Atletiek
Aalsmeer - Bij temperaturen die 
opliepen tot circa vijfendertig gra-
den is afgelopen zaterdag in het 
Belgische Heusden-Zolder de zeer 
sterk bezette ‘KBC Nacht voor de 
Atletiek’ gehouden. Een wedstrijd 
met bijvoorbeeld een aanval op het 
wereldrecord 800 meter, die uitein-
delijk slechts op een paar tiende ge-
mist werd. Maar ook de terugkeer 
van Belgisch olympisch kampioene 
hoogspringen Tia Hellebaut. Kort-
om, een wedstrijd met een prach-
tig affiche, veel sfeer en vooral heel 
veel toeschouwers, iets waar het in 
Nederland wel eens aan kan ont-
breken. De twee talentvolle atle-
ten van AV Aalsmeer Jordi Baars en 
Mirjam van Ouwerkerk hadden de 
eer om ook toegelaten te worden tot 
deze mooie wedstrijd en kwamen in 
het voorprogramma respectievelijk 
uit op de 1.500 meter en de 800 me-
ter. Mirjam van Ouwerkerk (nummer 
557) liep een verrassend goede 800 
meter. Vooraf was zij er niet geheel 
gerust op, aangezien ze enigszins 

geblesseerd aan de wedstrijd begon 
en ook flink last had van de warmte. 
Toch wist zij een prima race ‘op de 
mat’ te leggen en liep tot het einde 
mee om de ereplaatsen. Een mooie 
vijfde plaats en een eindtijd niet ver 
boven haar persoonlijk record van 
2.17.82 minuten stemden haar uit-
eindelijk toch tevreden. In een snel-
le wedstrijd met goede atleten over 
1.500 meter bevestigde Jordi zijn 
goede vorm van de laatste weken. 
Iedere ronde steeds iets verder naar 
voren opschuivend in het veld wist 
hij uiteindelijk een vierde plaats te 
bemachtigen in een prima eind-
tijd van 3.51.99 minuten. Wederom 
een nieuwe persoonlijke besttijd. 
Als eerstejaars A junior krijgt Jor-
di volgende week de kans om zijn 
kunsten te vertonen op zijn favorie-
te 1.500 meter in het Olympisch sta-
dion bij het NK atletiek voor seni-
oren. Mirjam staat voor deze wed-
strijd vooralsnog op de reservelijst 
en is nog afhankelijk van eventue-
le afvallers.

Op vrijdag 9 juli kwam B-juniore Marit Plat van AV Aalsmeer in actie op de 
1500 meter tijdens een Track Meeting in Utrecht. Het was broeierig warm, 
maar het weer weerhield Marit er niet van om het clubrecord op deze af-
stand te verbeteren. Marit verpulverde het 26 jaar oude record met maar liefst  
4 seconden. Marit werd vijfde met een tijd van 4.57.72 minuten.

Atletiek AV Aalsmeer
Nieuw clubrecord Marit Plat

Tennistoernooi voor veteranen
Winnaars ‘3-op-een-rij’ 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 
juli heeft, tijdens de prijsuitreiking 
van het DVH Veteranentoernooi, de 
prijsuitreiking plaatsgevonden van 
de eerste editie van het ‘3-op-een-
rij’ Veteranen Tennisinitiatief. Op 
een druk en gezellig terras werden 
de drie winnaars van de extra prij-
zen letterlijk en figuurlijk in het zon-
netje gezet door de Nederlandse 
leeuw. De door vier tennisverenigin-
gen (LTC Amstelland, TC de Meer-
landen, TC Uithoorn en TC De Vlie-
gende Hollander) georganiseerde 

veteranen tennistoernooien werden 
gedurende drie achtereenvolgende 
weken gespeeld. 
Het gezamenlijke doel is om zoveel 
mogelijk jonge ouderen of oudere 
jongeren in de regio te enthousias-
meren voor de tennissport en voor 
het spelen van toernooien. Gezel-
ligheid en sportieve strijd stonden 
voorop met voor elk toernooi een ei-
gen sfeer. 
Als Veteranen Toernooitopper 2010 
werd gekozen Gerard Hogenhout 
van LTC Amstelland.

Ruim 260 deelnemers aan 
Zwem4Daagse Waterlelie
Aalsmeer - De Zwem4Daagse zit 
er weer op in zwembad De Water-
lelie. Ruim 260 kinderen en ouders, 
grootouders en andere volwassenen 
hebben hun best gedaan om zoveel 
mogelijk aan hun gestelde doel te 
beantwoorden. In samenwerking 
met vele vrijwilligers van zwemclub 
Oceanus is de organisatie voor dit 
jaarlijkse zwemevenement op poten 
gezet. Er werd gezwommen in bei-
de diepe baden van De Waterlelie 
en dat was maar goed ook. De tien 
beschikbare banen om in te zwem-
men waren hard nodig. Het was na-
tuurlijk een uitstekende week voor 
deelname aan de Zwem4Daagse, 
het warme weer nodigde uit tot 
een frisse duik in het bad. Iedere 
avond was er een leuke gadget te 

verdelen, zoals kleurplaten, ballon-
nen en handige zwemhandschoe-
nen om nog sneller door het wa-
ter te gaan. Na afloop van de vierde 
keer zwemmen zijn de deelnemers 
beloond met een mooie medaille. 
De Zwem4Daagse kent een grote 
schare trouwe deelnemers. Sommi-
ge mensen zwommen zelfs al voor 
de dertigste keer mee. Voor de kin-
deren was er een extra verrassing, 
zij mochten van het team van de ho-
reca een gratis ijsje op komen halen 
als dubbele beloning voor hun pres-
tatie. Volgend jaar is er zeker weer 
een Zwem4Daagse, de datum staat 
zelfs al vast: Van maandag 11 tot en 
met vrijdag 15 juli kan weer deelge-
nomen worden aan dit sportieve en 
verfrissende festijn.Aalsmeerder hoopt ooit ook aan Tourstart te staan!

17-Jarige Etienne Kooreman 
succesvol in wielrennen
Aalsmeer - Terwijl heel Nederland 
voor de buis gekluisterd zat voor het 
wereldkampioenschap voetbal, is 
zaterdag 3 juli een evenement be-
gonnen wat veel meer ‘het ding’ is 
van de 17-jarige Aalsmeerder Etien-
ne Kooreman: De Tour de France. 
Al op 5-arige leeftijd stapte Etien-
ne op een BMX-fiets. Hij vond daar-
in een grote uitdaging en begon in-
tensief te trainen. Het viel toen toch 
nog niet altijd mee om als kleine 
jongen over de heuvels te komen. 
Hij deed met succes mee aan wed-
strijden. Al snel stapte hij over op 
de Noord Holland Cup. Dit was heel 
iets anders dan de lokale wedstrijd-
jes die de Aalsmeerder tot dan toe 
had gedaan. 

Topcompetitie
Etienne werd steeds succesvoller en 
enkele jaren later deed hij mee aan 
de topcompetitie van Nederland. De 

liefde voor het fietsen is er bij Etien-
ne met de paplepel ingegoten. Va-
der doet ook aan wielrennen en ook 
broertje Damian heeft aan fietssport 
gedaan. 
Etienne reed ook steeds meer inter-
nationale wedstrijden. Vooral in Bel-
gië met succes. Hij deed mee aan 
de provinciale kampioenschappen 
van Vlaanderen en won deze. Ech-
ter kreeg hij geen winnaarstrui om-
dat hij een Nederlander was. “Het 
was des te leuker dat ik de Belgen 
verslagen had die dag”, zegt Eti-
enne. Omdat de BMX wedstrijden 
goed gingen, maar nog niet perfect 
besloot Etienne ook te gaan trai-
nen met betrekking tot het wielren-
nen. Terwijl Etienne eigenlijk min-
der trainde voor het wielrennen dan 
voor de BMX wedstrijden, gingen 
de wielerrondes de Aalsmeerder 
toch beter af dan de wedstrijden op 
de BMX. 

Van BMX naar wielrennen
Hij besloot daarom, op advies van 
zijn vader, zich totaal te richten op 

P.V. De Telegraaf
Duif van Jan eerste thuis
Aalsmeer - En weer werden de 
duiven van P.V. De Telegraaf gecon-
fronteerd met tropische omstandig-
heden. Dit betekende dat de jon-
ge garde wederom thuis moest blij-
ven. Nu maar hopen op een beet-
je Hollands weer, anders wordt het 
een moeilijk verhaal. De vlucht voor 
de oude duiven ging wel door, maar 
werd weer wat ingekort wat betreft 
de afstand. Orleans werd deze keer 
de losplaats. Op een afstand van 
hemelsbreed 523 kilometer bereik-
te een duif van Jan van Dijk als eer-
ste de thuishaven. Met een gemid-
delde snelheid van 67 kilometer per 
uur bleef deze kanjer de rest van het 
deelnemersveld wel heel veel ver 
voor. Een bijzonder goed jaar voor 
deze melker. 
De uitslag:
1. J. v. Dijk. 2. Comb. v. Leeuwen/v. 
Grieken. 3. J. en P. Spook. 4. P. v.d. 
Meyden. 5. Comb. v. Ackooy. 6. J. 
Vijfhuizen. 7. C. v. Vliet. 8. A. Kok. 9. 
M. de Block.

Wedvlucht Tarbes
De wedvlucht vanuit Tarbes werd 
weer een ware krachtproef voor de 
specialisten. Overwinnaars werden 
wederom Hans en Annika Kluin-
haar. Gelost vrijdagmiddag om 13.00 
uur wist hun duif op zaterdagmid-
dag om 12.55 uur het hok te berei-
ken. Over een afstand van 1064 kilo-
meter werd dus bijna 24 uur gevlo-
gen, uiteraard werd er nu ‘s nachts 
wel gerust, wat wil je met deze tem-
peraturen! De uitslag:
1. J. Kluinhaar en dr. 2. J. v. Dijk. 3. 
P. v.d. Meyden 4. J. v. Ackooy. 5. H. 
Spaargaren.
Tussenstand ploegenklassement
De verschillen tussen de huidige 
nummer 1 en de rest begint wel wat 
groot te worden. Dus, achtervolgers: 
Even een tandje bijschakelen! 
1. Zuivelspl. Langelaan 8551 pnt
2. Bosman Kassenbouw 7732 pnt
3. A.A. Sloopwerken 7699 pnt
4. Oerlemans Confectie 7628 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet 6967 pnt

Blije winnaars FIQAS loterij!
Aalsmeer - Vorige maand verkoch-
ten leden van handbalvereniging 
FIQAS Aalsmeer zo’n 25.000 loten 
voor hun grote clubloterij. Op 19 juni 
zijn de winnende lotnummers door 
de notaris bekend gemaakt en één 
van de gelukkige winnaars was de 
familie Nap uit Aalsmeer. Op één 
van hun loten viel één van de hoofd-
prijzen in deze super handbal loterij. 

Een lot van slechts 50 eurocent le-
verde hen een mooie prijs op, name-
lijk een driedaagse reis naar Maas-
tricht met overnachtingen in het vier 
sterren hotel L’Empereur. Gezien de 
blije gezichten bij de familie Nap is 
het voor FIQAS Aalsmeer duidelijk 
dat de winnaars met veel plezier ge-
bruik gaan maken van deze gewel-
dige prijs!Actie Aalsmeerder Chris Bouman

68-Jarige loopt 4daagse 
voor kinderhulp Afrika
Aalsmeer - Chris Bouman is 68 
jaar en deze Aalsmeerder gaat van 
20 tot 23 juli de vierdaagse van Nij-
megen lopen voor de stichting Kin-

het wielrennen. Hij ging rijden voor 
de Belgische ploeg DCM Vorselaar 
GB en het combineren van de twee 
sporten werd bijna onmogelijk. Eti-
enne is met pijn in het hart na elf 
jaar gestopt met het BMX rijden en 
richt zich tegenwoordig alleen nog 
maar op het wielrennen. De 17-jari-
ge Aalsmeerder is na verschillende 
wielerclubs eind mei terecht geko-
men bij het Noord-Hollandse Sinni-
gebouw Wielerteam. Hier hoopt Eti-
enne een succesvol wielerseizoen 
2010 te boeken. 

Cancellara en Armstrong
Terug naar de Tour de France. Wat 
verwacht Etienne van de Tour? Over 
een winnaar durft Etienne niet te 
speculeren. “De Tour is halverwe-
ge en alles ligt nog open,” aldus de 
Aalsmeerder. Wel heeft hij twee fa-
vorieten, namelijk de Zwitser Fabian 
Cancellara en de Amerikaan Lance 
Armstrong. Over een Nederlander 
die het hoogste eindigt durft hij wel 
een voorspelling te doen. “Ik ga voor 
Robert Gesink als beste Nederlan-
der,” zegt de Aalsmeerder. 
Etienne doet aan zoveel mogelijk 
wedstrijden in Nederland en België 
mee en wil heel graag prof worden. 
“Het duurt nog wel heel wat jaar-
tjes, denk ik, maar ooit hoop ik aan 
de start van de Tour de France te 
mogen verschijnen”, besluit Etien-
ne enthousiast. 

Door Kevin Lamers

BMX-wedstrijd in Bussum
Eerste plaatsen voor Ferdy, 
Maarten, Bart en Roberto
Uithoorn - De laatste BMX-wed-
strijd om de Noord-Holland cup voor 
de vakantie vond op 4 juli plaats in 
Bussum. Terwijl de supporters lek-
ker in de schaduw zaten, moesten 
de rijders er flink tegenaan in hun 
warme pakken. Het commentaar 
tijdens de wedstrijden wordt altijd 
op een prettige wijze verzorgd door 
Willem en Olaf, maar beide heren 
krijgen concurrentie van een ande-
re speaker. 
Jouke Wijdoogen, die altijd het ge-
luid verzorgt, mocht bij één van de 
manches het commentaar doen. 
Dat deed hij met zoveel enthousi-
asme dat het publiek hem een wel-
verdiend applaus gaf. Ondertussen 
werd er natuurlijk weer keihard ge-
reden om de finaleplaatsen. Een lust 
voor het oog om vooral de hele klei-

ne fietsertjes over die bulten te zien 
gaan. Tijdens de finales waren er 
nog enkele valpartijen, maar dat liep 
allemaal goed af.
Bij de boys 12 girls 13 was er een 
spectaculaire finisch. Arjan van Bo-
degraven werd met banddikte ver-
slagen door zijn concurrent van de 
Boscrossers. UWTC-ers waren weer 
goed vertegenwoordigd in de fina-
les. 
Eerste plaatsen zijn behaald door 
Ferdi Cevahir, Maarten van de Mast, 
Bart van Bemmelen en Roberto 
Blom. Zilver is uitgereikt aan Mauro 
Wuurman, Melvin van de Meer, Mo-
reno, Jimmy, Joey Nap, Arjan Bode-
graven en Mats de Bruin. Als derde 
geëindigd zijn Bruno Soda, Jochem 
van de Wijgaard, Izar van Vliet, Max, 
Davy, Jaivy Lee Vink en Guven.

derhulp Afrika Aalsmeer. Ondanks 
dat Chris een ervaren loper is, hij 
loopt de vierdaagse nu voor de 
achtentwintigste keer, vergt het elk 
jaar meer training om voorbereid 
aan de tocht te beginnen. Normaal 
loopt Chris vanaf februari 100 kilo-
meter per maand om goed getraind 
aan de start te verschijnen. Eind ja-
nuari kreeg hij echter last van zijn 
knie en moest hij rustig aan doen. 
Half juni heeft hij, in overleg met zijn 
arts, de training kunnen voortzet-
ten met een georganiseerde wan-
deltocht van 30 kilometer in Mont-
foort. De tweede grote tocht was op 
zaterdag 26 juni van Uithoorn naar 
Amsterdam-Centraal Station. Toch 
weer 30 kilometer in het boekje. De 
laatste kilometers heeft hij op 10 ju-
li gelopen, het bij wandelaars wel 
bekende ‘rondje Amsterdam’ van 
40 kilometer. Omdat Chris al jaren 
het weesmeisje Suzanne via stich-
ting Kinderhulp Afrika Aalsmeer 
ondersteunt, was de keuze voor het 
goede doel snel gemaakt. Chris wil 
geld ophalen voor de bouw van een 
meisjes slaapzaal in het Kinderdorp 
Namugongo en heeft hiervoor een 
eigen actie opgezet. Iedereen kan 
deze doorzetter uit Aalsmeer steu-
nen op zijn weg naar de finish. Ga 
hiervoor naar www.geefsamen.nl/
chrisvoorkinderhulp.
Stichting Kinderhulp Afrika Aalsmeer 
is een christelijke hulpverlenings-
organisatie die sinds 1986 omziet 
naar de meest kwetsbare kinderen 
in Uganda, de weeskinderen. In het 
Kinderdorp Namugongo worden 
momenteel 350 weeskinderen op-
gevangen. Kijk voor meer informatie 
op www.kinderhulp-afrika.nl. 
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Beraad en Raad in vogelvlucht

Geen geld voor renovatie 
bloemenschuur Stokkeland
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad stond donderdag 8 juli voor 
de eerste keer onder leiding van 
Dirk van Willegen (CDA) en na het 
bezoek van korpschef Politie Am-
sterdam-Amstelland Bernard Wel-
ten, bleek de behandeling gericht 
op het instemmen met het voorstel 
van het college om af te zien van 
de reservering van vier woningen in 
Mijnsheerenhof in Kudelstaart voor 
eventuele verplaatsing van de bibli-
otheek geen problemen op en later 
op de avond ging de Raad hier dan 
ook mee akkoord. 
Het initiatiefvoorstel Projectbesluit 
van de VVD werd van de agenda 
gehaald door diezelfde fractie met 
de mededeling dat het onderwerp 
na het reces weer terugkomt. De 
fracties van AB en PACT geven aan 
het spijtig te vinden dat de VVD-
fractie dit pas op zo’n laat moment 
bekend maakt, omdat er toch veel 
voorbereidingstijd in is gestoken om 
tot een weloverwogen discussie te 
komen. De PACT-fractie maakt ge-
bruik van de rondvraag en wil graag 
weten wanneer er een voorstel komt 
om de bloemenschuur op het Stok-
keland te renoveren. Dit naar aanlei-
ding van een motie van 10 decem-
ber 2009 van CDA en VVD. Wethou-

der Ad Verburg geeft aan dat er een 
ambtelijke notitie is vervaardigd met 
een aantal analyses. Ergens in sep-
tember hoopt het college met een 
voorstel te komen er is echter één 
probleem: Er is op dit moment geen 
geld voor! 

Bedrijvenlocatie en watertoren
Uit het Beraad van 24 juni stond 
de behandeling en besluitvorming 
van het vaststellen van het be-
stemmingsplan Bedrijvenlocatie 
Aalsmeerderweg 249-251. De be-
sluitvorming gericht op het instem-
men met de restauratie van de wa-
tertoren en het realiseren van een 
sanitaire voorziening alsmede het 
autoriseren van het college tot het 
doen van uitgaven ten laste van het 
krediet restauratie watertoren en 
het aanpassen van de verlichting 
ondervond geen weerstand meer. 
De AB-fractie had via een memo 
antwoord gekregen op een aantal 
vragen en de toezegging dat moni-
toring met betrekking tot eventuele 
scheefstand van de toren regelma-
tig zal plaatsvinden. Ook de steen-
storting zorgde voor vragen. “Voort-
aan eerst onderzoek plegen daarna 
pas aanbesteding laten plaatsvin-
den”, aldus de AB-fractie. Volgens 

wethouder Gertjan van der Hoeven 
is er op dit moment geen reden tot 
paniek. 

Specifieke gebieden
De behandeling en besluitvor-
ming gericht op het opnieuw ne-
men van een voorbereidingsbesluit 
voor meerdere specifieke gebieden, 
waarvan de voorbereidingsbescher-
ming afloopt leverde een amende-
ment op, ingediend door de frac-
ties van AB en PACT. In het voorstel 
wordt aangegeven dat er binnen één 
jaar een ontwerp-bestemmingsplan 
ter inzage ligt voor de delen die be-
trekking hebben op de Uiterweg, 
Oosteinderweg en Aalsmeer-Dorp. 
Bij wijze van amendement wordt aan 
het besluit toegevoegd: het voorbe-
reidingsbesluit alleen te nemen voor 
de gebieden Schinkelpolder, N201-
zone en bedrijventerrein Stommeer/
Hornmeer en de kaart daartoe aan 
te passen. Het amendement kreeg 
raadsbrede steun en dat gold even 
later ook voor het voorstel. 
De eerstvolgende bijeenkomst van 
het Beraad en de Raad wordt ge-
houden op donderdag 26 augus-
tus aanstaande. De dames en heren 
gaan eerst op zomerreces. 
Door Jan Peterse.

Een pikant snorretje tegengekomen op de fiets

Echtpaar Meijer-de Moor 
viert zestigjarig jubileum 
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
12 juli vierde het echtpaar Meijer-
de Moor dat zij zestig jaar geleden 
getrouwd waren. Een hele presta-
tie vindt ook loco-burgemeester Ad 
Verburg. Van mevrouw Meijer-de 
Moor hoefde het allemaal niet zo. “Ik 
had tegen mijn kinderen gezegd dat 
ik het niet wilde vieren. Geen feest-
je, geen bezoek van de burgemees-
ter en ik wil al helemaal niet in de 
krant. Zoals gewoonlijk wilden de 
kinderen niet luisteren en kreeg ik te 
horen dat er een verrassingsfeestje 
georganiseerd was”, lacht mevrouw. 
“Het probleem van de burgemees-
ter is al opgelost, want burgemees-
ter Pieter Litjens is op vakantie. Ik 
moet u wel hartelijk van hem feli-
citeren”, lacht loco-burgemeester 
Ad Verburg. Mevrouw is inmiddels 
tachtig en meneer wordt bijna ze-
venentachtig jaar oud. “Maar”, be-
nadrukt de bruid: “Het is maar net 
hoe je jezelf voelt en hoe je in het 
leven staat. Ik mag dan wel tach-
tig zijn, maar zo voel ik me diep van 
binnen absoluut niet.” 

Geen geboren Aalsmeerders
Zowel meneer als mevrouw zijn 
geen geboren Aalsmeerders. Wel 

hebben zij het grootste gedeel-
te van hun leven in Aalsmeer door-
gebracht. Mevrouw is opgegroeid 
in Amstelveen en ook meneer komt 
niet van ver. Hij beleefde zijn kinder-
tijd in Hoofddorp. Het echtpaar ont-
moette elkaar op de fiets. Ze fiets-
ten langs elkaar en mevrouw vond 
meneer ‘wel een lekker ding met 
een pikant snorretje’. Ze maakten 
een afspraak om naar de bioscoop 
te gaan in De Oude Veiling. Ech-
ter kwam meneer nooit opdagen, 
hij was aan het poolbiljarten met 
vrienden en was de afspraak hele-
maal vergeten. Het is toch goed ge-
komen. Het stel ging naar de gro-
te stad Amsterdam, naar bioscoop 
Tuschinski. Veel van de film zullen 
ze niet gezien hebben, want sinds-
dien gingen ze als stel door het le-
ven. Dat ze al een ongelooflijk lange 
tijd in Aalsmeer wonen is wel dui-
delijk, maar hoe lang precies weet 
het bruidspaar niet. Ze houden het 
op tussen de vijfenzestig en zeven-
tig jaar, en nog altijd voelen zij zich 
hier thuis. De heer Meijer heeft, zo-
als veel Aalsmeerders, zo goed als 
heel zijn leven in de bloemen en 
plantensector gewerkt. Het langst 
heeft hij gewerkt bij kwekerij Piet 

aan de Oosteinderweg. Daar werkte 
hij vooral in de cyclamen. Mevrouw 
Meijer houdt erg van klaverjassen 
en ook hield ze vooral heel veel van 
het werk dat ze heeft gedaan in het 
Kloosterhof. Ze werkte daar in het 
winkeltje. 
“De oudere mensen hadden daar 
behoefte aan een praatje en ik vond 
dat altijd heel gezellig”. 

Hecht gezin
Mevrouw Meijer komt uit een groot 
en hecht gezin. Dit wilde zij ook voor 
haar eigen gezin. Het stel is erg trots 
op hun vijf zonen en twee doch-
ters, een groot gezin zoals mevrouw 
het wilde. Inmiddels is het stel ook 
opa en oma van twee kleinkinde-
ren. Het geheim van de relatie wil 
mevrouw niet zeggen, maar aan de 
sfeer te merken is dat absoluut hu-
mor. “Humor is ook belangrijk in de 
familie”, zegt de bruid. De hele fa-
milie is ook aanwezig op het feestje 
van het echtpaar. Genietend van het 
mooie weer en met een dosis hu-
mor was het, ondanks dat mevrouw 
het eigenlijk niet wilde, een gezel-
lig feestje.

Door Kevin Lamers

Gehakketak tussen AB en VVD
Fracties dringen aan op snelle 
afronding wijk Proosdij-Noord
Aalsmeer - Uit het Beraad van 24 
juni stond afgelopen donderdag 8 
juli de gedeeltelijke herontwikke-
ling Proosdij-Noord (RKDES) op 
de agenda als behandelstuk van de 
Raad. Alle fracties hadden in het 
Beraad al aangegeven het te be-
treuren dat belanghebbenden niet 
of nauwelijks in de gelegenheid wa-
ren gesteld hun zegje te doen. De 
VVD-fractie sprak zelfs over ‘koud 
gesteld’ en dat viel met name bij 
PACT verkeerd. 
Volgens de fractie was dat ver be-
zijden de waarheid. Op 31 augus-
tus staat een inspraakronde ge-
pland. De VVD-fractie gaf tevens 
aan dat het aangepaste verdich-
tingsplan geen goed plan is en de 
fractie voelt er niet veel voor om een 
stukje Bronx of een Vogelaarwijk te 
creëren. Diverse andere vragen van 
de fractie waren per memo van een 
antwoord voorzien. Voorts werden 
nog wat oude koeien uit de sloot ge-
haald (verwezen wordt naar Nieuw 
Oosteinde) en dat leverde vervol-

gens het nodige gehakketak op tus-
sen AB en de VVD. Burgemeester 
Pieter Litjens kapte dit vrij snel af 
met de opmerking: “Dat is een ge-
passeerd station.” De fracties van 
AB, CDA en PACT dienden nog een 
amendement in. Er wordt kennis 
genomen van de door het college 
voorgestelde herontwikkeling van 
de wijk. De belangen van de huidi-
ge bewoners wordt onderkend en 
aangedrongen wordt op een snel-
le afronding van de wijk. De fracties 
wilden niet instemmen om, in afwij-
king van de normale procedure, de 
grondrente niet volledig te bereke-
nen aan de ontwikkelaar. 
Verder werden door de partijen 
vraagtekens gezet of bij woning-
prijzen vrij op naam van 290 dui-
zend tot 355 duizend euro, een kor-
ting van gemiddeld vijfduizend eu-
ro tot een beter verkoopresultaat zal 
gaan leiden. Bij wijze van amende-
ment wordt voorgesteld kennis te 
nemen van de herontwikkeling van 
de gronden gelegen in het zuide-

lijk deel van Proosdij-Noord van 12 
waterwoningen, 26 onder 1 kapwo-
ningen en 15 vrijstaande wonin-
gen, om te komen tot 42 herenhui-
zen (rijwoningen) en 35 geschakel-
de 2 onder 1 kapwoningen. En in te 
stemmen met de voorgestelde sti-
muleringsmaatregel om de betaalde 
planschadereservering, ten bedrage 
van 300 duizend euro, versneld te-
rug te betalen, doch niet akkoord te 
gaan met het niet in rekening bren-
gen van een deel van de grondren-
te tot een bedrag van 405 duizend 
euro. Verder het krediet voor fa-
se 4 (realisatiefase) van 1.248.560 
euro op te hogen met 121.082 eu-
ro tot 1.549.642 euro. Het amende-
ment werd door het college ontra-
den, maar AB, CDA en PACT hiel-
den vast aan het voornemen en zo-
wel het amendement als het voor-
stel werden aangenomen met bei-
de keren de stem van de VVD-frac-
tie tegen. 

Door Jan Peterse

De Koning en de Schone Slaapster
Er was eens een Koning met een be-
drijf, een Koninklijk Bedrijf. De Ko-
ning wilde zijn Rijk graag uitbrei-
den met drie loodsen, daar kreeg hij 
toestemming voor van de Schone 
Slaapster, die toen nog wakker was. 
Op een loods van 72 meter lang zou 
de Koning ook wel kantoren mogen 
bouwen, maar daar moest hij dan 
wél weer apart een vergunning voor 
aanvragen bij de Schone Slaapster.
Een aantal omwonenden protesteer-
de tegen de bouwplannen, maar dat 
was ongegrond volgens de Schone 
Slaapster. Op het moment dat er ge-

bouwd ging worden, was de Schone 
Slaapster helaas al in diepe slaap. 
Zij bemerkte daardoor niet dat de 
Koning zónder haar toestemming 
voor het gemak het kantorencom-
plex meteen maar op de loods liet 
bouwen, het gebouw werd nu 11 à 
12 meter hoog in plaats van de toe-
gestane maximale 7 meter!
De Koning was tevreden, liep met 
z’n neus in de wind en trok zich 
niets aan van z’n omwonenden. En 
zo stond het kantorencomplex er al 
zo’n 5 jaar illegaal toen de Koning 
het toch een beetje benauwd kreeg, 

ingezonden want er zou een nieuwe woonwijk 
verrijzen naast zijn koninkrijk, met 
dus veel meer omwonenden die zijn 
handel en wandel in de gaten kon-
den houden. Hij besloot alsnog na 
7 jaren een vergunning aan te vra-
gen voor z’n illegale praktijken. In 
de vakantietijd (zie Nieuwe Meer-
bode van 1 juli 2010), dan zou dat 
door zo weinig mogelijk burgers 
bemerkt worden, stapte de Koning 
naar de Schone Slaapster, schud-
de haar even wakker en zei: “Jij bent 
mijn maatje, wij zijn tot elkaar be-
stemd, legaliseer jij even mijn illega-
le praktijken”.
En zo geschiedde, de Schone Slaap-
ster zegde de Koning toe er aan te 
gaan werken...

I.Y. Buis-Souwer, Oosteinderweg 
39, Aalsmeer

De Carters (links op de foto) laten zich in de veilingzaal het systeem uitleggen. Rechts boven manager Dirk Hogervorst 
en Isabelle Jeursen van het Aalsmeerse Bezoekerscentrum. 

Een harte-
lijke hand-
druk van 
C a r t e r 

Oud-president Carter bij 
Bloemenveiling Aalsmeer
Aalsmeer - “Eén van de meest 
complexe en tegelijk goed georga-
niseerde operaties die ik ooit heb 
gezien”, zei oud-president Jimmy 
Carter woensdagmorgen 14 juli over 
FloraHolland in Aalsmeer. De voor-
malige president van de Verenig-
de Staten bracht - op doorreis via 
Schiphol - met echtgenote Rosa-
lynn een bezoek aan de Aalsmeer-
se bloemenveiling, één van de zes 
marktplaatsen van FloraHolland. 
“Verrassend om te zien hoe snel 
Carter het marktmechanisme door-

grondde”, zegt Dirk Hogervorst. Ho-
gervorst (manager van de Rijns-
burgse marktplaats en concern-
breed verantwoordelijk voor de vei-
lingklokken) begeleidde het echt-
paar in de veiling. “We zijn van 
oorsprong agrariërs. Dat zorgt er-
voor dat we ons hier thuis voelen”, 
zei Carter. Carter was onder de in-
druk van de manier waarop de vei-
ling een massaal assortiment bloe-
men en planten tóch op individuele 
kwekersnaam kan verhandelen en 
met hulp van de veilingklok tot de 

juiste waarde brengt. Hij herkende 
de kracht van samenwerking tussen 
duizenden kwekers binnen het coö-
peratieve systeem. Bij zijn vertrek uit 
de veilingzaal schudde Carter ook 
de aanwezige inkopers van expor-
teurs en groothandelaren hartelijk 
de hand. De Carters - op doorreis 
naar Amerika - kwamen uit Ethiopië, 
waar zij een congres bijwoonden. 
Met zijn stichting The Carter Centre 
in Antlanta draagt de oud-president 
wereldwijd actief bij aan mensen-
rechten en gezondheidszorg. 

Een hartelijke handdruk van Carter (midden) voor de inkopers in de veilingzaal. Rechts op de foto Dirk Hogervorst.
Foto’s Ronald Segaar

Vakantiekinderen mogen genieten! 
Streek - Europa Kinderhulp heeft 
gastgezinnen gevonden die be-
reid zijn een vakantiekind een va-
kantie te bezorgen die ze niet snel 
zullen vergeten. Drie weken loge-
ren, buiten spelen, pannekoeken 
eten, fietsen, voorlezen, een bood-
schapje doen, een boswandeling, 
maar bovenal gewoon meedraaien 
in het gezin. Dit is de vakantie in-
vulling voor ongeveer 2200 kinde-
ren die een vakantie mogen mee-
maken bij een gastgezin in Neder-

land. Daarvan komen ongeveer 230 
kinderen in Noord-Hollandse gast-
gezinnen. Er komen kinderen uit 
Hannover, Berlijn, Wenen, Parijs 
en Noord-Frankrijk en uit Neder-
land zelf. Europa Kinderhulp zorgt 
voor de bemiddeling zodat kwets-
bare kinderen even drie weken mo-
gen bijtanken in een gastgezin. De 
kinderen leven in zorgelijke leefsi-
tuaties waar het bijna niet mogelijk 
is om een fijne vakantietijd te heb-
ben. Het gaat om kinderen die nau-

welijks weten hoe het er in een ge-
woon gezin aan toe gaat. De kin-
deren mogen ervaren dat er ruim-
te is om te spelen en even kind te 
zijn. Dat er aandacht voor ze is en 
waar tijd voor ze wordt vrijgemaakt. 
Het lijkt zo gewoon, maar voor de-
ze kinderen is dit heel bijzonder. U 
kunt deze kinderen tegenkomen in 
de speeltuin, op het strand of mis-
schien wel bij u in de straat. Gast-
gezinnen die interesse hebben om 
volgend jaar een gastkind uit te no-
digen kunnen zich aanmelden bij de 
familie Pool via tel. 023-5272560 of  
www.europakinderhulp.nl.
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16,6 Miljoen voor ontsluiting 
bloemenveiling Aalsmeer
Aalsmeer - Het kabinet is akkoord 
gegaan met een voorstel van mi-
nister Van der Hoeven van Econo-
mische zaken om de bloemenvei-
ling Aalsmeer (FloraHolland) beter 
en zo ongestoord mogelijk te ont-
sluiten voor Schiphol en omgeving. 
Doel ervan is een snelle betrouw-
bare en veilige verbinding te krijgen 
voor vrachtverkeer van en naar de 
veiling en Schiphol, ontlasting van 
het omliggende wegennet en ver-
betering van het leefklimaat in de 
woonkernen. 
Om dit te bereiken zal de omgeving 
van Beech Avenue en de N201 wor-

den aangepast zodat het aansluit 
bij de vrije baan voor het vrachtver-
keer. Er komt een nieuwe verbinding 
naar de achterzijde van het veiling-
terrein. 
De stoplichten zullen eveneens wor-
den aangepast waardoor vrachtver-
keer voorrang krijgt. Het project 
sluit aan bij Amsterdam Connecting 
Trade (ACT). Doel van ACT is om 
het meest innovatieve en duurza-
me logistieke knooppunt van Euro-
pa te ontwikkelen. Strategisch gele-
gen op en nabij Schiphol en dicht-
bij het centrum van Amsterdam. De 
voorgestelde verkeersaanpassingen 

versterken de bereikbaarheid en be-
trouwbaarheid van Mainport Schip-
hol en de Greenport Bloemenveiling. 
Het project verstevigt de internatio-
nale concurrentiepositie van de-
ze twee Mainports en draagt daar-
door bij aan het internationale ves-
tigingsklimaat van de regio. De to-
tale investering bedraagt 16,6 mil-
joen euro. 
De helft van het geld (8,3 miljoen 
euro) komt vanuit het Fonds Eco-
nomische Structuurversterking. De 
regio zal de andere helft (eveneens 
8,3 miljoen euro) voor haar rekening 
nemen. 

‘Wordt gemeenschapsgeld goed besteed?’

Rekenkamer houdt vinger 
aan de pols in Aalsmeer 
Aalsmeer - Of inwoners een bedrijf 
willen starten, een dakkapel willen 
bouwen of een evenement organise-
ren: Voor veel zaken moeten zij een 
vergunning aanvragen bij de ge-
meente. De Rekenkamer Aalsmeer 
doet momenteel onderzoek naar de 
afhandeling van vergunningaanvra-
gen. “Wij willen bijdragen aan een 
grotere transparantie”, aldus direc-
teur Dirk van der Zwaag van de Re-
kenkamer Aalsmeer. 
De Rekenkamer Aalsmeer is in 2005 
ingesteld om de gemeenteraad te 
ondersteunen bij zijn controlerende 
taak. Jaarlijks neemt de rekenkamer 
twee onderwerpen onder de loep 
die van maatschappelijk belang zijn 
voor Aalsmeer en/of waarmee veel 
geld is gemoeid. 
“Inwoners en bedrijven die een ver-
gunning aanvragen, zijn klanten van 
de gemeente. Die moet je netjes be-
handelen.” Aan het woord Dirk van 
der Zwaag, directeur van de reken-
kamer Aalsmeer. “Wij onderzoe-
ken of dat ook gebeurt: zijn de re-
gels duidelijk, hoe lang duren pro-
cedures, hoeveel uren worden feite-
lijk besteed aan de behandeling van 
een aanvraag en worden de aanvra-
gers tussentijds op de hoogte ge-
houden van het verloop?” Vergun-
ningen zijn er in alle soorten en ma-
ten: bouwvergunningen, gebruiks-
vergunningen, milieuvergunnin-
gen, drank- en horecavergunningen 
en nog veel meer. Voor het onder-

zoek selecteert de rekenkamer de 
vijf meest voorkomende. Ervaringen 
van aanvragers worden ook betrok-
ken bij het onderzoek, dat na de zo-
mer start.

Gemeenschapsgeld
In het verleden is onderzoek gedaan 
naar de aansturing van de over-
heids-BV’s Greenpark Aalsmeer en 
&2=1, maar is ook gekeken naar 
de inhuur van externen door de ge-
meente. Van der Zwaag: “Centra-
le vraag is of de gemeente het af-
gesproken beleid doelmatig en effi-
ciënt uitvoert. Met andere woorden: 
wordt het gemeenschapsgeld goed 
besteed? Het uiteindelijk doel is al-
tijd om de gemeente te helpen beter 
te functioneren. Dat is in het belang 
van alle Aalsmeerders.” 
Van der Zwaag is zelf een geboren 
en getogen Aalsmeerder en heeft 
als financieel ambtenaar en mana-
ger bij verschillende gemeenten ge-
werkt. Na jaren als consultant ge-
werkt te hebben voor vele overhe-
den in Nederland bij een internatio-
naal bedrijf is hij sinds vijf jaar zelf-
standig ondernemer en adviseur 
voor overheden. “Het geeft veel vol-
doening om in de rekenkamer mijn 
expertise te kunnen inzetten voor 
mijn eigen gemeente.”

Onafhankelijk
Alle gemeenten in Nederland heb-
ben een onafhankelijke Rekenka-

mer. In Aalsmeer bestaat deze uit 
een directeur, ondersteund door 
een ambtelijk secretaris en een pro-
cesadviseur. De uitvoering van de 
onderzoeken wordt uitbesteed. De 
directeur wordt door de gemeente-
raad benoemd en de Rekenkamer 
biedt haar onderzoeksresultaten en 
aanbevelingen ook aan de raad aan. 
“Maar wij beslissen zelfstandig wel-
ke zaken wij willen onderzoeken. 
Wel kunnen de fracties, evenals in-
dividuele burgers, voorstellen doen.” 
De resultaten van het onderzoek 
naar vergunningverlening worden 
in december 2010 verwacht. Daar-
naast loopt nu een klein onderzoek 
naar de contracten die de gemeente 
heeft gesloten met zorgaanbieders 
voor de uitvoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). 
De resultaten hiervan zijn dit najaar 
bekend.

Voorstel voor nieuw onderzoek
Heeft u een voorstel voor een on-
derzoeksonderwerp voor de reken-
kamer? Neem dan contact op met 
de ambtelijk secretaris mevrouw. M. 
de Boer, e-mail: martie.de.boer@
aalsmeer.nl. Er is wel een aantal cri-
teria. Het onderwerp moet van alge-
meen maatschappelijk belang zijn 
in Aalsmeer en er moet een sub-
stantieel bedrag mee zijn gemoeid. 
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl >politiek en organisatie 
> Rekenkamer Aalsmeer.

Dirk van der Zwaag: “‘De Rekenkamer beslist zelfstandig welke zaken worden onderzocht.”’ 

2 Vuurwapens 
in bedrijf 
Aalsmeer - Bij een bedrijf aan het 
Schinkeldijkje zijn donderdagoch-
tend 8 juli twee vuurwapens aan-
getroffen. De wapens werden door 
een medewerker van het bedrijf ge-
vonden in een la. De wapens zijn in 
beslag genomen. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld.

3 Bekeuringen 
na controle
Aalsmeer - Tijdens een algeme-
ne verkeerscontrole op vrijdagoch-
tend 9 juli heeft de politie drie be-
keuringen uitgedeeld. De controle 
had plaats op de Lakenblekerstraat, 
de Hortensialaan en de Bosrand-
weg. De bekeuringen werden ge-
schreven voor het niet kunnen to-
nen van een rijbewijs en het rijden 
zonder gordel.

Portemonnee weg 
na WK finale
Aalsmeer - Een 51-jarige vrouw is 
zondagavond 11 juli op het plein bij 
de molen in de Zijdstraat het slacht-
offer geworden van zakkenrolle-
rij. Tijdens het kijken naar de eer-
ste helft van de WK-finale, voelde 
zij dat er aan haar tas werd geze-
ten. Later bemerkte zij dat haar por-
temonnee was verdwenen. 

Auto ‘ramt’ 
verkeerslicht
Aalsmeer - Een 24-jarige man is 
zaterdagochtend 10 juli rond één 
uur met zijn auto tegen een ver-
keerslicht aangereden. Het incident 
gebeurde op de Burgemeester Kas-
teleinweg (N201), ter hoogte van de 
Zwarteweg. Het is nog niet duidelijk 
hoe het ongeval heeft kunnen ge-
beuren. De automobilist is niet ge-
wond geraakt.

Ravage in de Hornmeer
Aalsmeer - Een ware wind- en 
waterhoos trok afgelopen zater-
dagavond over de Hornmeer. In de 
Glückstraat werden lagen drie jon-
ge bomen als geknakte luciferhout-
jes op de grond. 
In het Hornmeerpark moesten voor-
al de populieren en wilgen het ont-
gelden. Bij kinderboerderij Boeren-
vreugd profiteerde het vee van de 
afgewaaide takken. De schapen, 
geiten, ezel en de koe deden zich 
tegoed aan de verse bladeren van 
de gevallen populiertakken. Teveel 

van deze bladeren is niet goed voor 
de gezondheid van de dieren, dus 
moest er zondagochtend snel opge-
ruimd worden. 
Vrijwilligers en cliënten van de kin-
derboerderij zijn de hele zondag en 
een flink deel van de maandag be-
zig geweest met opruimwerkzaam-
heden. Allereerst om de weiden vrij 
te maken, maar ook om de paden 
weer veilig en toegankelijk voor be-
zoekers te maken. Materiële scha-
de was er gelukkig niet op de kin-
derboerderij.

Voorkom woninginbraak in vakantie
Aalsmeer - Onderzoek leert dat het 
merendeel van de woninginbraken 
wordt gepleegd door gelegenheids-
inbrekers. Een zonnige zomer waar-
bij de ramen en deuren van een wo-
ning openstaan, geeft de gelegen-
heidsinbreker vrij spel. Nu de va-
kantieperiode is gestart, verdient 
het beveiligen van de woning extra 
aandacht. Inbrekers kijken bijvoor-
beeld niet alleen door het raam of 
bewoners thuis zijn. Nieuwe media 
zijn een belangrijke inspiratiebron 
om te controleren wie met vakantie 
is. Lilian Tieman, programmaleider 
Veilig Wonen van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV): “Ook inbrekers zijn actief op 
internet. Vermeld dus liever niet op 
sociale netwerken als Twitter, Hyves 
en Facebook dat je op vakantie gaat. 
Ook raden we af om de vakantiepe-
riode op voicemail in te spreken of 
te vermelden in een blog of onder 
de elektronische handtekening.”

Speelgoed in tuin
Bij het beveiligen van woningen 
spelen zowel technische maatrege-
len als het gedrag van bewoners een 
grote rol. Tieman: “Goedgekeurd 
hang- en sluitwerk op ramen en 
deuren verkleint de kans op inbraak 
aanzienlijk, maar ook buren op el-
kaars huis laten passen en de post 
laten opruimen zijn effectieve maat-
regelen. Het is belangrijk de woning 
een bewoonde indruk te geven, bij-
voorbeeld door wat speelgoed in de 
tuin achter te laten of een kopje op 
de tafel te laten staan.’” Andere tips 
van het CCV: Verwijder ladders, stei-
gers en andere spullen die beklim-
ming van de woning vergemakkelij-
ken. Laat de overgordijnen open en 
haal de planten niet van de venster-
bank. Zet kostbaarheden niet pro-
minent in zicht. Sluit ramen en deu-
ren goed af en laat geen sleutel zit-
ten in het slot van de deur. Binnen-
deuren kunt u beter niet afsluiten. 
U voorkomt daarmee extra schade. 
Laat uw buren gebruik maken van 
uw parkeerplaats. Tieman: “Onder-
zoek wijst uit dat tachtig procent 

van de inbraken door gelegenheids-
inbrekers wordt gepleegd. Deze in-
brekers zijn uit op gemak en snel 
succes. Ze gebruiken hierbij vaak 
een schroevendraaier voor het ope-
nen van deur of raam.” Onderzoek 
laat verder zien dat de inschatting 
of de woning gemakkelijk te kraken 
is, een belangrijk criterium voor in-
brekers is. Het Politie Keurmerk Vei-
lig Wonen (PKVW) is een effectief 
bewezen instrument om woningin-
braak te voorkomen. In 2009 wer-
den 40.000 nieuwe PKVW-certifica-
ten uitgereikt. Dit keurmerk is daar-
mee nog altijd het grootste Neder-
landse beveiligingsconcept voor 
woning en omgeving. Tieman op-
nieuw: “Een woning die voldoet aan 
de eisen van PKVW loopt negentig 
procent minder kans op inbraak. De 
vakantietips zijn gebaseerd op de 
PKVW maatregelen.”

Tips van buurtregisseur 
Hoewel het aantal woninginbra-
ken het eerste kwartaal van 2010 in 
de gemeente Aalsmeer een kleine 
daling laten zien, blijft het van be-
lang om woninginbraken te voor-
komen. Eric Vet, buurtregisseur van 
Kudelstaart, ondersteunt de tips die 
woninginbraken voorkomen. Hij 
vertelt: “Een misdrijf zoals wonin-
ginbraak laat vaak een grote indruk 
achter op de slachtoffers. Het tast 
de persoonlijke levenssfeer aan. Het 
is belangrijk dat er van woningin-
braak altijd aangifte gedaan wordt 
zodat de politie de verdere afhande-
ling op zich kan nemen. Een sporen-
onderzoek en buurtonderzoek ma-
ken hier deel van uit. Verder bekij-
ken we hoe de woning is beveiligd. 
Zonodig wordt hierover advies ge-
geven. Door professioneel en zorg-
vuldig op te treden bij dergelijke in-
cidenten steunen we zoveel moge-
lijk de bewoners en vergroten we de 
pakkans op daders.” Na een inbraak 
brengt de politie altijd een nabezoek 
aan de gedupeerden. Vet: “Het na-
bezoek gebeurt altijd en is gericht 
op mogelijke vragen van de bewo-
ners. Ook kan het zijn dat later blijkt 

dat er meer goederen zijn wegge-
nomen dan in eerste instantie werd 
gedacht. Daarnaast kan er aanvul-
lende slachtofferzorg aangeboden 
worden aan de bewoners. Tevens 
wordt er advies gegeven over hoe 
een woninginbraak in de toekomst 
voorkomen kan worden. Het blijkt 
dat negentig procent van alle inbra-
ken aan de achterkant van de wo-
ning gepleegd worden. Goede slo-
ten op deuren en ramen zijn aan te 
bevelen. Ook van belang zijn een af-
gesloten poort in de tuin, het ach-
terpad afgesloten en goed verlicht. 
Hoe langer het duurt voor de inbre-
ker in de woning kan komen, hoe 
groter de kans dat hij weggaat. De 
bewoners ervaren dit bezoek vaak 
als zeer nuttig en ze vinden het pret-
tig om te merken dat de politie aan-
dacht aan de inbraak besteed.” In 
Aalsmeer wordt ook dit jaar weer 
het project met vakantiekaarten ge-
houden.
Inwoners van Aalsmeer kunnen, als 
zij op vakantie gaan, op het politie-
bureau een vakantiekaart invullen. 
Op deze vakantiekaart kunnen ze 
aangeven wanneer zij op vakantie 
zijn en wie de sleutelhouder van de 
woning is. Vervolgens wordt de wo-
ning in de surveillanceronde opge-
nomen en wordt de woning ook ge-
controleerd. “Als wij dit gedaan heb-
ben, laten wij ook altijd een bericht 
achter voor de bewoners”, vervolgt 
de buurtregisseur, die tot slot nog 
een laatste tip geeft: “Een heel be-
langrijke tip zelfs. Kijk kritisch naar 
je eigen woning. Vraag jezelf af of je 
voldoende bent beveiligd. Bij de vak-
handel (sleutelmaker) kan hier meer 
informatie over verkregen worden. 
En vergeet niet dat een goede soci-
ale controle in de buurt (met name 
door de naaste buren) inbraak kan 
helpen voorkomen!” Wie wil weten 
hoe inbraakveilig zijn of haar huis 
is, kan de inbraaktest doen op: ht-
tp://politiemwbtest.mediaconnect.
nl/test/index.php?testID=6
Op de website www.politiekeurmerk.
nl en www.hetccv.nl staan meer tips 
om woninginbraken te voorkomen.

Vakantievierders doen er goed aan om steigers en ladders om hun huis weg te halen. 

Oplichtingtruc met 10 euro
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 11 
juni is een inwoonster de dupe ge-
worden van een oplichtingtruc in 
en bij de supermarkt op het Praam-
plein. De Aalsmeerse had geld ge-
pind bij de automaat in de super-
markt en was vervolgens bood-
schappen gaan doen. Bij het inla-
den van de boodschappen werd de 
vrouw aangesproken door een man, 
die geen Nederlands sprak. Er lag 
een briefje van 10 euro bij haar wiel 
en de man vroeg of deze van haar 
was. De inwoonster ontkende dit, 
maar de man bleef aandringen om 
vooral toch even in de portemonnee 
te kijken. De vrouw werd zenuwach-
tig en besloot gehoor te geven aan 

de vraag. Op het moment dat zij haar 
portemonnee opende, deed de man 
gelijk een graai in haar portemon-
nee. De vrouw sloot snel haar porte-
monnee, maar waarschijnlijk had de 
man haar pinpas al te pakken. Twee 
dagen later ontdekte de vrouw dat 
een groot bedrag van haar rekening 
afgeschreven was, opgenomen bij 
twee banken. 
Tijdens het geld pinnen in de super-
markt heeft waarschijnlijk iemand 
onopvallend meegekeken tijdens 
het intoetsen van de pincode. De 
oplichting is zo goed als zeker door 
in ieder geval twee personen uit-
gevoerd. Van de man die de vrouw 
aansprak, is een omschrijving. Het 

betreft een man van ongeveer 50 
jaar oud, vrij klein, een licht getin-
te huidskleur en donkerbruin haar. 
Het haar had de man achterover ge-
kamd en hij was tijdens de oplich-
ting netjes gekleed. In Aalsmeer is 
deze vorm van oplichting nog niet 
eerder gepleegd, maar de truc met 
het briefje van 10 euro is eerder in 
Nederland uitgevoerd. Hou tijdens 
het geld trekken de omgeving in de 
gaten en dek op het moment van 
invoering van de pincode de cijfer-
combinatie af. En laat u niet overha-
len om een kijkje in de portemon-
nee te geven. 
De politie heeft de oplichting in on-
derzoek.
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Brocante, curiosa en tuin-
fair aan Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Opnieuw houden Bob 
en Ankie een brocante, curiosa en 
tuinfair en wel aanstaande vrijdag 
16, zaterdag 17 en zondag 18 juli. 
Het echtpaar heeft weer van alles bij 
elkaar gescharreld en overzichtelijk 
uitgestald in de woning en de tuin. 
Belangstellenden worden uitgeno-
digd om lekker te komen struinen. 
En dit kan onder het genot van een 

drankje, want de koffie staat klaar. 
De tuinfair is aan de Aalsmeerder-
weg 30, op het eerste gedeelte van 
deze lintweg gezien vanaf het Se-
ringenpark. Iedereen is van har-
te welkom. Vrijdag en zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur en zondag tus-
sen 12.00 en 16.00 uur. Voor infor-
matie: 0297-325904 of mail naar 
bobenankie@12move.nl.

Tropische temperaturen in 
Bindingkamp Altenau
Aalsmeer - Zaterdagochtend 10 ju-
li vroeg (voor sommigen misschien 
iets te vroeg) zijn 32 kinderen en 8 
man leiding vertrokken richting het 
mooie dorpje Altenau in het Harz 
gebergte in Duitsland. 
Na een busreis van 6,5 uur kwam de 
groep aan bij het knusse berghut-
je. Het kwik in de thermometer was 
inmiddels opgelopen tot 34 graden, 
dus nadat iedereen zijn plekje in het 
huis had ingericht zijn de jongens 
en meiden gelijk maar even de wa-
tertemperatuur gaan testen in het 
nabij gelegen Waldschwimmbad. 
Erg lekker en zeker niet de laat-
ste keer aangezien het zonnetje de 
groep de rest van de week gezel-
schap zal houden. 
De kampgangers uit Aalsmeer zijn 

vaste klant aan het eind van elke 
middag. Het kampthema dit jaar is 
‘Praten zegt meer. Aan de hand van 
dit thema worden allerlei program-
ma’s afgewerkt, serieuze discussies 
over communicatie gevoerd, een 
spel over culturen gespeeld, crea-
tieve activiteiten gehouden en ook 
het theatersporten zal niet ontbre-
ken. 
Verder hebben de meiden en jon-
gens een leuk outdoor-programma 
gedaan met klimmen en abseilen en 
vandaag strijden alle kinderen tij-
dens een sportdag om een felbe-
geerd stukje taart van de leiding. Tot 
nu toe dus een heerlijke hete week! 
Zaterdag 17 juli rond 18.00 uur komt 
de bus weer aan op het parkeerter-
rein bij de Waterlelie aan de Dreef.

Reportage over Aalsmeer 
deze zondag op SBS6
Aalsmeer - SBS6 besteedt aan-
staande zondagmiddag 18 juli een 
vol half uur aan een reportage over 
Aalsmeer. Om 13.00 uur begint op 
SBS6 het programma Summer-
trends. Elke week gaan program-
mamakers een stad langs en nemen 
een verdiepend kijkje voor een re-
portage. Zo was vorige week Rot-
terdam aan de beurt. De nadruk in 
de uitzending lag op de Rotterdam 
als havenstad. De nadruk op de uit-
zending over Aalsmeer zal liggen op 
de Westeinderplassen. De filmploeg 
van het televisieprogramma is op di-
verse plekken in Aalsmeer geweest. 

Zo zijn zij op de Uiterweg begonnen 
voor het tv-item. Ze hebben daar al-
lereerst de Historische Tuin bezocht. 
Daarnaast zijn zij in grootcafé In de 
Zotte Wilg geweest en hebben zij 
een kijkje genomen in hotel Chariot 
aan de Oosteinderweg. De filmploeg 
van Summertrends is ook de ech-
te Aalsmeerse rondvaartboot op ge-
gaan en heeft zo de Westeinderplas-
sen doorgevaren. Door Aalsmeer op 
te nemen in het programma Sum-
mertrends zet SBS6 Aalsmeer als 
zomerse hotspot op de kaart. 

Door Kevin Lamers

Afscheid ouderenpastor 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Afgelopen zondag 11 
juli is in de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer afscheid genomen van 
de ouderenpastor ds. Yolande Bran-
denburg. Ruim twee jaar is zij in de 
gemeente werkzaam geweest. Yo-
lande Brandenburg heeft voor de 
gemeente veel betekend. Zij heeft in 
korte tijd veel contacten opgebouwd 
en een goede plek in de Aalsmeer-
se doopsgezinde gemeenschap ver-
worven. Zij leverde een belangrijke 
bijdrage aan het ouderenwerk. 
Op 11 juli ging Yolande Branden-
burg in de zondagse dienst voor, 
een waardevolle dienst in een goed 
gevulde kerk. 
Warme woorden werden haar toege-
sproken door Lyda Zondag-Konin-
gen, voorzitter van de bezoekcom-

missie van het ouderenwerk, door 
ds. Liesbet Geijlvoet, collega predi-
kant en door Cocky Brouwer, voor-
zitter van de kerkenraad. Organist 
Jaap Biesheuvel en Paulien Walch 
(zang) zorgden voor een prachtige 
muzikale omlijsting. Na de dienst 
werd er royaal gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om dominee Bran-
denburg de hand te schudden en te 
bedanken. 
De doopsgezinde gemeente zal haar 
zeker gaan missen, maar heeft haar, 
samen met haar man, alle goeds 
toegewenst nu zij haar pensioen in 
zicht heeft. Inmiddels is er per 1 mei  
een nieuwe ouderenpastor aange-
steld: Ellen van Houten-Oranje uit 
Alkmaar. Zij is haar werkzaamheden 
vol enthousiasme begonnen. 

Start plannen 
herinrichting 
Van Cleeffkade
Aalsmeer - De voorbereidingen 
voor de herinrichting van de Van 
Cleeffkade, tussen de brug over 
de Kerkwetering en de N201, gaan 
starten. Er gaat een klankbordgroep 
geformeerd voor direct belangheb-
benden. Er zal een inspraakproce-
dure gestart worden. Overige bewo-
ners en belanghebbenden worden 

Verbetering 
binnenklimaat 
op scholen
Aalsmeer - In overleg met de 
schoolbesturen van obs Samen Een, 
pcbs De Graankorrel en rkbs Jozef 
heeft de gemeente besloten om ver-
betermaatregelen in het kader van 

Botenloods met 
inpandig huis
Aalsmeer - Op 29 juni heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders besloten het bezwaar-
schrift tegen de vierde voorwaarde, 
die is verbonden aan de bouwver-
gunning voor het oprichten van een 
botenloods met inpandige woning 
aan de Uiterweg, ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het be-
streden besluit in stand te laten.

Verkoop van 
bouwperceel
Aalsmeer - De gemeente heeft een 
bouwperceel aan de Aalsmeerder-
weg verkocht. Het bouwperceel was 
eigendom van de gemeente in ver-
band met de bouw in Nieuw Oost-
einde. Het bouwperceel is 1.170 vier-
kante meter en wordt door de ge-
meente verkocht aan een Aalsmeers 
echtpaar tegen een koopsom van  
365.000 euro.

Werkzaamheden Green 
Park in volle gang
Aalsmeer - Het gedeelte van Green 
Park Aalsmeer dat hoort bij deel-
plan 5 en 7 is inmiddels bouwrijp 
gemaakt. Ook is al begonnen met 
deelplan 9. Er zijn onder meer kas-
sen gesloopt, bomen gekapt en wa-
tergangen gegraven, als onderdeel 
van het bouwrijp maken van de 
grond. De werkzaamheden zijn in 
juni afgerond. In de periode van au-
gustus tot en met november 2009 
zijn er in deelplan 9 diverse kassen 
gesloopt. Op die manier is ruimte 
gemaakt voor het bouwrijp maken 
van dit deelplan. In maart 2010 zijn 
de eerste opruimwerkzaamheden en 
bouwrijpwerkzaamheden van start 
gegaan. Langs de Machineweg zijn 
diverse bomen gekapt en watergan-
gen gegraven. De grond van de toe-
komstige woonkavels aan de Horn-
weg en de Machineweg is opge-

hoogd. In de maanden mei en juni 
zijn deze werkzaamheden afgerond. 
Ook is in die periode een grondwal 
aangelegd, evenwijdig aan de Ma-
chineweg. 

Wegen en bruggen
In de zomer en de herfst van 2010 
wordt verder gegaan met de werk-
zaamheden in deelplan 9 en 10.  
Dan wordt het uitgeefbaar gebied 
in deelplan 9 opgehoogd en worden 
er bouwwegen aangelegd. Op de 
plaats waar voorheen de Verleng-
de Meerlandenweg liep, wordt nu 
de Japanlaan aangelegd. Deze loopt 
vanaf de Machineweg naar de Leg-
meerdijk. De Japanlaan heeft twee 
bruggen. Als alles volgens de plan-
ning verloopt, zal in het vierde kwar-
taal van 2010 met de bouw van deze 
bruggen gestart worden.

Herpositionering bloemensector
Subsidie voor ontwikkeling 
themapark Bloomin’Holland
Aalsmeer - Het ministerie van Eco-
nomische Zaken heeft subsidie ver-
leend voor de conceptontwikkeling 
van het themapark Bloomin’Hol-
land. Het Wellantcollege, de Nati-
onale Tuinbouw Raad, Green Park 
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 
en Greenport Aalsmeer hebben ge-
zamenlijk subsidie aangevraagd 
voor dit ontwikkelproject. Het pro-
ject is op de eerste plaats geëindigd 
in de tweede tender in 2009 van de 
subsidieregeling ‘Pieken in de Delta’. 
De subsidie wordt besteed aan een 
uitgewerkt concept voor het thema-
park Bloomin’Holland met de drie 
onderdelen: Full Dome, Hightech-
kas en een film die een sneak pre-
view geeft van wat er straks in Bloo-
min’Holland te beleven valt. Deze 
onderdelen worden getoond op de 
Floriade, die in 2012 in Venlo wordt 
gehouden.

Voorproefje
Op de Floriade van 2012 laat de 
bloemensector aan (inter)-nationa-
le bezoekers zien wat de sector en 
de regio te bieden heeft, nu en in 
de toekomst. Als centrale thema’s 
is gekozen voor ‘emotie’ en ‘ken-
nis en innovatie’. In de Full Dome en 
de Hightech-kas kunnen bezoekers 
een voorproefje krijgen van de ten-
toonstelling die later een plek krijgt 
op de Floriade. In de Full Dome pre-
senteren de diverse sectoren in de 
tuinbouwsector zich. Eigenaar van 

deze koepel is de Nationale Tuin-
bouw Raad. De Hightech-kas her-
bergt een display van innovatieve 
en kennisintensieve producten en 
diensten. De invulling van de High-
tech-kas is in handen van Green-
port Aalsmeer. 

Kennis en innovatie
De duurzaamheidsambities van bij-
voorbeeld glastuingebied PrimAvie-
ra en de plannen voor het warm-
tenet van Amstelveen passen uit-
stekend bij het thema Kennis & in-
novatie. Deze projecten zullen naar 
verwachting een plek krijgen in de 
sneak preview. De projectgroep 
‘Pieken in de Delta Ontwikkeling 
themapark Bloomin’Holland’ werkt 
dit verder uit.

Nieuw centrum bloemensector
Bloomin’Holland wordt het hart van 
de Greenport Aalsmeer. Het innova-
tieve centrum wordt een plek waar 
business, publiek, ideeën, kennis en 
trends bij elkaar komen. Een hoog-
waardige omgeving die een bele-
ving van de passie voor bloemen 
in zichzelf is. Het project heeft een 
katalyserend effect op de realisa-
tie van het themapark Bloomin’Hol-
land. Dit themapark vormt de sleu-
tel tot een succesvolle herpositio-
nering van de sector en ondersteunt 
de gewenste internationale positio-
nering van de Greenport Aalsmeer. 
Info: www.bloominholland.com.

Informatiebulletin voor bewoners 
Wethouder gaat zorgdragen 
voor kunstwerk in Rietlanden
Kudelstaart - Afgelopen week heb-
ben de bewoners van nieuwbouw-
wijk De Rietlanden een informatie-
bulletin over hun wijk in de bus ge-
kregen. De Rietlanden is bijna afge-
bouwd, de bewoners wonen er in-
middels met veel plezier en willen 
graag weten hoe hun omgeving er 
verder komt uit te zien, vandaar het 
informatiebulletin. Behalve informa-
tie over de laatste 20 woningen aan 
de Lisdoddestraat, de aanleg van de 
zes speeltuintjes en de presentatie 
van de nieuwe bewonerscommissie, 
wordt ook Gertjan van der Hoeven 
voorgesteld. De nieuwe wethou-

der is enthousiast over de wijk: “De 
Rietlanden is ruim opgezet en het 
lijkt mij er plezierig wonen, de vij-
ver in het centrum van de wijk wordt 
echt het middelpunt. Hij moet eerst 
natuurlijk wel schoon gemaakt wor-
den.  Ik vind de architectuur en de 
ruimtelijke indeling van de school 
De Rietpluim ook erg bijzonder. Ik 
realiseer me dat de Rietlanden bijna 
af is, zodat ik als wethouder niet veel 
meer voor de wijk kan betekenen. Ik 
ga wel zorgen voor een kunstwerk 
in de openbare ruimte en vraag de 
kunstadviescommissie daar binnen-
kort advies over.”

Julianalaan, Christinastraat en Margrietlaan

Reconstructie inrichting 
‘oude’ straten in Oost
Aalsmeer - Bij de onderhandelin-
gen die de gemeente heeft gevoerd 
met de GEMA (Project Nieuw-Oost-
einde) is afgesproken dat er hemel-
water afgekoppeld moet gaan wor-
den in de omgeving van het project-
gebied. Er is besloten dit te doen in 
de Julianalaan. Ten behoeve van de 
voorbereiding van dit afkoppelpro-
ject is de Julianalaan en tevens de 
Christinastraat en de Margrietlaan 
geïnventariseerd. Tijdens deze in-
ventarisatie is gebleken dat de tech-
nische en economische levensduur 
van onder andere de verhardingen 
en het groen ten einde is. Ook vol-
doet de wijk niet meer aan het vige-
rende verkeersbeleid. De bestaan-
de wegen zijn te breed voor het ge-
bruik als 30 kilometer-zone. Ook is 
het onlogisch om alleen het hemel-
water af te koppelen in de Juliana-
laan en niet in de Christinastraat en 
de Margrietlaan. Als de werkzaam-

heden niet in één keer tegelijk wor-
den uitgevoerd worden er gedu-
rende meerdere jaren werkzaam-
heden uitgevoerd waardoor in die 
straten langdurige overlast zal zijn. 
Door vooruitlopend op het vaststel-
len van de begroting van 2011 al-
vast krediet vrij te geven voor een 
complete reconstructie van de in-
richting en vernieuwing van de ma-
terialen in de Julianalaan, Christina-
straat en de Margrietlaan kunnen 
alle werkzaamheden tegelijk uitge-
voerd worden. 
In september kan dan worden be-
gonnen met de voorbereiding van 
al deze werkzaamheden en na het 
doorlopen van een inspraakproce-
dure kan vanaf het eerste kwartaal 
in 2011 begonnen worden met de 
uitvoering. Aldus door het college 
van burgemeester en wethouders 
beslist in het wekelijkse overleg op 
dinsdag 13 juli.

Bomen geveld door noodweer
Aalsmeer - Het noodweer met 
windstoten, onweer en hevige re-
genbuien afgelopen zaterdag 10 en 
maandag 12 juli hebben in Aalsmeer 
en de regio gelukkig niet de schade 
veroorzaakt zoals in het Zuiden van 
het land met vol water gelopen stra-
ten, vernielde tenten en onder an-
dere een ‘onthoofde’ kerktoren. Wel 
hadden heel veel bomen het moei-
lijk en moesten fors buigen voor de 

windstoten. Heel veel takken zijn 
van bomen gerukt en lagen her en 
der op straten verspreid. In de fort-
bocht moest de brandweer in ac-
tie komen voor enkele ‘geknakte’ 
takken en bomen die de weg ver-
sperden. Ook in de Hornmeer heb-
ben de wind en de regen flink huis 
gehouden, onder andere in de Ura-
nusstraat. 
Foto Ronald van Doorn.

geïnformeerd en betrokken door 
middel van een informatieavond. Tij-
dens het wekelijks overleg heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders het voornemen uitgespro-
ken om de wegindeling voor de Van 
Cleeffkade, conform het Aalsmeers 
Verkeer- en Vervoerplan (AVVP), te 
verfijnen naar een 30 kilometer en 
een 50 kilometer per uur deel.
Naar verwachting wordt de voor-
breiding voor de kerst 2010 afge-
rond en start de realisatie begin 
2011. Meer informatie is te vinden 
op de site van de gemeente: www.
aalsmeer.nl.

‘Verbetering binnenklimaat huisves-
ting primair onderwijs’ uit te voeren. 
Hierbij wordt bij de rkbs Jozef het 
hellend dak geïsoleerd, bij pcbs De 
Graankorrel het enkel glas vervan-
gen door dubbel glas en bij de obs 
Samen Een de CV-ketel vervangen 
voor een energiezuinige ketel en 
het enkel glas vervangen voor dub-
bel glas. De werkzaamheden zullen 
voor 31 december dit jaar zijn af-
gerond.  

Kijk op het werk met nieuwe 
fietsroute door Noord-Holland
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland heeft deze zomer een nieu-
we fietsroute uitgezet in het gebied 
tussen Hoofddorp en Amstelhoek. 
Een bijzondere route, omdat hij niet 
alleen langs mooie dorpen en land-
schappen gaat, maar ook langs de 
werkzaamheden voor de omlegging 
van de provinciale weg N201. Dit is 
het grootste infrastructurele werk 
dat de provincie Noord-Holland op 
dit moment uitvoert, met een tun-
nel onder de Ringvaart in de Haar-
lemmermeer en een aquaduct on-
der de Amstel bij Uithoorn en Am-
stelhoek. Het gebied waar de rou-
te door heen voert, kenmerkt zich 
door (inter)nationale bedrijvigheid, 
een rijke geschiedenis, bijzondere 
landschappen en dorpen. De rou-
te leidt langs de Geniedijk (onder-
deel van de Stelling van Amster-
dam), Schiphol, de Ringvaart, het 

Amsterdamse Bos, Aalsmeer en Uit-
hoorn, de Bovenkerkerpolder en de 
Amstel. De fietsroute passeert daar-
naast op een aantal punten de nieu-
we weg in aanbouw. Fietsers krij-
gen op deze manier een indruk van 
de werkzaamheden die worden uit-
gevoerd. Op diverse plekken langs 
de route staan informatieborden. 
Op de borden wordt een beeld ge-
schetst van de omgeving en de ge-
schiedenis van de plek. Ook staat er 
een korte beschrijving van het werk 
dat de provincie daar uitvoert, soms 
met bijzondere weetjes. De fiets-
route wordt gratis verspreid via de 
gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, 
Haarlemmermeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen en de VVV’s van de 
desbetreffende gemeenten. De 
route is ook te downloaden via de 
website van Projectbureau N201+: 
www.201.info. 
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Terugdringen van HIV en Aids
Scholieren Groenstrook 
in actie voor Dance4Life
Aalsmeer - Begin komend school-
jaar gaat wederom het project 
Schools4life van start. Met dit scho-
lenproject van Dance4Life wordt de 
wereldwijde aidsproblematiek on-
der de aandacht van jongeren ge-
bracht. Vanaf september brengen 
Dance4Life tourteams een bezoek 
aan deelnemende scholen door heel 
Nederland. 
Op 23 en 24 september komt het 
tourteam langs op Wellantcolle-
ge vmbo de Groenstrook, die sa-
men met Wellantcollege de West-
plas de strijd aangaat tegen HIV en 
Aids. Daarna gaan leerlingen aan 
de slag met online lesmateriaal. 
Ook zetten zij geldinzamelingsac-
ties op. De opbrengst van School-
s4Life gaat naar jongerenprojecten 
van STOP AIDS NOW! Het scholen-
project sluit af op zaterdag 27 no-
vember met een groot evenement 
in Ahoy in Rotterdam. Het tourteam 
brengt de aidsproblematiek onder 
de aandacht met behulp van mu-
ziek, dans en persoonlijke verha-
len van Hiv-positieve Nederlandse 
jongeren en jongeren uit Afrika. Na 
het tourbezoek gaan de scholieren 
zelf aan de slag voor Dance4Life. De 
leerlingen volgen het online lespak-
ket Lessons4Life en zetten zelf geld-
inzamelingsacties op. De opbrengst 
van Schools4Life gaat naar geselec-
teerde Hiv- en Aidsprojecten gericht 
op jongeren van STOP AIDS NOW! 
Dance4Life Nederland is de jonge-
renpartner van STOP AIDS NOW!

Sensation White 
Voorafgaand aan het bezoek van 
het Dance4life tourteam openden 
leerlingen op zaterdag 3 juli van de 
Groenstrook en de Westplas Sensa-
tion White Celebrate life. Dit doen zij, 
geheel gekleed in het wit, door mid-
del van een knallend drumoptreden. 
De witte kleding staat bij Dance-
4life centraal, waardoor het aansluit 

bij Sensation White. Bij dit evene-
ment is gefilmd en dit is te zien ge-
weest op televisiezender BNN. Een 
impressie hiervan is te zien via www.
uitzendinggemist.nl. Op 27 novem-
ber, de zaterdag voor Wereld Aids 
Dag, sluit Dance4Life het scholen-
project 2010 af met een groot eve-
nement. Het evenement wordt mede 
mogelijk gemaakt door Ahoy Rotter-
dam, dat Dance4Life een warm hart 
toedraagt. 
Elke scholier die actief is geweest 
voor Dance4Life en ten minste 50 
euro heeft ingezameld, krijgt ex-
clusief toegang tot het evenement. 
Hierbij dansen ruim 10.000 scho-
lieren in Nederland tegelijkertijd 
met nog eens tienduizenden leef-
tijdsgenoten uit verschillende lan-
den, waaronder Mexico, Barbados, 
Kameroen, Spanje en de Verenig-
de Staten. Een live satellietverbin-
ding zal een groot deel van de dan-
sende jongeren over de hele wereld 
met elkaar verbinden. Onder andere 
zullen zij met elkaar de zogenaamde 
‘Dance4life drill’ dansen.

Over Dance4Life
Dance4Life is een internationale or-
ganisatie die zich samen met jonge-
ren inzet om de verspreiding van Hiv 
en Aids terug te dringen. Wereld-
wijd leven ruim 33 miljoen mensen 
met deze ziekte en dagelijks sterven 
duizenden mensen aan de gevol-
gen van Aids. De helft van alle nieu-
we infecties vindt plaats bij mensen 
jonger dan 25 jaar. Dance4Life in-
spireert daarom juist deze generatie 
om in actie te komen. 
Wellantcollege vmbo de Groenstrook 
Aalsmeer en de Westplas verzorgen 
vmbo onderwijs in een groene leer-
omgeving. Telefonische informatie 
is te verkrijgen op telefoonnummer: 
0297-384949 (de Groenstrook) en 
0297-325244 (de Westplas). Of be-
zoek de website: www.wellant.nl.

Reünie en Beach Sing-in 
stichting Da Capo
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 septem-
ber wordt een reünie georganiseerd 
voor alle oud-koorleden die in de 
periode 1993 tot 1998 hebben mee-
gezongen in één van de koren van 
de voormalige stichting Da Capo, 
zoals de diverse projectkoren, Da 
Capo’s Popkoor en The Amstel Gos-
pel Choir. Er worden die avond her-
inneringen opgehaald en alle oud-
leden gaan natuurlijk ook even lek-
ker zingen onder leiding van Ferdi-
nand Beuse. 
Da Capo is nog op zoek naar een 
(gratis) locatie voor deze reünie in 
Uithoorn of Aalsmeer, dus mocht je 
iets weten, meld het dan! De reü-
nie wordt tevens de basis van nieu-
we activiteiten georganiseerd gaan 
worden onder de naam Beachy. 
Zondag 19 september staat bijvoor-

beeld een Beachy Sing–in op het 
programma voor iedereen die het 
leuk vindt om te zingen en 18 jaar 
of ouder is. Na de Beachy Sing-in 
wordt gestart met projectkoren op 
de woensdagavond. De projectko-
ren duren gemiddeld 8 weken en 
gaan twee tot drie keer per jaar ge-
organiseerd worden. 
De Sing-In en repetities van de 
projectkoren gaan plaatsvinden 
in de Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Hedy Jagtman en Jos 
de Hundt (enthousiaste oud koor-
leden) zijn de drijvende krachten 
achter deze activiteiten. Enthousi-
ast geworden? Meld je dan aan via 
www.queenofchoirs.nl of mail naar  
hedy@queenofchoirs.nl. De reünie 
gaat overigens alleen door bij vol-
doende belangstelling!

Deel 3: Chemische middelen funest. Op het randje!

Historie van de Slechtvalk
Aalsmeer - In deel 2 was te lezen 
hoe roofvogels in het algemeen ook 
in de twintigste eeuw, ondanks de 
eerste beschermingsmaatregelen 
die in diverse landen worden geno-
men, in aantalen achteruit bleven 
gaan. 
Aanvankelijk lag de oorzaak voor de 
meeste roofvogels in de vervolging. 
Voor de valken en zeker voor de 
Slechtvalk kwam daar ook nog eens 
de plundering van hun nesten en 
de wildvang van volwassen vogels 
bij omdat ze veel geld waard waren 
voor liefhebbers van de valkerij. On-
danks dat alles hielden de popula-
ties van de diverse roofvogels nog 
aardig stand. Ze waren fors afge-
nomen, maar bleven redelijk stabiel, 
totdat …

Massasterfte
In het voorjaar van 1960 werd in 
heel Nederland een massasterf-
te onder roofvogels vastgesteld. Dit 
gaf aanleiding tot een algemeen on-
derzoek door een daartoe aangewe-
zen Rijksinstituut (het RIVON). Via 
een enquêteformulier dat aan alle 
Nederlandse gemeenten werd ge-
stuurd, wist men de omvang van de 
sterfte in kaart te brengen. In som-
mige gemeenten werden wel meer 
dan 100 slachtoffers gemeld en in 
geheel Nederland werden 27.000 
individuen als vergiftigd opgege-
ven. Ook Engeland, op dat moment 
het land van de Slechtvalk, trekt in 
1961 aan de alarmbel. De populatie 
Slechtvalken is daar met 56 procent 
gedaald en nog slechts 21 procent 

van de broedterritoria produceerde 
jongen. Boosdoener van deze ca-
tastrofe is het gebruik van insecti-
ciden, met DDT als het meest be-
kende, dat bij het begin van de jaren 
vijftig in de landbouw een enorme 
vlucht kent. Ook het zaaizaad wordt 
in toenemende mate behandeld met 
ontsmettingsmiddelen. Onder an-
dere door het eten van zaden sta-
pelen de chemische middelen zich 
op in onze zangvogels, die op hun 
beurt gegeten worden door vooral 
de Slechtvalk. Op die manier wordt 
de hele voedselketen doordrenkt 
met gifstoffen. De Slechtvalk, maar 
ook andere dagroofvogels, staan 
aan het einde van een voedselke-
ten. Hierdoor zijn ze bijzonder ge-
voelig voor veranderingen in hun 

voedselsituatie. De ophoping van de 
gifstoffen in het vetweefsel heeft di-
verse gevolgen voor de vogels zelf 
en ook op hun broedsucces. Vrijko-
mend gif leidt tot verslechterde con-
ditie van de broedvogels of zelfs tot 
acute sterfte. Het gif ontregelt ook 
een aantal stofwisselingsprocessen 
waardoor onder andere de schaal-
dikte van de eieren flink afneemt, 
hetgeen resulteert in eibreuk of het 
afsterven van het embryo. 

Lange weg
Er was veel onderzoek (wereldwijd) 
voor nodig om de schade van de di-
verse insecticiden en overige be-
strijdingsmiddelen aan te tonen. 
Het verbieden van diverse midde-
len nam dan ook de nodige tijd in 
beslag, en het werd duidelijk dat de 
roofvogels een moeilijke tijd tege-
moet zouden gaan. Ook een moge-
lijk herstel van de populaties na een 
eventueel totaalverbod op schade-
lijke stoffen zou een lange weg wor-
den.

Valkerij en verzamelaars
In Amerika vormt het uitbannen van 
DDT de aanzet tot de terugkeer van 
de Slechtvalk. Daarnaast zorgen al-
lerlei acties, zowel van officiële in-
stanties als van verenigingen, voor 
een geleidelijke toename van het 
bestand. Oorspronkelijk streeft men 
naar zo’n 650 Slechtvalkkoppels in 
Noord-Amerika en in 1999 broe-
den er opnieuw rond de 1.650 pa-
ren. Ze worden dan niet meer be-
dreigd, maar nog wel zeer zwaar 
beschermd. Ook in Europa wordt 
het gebruik van bepaalde pestici-
den verboden en vormt daar even-
eens de aanzet voor een geleide-
lijk bestandsherstel. Toch wordt 
de Slechtvalk nog steeds bedreigd 
door het roven van eieren en jongen 
uit de nesten ten behoeve van de 
valkerij en verzamelaars, en ook nog 
altijd door afschot, vooral in Zuid-
Europa. De wettelijke bescherming 
van alle roofvogels samen met de 
inspanningen van verschillende vo-
gelbeschermingorganisaties zorgen 
ook in Nederland voor een geleide-
lijke comeback.

Bron: Jenny de Laet (2001):
Valken rond de toren.

Geslaagden De Groenstrook!
Aalsmeer - Ook de examenkandi-
daten van het Wellantcollege vmbo 
de Groenstrook kunnen met een di-
ploma op zak aan de vakantie be-
ginnen en vanaf september aan een 
nieuwe opleiding of de lang ver-
wachte baan. De vlag en de tas zijn 
uitgehangen voor: 
Tamara Alberts, Michelle van Al-
phen, Raymond Baars, Moniek Bac-
ker, Brigitte Bakker, Dennis van Ba-
len, Brenda Bank, Dymphia Baten-
burg, Taylor Bax, Ben Beka, Bo-
ris van den Berg, Kevin Berndsen, 
Frank Boerlage, Danny Bon, Rem-
co Bouchier, Kirsten van den Braak, 
Yvette de Bree, Saskia van Bronk-
horst, Natascha Brouwer, Brian van 
Bruggen, Denny Buring, Lionel Bus-
kermolen, Yvette Cornelisse, Moni-
que da Cruz Carvalho, Bart Daal-
man, Bo Degenaars, Raymond De-
poorter, Jeffrey van Deursen, Da-
miën van Diemen, Ricardo van Die-
men, Denise Drinkgreve, Sander van 
der Does, Cynthia van Dongen, Vi-
viënne van Eenennaam, Robbie Eg-
bers, Michelle van Emmerik, Lisa 
Endhoven, Jeroen Evertsen, Elja van 
Eyk, Benita Geleijn, Channa Gor-
ter, Lisette de Graaf, Larissa van der 
Gragt, Rachelle Griekspoor, Demie 
Griffioen, Ruïz Groen, Mike Groen-
veld, Nick den Haan, Ismahane El 
Hadji, Walid El Hamdaoui, Suzanne 
Hamers, Xander Hardsteen, Freddie 
Haspels, Samantha Hassing, Jef-
frey Hausel, Patrick Heeren, Zatchel 
Hermans, Bas van der Hoek, You-
ri Hogerwerf, Isabelle Hoven, Melis-

sa Huigsloot, Annerosa Jager, Wim 
Jansen, Melvin Jepma, Lisa de Jong, 
Birgit Joren, Esmée van Kalken, Ju-
dith Klaassen, Wendy van Kleef, 
Caudia Klomp, Rachelle Kluft, An-
ne-Marleen Kneepkens, Piet Kok, 
Mischa van der Kolk, Samantha Ko-
mies, Sarina de Koning, Kimberly 
Kreuger, Moniek Kroon, Sven Kuit, 
Jeroen Kuitert, Dylan Könst, Mar-
co Könst, Merceditha Lall, Nathalie 
van Leeuwen, Bryan Leliveld, Renée 
Maarse, Romy Maas, Laura Mark, 
Owen Masters, Bibi Meeuwis, Mi-
chaël Meijer, Salina Meijer, Lincy 
Milatz, Lisa Millenaar, Lisa Moen, 
Aletta Mulckhuijse, Danny Mulder, 
Demi Nunnikhoven, Lisa Offerman, 
Sandra Oost, Stefan Oudshoorn, 
Quirine Penne, Katja Pijnaker, Ni-
coline Plas, Tamar Prins, Niek van 
Raaij, Tom Raatjes, IJsbrand Ran, 
Sophie Renes, Priscilla Roolker, Bob 
Rutten, Noëlle Sakes, Mariska Sam-
som, Yentl Sauer, Aafke Schalkwijk, 
Anouska Schults, Saif Sharba, Lo-
renzo Siebeler, Michelle Silleman, 
Charelle Splinter, Simone Stoeckart, 
Joyce Swagerman, Giowi Taglialate-
la, Ingeborg van den Toorn, Simon 
Valstar, Regina van der Ven, Erwin 
Verbrugge, Glenn Verburg, Daniël-
le Vermeij, Jacky Vermeij, Samantha 
Vermeulen, Naomi Vlak, Marcel 
Vonk, Kelly Vos, Rowan Voshart, 
Marten Voswijk, Alan Vredegoor, 
Priscilla de Vries, Danny van Waon-
rrij, Patrick Wesdorp, Eva Zaal, Ro-
wan Zeinstra, Jurn Zoetemeijer, Gin-
ger van der Zwaard, Diona Zwirs.

Diploma én gelijk vaste baan 
bij Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Wie wil er niet een di-
ploma én meteen een vaste baan? 
Een groep van twaalf leerlingen net 
afgestudeerd aan het NOVA-colle-
ge is zo gelukkig. Zij kunnen met 
hun diploma volop aan de slag bij 
Ons Tweede Thuis, een organisatie 
voor mensen met een handicap. De 
leerlingen zijn de eerste lichting van 
het zogenaamde competentiege-
richt leren. Zij hebben de afgelopen 
drie jaar vier dagen in de week bij 
Ons Tweede Thuis gewerkt en gin-
gen één dag per week naar school. 
Het competentiegericht leren is een 
nieuwe manier van leren. Het is van-
af volgend jaar verplicht, maar NO-
VA-college en Ons Tweede Thuis 
wilden het al eerder starten. Een 
groot voordeel is dat alle gewens-
te vaardigheden voor het werken in 
de zorg uitgebreid aan bod komen 
door de hele opleiding heen. Daar-
naast worden leerlingen veel meer 
dan voorheen in de praktijk beoor-
deeld. Op verschillende momenten 
van de opleiding moeten leerlingen 
laten zien wat zij kunnen, bijvoor-
beeld communiceren met cliënten, 
observeren, plannen en organise-
ren of formuleren en rapporteren. 
Er zijn veel opdrachten in de prak-

tijk, zodat leerlingen competent zijn 
voor hun werk. 
Aan het einde van de opleiding 
moeten de leerlingen een persoon-
lijk ondersteuningsplan maken voor 
een cliënt en dit met de cliënt (en 
eventueel diens familie) en collega’s 
bespreken. Zo moeten zij laten zien 
dat zij alles wat nodig is in huis heb-
ben. Ilona Kattenberg is heel blij met 
haar diploma ‘medewerker gehan-
dicaptenzorg’: “Doordat we de eer-
ste groep waren van de nieuwe op-
leiding was er veel onduidelijkheid 
over de organisatie, dat maakte het 
lastig. Maar ik heb mijn diploma. Ik 
heb heel veel zin om te beginnen als 
persoonlijk begeleider. Dan is het 
echt. Ik ben er klaar voor.” 
Ons Tweede Thuis heeft op dit mo-
ment 50 leerlingen in dienst die, 
als zij hun diploma in de zak heb-
ben, verzekerd zijn van een vaste 
baan. Niet gek in deze onzekere tij-
den. Omdat de leerlingen de eerste 
groep waren voor deze nieuwe ma-
nier van onderwijs, ondervonden zij 
natuurlijk ook de kinderziektes. 
Voor hen was er daarom op 1 ju-
li een speciale bijeenkomst waar 
zij even extra in het zonnetje gezet 
werden gezet.

Aalsmeerders figureren in 
videoclip van Jan Leliveld
Aalsmeer - Woensdag 30 juni is de 
videoclip van de nieuwe single ‘Ma-
rianne’ van Jan Leliveld opgenomen 
in een oud schoolgebouw in Hilver-
sum. Jan zingt in dit lied over Ma-
rianne, dat vroeger een onaantrek-
kelijk meisje uit zijn klas was, en nu 
een ontzettend mooie vrouw is ge-
worden. 
In de videoclip figureerden diverse 
Aalsmeerders, evenals een groep 
jongeren en Mandy Huydts. De vi-
deoclip bestaat uit enkele zanglij-
nen van Jan, flashbacks van zijn 
schoolperiode en een reünie waar 
Jan zijn oude klasgenoten weer te-
gen komt. 
Vijftien Aalsmeerders fungeerden als 
Jan zijn klasgenoten en zullen terug 

te zien zijn in de videoclip. Mandy 
Huydts, met wie Jan vorig jaar een 
top 10 hit scoorde met het lied ‘Mijn 
nummer één’, speelde de hoofdrol 
als Marianne. Mandy is ook bekend 
als achtergrondzangeres van René 
Froger en als één van de zangeres-
sen van de Frizzle Sizzle. 
De single ‘Marianne’ wordt op 16 ju-
li uitgebracht en is nu al te bestellen 
op www.janleliveld.nl. De videoclip is 
al te zien op Tros Sterren.nl, Tv Oran-
je, TMF NL en uiteraard op youtube. 
Op 8 juni heeft Jan zijn nieuwe sin-
gle al gezongen op het Tros Muziek-
feest op het plein in Purmerend. 
Dit optreden wordt ook op 16 ju-
li om 20.30 uur op Nederland 1 uit-
gezonden.

Vakantiestop in juli van zomer- 
bridgedrives in Leimuiden
Leimuiden - Bridge ’86 organiseert 
iedere maandagavond bij partycen-
trum Keijzer in de Dorpsstraat 30 te 
Leimuiden bridgedrives. Echter 19 
en 26 juli vinden deze drives geen 
doorgang, omdat de familie Keijzer 
dan vakantie viert. Vanaf 2 augus-
tus is iedere bridgeliefhebber weer 
van harte welkom bij Bridge ’86. Er 
wordt om 19.45 uur met spelen ge-
start en inschrijven kan vanaf 19.15 
uur aan de zaal. De kosten bedra-
gen 4 euro per paar. Er valt voor de 

winnaars en twee andere te bepa-
len paren een fles wijn te verdienen. 
Voor de slotdrive op 30 augustus, 
met diverse prijzen voor iedereen, 
plaatsen zich de nummers één van 
elke lijn en diegenen die vijf keer 
zijn geweest. 
In september begint dan weer het 
nieuwe competitiejaar, waarin er 
voor nieuwe leden plaats is. Geïn-
teresseerd? Informatie bij Truus van 
der Meer via tel. 0172-508936 of  
www.nbbportal.nl/9041.

Steunpunt organiseert cursus 
voor werkende mantelzorgers 
Amstelveen - Op 6 en 7 september 
verzorgt het Mantelzorg Steunpunt 
cursussen voor werkende mantel-
zorgers die wel wat ondersteuning 
kunnen gebruiken. 
De cursus wordt aangeboden tij-
dens vier avonden van 19.30 tot 
21.30 uur in Amstelveen op maan-
dagavond en in Hoofddorp op dins-
dagavond. Na de cursus hebben de 
mantelzorgers de kennis en de vaar-
digheden om werk en zorgtaken op 
een zo prettig mogelijke manier te 
combineren. De kosten van de cur-
sus zijn 50 euro en dit bedrag is in-
clusief cursusmap. 
Tijdens de bijeenkomsten wor-
den de knelpunten binnen het ei-
gen werk en privésituatie op een rij 

gezet. Deze knelpunten vormen de 
bouwstenen voor het plan van aan-
pak dat gedurende de cursus ge-
maakt wordt. De cursisten maken 
(thuis)opdrachten waarbij nage-
dacht wordt over en aan concre-
te haalbare oplossingen wordt ge-
werkt. Om de mantelzorgers hier-
bij te ondersteunen wordt informa-
tie over onder andere wetgeving 
en communicatie gegeven en ver-
werven de cursisten meer inzicht in 
draagkracht en draaglast.
Voor informatie of aanmelding voor 
deze cursus (inschrijving is tot 20 
augustus) kan contact opgenomen 
worden met het Mantelzorg Steun-
punt via mzs@amstelring.nl of bel 
0900-1866.


