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Aalsmeersgezinspakket.nl

Verzekeringspakket speciaal
voor postcodes 1430 t/m 1439

Profiteer nu van de lage
premie en gratis rondvaart

☎ Verbeek Advies 0297-327272

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

 
Bij aanschaf van een 

NEFIT Topline
Compact HRC 30 
een Moduline 300 gRATIs!!!

Neem contact met ons op
 voor informatie of een 
vrijblijvende offerte.
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Aalsmeerderweg 213, 1432 CM Aalsmeer. Tel. 0297 324 394

zojuist

ontvangen,

de nieuwste

zomertrends

uit parijs met

leuke

kortingen

Bezuinigingen veroorzaken culturele armoede

Handen af van Oude Raadhuis!
Aalsmeer - Het is misschien nog 
niet bij iedereen zo goed doorge-
drongen, maar als de fracties van-
avond, donderdag 14 juli, beslissen 
om groen licht te geven voor de len-
tenota met bezuinigingsplannen, is 
dit het einde van de expositieruim-
te Het Oude Raadhuis, inclusief 
de landelijk bekende Kinderkunst-
zolder en de kunstkijklessen voor 
scholen verzorgd door beroeps-
kracht Annefie van Itterzon. De ac-
tiviteiten van de stichting Kunst en 
Cultuur zijn divers. Jaarlijks worden 
klassieke en jazz-concerten geor-
ganiseerd, worden inwoners getrak-
teerd op cabaretvoorstellingen, lite-
ratuur- en poëzie-avonden en ge-
niet de jaarlijkse kunstroute regio-
nale bekendheid. Ook presenteert 
KCA jaarlijks negen tentoonstellin-
gen in Het Oude Raadhuis, twee ex-
posities in de tuin van dit gemeente-
lijke monument en hebben kinderen 
hier veelal hun eerste kennismaking 
met kunst dankzij de kijk- en doe-
lessen. Alle groepen zeven zijn dit 
jaar in Het Oude Raadhuis geweest 
en zowel de kinderen als de meege-
komen ouders en leerkrachten rea-
geren enthousiast op dit educatie-
ve uitje. De Kinderkunstzolder is he-
lemaal een museum waar Aalsmeer 
trots op kan zijn en eigenlijk zeker 
niet mag verdwijnen. Het museum 
herbergt kindertekeningen uit liefst 
zeventig landen en staat sinds 1998 
op de lijst van het ICAF in Washing-
ton van leukste kindermusea ter 
wereld. 
Het Oude Raadhuis is het hart van 
KCA. Hier houdt de stichting met 
liefst 180 betrokken vrijwilligers 
haar vergaderingen en is het secre-
tariaat gevestigd. De subsidiekraan 
terugdraaien van 27.000 euro naar 
nog maar 5.000 euro is de nekslag 
voor de stichting. 

“Voorgoed gesloopt”
“KCA is dan voorgoed gesloopt”, 
zegt Louk Klück, die als vrijwilliger 

veel te vinden is in Het Oude Raad-
huis. Annefie van Itterzon beaamt 
deze woorden. “Alles klopt en dat 
maak je nu in één beslissing kapot? 
We brengen kinderen in contact 
met kunst en zijn het podium voor 
Aalsmeerse kunstenaars. We heb-
ben zestig vrijwillige suppoosten, 
zijn iedere week open en genieten 
landelijke bekendheid. Je zet echt 
een geoliede machine uit.” Louk vult 
aan: “Het zorgvuldig opgebouwde 
netwerk aan vrijwilligers valt uiteen. 
Als Annefie moet stoppen, stoppen 
wij ook. Het samenbindende effect 
van het gezamenlijk organiseren 
en beleven van cultuur in het eigen 
dorp verdwijnt. Er ontstaat culturele 
armoede in Aalsmeer.” 

90 Eurocent per inwoner
Dat de gemeente te kennen heeft 
gegeven wel kinderen in contact 
te willen blijven brengen met cul-
tuur en hier ook gelden beschikbaar 
voor gaat stellen, vinden beiden een 
goede zaak. Maar waarvoor dit niet 
aan KCA en Annefie overlaten? An-
nefie heeft de kunst, de kennis, de 
ervaring en de creativiteit om de 
kinderen voor kunst te boeien. Alle 
scholen en jeugdige bezoekers zul-
len dit beamen. Overigens is het niet 
zo dat de gemeente torenhoge gel-
den uitgeeft om inwoners op kunst 
en cultuur te trakteren. Het is zelfs 
bizar laag: 90 eurocent per inwoner, 
tegen rond de 25 euro per inwoner 
in bijvoorbeeld Amstelveen! 

Commercieel
Uiteraard is KCA bereid om te kij-
ken hoe de activiteiten in Het Oude 
Raadhuis, met jaarlijks zo’n 11.500 
bezoekers, commerciëler gemaakt 
kunnen worden. Annefie: “We heb-
ben plannen over inkomstenwer-
ving, dus om subsidiegelden te-
rug te winnen, maar we hebben on-
geveer nog twee maanden tijd no-
dig om deze te kunnen presente-
ren. Wij begrijpen ook wel dat de 

gemeente moet bezuinigen.” Louk 
Klück tot slot: “Het Oude Raadhuis 
is de Ridderzaal van Aalsmeer, daar 
moet je trots op zijn, zoiets stoot je 
niet af.” Dus, fracties, namens KCA, 
heel veel inwoners, van alle leeftij-
den: Handen af van Het Oude Raad-
huis. Stem tegen deze cultuurdo-
dende bezuiniging! De vergadering 
van de Raad begint vanavond, don-
derdag 14 juli, om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De 
bijeenkomst is openbaar. De lente-
nota wordt als eerste onderwerp be-
handeld. 

Door Jacqueline Kristelijn

Kinderen van groep zeven van De Zuidooster hebben afgelopen dinsdag allemaal een protesttekening gemaakt na hun 
kunstkijkles, waar ze volop van genoten hadden. Prachtige portretten met leuzen en huilende kinderen. De bezoekers 
aan het gemeentehuis vanavond zullen deze niet te zien krijgen. Mag niet van de gemeente! Wie de kunstwerken toch 
graag wil zien: Ze hangen in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en u/jij bent hier van harte welkom.

Geef inbrekers geen kans
Voorkom woninginbraak 
tijdens zomervakantie!
Aalsmeer - De politie surveilleert 
regelmatig in de verschillende wij-
ken om inbraak en diefstal uit wo-
ningen tegen te gaan en daders op 
te sporen. Er is echter ook veel dat 
bewoners zelf kunnen doen om de 
kans op diefstal uit woningen zo 
klein mogelijk te maken. Bewoners 
sluiten uiteraard hun huizen bij het 
verlaten. En natuurlijk wordt er voor 
gezorgd dat de post tijdens de va-
kantie niet in het zicht blijft liggen. 
Maar er zijn nog veel meer manie-
ren om inbraak in een woning te 
voorkomen: Zorg voor goed hang- 
en sluitwerk. Sluit ramen en deu-
ren altijd af. Vergeet het nachtslot 
van de voordeur niet, als u gaat sla-
pen of weggaat. Een schuifpui is in-
braakgevoelig. Breng een speciaal 
hiervoor geschikt slot aan. Haal de 
sleutel uit de binnenkant van het 
slot. Sleutels buiten verstoppen is 
niet handig. Deurmat en bloempot 
zijn geen ‘geheime plaatsen’. Hang 
geen adreslabel aan uw sleutelbos. 
Zorg dat u geen grote hoeveelheid 
geld in huis heeft. Berg waardevol-
le papieren en sieraden goed op 
in een kluisje of huur bijvoorbeeld 

een bankkluisje. Plak geen afwezig-
heidbriefje op uw deur en vermeld 
niet op internet (bv. MSN, Hyves 
etc.) dat u afwezig bent. Zorg voor 
een bewoonde indruk; laat plan-
ten staan en gebruik een tijdscha-
kelaar voor uw verlichting. Inbrekers 
houden niet van verlichting. Zorg 
voor voldoende buitenverlichting; er 
wordt vaak ingebroken aan de ach-
terzijde. Denk bijvoorbeeld aan een 
schemerschakelaar of een schrik-
schakelaar. En plaats waardevolle 
spullen, maar ook uw autosleutels, 
uit het zicht van voorbijgangers.

Op vakantie?
Vraag uw buren om uw huis in de 
gaten te houden. Geef aan waar en 
hoe u te bereiken bent. Laat een 
waarschuwingsadres van familie 
achter. Zorg er voor dat ze in geval 
van nood uw woning in kunnen (re-
servesleutel). En laat u de post op-
halen en uit het zicht leggen. 
Mocht u slachtoffer zijn van een in-
braak of diefstal uit uw woning doe 
dan altijd aangifte. Bel 0900-8844 
voor nadere informatie of ga langs 
bij het politiebureau aan de Dreef.

Excuses Van der Laan over 
lange aanrijtijd brandweer
Aalsmeer - Maandagavond bracht 
de Amsterdamse burgemees-
ter Van der Laan in bijzijn van zijn 
Aalsmeerse ambtsgenoot Litjens 
een bezoek aan de brandweerka-
zerne in Aalsmeer. Kazernemana-
ger Wilfred van Randwijk en cir-
ca dertig vrijwillige brandweerman-
nen en -vrouwen hoorden Van der 
Laan, voorzitter van de Veiligheids-
regio, uitleggen hoe hij zich kon 
vergissen in de aanrijtijden van de 
brandweer in Aalsmeer. De Am-
sterdamse burgervader had vol-
strekt te goeder trouw gehandeld 
toen hij twee fuserende brandweer-
kazernes van Amsterdam-Zuidoost 
voorhield dat samengaan niet zo’n 
ramp hoefde te betekenen, want, 
zo zei hij: “In Aalsmeer duurt het 
sowieso een kwartier voordat de 
brandweer er is. Door twee kazer-
nes in Amsterdam-Zuidoost samen 
te voegen komen we nog niet aan 
de aanrijtijd die er in Uithoorn en 
Aalsmeer is.” Die uitspraak was te-
gen het zere been van de Aalsmeer-
ders. Het Aalsmeerse brandweer-
korps sprak grote waardering uit 
voor de komst van de hoofdstede-
lijke burgemeester naar hun kazer-
ne. Hij kwam zelf ter plekke uitleg-
gen hoe hij tot zijn uitspraak was 
gekomen. De Amsterdamse burge-
meester maakte maandagavond ex-
cuses voor het mogelijke beeld van 
trage aanrijtijden en onveilige situ-
aties in Aalsmeer. Ook hij is ervan 
overtuigd dat de veiligheid van be-
woners in Aalsmeer niet in gevaar 
is en dat de vrijwillige brandweer 
adequaat en accuraat zijn taken uit-

voert. Het (vrijwillige) brandweer-
personeel werd gerustgesteld met 
de verklaring van Van der Laan dat 
hij mogelijk de aanrijtijden van poli-
tie en brandweer had verward. 

Amsterdamse bezuinigingen
Van der Laan lichtte afgelopen 
maandag kort toe dat modernise-
ring van het Amsterdamse beroeps-
korps op inhoud en arbeidsvoor-
waarden noodzakelijk is. “Het doel 
is vergroting van de veiligheid door 
het verleggen van de aandacht van 
repressie naar preventie.” Ook sprak 
hij over het beter faciliteren van de 
Amsterdamse professionals, zodat 
zij hun werk met meer plezier en op 
onderdelen veiliger kunnen doen. 

Beroeps en vrijwilligers 
De aanwezige brandweerlieden rie-
pen op de bezuinigingen op de Am-
sterdamse brandweer niet af te 
wentelen op vrijwilligers elders. De 
Aalsmeerse vrijwilligers spraken uit 
dat (bestuurlijk) erkend moet wor-
den dat er binnen het korps twee 
type brandweermensen werken: be-
roeps en vrijwilligers. Die moeten 
anders aangestuurd worden en de 
samenwerking tussen beide moet 
geprofessionaliseerd worden. Af-
gesproken is dat de positionering 
van de vrijwilligers bestuurlijke aan-
dacht krijg. Van der Laan luisterde 
goed naar het verhaal en de argu-
mentatie van de brandweerlieden. 
Hij neemt de informatie mee in zijn 
verdere afwegingen. In het najaar 
hoopt hij belangrijke vervolgstap-
pen te kunnen zetten.

Winkeldieven in kraag gevat
Aalsmeer - Op woensdag 5 ju-
li even voor sluitingstijd is een win-
keldievegge op heterdaad betrapt in 
een winkel in de Ophelialaan. De 45 
jarige vrouw wilde de winkel verla-
ten met een groot aantal goederen 
in haar tas en jas. De diefstal werd 
door personeel gezien. De dieveg-
ge is overgedragen aan de politie. 
De 45-jarige bleek al een winkelver-
bod wegens diefstal te hebben. Jus-
titie gaat zich over de winkeldieveg-
ge buigen. 
Op zaterdag 9 juli is in een winkel 
in de Ophelialaan rond kwart voor 
elf in de ochtend nog een winkeldief 
op heterdaad betreft. De 22-jarige 

man zonder vaste woon- of verblijf-
plaats is in verzekering gesteld. Het 
was ook niet z’n eerste diefstal, een 
grote winkelketen heeft de 22-jarige 
een landelijk winkelverbod gegeven. 

Op maandag 11 juli om zeven uur 
in de avond is een jeugdige winkel-
dief in de kraag gevat in een winkel 
in de Ophelialaan. De 16-jarige in-
woner wilde de winkel verlaten zon-
der de gepakte chips en frikadel-
broodjes af te rekenen. De jongen 
is aangehouden door het personeel 
en overgedragen aan de politie. De 
16-jarige kan via Halt een straf ver-
wachten. 
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AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

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

Vermist:
-  Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een lichtblauw bandje.
-  Leeghwaterstraat, Kudelstaart: Cyperse, grijze grote kater. Bij zijn 

kin watl ichter. Piet is zijn naam.
-  Mijnsherenweg: Beer, een cyperse kater van 1 jaar.
-  Clantstraat, Kudelstaart: Zwart/witte poes. Rechter voorpoot wit 

doorlo  pend in een witte streep over de rug. Ze heet Tina en is 2 
jaar oud. 

-  Aalsmeerderweg: Grijs/cyperse kater. Zijn naam is Scar. Hij heeft 
een chip, is gecastreerd en is 3 jaar oud.

-  Leimuiderdijk in Rijsenhout: Grijs met wit katertje. Vier witte poten 
en een wit puntje aan de staart. Hij heet Dietje en is 10 jaar oud en 
een beetje schuw.

Gevonden:
-  Legmeerdijk, bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje op 

de borst.
-  Jac. P. Thyssenlaan: Een ongecastreerde cyperse kater met witte 

snuit en bef. Witte sokjes voor witte pootjes achter. 
-  Hornweg: Crème kleurige bull mastif met zwart masker. 
-  Dreef: Ragdoll, langharig, beige, donkere staart.

Goed tehuis gezocht voor:
-  Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte heb-

ben, wie wil ze ruimte geven om lekker te rennen.
-  Abesijn van 7 jaar oud en een halve Abesijn van 11 jaar oud, zoe-

ken samen een goed tehuis in verband met allergie kind. Kunnen 
heel goed met kinderen. 

Zondag 17 juli

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. Tevens crèche, 
peuterdienst en metamorfose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst 10u., spreker Anton v/d Laak. 
Speciale dienst voor de kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. 
N.A. Vis en 18.30u. gez. dienst met 
NGK in ‘t Lichtbaken, ds. P.J. den 
Hertog.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met br. F. Groeneveld. Extra collec-
te Ruth Mirabel Cruz uit Honduras. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Geen dienst.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins. 
Afscheid kindernevendienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. G.J. Kroon, 
Aalsmeer. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. 
dienst, dhr. Th. Maarsen, Aalsmeer.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 

116. Zondag 10u. dienst, ds. W. Me-
ijer, Voorthuizen en 18.30u. dienst.
 
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst, spreker Martijn Piet.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller en 
18.30u. gez. dienst met CGK, ds. P. 
den Hertog, Zaandam.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. euch.
viering in zorgcentrum Aelsmeer, 
pastor H. Post. Zaterdag om 17u. in 
Kloosterhof dienst olv parochianen. 
Zondag om 10.30u. in Karmelkerk 
eucharistieviering mmv Karmelkoor. 
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse 
dienst, vg. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Afscheid kinderneven-
dienst.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering. 

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. 

Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de grijze, cyperse 
kater Scar. Scar is een 3,5 jaar ou-
de kater, die wordt vermist vanaf de 

Aalsmeerderweg. Wie het dier heeft 
gezien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. via tel. 0297-343618. 

Waar is 3,5 jaar oude 
cyperse kater Scar?

Rijsenhout - Dat de garageverkoop 
van de familie de Graaff voor het 
KWF zoveel zou opbrengen, had-
den zij niet gedacht. Liefst 4.000 eu-
ro kan overgemaakt worden naar 
de kankerbestrijding. “Wie had dat 
kunnen denken. Zelfs op de dag 

zelf bracht iemand nog vetplantjes 
voor dit goede doel. Grandioos zo-
veel mensen die twee dagen langs 
kwamen en bij ons wat van hun ga-
ding vonden. Allemaal heel hartelijk 
dank”, besluiten Wil en Cees uit het 
Heermanszwet 29. 

4000 Euro voor KWF na 
garageverkoop

Organisatie ANBO, PCOB en KBO
Record aantal deelnemers 
fietstocht naar Hoofddorp
Aalsmeer - Op 5 juli gingen de pe-
dalen weer rond bij de ANBO, PCOB 
en KBO met een record aantal deel-
nemers. De fietscommissie, die de 
tochten uitzet, heeft de weergo-
den steeds mee. Ook deze keer was 
het 23 graden en bijna windstil. De 
tocht ging naar Hoofddorp, nu via 
de Bennebroekerweg, die nog nooit 
in het parcours was opgenomen. De 

deelnemers hadden een mooi uit-
zicht op de nieuwe uitbreiding naar 
de A4. Via het centrum van Hoofd-
dorp liep de route naar het Haar-
lemmermeerse bos. Heerlijk aan het 
water werd de koffiestop gehou-
den. Via de Groene Carré Zuid ging 
de groep het huiswaarts waar om 
16.00 uur een einde kwam aan deze 
perfecte fietsmiddag.

Voor begeleiding in vakantieweek
Zonnebloem op zoek naar 
hoofdverpleegkundige
Aalsmeer - De regionale afdeling 
Amstelland van de Nationale Ver-
eniging de Zonnebloem organiseert 
elk jaar, als onderdeel van haar to-
tale activiteitenprogramma, een va-
kantieweek in het voor- of najaar. 
Hieraan nemen ongeveer 24 men-
sen met een fysieke beperking door 
ziekte, leeftijd of handicap deel. De 
vakantie wordt georganiseerd in 
een aangepaste locatie voor zieke 
en fysiek gehandicapte gasten. De 
gasten worden begeleid door circa 
26 vrijwilligers. Dit jaar wordt vakan-
tie gehouden in een mooie accom-
modatie te Zandhoven in België in 
de week van 19 tot en met 24 sep-
tember. De huidige Hoofdverpleeg-
kundige voor de vakantieweek gaat 
het na jaren wat rustiger aan doen 
en wil het stokje overgeven aan haar 

opvolg(st)er. Ze zou gaarne alvast 
haar kennis en ervaring willen delen 
met een nieuw Hoofdverpleegkun-
dige tijdens de vakantieweek in sep-
tember. Het regiobestuur is daarom 
op zoek naar een nieuwe doortas-
tende Hoofdverpleegkundige die de 
gasten op medisch gebied kan gaan 
begeleiden. Iemand die het vrijwil-
ligerswerk voor mensen met een 
lichamelijke beperking door leef-
tijd, ziekte of handicap een warm 
hart toedraagt en daarnaast doelge-
richt en besluitvaardig is en over lei-
dinggevende kwaliteiten beschikt. 
Op regio-amstelland.zonnebloem.nl 
is onder de rubriek vacatures een 
functiebeschrijving opgenomen.
Wie interesse heeft, kan contact op-
nemen met Mary Verhaar via tel. 
020-8894012 of 06-25002506. 

Vakantie voor kinderen van 
Europa Kinderhulp begint!
Aalsmeer - Europa Kinderhulp 
heeft gastgezinnen gevonden die 
een vakantiekind willen opnemen 
voor drie weken. Een vakantie om 
nooit te vergeten. Drie weken loge-
ren, buiten spelen, samen eten, fiet-
sen, voorlezen, spelletjes doen, een 
boswandeling, maar bovenal ge-
woon meedraaien in het gezin. Het 
gaat om kinderen die opgroeien in 
zorgelijke situaties en die nauwe-
lijks weten hoe het er in een gewoon 
gezin aan toe gaat. 
De kinderen mogen ervaren dat er 
ruimte 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. 
Ongeveer 2300 kinderen mogen 
dit jaar een vakantie meemaken bij 
een gastgezin in Nederland. Daar-
van komen ongeveer 230 kinde-

ren in Noord-Hollandse gastgezin-
nen. Er komen kinderen uit Hanno-
ver, Berlijn, Wenen, Parijs en Noord-
Frankrijk en uit Nederland zelf. Dit 
jaar bestaat Europa Kinderhulp 50 
jaar. Ook dit jaar genieten de vakan-
tiekinderen van een heerlijke vakan-
tie net als 50 jaar terug. U kunt deze 
kinderen tegenkomen in de speel-
tuin, op het strand of misschien wel 
bij u in de straat.
Tussen 3 juli en 13 augustus vieren 
de kinderen in Nederland vakantie. 
Van 18 juli tot en met 5 augustus lo-
geren jongens en meisjes uit Oos-
tenrijk bij verschillende gezinnen 
in en rond Schiphol. Na drie we-
ken gaan ze weer naar huis met een 
rugzak vol ervaringen. Het spreekt 
voor zich dat dit heel waardevol is in 
hun jonge leventje.
Voor info of aanmelden als gastgezin:  
www.europakinderhulp.nl

Amstelveen - Vanaf 1 juli gaan het 
laboratorium van Ziekenhuis Am-
stelland en het Artsenlaboratorium 
voor Amstelland samen verder als 
het Medisch Diagnostisch Centrum 
Amstelland ofwel MDC-Amstelland. 
Met deze fusie wordt ruim vijftig jaar 
ervaring met medische diagnostiek 
gebundeld in één diagnostisch cen-
trum voor de hele regio. De twee fu-
serende laboratoria vullen elkaar 
goed aan, want patiënten van ver-
loskundigen, huisartsen en specia-
listen zijn veelal dezelfde personen. 
Voor de patiënten betekent de fu-
sie dat zij op meer plaatsen terecht 
kunnen en met ruimere openingstij-
den te maken krijgen. Voor de art-
sen en verloskundigen betekent de 
fusie een breder assortiment van 

producten en diensten en uniformi-
teit in uitslagen en onderzoeksme-
thoden. Het Medisch Diagnostisch 
Centrum Amstelland verzorgt labo-
ratoriumdiagnostiek voor artsen en 
medisch specialisten. Als een arts of 
verloskundige bloed, urine of ande-
re lichaamsvloeistoffen wil laten on-
derzoeken dan gebeurt dat bij een 
medisch diagnostisch centrum. Het 
komende jaar brengt MDC-Amstel-
land alle laboratoriumactiviteiten 
over naar Ziekenhuis Amstelland. 
De patiënten kunnen gebruik blijven 
maken van het bestaande netwerk 
van ruim 30 afnamepunten in on-
der andere Amstelveen, Aalsmeer, 
De Ronde Venen, Uithoorn en Am-
sterdam. Voor meer informatie  
www.mdc.amstelland.nl

Fusie: MDC-Amstelland
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Muziek
Vrijdag 15 juli:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij korenmolen De Leeuw op 
Molenplein vanaf 19u.
* Freedom, feest voor jeugd vanaf 
12jr. in Bon Ami, Dreef, 20-00u.
* Praamavond met dj Henk in café 
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 16 juli:
* Jordaanse sfeer in Ophelialaan 
met live-optredens van Hans Kap, 
Quincy en Robert Leroy, 20-01u. Af-
terparty in Blitzz, Marktstraat.
* Dance-party met dj Nista in café 
de Praam, Zijdstraat vanaf 20u.

Exposities
Zaterdag 16 juli:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
16 en 17 juli:
* Historische Tuin open. Ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 
Jaar brandweer Aalsmeer’ in Histo-
risch Centrum. 
Tot en met 31 juli:
* Expositie met glassculpturen, teke-
ningen, foto’s, schilderijen en beel-
den in Het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u. 
* Zomerexpositie met glaskunst en 
schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover wa-
tertoren. Open iedere zaterdag en 
zondag van 13 tot 17u.

Diversen
Vrijdag 15 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
Zondag 17 juli:
* Aalsmeers kampioenschap mid-
getgolf op baan, Beethovenlaan 
vanaf 10u.
Woensdag 20 juli:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u.
Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les En-
fants du Paradis’ in theater het Am-
sterdamse Bos. Voorstellingen iede-
re dinsdag t/m zaterdag om 21.30u.

Vergaderingen
Donderdag 14 juli:
* Vergadering Raad in raadszaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 20 juli:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
Parklaan vanaf 20u.

AGENDA

Zomeravondconcert Sursum 
Corda bij de molen vrijdag
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda sluit vrijdagavond 15 ju-
li haar seizoen, zoals gebruikelijk, 
af met een zomeravondconcert bij 
korenmolen De Leeuw in de Zijd-
straat vanaf 19.00 uur. Jong Sursum 
bijt het spits af met een gevarieerd 
programma. Het grote orkest volgt 
daarna met een programma van be-
kende melodieën van Queen, La-
dy Gaga, maar ook een medley van 
bekende Russische liederen (Ka-
linka) komen voorbij. Het ziet ernaar 

uit dat het een mooie zomeravond 
wordt. Dus kom gezellig even langs 
in de Zijdstraat, er zijn genoeg stoe-
len om even in het zonnetje te zitten 
en te luisteren. Als het regent wordt 
het concert verplaatst naar gebouw 
Irene, even verderop in de Kanaal-
straat. 
Na de vakantie meespelen? De ver-
eniging is altijd op zoek naar nieu-
we leden. Vrijdagavond is de repeti-
tieavond, het jeugdorkest repeteert 
van 18.45 tot 19.45 uur, het grote or-

kest vanaf 20.00 uur. Op dit moment 
is men naarstig op zoek naar nieuwe 
leden op klarinet, maar ook andere 
blazers en drummers(slagwerkers) 
zijn van harte welkom. Leden van de 
vereniging kunnen ook een instru-
ment in bruikleen krijgen, mits deze 
beschikbaar is. 
Wie belangstelling heeft, kan 
contact opnemen het met se-
cretariaat 0297-344334 of 
stuur een mail via de website  
www.sursum-corda-aalsmeer.nl.

Vrijdag in Bon Ami
Freedom: Nieuwste vorm 
van uitgaan voor jeugd
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
15 juli organiseert stichting Free-
dom weer een knalfeest voor de 
jeugd vanaf 12 jaar. Uitgaan is nog 
nooit zo leuk geweest Discotheek 
Bon Ami en stichting Freedom zor-
gen voor alles wat een leuke avond 
nodig heeft: muziek, entertainment, 
games, frisdrank en nog veel meer. 
En dit alles wordt gratis aangebo-
den. Bon Ami en Freedom gaan 
de uitdaging aan om jou een gave 
avond zonder alcohol te bezorgen. 

Dus heb je zin om jouw vakantie 
swingend en goedkoop in te laten 
gaan? Kom dan vrijdag 15 juli naar 
discotheek Bon Ami aan de Dreef. 
De deur gaat open vanaf 20.00 uur 
en het feest duurt tot 00.00 uur.

Door middel van sponsors zijn de-
ze avonden voor de jeugd mogelijk!
Voor wie wil steunen: Kijk op  
www.free-dom.nu onder het kop-
je Steun uw jeugd. Hoe meer spon-
sors, hoe meer leuke feesten!

Dj’s Henk en Nista dit 
weekend in de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 15 juli is het 
weer praamavond met de dj met de 
big smile: Henkie. Naast swingen-
de muziek worden de bezoekers op 
allerlei extra’s getrakteerd. De aan-
vang is 22.00 uur en de toegang tot 
danscafé de Praam in de Zijdstraat 
is gratis. Zaterdag kan vanaf 14.00 
uur gezellig geborreld worden met 
Sven of John en om 20.00 uur in 
de rij voor de kaartverkoop van de 
jaarlijkse Aalsmeerse feestweek. De 
avond/nacht is gereserveerd voor 
niemand minder dan de 25 jarige 
dj Nista uit Kudelstaart. Hij draait 
zaterdag tijdens de dance party in 

danscafé de praam De party be-
gint rond 22.00 uur en de toegang is 
gratis. Dj Nista’s echte naam is Ron-
ny Nisters en hij hakt al enige jaren 
met het dj bijltje. Op 17 jarige leef-
tijd deed hij al mee aan een dj con-
test in Aalsmeer en behaalde toen 
meteen de tweede plaats. Sinds-
dien draait hij op locaties door heel 
Noord-Holland. 
Alvast noteren: Zaterdag 30 juli zijn 
er weer tropische taferelen in het 
centrum. Dan zal de Praam buiten 
in de Zijdstraat weer uitpakken me 
tropische muziek en gezellige ter-
rasjes.

Zaterdag gratis gezellig openluchtfeest

Jordaansfeer met Robert 
Leroy in de Ophelialaan
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 juli trakteren De Carnivoor en 
winkelcentrum Ophelialaan op het 
gezelligste en gratis openlucht eve-
nement in de gemeente: Jordaan-
se sfeer in Aalsmeer. Een deel van 
de Ophelialaan verandert voor een 
avond in een sfeervol festivalterrein 
met optredens van diverse arties-
ten. Toppers deze avond zijn de op-
tredens van Hans Kap, Robert Leroy 
en Quincy, maar het publiek kan re-
kenen op nog enkele andere arties-
ten. Van 20.00 tot 01.00 uur is het 
feest met uiteraard de mogelijkheid 
om van de muziek te genieten met 
een drankje in de hand. En hapjes 
zijn er ook! 
Aansluitend wordt een afterpar-
ty gehouden in Blitzz in de Markt-
straat. Uiteraard is iedereen, die 
er nog geen genoeg van heeft en 
graag verder wil feesten, hier van 
harte welkom! 

Als VIP naar 
de feestweek
Aalsmeer - Dit jaar biedt de Feest-
week Aalsmeer de unieke mogelijk-
heid om als VIP gast aanwezig te 
zijn op de donderdag, vrijdag of za-
terdagavond. Hiervoor zijn een be-
perkt aantal kaarten te verkrijgen 
à 95 euro per stuk. Niet wachten in 
de lange rij, maar direct naar binnen 
via de speciale VIP-ingang, inclu-
sief VIP-garderobe, VIP-toilet, apar-
te VIP-rookruimte, gezellige bar, 
statafels en zitjes vanwaar op grote 
LCD schermen de optredens in de 
hoofdtent live gevolgd kunnen wor-
den. Bij deze kaart is de drank inbe-
grepen. Voor meer informatie of om 
kaarten te bestellen neem contact 
op met vipkaart@feestweek.nl
De organisatie behoud zicht het 
recht om personen bij misdragin-
gen de toegang tot de VIP room te 
ontzeggen.

Bij café de Praam in Zijdstraat
Kaartverkoop feestweek 
zaterdag van start!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 juli gaat in danscafé de Praam in 
de Zijdstraat de kaartverkoop voor 
de feestweek van start. Tussen 20.00 
en 22.00 uur gaan de eerste kaar-
ten verkocht worden. De feestweek, 
dit jaar van 4 tot en met 10 sep-
tember, biedt een scala aan optre-
dens van bekende artiesten. Aller-
eerst gaan op woensdagavond de 
spots aan voor de drie Aalsmeer-
se bands Red Maddies, Lee Roud 
en Rood. Donderdag wordt de be-
kende Miss Aalsmeer verkiezing 
gehouden en voor het muzikale ge-
deelte dragen Glennis Grace, The 
Exclusive Strings, Wolter Kroes, Jan 
Leliveld en dj Martijn zorg. Op vrij-
dag presenteert de organisatie een 
Hollandse avond met op het podium 
de band Glamourma, Peter Beense, 
Adlicious van X-factor en Jan Smit. 
De feestweek wordt zaterdagavond 
afgesloten met muzikaal vermaak 
van Twenty 4 Seven, Captain Holly-
wood, dj Alex van Oostrom en Am-
sterjamming. De feestweek biedt dit 
jaar ook een gezellige kindermid-
dag met de Dirk Scheele kinder-
show, een seniorenmiddag met het 
Jordaan Cabaret, de Aalsmeerse Fa-
shion night, de sportavond van SPIE 
en begint op zondag met een kerk-
dienst. Kaarten voor de donderdag-, 
vrijdag- en zaterdagavond kosten 

19,50 in de voorverkoop en 25 eu-
ro aan de zaal, woensdagavond be-
draagt de toegang 8,50 euro in de 
voorverkoop en 10 euro aan de zaal 
en een passe-partout kan aange-
schaft worden voor 55 euro. Het 
passe-partout is niet geldig voor de 
Fashion Night op dinsdag. Deze zijn 
te koop bij de deelnemende onder-
nemers. Het feestweekcomité raadt 
aan niet te lang te wachten met het 
aankopen van kaarten. Vorig jaar 
bijvoorbeeld waren tijdens het eer-
ste verkoopmoment alle passe-par-
touts en de kaarten voor de donder-
dag- en zaterdagavond direct uit-
verkocht. 
Na de voorverkoop in café de Praam 
deze zaterdag zijn van maandag 18 
juli tot en met zaterdag 3 septem-
ber kaarten te koop in de Praam, 
bij de Bruna in de Zijdstraat, Rid-
der & Co in de Ophelialaan, Prime-
ra op het Poldermeesterplein en de 
Marskramer in winkelcentrum Ku-
delstaart. Vanaf Maandag 5 septem-
ber zijn kaarten alleen nog verkrijg-
baar bij de Bruna, tot 17.00 uur op de 
dag voorafgaande aan het program-
maonderdeel. Dus dinsdag 17.00 uur 
worden de kaarten voor woensdag 
uit de verkoop gehaald, woensdag 
17.00 uur de kaarten voor donder-
dagavond, etc. Voor meer informa-
tie: www.feestweek.nl.

Doe mee aan de 
Miss verkiezing
Aalsmeer - Ben jij 17 jaar of ou-
der? En heb je zin in een gezel-
lige en spannende avond waar-
mee leuke geldprijzen te winnen 
zijn? Geef je dan op voor de Miss 
Aalsmeer verkiezing op donder-
dag 8 september. De winnaar wordt 
beloond met 450 euro, nummer 
twee gaat naar huis met 250 eu-
ro en wie op drie eindigt krijgt 100 
euro. Voor informatie en opgave:  
missverkiezing@feestweek.nl.

Tentoonstelling tot en met 31 juli

Vooral ambachtelijk werk 
te zien in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Liefhebbers van bor-
duren kunnen hun hart op in Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. 
Stichting KCA biedt kunstliefheb-
bers een mooie gelegenheid om het 
werk van vier kunstenaars uit Am-
stelveen te bekijken in de gemeen-
telijke expositieruimte. Het is vooral 
het ambachtelijke dat weer opduikt. 
Er wordt geborduurd, glas geblazen, 
geëtst en gebeeldhouwd. Centraal 

staat het vakkundige borduurwerk 
op foto’s van Annet van Waaijen. 
Wie denkt dat borduren passé is, 
vergist zich. Een ladenkast vol met 
borduurzijde doet liefhebbers uit 
de jaren zestig verlangen naar dit 
prachtige vooral rustgevende hand-
werk. In de vitrines ziet u haar in-
spiratiebronnen. Ook te zien in Het 
Oude Raadhuis zijn glasobjecten 
van Tomas Hillebrand. Zijn objecten 

getuigen van een groot gevoel voor 
esthetiek en poezie. Verder aan de 
wanden droge naald etsen van Pa-
trive Aaftink, onlangs afgestudeerd 
aan de Rietveld. In de tuin expres-
sieve beelden van Elly de Jong. 
De expositie in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat is tot en met 31 ju-
li iedere donderdag tot en met zon-
dag te bewonderen tussen 14.00 en 
17.00 uur. De toegang is gratis.

Feestweek zoekt 
vrijwilligers
Aalsmeer - Stichting Feestweek 
Aalsmeer is op zoek naar een groep 
enthousiaste vrijwilligers die ko-
mende feestweek enkele dagen wil-
len helpen met op en afbouw werk-
zaamheden tijdens de kinder- of se-
niorenmiddag of andere klusjes wil 
uitvoeren. 
Voel je je aangetrokken om bij dit 
jaarlijks feestelijke evenement be-
hulpzaam te zijn? Mail naar Jelle 
Ruesink, bestuurslid vrijwilligers via 
jelle@feestweek.nl en meld je aan.

STAGE
MUSIC SHOP

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

WEEr OP vOOrrAAd: 
keyboardbankjes

à E 48,50 

Western-gitaar
Sunburst-SX 

E 85,- 

zOMErTIP:
ukelele

v/a E 29,95 
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Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, 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, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dreef 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Gloxiniastraat 2, het plaatsen van een berging;
- Hoofdweg 54A, het maken van een uitweg;
- Kudelstaartseweg 166, het aanleggen van kabels en lei-

dingen; 
- Lakenblekerstraat 13, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Mijnsherenweg, het herstellen van leidingen;
- Oosteinderweg 215, het aanbrengen van geluidsisolatie 

bij een monument;
- Zijdstraat 77a+b, het aanleggen van kabels en leidingen.

Verleende bouwVergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de vol-
gende bouwvergunningen te verlenen:
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 juli 2011.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

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 milieubeheer 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 : Cor Millenaar B.V. 
Adres : Oosteinderweg 340 
Plaats : 1432 BE Aalsmeer
Datum : 30 juni 2011

besluit registratie kinderopVang

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken 
wij bekend dat de volgende voorziening van gastouderop-
vang is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:
Mw. M. ten Broek-Eveleens, Aalsmeerderweg 147, met uniek 
registratienummer 328557572. Verwijdering op eigen ver-
zoek van de houder, per 17-6-2011

Verordening aansluitVoorwaarden 
riolering aalsmeer 2011

Op 23 juni is de raad akkoord gegaan met de Verordening 
Aansluitvoorwaarden Riolering Aalsmeer 2011. De verorde-
ning is van toepassing bij de aanleg of wijziging van een ri-
oolaansluiting. De verordening ligt tot 8 augustus ter inzage 
in het gemeentehuis. De verordening is vanaf 1 augustus 
van kracht.

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van stroopwafelassortiment, vanaf oktober 

2011 op vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oostein-
de;

Datum verzending vergunning: 14 juli 2011

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Night Windsurf vanaf het surfeiland Vrouwentroost van 

17.00-24.00 op 17 september 2011
Datum verzending vergunning: 15 juli 2011

Wegafsluiting
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- stremmen Sportlaan, 20 juli 2011 tussen 09.00 – 12.00 

uur t.b.v. geluidsmetingen

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Haydnstraat, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Herenweg 80a, het vernieuwen van een steiger en het 

aanleggen van beschoeiing;
- Stommeerweg 1, het verbouwen van een monumentaal 

pand;
- Uiterweg 420, het bouwen van een woning;
- Zwarteweg 59b, het aanleggen van kabels en leidingen.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
14 juli 2011

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : G-center B.V. 
Adres : Oosteinderweg 342
Plaats : 1432 BE Aalsmeer
Datum : 30 juni 2011

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Auto Servicebedrijf Kraan 
Adres : Aalsmeerderweg 255D
Plaats : 1432 CN Aalsmeer
Datum : 4 juli 2011	
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Crown Business Studio’s 
Adres : Van Cleeffkade 15
Plaats : 1431 BA Aalsmeer
Datum : 27 december 2010

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep te-
gen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen wor-
den verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
week 28

t/m 14 juli Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
t/m 19 juli Evenementenvergunning: Bandjesavond in 

Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 uur op 25 
juni 2011;

t/m 19 juli Exploitatievergunning: De Spil, Spilstraat 3; 
t/m 19 juli  Exploitatievergunning: De Chinese Muur, Ein-

steinstraat 79A;
t/m 20 juli Standplaatsvergunningen: de verkoop van vis, 

op donderdag bij winkelcentrum Nieuw-Oost-
einde; de verkoop van zuivel, op woensdag en 
zaterdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; 
de verkoop van vis, op donderdag bij het Pomp-
plein;

t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan 
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;

t/m 8 aug Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering 
Aalsmeer 2011;

t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van 
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op 
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oost-
einde;

t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening 
(Rijnland);

t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf 
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00-24.00 
uur op 17 september 2011;

t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen 
(Rijnland).

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
- Boomgaard 105, het bouwen van een woning

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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 afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch 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 be-
stuurssecretariaat. 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 geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt 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
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Kap van motor 
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 5 op donderdag 6 juli is van-
af een aan de Stommeerkade afge-
meerde boot een kap van een bui-
tenboordmotor gestolen. De dieven 
hadden het zeiltje over de boot open 
gemaakt.

Ruiten super 
ingeslagen
Aalsmeer - Om drie uur in de nacht 
van zaterdag 9 juli hebben drie per-
sonen met grof geweld enkele rui-
ten ingeslagen van een supermarkt 
op het Poldermeesterplein. Vol-
gens getuige is het drietal de su-
per in gerend. Waarschijnlijk om-
dat het alarm af ging, kozen zij snel 
weer het hazenpad. Er is niets ont-
vreemd. De politie heeft de inbraak 
in onderzoek.

Lichte kneuzingen na val
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli om 
acht uur in de ochtend heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
N201, ter hoogte van de Stommeer-
kade. Een 24 jarige motorrijdster uit 
Haarlem reed achter een auto rich-
ting Uithoorn. De auto, bestuurd 
door een 57 jarige man uit Hille-
gom, remde onverwachts en de mo-
torrijdster week uit. Door deze ma-
noeuvre kan de vrouw ten val. De 24 
jarige liep kneuzingen op en is ter 

plaatse behandeld door medewer-
kers van de ambulance. De motor 
heeft lichte schade. 
Dezelfde dag, om kwart over zes 
in de avond, heeft nog een botsing 
plaatsgevonden tussen een mo-
tor en een auto. Dit gebeurde op de 
kruising Zwarteweg met de Laken-
blekerstraat. De motorrijder is met 
onbekend letsel naar het ziekenhuis 
vervoerd. 
Foto: Michael van Doorn

Hennepplantages 
ontmanteld
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli om 
twee uur in de middag is een inval 
gegaan in een pand aan de Oost-
einderweg. Het pand dat toehoort 
aan de N201-groep bleek voorzien 
van nieuwe sloten. Ook was door-
gegeven aan de politie dat er ge-
knoeid was met de stroom. Recher-

Geen stoffen of 
messen kopen!
Aalsmeer - Bij de politie zijn al di-
verse telefoontjes binnen gekomen 
van inwoners die benaderd zijn door 
een verkoper in een zwarte Merce-
des. De man verkoopt lappen stof, 

Lentenota en woonvisie aan orde
Gemeenteraad vanavond!
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 14 juli, begint om 20.00 uur in 
de raadszaal van het gemeentehuis 
de vergadering van de Raad onder 
voorzitterschap van burgemeester 
Pieter Litjens. 
De vergadering is openbaar en als 
eerste agendapunt komt het colle-
geprogramma en de lentenota aan 
de orde. Na diverse bespreekavon-
den is de behandeling van dit on-
derwerp nu gericht op besluitvor-
ming. Ook komt deze avond de 

nieuwe Woonvisie voor Aalsmeer 
aan de orde en vindt, als de fracties 
groen licht geven, besluitvorming 
plaats. Verder stellen burgemees-
ter en wethouders voor het bestem-
mingsplan Molenpad-Zijdstraat on-
gewijzigd vast te stellen. Laatste on-
derwerp op de agenda is het voor-
stel van het college om de vergader-
cyclus van een tweewekelijkse naar 
een driewekelijkse cyclus te wijzi-
gen met ingang van 1 januari 2012. 
De sluiting is gepland om 22.00 uur.

Fiets voor nieuwe Kudelstaartse
AH/Balk actie groot succes!
Kudelstaart - Ook deze week weer 
enorm veel ingeleverde kassabon-
nen. Om precies te zijn 4215 stuks. 
Uit deze berg is mevrouw Sylvia 
Schockman als winnares getrok-
ken. Deze nieuwe bewoonster van 
Kudelstaart was heel blij met de 

prachtige Giant fiets. De actie gaat 
zijn laatste week in.
Dit keer gaat de stoere Giant race-
fiets met een winkelwaarde van 649 
euro de deur uit. Dus lever massaal 
kassabonnen in en maak kans op 
deze prachtige fiets.

messensets in koffers en benodigd-
heden voor de barbecue. Venten is 
overigens verboden, dus mocht de 
verkoper gezien worden door de 
politie, zal hij bekeurd worden.
Voor nu geldt de waarschuwing: 
Koop het niet. De prijzen zijn veel-
al veel te hoog en de kwaliteit laat 
te wensen over!

cheurs troffen een hennepplantage 
aan. De planten zijn vernield en al-
le apparatuur is in beslag genomen. 
Op 29 juli was op een bedrijventer-
rein aan de Aalsmeerderweg ook 
al een hennepplantage aangetrof-
fen. Eveneens door hoog stroomge-
bruik is deze gevonden. De recher-
che heeft beiden in onderzoek.

Zijdelweg weekend dicht!
Uithoorn - In het weekend van 15 
tot 18 juli is de Zijdelweg in Uithoorn 
afgesloten voor al het verkeer. Tus-
sen busstation Uithoorn en de krui-
sing met de Legmeerdijk worden 
de laatste werkzaamheden verricht 
voor de vrije busbaan waarop de 
Zuidtangent zal rijden. Voor al het 
verkeer geldt een omleidingsrou-
te. Van vrijdag 15 juli 20.00 uur ’s 
avonds tot en met maandag 18 juli 

5.00 uur ’s ochtends is de Zijdelweg, 
tussen de kruising Prinses Christi-
nalaan en de Wiegerbruinlaan, af-
gesloten voor al het doorgaand ver-
keer. De provincie gaat dan de Zij-
delweg, ter hoogte van de bustun-
nel in Uithoorn, asfalteren en werk-
zaamheden uitvoeren aan de bo-
venkant van de bustunnel. De om-
leidingroute loopt via de Pr. Chris-
tinalaan, Informatie: 0800-0200600. 
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Samenwerking Bostheater en Blazers Ensemble

Midzomernachtsdroom in 
het Amsterdamse Bos
Amstelveen - Een unieke samen-
werking van het Grachtenfestival, 
het Nederlands Blazers Ensemble 
en Bostheater heeft geresulteerd 
op een muzikale Midzomernachts-
droom in het Amsterdamse Bos op 
zondag 24 juli. In het decor van de 
Bostheater-productie ‘Les enfants 
du paradis’ brengt het jong NBE 
met musici van het Nederlands Bla-
zers Ensemble op deze midzomer-
avond in het bos met Midzomer-
nachtsdroom een theatrale mix van 
betoverende middelen en klanken. 
Het is de eerste keer dat het Grach-
tenfestival programmeert in het 
Amsterdamse Bos. Het was de ken-
nis en expertise van het Grachten-
festival op het gebied van program-
meren van jong talent op bijzonde-
re locaties die het Bostheater zocht 
om invulling te geven aan de ei-
gen wens om in het Amsterdam-
se Bos jong en nieuw muzikaal ta-

lent een bijzonder buitenpodium te 
bieden. Het jon NBE maakt muziek-
programma’s die de traditionele in-
deling klassiek versus hedendaags 
overstijgen. Het ensemble bestaat 
uit topstudenten van de Nederland-
se conservatoria en staat onder lei-
ding van Dick Verhoef, Brandt At-
tema en Willem van Merwijk, allen 
musici van het Nederlands Blazers 
Ensemble. 
Met dit concert kondigt het Grach-
tenfestival de veertiende editie aan 
die plaatsvindt van 12 tot en met 21 
augustus. Met meer dan 150 con-
certen opent het festival het klas-
sieke muziekseizoen. Het thema 
dit jaar is ‘Dans’, de concerten vin-
den plaats op meer dan 40, veelal 
bijzondere locaties. Het concert in 
het Amsterdamse Bos op 24 juli be-
gint om 21.30 uur. Kaarten kosten 
12,50 euro en zijn verkrijgbaar via  
www.grachtenfestival.nl.

Alle vierde klassers van 
Westplas Mavo geslaagd
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
14 juli, krijgen alle vierde klassers 
van de Westplas Mavo hun diplo-
ma uitgereikt. De aula op de tijdelij-
ke locatie MBO zal weer afgeladen 
vol zijn en menig applaus zal klin-
ken bij het naar voren roepen van de 
geslaagden. Zij zullen hun school-
loopbaan vervolgen op de havo of 
een mbo-opleiding. De geslaagden 
zijn: Marvin Arendzen, Deniz Ay-
din, Dustin van Baal, Ellen Baars, 
Tessa Baarse, Bas Bakker, Brian 
Bartels, Marissa van Beem, Gino 
de Beer, Chris de Bok, Hidde Bos-
wijk, Diego Breet, Benjamin Brou-
wer, Aron Bubberman, Sharon van 
Dam, Alice Dekker, Tamara Dekker, 
Maxime Dekkers, Lisa Dobber, Cait-
lin Drijsen, Arjenne van der Dussen, 
Romana Fokkema, Mandy Fontai-
ne, Mike den Haan, Jur Hoekman, 
Quinten Hogenes, Erwin Hoogen-

boom, Bart Hoving. Rinaldo de Ja-
ger, Sander de Jong, Renske Jong-
kind, Nicky Jonkers, Michael Kam-
steeg, Simone Kempers, Dylan Kes-
sen, Tom Kolkman, Bart Koopstra, 
Bo Kragtwijk, Roel Kroese, Céline 
van der Meijden, Jeroen Meijer, Li-
sa Mulder, Martijn Ouwehand, Killi-
an Phelan, Joyce van der Pol, Julius 
du Prie, Dominique van Ravensberg, 
Damien Reinhart, Michiel Renne, 
Felicia Roland, Fabiënne Roof, Sven 
Roosenbrand, Lorenzo Schaasberg, 
Lisa Schalkwijk, Cas Schelvis, Bauk-
je van Scheppingen, Monique van 
der Schilden, Casper Schuiteboer, 
Brian van Senten, Julia Smeding, 
Roos Sparnaaij, Bo Stevens, Maxime 
Stolp, Rowan Tilborg, Sabrina Tuin-
hof, Tjalling Veenstra, Alexander van 
de Velde, Kaylee Vermeulen, Alissa 
Vink, Shirley van Vliet, Kim Voorn, 
Jet Wesselingh en Bart van Zanen.

Zoektocht naar succesvolle projecten

Doen alle inwoners mee 
met de maatschappij?
Aalsmeer - De Omslag zoekt ge-
slaagde initiatieven in Aalsmeer, 
waardoor ook kwetsbare burgers 
weer deelnemen in de maatschap-
pij; de zogeheten participatieprojec-
ten. De tien meest geslaagde initi-
atieven dienen als inspiratie voor 
een praktijkgids. Heeft Aalsmeer 
volgens u zo’n succesvol project? 
Meldt het dan aan op www.deom-
slag.nl. Dit kan nog tot 1 augus-
tus. In Nederland wonen veel men-
sen voor wie het ingewikkeld is om 
vol in het leven te staan. De rede-
nen daarvoor zijn verschillend. Soms 
hebben mensen een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beper-
king die hen belemmert in het da-
gelijks leven. Mensen kunnen ook 
eenzaam zijn vanwege een taalbar-
rière, verslaving, geldproblemen of 
doordat zij weinig contacten heb-
ben. Er zijn veel projecten om de-
ze groep kwetsbare bewoners te 
motiveren. Het ene project is ech-
ter veel succesvoller dan het ande-
re. De Omslag zoekt naar deze suc-
cesvolle participatietrajecten. Geen 
projecten die mensen een dagje uit 

hun isolement halen, maar projec-
ten die ervoor zorgen dat mensen 
echt weer meedoen, zodat zij re-in-
tegreren in de maatschappij, socia-
le contacten hebben en indien mo-
gelijk kans maken op een baan. Be-
woners en organisaties kunnen tot 
1 augustus hun favoriete project op-
geven. De projecten worden beoor-
deeld door een deskundige jury die 
bestaat uit mensen met jarenlan-
ge ervaring op het gebied van par-
ticipatie. Zowel door organisatoren 
als door mensen die deelnamen aan 
de projecten. De kansvolle initiatie-
ven worden in de komende maan-
den bezocht. 
Uiteindelijk worden de succesfacto-
ren van de tien beste projecten ge-
analyseerd, geformuleerd en hand-
zaam beschreven in een praktijk-
gids. In deze gids staan formules die 
werken om kwetsbare mensen weer 
bij de samenleving te betrekken; om 
mee te doen en niet langer langs de 
kant te blijven staan. Het wordt een 
praktijkgids voor iedereen die zich 
bezighoudt met het realiseren van 
participatie(projecten).

Impala onderzoek bij Wildebees Ecolodge Hluhluwe

Bijzondere stage voor Wesley 
Kieftenbelt in Zuid-Afrika 
Aalsmeer - De 20-jarige Wesley 
Kieftenbelt is weer thuis in Ku-
delstaart van een bijzondere sta-
ge in Zuid-Afrika. Bijna 5 maanden 
was zijn adres de Wildebees Eco-
lodge bij het dorp Hluhluwe. Wesley 
zit in het derde jaar van de HBO-op-
leiding Dier- en Veehouderij in Delft 
en kreeg het voor elkaar om naar 
Zuid-Afrika te gaan voor zijn sta-
ge. “Wild Life leek mij erg interes-
sant en aangezien je dat niet in Ne-
derland hebt, ging ik informeren in 
het buitenland en wilde voor Afrika 
gaan”, vertelt de avontuurlijke We-
sley. Reizen was hem niet vreemd, 
omdat hij samen met zijn ouders en 
broer al vele plekken op de wereld 
heeft gezien. Maar het was de eer-
ste keer dat hij ‘op zichzelf’ ging wo-
nen. Hij werd dus echt in het diepe 
gegooid en dat in een vreemd land. 
Samen met klasgenoot Rick onder-
nam hij de reis op 30 januari naar 
het oosten van Zuid-Afrika om daar 
tot 20 juni te verblijven. Ze kregen 
een kleine cottage toegewezen op 
de lodge, die deel uitmaakt van het 
door UNESCO beschermde Grea-
ter iSimangaliso Wetlands Park. Het 
wildpark is één van de weinige, on-
bedorven natuurgebieden ter we-
reld waar je de ‘Big Five’ tegen kunt 
komen. Daartoe behoren de olifant, 
de neushoorn, de luipaard, de leeuw 
en de buffel. Wesley heeft uiteraard 
diverse uitstapjes naar dit indruk-
wekkende natuurbeschermingsge-
bied gemaakt. Zijn stagebegeleider 

ter plaatse was Martijn, de eigenaar 
van het Wildebees, van wie hij zeer 
veel geleerd heeft. De eerste da-
gen mochten Wesley en Rick wen-
nen aan het Zuid-Afrikaanse leven, 
voordat ze aan het werk gingen. “En 
dat was door de temperatuur en 
cultuurverschillen erg lekker.”

Gedragsonderzoek
Het doel van zijn stage was het in-
troduceren van de impala op het 
twintig hectare grote terrein van de 
lodge. De impala is een slanke, mid-
delgrote antilope, die alleen in Afri-
ka voorkomt. Helaas is dit uiteinde-
lijk niet gelukt, omdat er mond- en 
klauwzeer heerste en de dieren niet 
vervoerd mochten worden. Maar 
Wesley heeft wel een flink plan van 
aanpak met protocollen geschreven 
over hoe de impala kan overleven 
op het terrein. Hij heeft uitgebreid 
gedragsonderzoek verricht naar de 
andere dieren die al wel op het ter-
rein leefden, zoals de rietbok, ste-
kelvarken, wrattenzwijn en antilo-
pensoorten als de nyala en de ge-
wone en rode duiker. Belangrijk was 
ook wat de draagcapaciteit van het 
terrein was, dus hoeveel het ter-
rein aankan qua verschillende die-
ren- en plantensoorten. Eén van de 
conclusies was dat er nog veel aan 
het terrein gebeuren moet, waaron-
der veel aan het watermanagement. 
 
Spinnen, muggen en gekko’s
Wesley heeft vele uren op een klap-

buurt lag en het wel eens voor is 
gekomen dat de wilde dieren door, 
over of onder het hek kwamen, was 
het best wel spannend om daar zo 
alleen te zitten. Ondanks dat We-
sley geen last heeft gehad van ver-
velende situaties, kan hij wel uitge-
breid vertellen over de vele spinnen, 
muggen, slangen, gekko’s, wes-
pen en vleermuizen, die soms voor 
veel overlast zorgden. “We zaten 
natuurlijk midden in de natuur en 
dat was te merken.” De Nederland-
se jongens waren van grote waarde 
voor de lodge, want ze waren niet 
te beroerd om de handen flink uit 
de mouwen te steken en te helpen 
waar nodig, zoals bij het onderhoud 
van het hek of op kantoor. 

Afstuderen in Nederland
Wesley heeft een fantastische tijd 
in Zuid-Afrika gehad en vond het 
geweldig toen zijn familie hem een 
week kwam opzoeken. “In die week 
hebben we zo’n beetje alle toeristi-
sche uitstapjes in de omgeving ge-
daan en dat zijn er heel wat.” On-
danks het feit dat werken in hebui-
tenland voor herhaling vatbaar is, 
wil Wesley zijn afstudeeropdracht 
toch het liefste in Nederland gaan 
uitvoeren, bijvoorbeeld in een die-
rentuin of op de Veluwe. Zo kan hij 
zien wat Nederland te bieden heeft 
en goed afwegen waar hij zijn werk-
carrière wil gaan beginnen. Wesley 
heeft een erg leuke weblog bij-
gehouden tijdens zijn verblijf met 
mooie foto’s en video’s. Geïnteres-
seerd in zijn reisverslagen? Kijk dan 
op wesleykieftenbelt.waarbenjij.nu.

Door Ilse Zethof

Geslaagden Alkwin College
Uithoorn - Ook op het Alkwin Col-
lege hebben veel leerlingen met 
succes hun opleiding afgerond. 

Geslaagd voor Havo 5 zijn Kay-
lee Bruine de Bruin, Jos Hogen-
boom, Djoena Luyten, Melanie On-
derwater, Robert O’Shea, Erik Over-
vliet, Sander Pronk, Kees Rekelhof, 
Patty Schouten, Hannes Versteegh, 
Joost van der Werf, Shaunie de Zan-
ger en Marvin Zwart uit Kudelstaart, 
Isa Claassen, Irene Kok, Stef Omt-
zigt, Rutger Overwater en Femma 
Schreurs in De Kwakel en Wendy 
Combee, Daan Dekker, Mike Joren, 
Richard Melman, Isabelle Panneko-
ke, Sharon du Pau, Elaine Piet, Rens 
Poortvliet, Tim van der Schilden, An-
ne-Myrthe Schotman en Christiaan 
Turk uit Aalsmeer. 

Het diploma voor Vwo 6 is uitge-
reikt aan Kariem Ahmed, Tina Ane-
ma, Stijn Brommer, Christa van der 
Heijden, Isabeau Jensen, Maarten 
Jongkind, Derk Kooi, Jessie Mel-
man, Marit Oliemans, Amira Ro-
denburg, Kirsten Smit, Kelly Ver-
schueren, Kim de Vries en Wash-
ma Yousofzai uit Kudelstaart, Tim 
Baardse, Celina Enthoven en Tho-
mas Westveer uit De Kwakel, Iris 
Bosma, Siobhan Byrne, Tim Jans-
sen, Esther Kleinheerenbrink, Max 
van der Kolk, Robin Kruijsman, Lars 
van Limpt, Mies Meijer, Martijn Op-
rel, Nora van Ouwerkerk, Daisy Pie-
terse, Ilona Raadgever, Milan Ver-
goossen en Sandra van der Wiel uit 
Aalsmeer, Arnaud van Leeuwen uit 
Leimuiden en Thijs Niesten uit Am-
stelveen.  Allen gefeliciteerd!

Diploma Vmbo op Thamen
Uithoorn - Ook een grote groep 
leerlingen van Thamen uit Uithoorn 
hebben hun schooltas aan de vlag-
genmast mogen hangen. Ze zijn ge-
slaagd voor verschillende Vmbo-
opleidingen. Diploma’s zijn uitge-
reikt aan Robin van Alphen, Stanley 
Moolhuijsen, Andre Piet, Mike Ree-
kers, Robin van Rijn, Benjamin van 
Dusseldorp, Jorn Engels, Kay van 
Kemenade, Darryl de Kuijer, Remco 
Nijmeijer, Wilco Rabbers en Djorno 
van Schagen voor voertuigentech-
niek, Martijn Bosman, Alain Erkamp, 
Mike Kloppenburg en Daan Susholz 
voor bouwtechniek, Jeffrey Eickhoff, 
Remco de Hartog, Jimmy Maas-
sen, Jonathan Solomon, Eric Brou-
wer, Patrick Gort, Gus Rietveld, Lars 
Senft, Mitch Hoogervorst en Jordi 
van Vliet voor electrotechniek, Joe-
ri Dikkeboom, Sven Hoogland, Bart 
van der Schilden en Lex Schreurs 
voor metaaltechniek, Daan van Huf-
fel, Lina Kraifa, Michelly Punselie, 
Samantha Rodriguez Cortes, Hi-
cham El Bachraoui, Bibian Griffi-
oen, Raifa Janmahomed, Abdallah 
Mohamed, Jurian Paulussen, Ma-
rije Babeliowsky, Deborah Bartel-

mans, Nikita Grifhorst, Natasja van 
Kessel, Niels Koole, Djenna van der 
Laarse, Jasmine Musicco, Max de 
Vries, Roy Boerlage, Chelsey Endho-
ven, Sharda van der Jagt, Naomi van 
Rems, Caesia Tjon Joe Ken en May-
se Visscher voor handel en verkoop, 
Naomi Azevedo de Sousa, Kylian 
Blijleven, Mandy Flobbe, Michel-
le de Greef, Eva van der Hoop, Mit-
chel Jie Sam Foek, Noelle Langen-
berg, Sandy Nolte, Wouter Praam-
sma, Lisanne van Velzen, Tessa van 
Weelden, Sezan Yurdakan, She-
wa Bernsen, Felicia de Jong, Nico-
le van den Bergh, Jessica van Gef-
fen, Esmee Markwat, Jamilla Ous-
soren, Romy Sarris, Jessica Schee-
per, Laura Sluijter en Sadiah Sul-
tan voor zorg en welzijn, Nick Breet-
velt, Sarah Feenstra, Chantal Kos-
ter, Jelle Spaargaren, Joeri Visser, 
Rik Voortman, Femke Waagenaar, 
Elisa Zandvliet, Lars Cornelissen, 
Robin Groenhuijzen, Saskia Kreike, 
Vincent Moolhuijsen, Lisa Jongkind, 
Seline van Kooten, Tamara Olij, De-
von Pouw, Ilona van Veen en Laurie 
Verbrugge voor theoretische leer-
weg. Allen gefeliciteerd!

Annefie heeft met KCA en Oude 
Raadhuis geschiedenis geschreven
Zeker weet ik dat ik namens velen 
spreek als ik zeg dat Annefie van 
Itterzon iets heel bijzonders heeft 
neergezet in Aalsmeer bij de Stich-
ting Kunst en Cultuur. In de loop 
van de jaren heeft zij Aalsmeer aan-
zien gegeven bij vele kunstkenners 
en kunstminnenden. Zij heeft gro-
te namen naar Aalsmeer gehaald en 
weet als geen ander met haar en-
thousiasme kunstenaars voor zich 
te winnen en te stimuleren. Háár 
stijl maakt dat ze wel naar een klei-
nere gemeente willen komen, wat 
meestal niet zo gemakkelijk lukt bij 
de grotere namen. Het centrum zelf 
heeft door haar toedoen ook echt 
naam gemaakt. Ze weet het cen-
trum op een originele en doortas-
tende manier te promoten en kent 
de wegen daartoe, ook in de kun-
stenaarswereld. Dit kom je niet vaak 
tegen, dat iemand met zoveel ken-
nis van zaken, onderscheid makend 
tussen echt en onecht, kunst en 
kitsch, en wetend wat van blijvende 
waarde is op een dergelijke plek zit, 
en daar zó lang blijven wil, met hart 
en ziel. Daarnaast heeft de Kinder-
zolder niet voor niets een internatio-

nale prijs gekregen, als één van de 
beste kindermusea ter wereld. Het 
is haar liefde voor het tekenende 
kind, diep van binnen uit, die dat tot 
stand heeft weten te brengen.
Het idee dat zo’n prachtig centrum 
wel gerund kan worden zonder zo’n 
drijvende kracht is mijns inziens een 
grote vergissing. Er zijn maar enke-
le andere kleinere plaatsen in Ne-
derland, die zo’n publiek weten te 
trekken en vooral: zo’n kwaliteit we-
ten te bieden en daarmee naam te 
maken. Ik overdrijf niet als ik zeg: 
Annefie heeft daarmee geschiede-
nis geschreven en ik ben soms wel 
eens bang dat dit veel te weinig on-
derkend wordt door de mensen in 
Aalsmeer zelf. Dat het door de men-
sen die er middenin zitten te ge-
woon wordt gevonden. Ik vrees dat 
zij zeer gemist zal worden als het te 
laat is.

Molly Mackenzie, beeldend kun-
stenaar, namens vele collega’s.
Oostenburgergracht 24,
1018 HZ Amsterdam,
tel. 020-6239230, email: 
mollymackenzie@kpnplanet.nl

ingezonden

Oude Raadhuis, kinderkunstzolder 
en Annefie heel belangrijk!
Aan allen die kunnen meebeslis-
sen over het voortbestaan van het 
werk in het Oude Raadhuis: Deze 
mail schrijf ik vanuit Zweden om-
dat ik het heel essentieel vind om 
te vertellen hoe belangrijk Het Ou-
de Raadhuis voor mij was en is! Ik 
heb wel vijf keer mogen exposeren 
in de prachtige expositieruimte, al-
tijd met veel plezier en vele schilde-
rijen heb ik door die exposities mo-
gen verkopen, onder andere aan in-
woners van Aalsmeer. Annefie van 
Itterzon, zelf kunstenaar, heeft een 
groot en belangrijk talent om inte-
ressante tentoonstellingen te ma-

ken, de gemeente Aalsmeer moet 
Annefie koesteren en haar laten 
doorgaan met het belangrijke werk.
Ook voor kinderen uit Aalsmeer is zij 
een grote inspirator met haar werk 
op de kinderkunstzolder! Als oud-
docent in de musea in Amsterdam 
weet ik hoe belangrijk het is om kin-
deren met kunst in contact te bren-
gen! Ik hoop op voortzetting van het 
belangrijke expositiewerk in het Ou-
de Raadhuis en de essentiële rol 
van Annefie van Itterzon in deze.
Hilda Kernell Haga, 
Sunnertorpa 340 
12 Annerstad, Zweden

ingezonden

stoeltje doorgebracht gewapend 
met een schrijfblok, pen, water, por-
tofoon en stok. Gelukkig heeft hij 
deze stok niet nodig gehad, maar 
omdat het wildpark dicht in de 
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Kudelstaart - Al een paar maanden 
wordt door omwonenden van het 
recreatieveld tussen de Albrecht-
straat en de Anne Frankstraat in Ku-
delstaart overlast ervaren door een 
groep jongeren. 
Het zijn jongens die met name in 
de nachtelijke uren zorgen voor ge-
luidsoverlast. Hard praten of uren-
lang voetballen. Enkele maanden 
geleden kreeg de politie klachten 
uit de buurt toen tietentallen jon-
geren tussen circa twee en vijf uur 
‘s nachts aan het voetballen waren. 
Daarbij werd zoveel lawaai gepro-

duceerd dat de politie na telefoon-
tjes poolshoogte ging nemen. De 
politieauto was de straat nog niet in, 
of de ‘nachtvoetballers’ waren ge-
vlogen. Om even later overigens te-
rug te keren en opnieuw een potje 
te voetballen. 
Afgelopen week was het wederom 
raak. Weer kwam - midden in de 
week - in het holst van de nacht een 
grote groep jongeren bijeen op het 
recreatieveld om tot en een uur of 
half vijf in de ochtend niet de dag, 
maar de nacht ‘door te nemen’. De 
politie is op de hoogte gesteld.

‘s Nachts van twee tot vijf uur voetballen

Overlast in Kudelstaart

Elk weekend
Watertoren open
Aalsmeer - Gedurende de maan-
den juli, augustus en september is 
de Aalsmeerse watertoren elk week-
end geopend. Zowel zaterdag als 
zondag kan tussen 13.00 en 17.00 
uur een kijkje worden genomen in 
het Rijksmonument aan de West-
einder. Entree volwassenen: 2 euro; 
kinderen tot 12 jaar 1 euro. Kijk ook 
op: www.aalsmeerwatertoren.nl of 
bel: 06-51094994.

Van Cleeffkade vordert!
Aalsmeer - Aan de kant van de pro-
vinciale weg krijgt de reconstructie 
van de Van Cleeffkade al vorm. De 
werkzaamheden verlopen volgens 
planning. Er zijn geen schadelijke 
stoffen of andere obstakels gevon-
den, die de duur van de herinrich-
ting zouden kunnen verlengen. Be-
gin deze week is ook een aanvang 
gemaakt met het verwijderen van 
het asfalt tussen de Marktstraat en 
de Seringenstraat. Het dorp inrijden 
en verlaten via deze straat is dus 
niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er 
ook in Aalsmeer meer wegen die 

naar het Centrum leiden. Het dorp 
in kan via de Uiterweg, de Gedemp-
te Sloot, Marktstraat en Dorpsstraat 
en er weer uit via het Praamplein 
en de Dorpsstraat. Er is voldoende 
parkeergelegenheid in het centrum. 
Bezoekers worden door alle win-
keliers van harte welkom geheten. 
Vergeet overigens niet de parkeer-
schijf mee te nemen. Overal geldt 
de blauwe zone en in deze gebie-
den mag maximaal twee uur gratis 
geparkeerd worden! De reconstruc-
tie van de Van Cleeffkade duurt tot 
begin september.

Veel bloemen en felicitaties voor diamanten huwelijk

Joop en Truus 60 jaar een paar!
Aalsmeer - Ze zijn zestig jaar ge-
trouwd, wonen bijna zestig jaar in 
hetzelfde huis en aan de inrichting 
is al die jaren ook bijna niets ver-
anderd. “Ons stekkie”, zegt het dia-
mantenpaar Joop en Truus Konin-
gen-van Limpt over hun huis in Cy-
clamenstraat. Afgelopen maandag 
11 juli is gevierd dat zij deze dag 
in 1951 het ja-woord gaven. Zij zijn 
getrouwd in een gebouw dat de ge-
meente buiten het gemeentehuis in 
de Dorpsstraat gebruikte om huwe-
lijken te voltrekken. “Het pandje in 
de Zijdstraat, op de hoek, waar nu 
de ABN zit”, vertelt Joop Koningen. 
Het echtpaar Koningin viert als zo-
veelste dit jaar hun diamanten hu-
welijk. “Aalsmeer is wat dit betreft 
uniek”, aldus burgemeester Pieter 
Litjens, die uiteraard met een mooi 
boeket bloemen het diamanten stel 
kwam feliciteren en zich liet trakte-
ren op koffie met gebak. “Mijn col-
lega van Uithoorn gaat op bezoek 
bij vijftig jaar getrouwde echtpa-
ren. Als wij dat hier ook doen, kom 
ik niet meer aan m‘n werk toe.” Joop 
Koningen en Truus van Limpt leer-
den elkaar kennen via de zus van 

de bruidegom. “Ik was vriendin met 
zijn zus”, vertelt de bruid. Het klik-
te, maar trouwen was er voorlopig 
niet bij. Joop moest voor militaire 
dienst naar Java in Indie. Hij vertrok 
met nog twee andere Aalsmeerders, 
hij keerde als enige na drie jaar te-
rug. Truus was Joop trouw gebleven 
en besloten werd om samen verder 
te gaan. Na enige tijd ingewoond te 
hebben bij de ouders van de bruid 
aan de Aalsmeerderdijk werd de 
mogelijkheid gegeven om een huis 
te kopen dat gebouwd ging worden 
in de Cyclamenstraat en hier woont 
het stel nog steeds. De vader van 
de nu 86-jarige bruid heeft jaren als 
knecht gewerkt op een boerderij. 
Ook Truus koos voor dit vak. “Ik ben 
gek op dieren.” Het verklaart de ver-
grote foto aan de muur van enkele 
koeien.” Er wordt om gelachen door 
de zoons en schoondochters. Maar 
Truus heeft er een mooie herinne-
ring aan. “Genomen tijdens een va-
kantie in Zwitserland. Ik heb moeten 
hollen om voor de koeien te komen.” 
Verder aan de muren twee grote fo-
to’s van de zeven kinderen van de 
twee zoons, die Joop en Truus sa-

men kregen. De nu 84-jarige Joop 
heeft in zijn leven verschillende 
baantjes gehad. Via het arbeidsbu-
reau is hij ruim vijf jaar werkzaam 
geweest als buschauffeur bij Maar-
se en Kroon. Daarna het boerenbe-
drijf in, kolen sjouwen bij Jongkind, 
maar zijn mooiste werk heeft hij 17 
jaar tot aan zijn pensioen vervuld. 
Joop reed in een vrachtwagen ver-
lichting door het hele land. “Z’n lust 
en z’n leven”, vertellen hun kinde-
ren. Het diamanten echtpaar is zo’n 
beetje het enige stel van alle oude 
buurtjes die in de straat woonden. 
De vergrijsde straat is veranderd in 
een wijkje met gezinnen met kinde-
ren. “Gezellig hoor. Wij wonen hier 
nog steeds prima”, besluiten Joop 
en Truus. Naast felicitaties van de 
gemeente heeft het diamanten paar 
tevens gelukwensen ontvangen 
van Hare Majesteit de Koningin en 
van de commissaris van de Konin-
gin van Noord-Holland, Johan Rem-
kes. En veel bloemen van vrienden 
en kennissen, want het huis stond 
vol met kleurige boeketten! 

Door Jacqueline Kristelijn

Langer voorarrest 
zweminstructeur 
Aalsmeer - Voorarrest zwemin-
structeur met 60 dagen verlengd 
Aalsmeer - In de zaak tegen de 
53-jarige zweminstructeur uit Uit-
hoorn heeft het Openbaar Minis-
terie gevorderd dat gevangenhou-
ding van de man met 60 dagen 
wordt verlengd. De raadkamer van 
de rechtbank in Amsterdam heeft 
dat toegewezen. De man blijft 60 
dagen langer vastzitten. Het onder-
zoek loopt door. Naast drie aangif-
tes vanuit de groep kinderen die hij 
in zijn eentje zwemles heeft gege-
ven, is er inmiddels ook aangifte ge-
daan van seksueel misbruik van een 
vierde kind, niet gerelateerd aan zijn 
activiteiten als zwemleraar. Ook is 
er verder geen enkele relatie met de 
gemeente Aalsmeer bij deze nieu-
we aangifte. Betrokkenen zijn geïn-
formeerd over de beslissing van de 
raadkamer. Vanwege de privacy van 
betrokkenen, zal er geen verdere in-
formatie worden verschaft.

Wijksteunpunt 
in Oosteinde
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft tij-
dens de dinsdag-vergadering afge-
lopen 12 juli besloten te stemmen 
met het verzoek van Vita Welzijn 
en Advies om de incidentele kosten 
van 13.000 euro voor het herschik-
ken van activiteiten in verband met 
het opzetten van het wijksteunpunt 
Nieuw Oosteinde in 2011 eenmalig 
te dekken uit hun bestemmingsre-
serve wijksteunpunten Aalsmeer. 
Onder andere gaat Vita Welzijn ac-
tiviteiten voor ouderen in Nieuw-
Oosteinde organiseren. 

Vergadering in 
wijk Stommeer
Aalsmeer - Naast de bekende pun-
ten van de buurtbewoner, de wijkre-
gisseur staan geen speciale onder-
werpen op de vergadering van wijk-
raad Stommeer op woensdag 20 ju-
li. Wel zal de voorbereiding van de 
burendag op 24 september aan-
staande besproken worden. De 
wijkraad op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om deze buren-
dag tot een succes te maken. Wie 
zijn beschikbaar? De vergadering 
begint een half uur later dan anders, 
om 20.00 uur, en is in gebouw Serin-
genhorst in de Parklaan. Iedere be-
langstellende is welkom.

Negentien stuks in Aalsmeer Oosteinde

Bewoners denken mee met 
herinrichting groengebieden
Aalsmeer - Dinsdagavond 5 juli or-
ganiseerde de gemeente een par-
ticipatiebijeenkomst over de her-
inrichting van negentien groenge-
bieden in Aalsmeer-Oost, tussen 
de Catharina Amalialaan, Willem 
Alexanderstraat en Oranjestraat, 
en het aanwijzen van een speelplek 
voor jeugd van 12 tot 18 jaar. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven: “De 
opkomst was ditmaal helaas niet zo 
erg hoog. De mensen die er waren 
hadden zich echter zeer goed voor-
bereid en kwamen met veel bruik-
bare ideeën. Het was leuk om te ho-
ren dat de aanwezige bewoners ei-
genlijk best tevreden zijn over het 
groen in hun wijk. We gaan de idee-
en nu verder uitwerken en koppe-
len de resultaten na de zomer terug 
richting de wijkbewoners.”

Pannakooi en bomen
Op de avond zelf waren informatie-
hoeken ingericht met plattegron-
den en foto’s van de groenplekken. 
Bij elk informatiepaneel stond een 
medewerker van de gemeente die 
meer informatie en uitleg kon ge-
ven. Hier werd levendig gediscussi-
eerd door de buurtbewoners en zijn 
ideeën uitgewisseld. Uiteindelijk zijn 

ingezonden
Laat het met Oude Raadhuis niet 
zo ver komen: Retine quod habes
Mede door persoonlijke omstan-
digheden (mijn vrouw Manou is in 
die periode overleden) heb ik mij 
als oud-raadslid en lid van PACT 
Aalsmeer indertijd nauwelijks met 
de verkiezingscampagne bemoeid.
Slechts één keer heb ik, in de Ou-
de Veiling, aan de zijde van PACT-
lijsttrekker (thans wethouder) Ul-
la Eurich, in debat met vertegen-
woordigers van andere partijen, de 
Aalsmeerse kiezers verzekerd dat 
kunst en cultuur bij PACT in veilige 
handen is en dat KCA (de Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer) op on-
ze blijvende steun kan rekenen. Ook 
AB-lijsttrekker (thans wethouder 
van cultuur) GertJan van der Hoe-
ven heb ik toen iets dergelijks horen 
toezeggen. Nu verneem ik van aller-
lei kanten dat de positie van het Ou-
de Raadhuis als expositieruimte en 
kinderkunstzolder van KCA op de 
tocht staat. En ik vraag mij af: heb 
ik mij bij mijn laatste politieke op-
treden in de Oude Veiling laten mis-
bruiken om de Aalsmeerders wat 
voor te spiegelen?
Ik wil u er graag op wijzen dat het 
Oude Raadhuis niet alleen de eni-
ge permanente expositieruimte van 
‘professionele kunst in Aalsmeer is, 
maar ook een markant gezichtsbe-
palend element in het Dorpscen-
trum, dat in samenhang dient te 
worden gezien met de Historische 
Tuin, Korenmolen De Leeuw, de 
Dorpskerk (met gemeentetoren) en 

– waarom niet? – met meer recen-
te aanwinsten als de Dorpspomp, de 
(nu weer toegankelijke) Wetering en 
de Praampleinhaven.
Lang is de lijst van gebouwen die 
voor cultureel (verenigings)-ge-
bruik geschikt – of in gebruik! – wa-
ren, maar waarmee de gemeente 
Aalsmeer niets creatiefs heeft ge-
daan. Te denken valt aan: De Raads-
kelder (ooit door architect Berg-
hoef gepland als cultureel centrum); 
Boerderij Boerenvreugd in de Horn-
meer (afgebrand en nooit meer op-
gebouwd); Het Polderhuis (afge-
brand en nooit meer opgebouwd); 
De oude Tuinbouwschool (nu als 
Postkantoor afgedankt – wat ge-
beurt ermee?); De veilinggebou-
wen van CAV en Bloemenlust; Ver-
enigingsgebouw de Oude Veiling 
met bioscoop- en toneelzaal; Bios-
coop- en toneelzaal de Drie Kolom-
men (afgebroken); De voormalige 
ULO-school (later Eltheto) aan de 
Schoolstraat; De schoolgebouwen 
aan de Uiterweg en in Aalsmeer-
Oost; Het kantoor van Maarse & 
Kroon (ooit als repetitieruimte in ge-
bruik); Voormalig café Floralia; De 
Pompkelder bij de Watertoren. Deze 
opsomming geeft een onherstelbaar 
verlies aan. Laat het met het Oude 
Raadhuis niet zo ver komen. Retine 
Quod Habes!
Pierre Tuning,
Ophelialaan 59, 
ptl@euronet.nl

een tiental ideeën op papier inge-
leverd. Enkele ideeën, die geopperd 
zijn en waarvan de haalbaarheid zal 
worden onderzocht, zijn: “Knap het 
speelplekje bij de Willem Alexan-
derstraat 29 op, plaats bomen in 
de Oranjestraat en maak een pan-
nakooi bij het basketbalpleintje aan 
de Nassaustraat.

Oudere jeugd
Het vinden van een goede speel-
plek voor de oudere jeugd (12+) 

binnen een bestaande wijk is vaak 
moeilijk. 
Daarom is aan de bewoners ge-
vraagd om te helpen een plek aan te 
wijzen die ze geschikt vinden voor 
deze doelgroep. Er zijn een viertal 
plekken aangewezen. Dit is de eer-
ste stap. Hierna wordt bekeken op 
welke plek een speelplek haalbaar 
is. Als de definitieve locatie bekend 
is, wordt in overleg met de jeugd en 
direct omwonenden een invulling 
aan de plek gegeven.

Pas op voor verkopers 
van sieraden op straat!
Amstelland - Minstens drie da-
mes zijn de laatste twee maanden 
de dupe geworden van een wis-
seltruc met sieraden. De slachtof-
fers, 61, 72 en 94 jaar oud, werden 
op straat aangesproken en daar van 
hun kostbaarheden bestolen. De 
vrouwen liepen overdag op straat 
en werden daar aangesproken met 
de vraag of zij een halssieraad wil-
den kopen. De verkoopsters deden 
vrijwel direct een nepsieraad om de 
hals van hun slachtoffer. 
Toen de vrouwen kenbaar maak-
ten dat zij dit niet wilden, gaven de 
verkoopsters aan de ketting weg te 
halen. Daarbij werd echter het ei-
gendom van de slachtoffers verwij-
derd en bleef het nepsieraad ach-

ter. Nadat de daders waren verdwe-
nen bemerkten de aangeefsters pas 
de wisseltruc. De politie sluit niet uit 
dat er meer slachtoffers zijn van de-
ze oplichtingspraktijken en waar-
schuwt goed op te letten als siera-
den op straat te koop worden aan-
geboden. Ook in aangrenzende po-
litieregio’s zijn soortgelijke geval-
len gemeld, waarbij slachtoffers zijn 
aangesproken of gelokt door slecht 
Nederlands sprekende daders. 
Daarnaast werden ook jonge vrou-
wen benadeeld en zowel van hals- 
als armsieraden bestolen. Mensen 
die ondanks deze waarschuwing 
toch worden overrompeld, doen er 
verstandig aan direct hulp te vragen 
aan omstanders.

52 Kilometer op 
de Ringvaart
Aalsmeer - Op zondag 10 juli om 
half acht in de avond is een 42 ja-
rige man uit Den Haag beboet voor 
te snel varen op de Ringvaart. Bij 
de politie waren al diverse klachten 
binnen gekomen dat er vanaf een 
horecagelegenheid op de Westein-
derplassen zo hard richting Ring-
vaart werd gevaren. 
De politie met de boot polshoogte 
gaan nemen. De hardvaarder werd 
aangetroffen, maar de bestuurder 
was niet van plan om gas terug te 
nemen. 
De achtervolging is ingezet. Uitein-
delijk is hij toch gestopt. Een snel-
heid van 52 kilometer is gemeten. 
Naast een boete voor te snel varen, 
heeft de man nog enkele proces-
sen-verbaal gekregen.

Teveel alcohol
Aalsmeer - Op donderdag 7 juli om 
kwart voor tien in de avond is een 
34-jarige automobilist bekeurd we-
gens rijden onder invloed van alco-

Aalsmeer - Om drie uur in de 
nacht van zaterdag 9 juli hebben 
drie personen met grof geweld en-
kele ruiten ingeslagen van een su-
permarkt op het Poldermeester-
plein. Volgens getuige is het drie-

tal de super in gerend. Waarschijn-
lijk omdat het alarm af ging, kozen 
zij snel weer het hazenpad. 
Er blijkt niets te zijn ontvreemd. De 
politie heeft de inbraak in onder-
zoek.

Ruiten ‘super’ ingeslagen

hol. In de Ophelialaan is de bestuur-
der tot stoppen gemaand door poli-
tieagenten. 
Het ademanalyseapparaat stokte bij 
495 Ugl. Er is proces-verbaal opge-
maakt.
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Doe de hoortest bij Ed Kriek 
en win aankoopbedrag terug
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek, met 
vestigingen aan de Stationsweg, 
de Einsteinstraat in Kudelstaart en 
aan het Venneperhof in Nieuw-Ven-
nep  heeft op dit moment een inte-
ressante actie. Altijd al uw gehoor 
willen laten testen? Dan bent u bij 
Ed Kriek en zijn team op het juiste 
adres. Want in de optiek, die naast 
brillen en lenzen uitstekende hoor-
toestellen verkoopt, kunt u een gra-
tis hoortest laten afnemen en daar-
na kans maken om het aankoopbe-
drag van uw nieuwe bril of lenzen 
terug te winnen! 
Deze aantrekkelijke actie loopt van 
15 juli t/m 31 augustus. Wie de 
hoortest doet, vult haar/zijn gege-
vens in op een speciaal formulier. 
Ook de uitslag van de test wordt 
vermeld. Met dit formulier kunt u 
meedingen naar het ‘winnende lot’ 
oftewel het volledig terugontvangen 
van uw aankoopbedrag. Het kan zijn 
dat u contactlenzen heeft gekocht 
of een nieuwe bril... toch aantrek-
kelijk om dit bedrag in zijn geheel 

weer netjes terug te krijgen. Het 
enige wat u hiervoor hoeft te doen, 
is de hoortest!
De actie bij Ed Kriek is ter onder-
steuning van het promoten van 
hoortoestellen. Terwijl bekend is dat 
Ed Kriek goede (zonne-)brillen van 
‘klinkende’ merken verkoopt en te-
vens uitstekend thuis is in contact-
lenzen, zal misschien niet iedereen 
op de hoogte zijn van het kwaliteits-
aanbod van hoortoestellen. Met de-
ze actie wordt dat nu eens goed on-
der de aandacht gebracht. En denk 
niet ‘ik ben nog te jong voor een 
hoortest’. Mensen van alle leeftijden 
kunnen met gehoorvermindering te 
kampen krijgen. Je komt er alleen 
achter met een test.
Benieuwd of uw gehoor nog goed 
is? Laat het testen! Ed Kriek, Stati-
onsweg 2, telefoon 0297-320478. 
Stap ook gerust binnen op de 
adressen Einsteinstraat winkelcen-
trum Kudelstaart en op het Venne-
perhof winkelcentrum Nieuw-Ven-
nep.

Ad Verburg, wethouder van economische zaken in Aalsmeer, en Ron Leegwa-
ter, manager communicatie Rabobank Regio Schiphol, kijken enthousiast uit 
naar de verkiezing ‘beste ondernemer en starter van het jaar’.

Tot en met vrijdag 15 juli
Inschrijving verkiezing beste 
ondernemer en starter sluit
Aalsmeer - De inschrijvingen stro-
men binnen voor de verkiezing bes-
te onderneming en starter van het 
jaar. Maar de sluiting van de in-
schrijving komt dichterbij. Wilt u 
nog meedoen met uw bedrijf? Of 
weet u een bedrijf dat zeker mee 
moet doen? Geef uw bedrijf snel 
op of tip het bedrijf wat zich vol-
gens u op moet geven. Inschrijven 
kan nog deze week tot en met aan-
staande vrijdag 15 juli. Het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Aalsmeer heeft op initiatief 
van de Rabobank Regio Schiphol en 
Flynth adviseurs en accountants de 
ondernemingsverkiezing in het le-
ven te roepen. De gemeente wil de 
waardering laten blijken voor al-
le ondernemingen in haar gemeen-
te. Op vrijdagavond 28 oktober zul-
len tijdens een speciale en feestelij-
ke ondernemersavond twee prijzen 
worden uitgereikt. Het gaat om de 
prijzen ‘onderneming van het jaar’ 
en ‘starter van het jaar’. De drie bes-
te bedrijven van Aalsmeer en Ku-
delstaart worden dan genomineerd 
voor de ondernemingsverkiezing 
Noord-Holland 2011/2012.

Samenstelling juryleden
Burgemeester Pieter Litjens zal voor-
zitter zijn van de jury en de prijs voor 
beste onderneming in Aalsmeer uit-
reiken. De wethouder van economi-

sche zaken Ad Verburg zal de prijs 
beste starter van Aalsmeer uitrei-
ken. De winnaars worden tijdens 
een feestelijke avond op 28 okto-
ber bekend gemaakt. De jury be-
staat naast deze twee heren ver-
der uit Tom de Vries, managing di-
rector bij De Vries Groep , John Jan-
sen, CEO ATP, Marcel Claessen, 
vestigingsdirecteur Aalsmeer Flo-
ra Holland, Dirk de Bie, adviseur re-
giostimulering Kamer van Koophan-
del, Jos Schouten, bedrijfsadviseur 
Flynth adviseurs en accountants en 
Jan Driessen, rayondirecteur Rabo-
bank Regio Schiphol.

Aanmelden 
Bent u (of kent u) een onderne-
mer die met passie onderneemt, in-
noveert, lokaal betrokken, en duur-
zaam is en een bedrijf heeft opge-
bouwd dat een voorbeeld is voor 
collega-ondernemers? Een bedrijf 
dat wat u betreft zich de beste on-
derneming van Aalsmeer zou mo-
gen noemen? Dan kunt u zich of 
hem/haar aanmelden voor de ver-
kiezing beste onderneming of beste 
starter van Aalsmeer door het inge-
vulde inschrijfformulier naar email-
adres OvhJ@aalsmeer.nl toe te stu-
ren. De aanmelding sluit aanstaan-
de vrijdag 15 juli. Voor meer in-
formatie kijk op de website www.
aalsmeer.nl/OvhJ.

Halve straat gemobiliseerd 
voor Meerbode Tourfestival
Aalsmeer - De knie van Alberto 
Contador zou mogelijk een heel an-
dere winnaar kunnen geven van de 
Tour de France. De favoriet stelt zich 
bescheiden op en heeft al diverse 
valpartijen mee gemaakt en wil wel, 
maar wat is medisch haalbaar? Hij 
zou eigenlijk een voorbeeld moe-
ten nemen aan Rabo-rijder Johnny 
Hoogerland. Liefst 33 hechtingen na 
een valpartij en een pijnlijke aanra-
king met prikkeldraad, maar toch na 
de rustdag aan de start verschijnen 
en de rit ook nog uit rijden. Respect! 
Cadel Evans schijnt ook een goe-
de kans te maken op de winnaars-
trui, evenals de gebroeders Schleck 
prima presteren. In het Tour prijzen-
festival van de Meerbode is Alber-
to Contador de grote winnaar. Een 
enorme stapel! Een goede tweede is 
Andy Schleck en op drie staat Cadel 
Evans. Ook getipt: Cavendish, Ro-
bert Geesink, Bradley Wiggens en 

Hushoved. Inleveren kan overigens 
niet meer. Afgelopen Vrijdag 15 juli 
was de sluitingsdatum. De oproep in 
deze krant om nog gauw een gooi te 
doen naar de hoofdprijs, een race-
fiets (!), heeft velen nog gauw in de 
Tour de France doen duiken. Zoals, 
onder andere Ton Ter Horst: “Ik als 
wielerfanaat heb de halve straat ge-
mobiliseerd tot het invullen van de 
poule om zo de beleving van het 
spektakel te doen toenemen. En zo 
hebben we nog wat te ouwehoeren 
bij de volgende barbecue.” Omdat 
niet iedereen de originele Meerbo-
de meer in het bezit had, heeft Ton 
voor zijn straatgenoten copietjes 
gemaakt. Vandaar de enorme groei 
van de stapel! 
Na de Tour de France gaat wielren-
kenner Jan Peterse van de Meerbo-
de zich buigen over alle inzendin-
gen en worden de winnaars van de 
prijzen bekend gemaakt.

Meer Aalsmeerders in polikliniek
Marktaandeel ‘Amstelland’ 
in 2011 aanzienlijk gegroeid
Amstelveen - Na bekendmaking 
van de groeicijfers kan worden ge-
constateerd dat het  marktaandeel 
van Ziekenhuis Amstelland in 2010 
aanzienlijk is gegroeid. Een verheu-
gend feit, aangezien dit één van de 
belangrijkste doelstellingen is van 
het ziekenhuis. De opening van de 
Spoedpost in april 2010 heeft hier 
ongetwijfeld aan bijgedragen. Jaar-
lijks worden de marktaandeelcijfers 
voor alle ziekenhuizen berekend. Dit 
cijfer geeft een goed beeld van de 
oriëntatie van alle patiënten die in 
het voorafgaande jaar een zieken-
huis in Nederland hebben bezocht. 
Het klinische marktaandeel (dag-
opnames en meerdaagse opna-
mes) van Ziekenhuis Amstelland is 
in 2010 met maar liefst 6,7% toege-
nomen en het poliklinische markt-
aandeel met maar liefst 8% tegen-
over een groei van 4,5% respectie-
velijk 3% in het voorgaande jaar. Het 
marktaandeel, uitgedrukt in adhe-
rentie, is geen absoluut productie-
aantal, maar zegt iets over de positie 
dat een ziekenhuis heeft ten opzich-
te van andere ziekenhuizen. In de 
beleidsplannen van Ziekenhuis Am-
stelland staat al jaren als een van 
de doelstellingen opgenomen om 
te groeien naar een adherentie die 
past bij een regionaal algemeen zie-

kenhuis. Om deze positie nog beter 
invulling te geven is de afgelopen 
jaren met veel inzet gewerkt aan de 
opbouw van de Spoedeisende Hulp 
binnen de Spoedpost en het reali-
satie van een gezondheidscentrum 
in Uithoorn. Daarnaast is een aan-
tal vakgroepen en functies uitge-
breid om beter aan de vraag vanuit 
de regionale bevolking te kunnen 
voldoen. Dat de gekozen koers zijn 
vruchten afwerpt, blijkt uit het ge-
stegen marktaandeel van Zieken-
huis Amstelland. De grootste groei 
van het marktaandeel in (dag-)op-
names komt doordat meer patiën-
ten uit Amstelveen (7%), Amster-
dam (16%) en de Haarlemmermeer 
(15%) zich voor een medische be-
handeling tot Ziekenhuis Amstel-
land hebben gewend. De groei van 
het marktaandeel bij de polikliniek-
bezoeken komt uit Aalsmeer (14%), 
Haarlemmermeer (14%) en Amstel-
veen (9%). Half april 2010 werd de 
Spoedpost Amstelland in gebruik 
genomen, een samenwerkingsver-
band tussen de Huisartsenpost Am-
stelveen en Ziekenhuis Amstelland. 
Deze Spoedpost bleek een zeer wel-
kome voorziening in Amstelland en 
omgeving te zijn, gezien het grote 
aantal patiënten dat er vanaf de eer-
ste dag gebruik van maakte.

Roy Vork (links) en Stan Eveleens bij de beschilderde Herman Brood Jeep.

Hoofdprijs Herman Brood-Jeep
Loterij Stevaco en Alfa 
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - Stevaco Vastgoed in 
Amsterdam en Alfa Accountants 
en Adviseurs in Aalsmeer haken 
op originele wijze in op de Ride for 
the Roses. Voor de veertiende edi-
tie van het evenement, op zondag 
4 september in Aalsmeer, hebben 
de bedrijven een loterij georgani-
seerd. De hoofdprijs is een authen-
tieke Willy’s Jeep uit 1978, beschil-
derd door Herman Brood. In de we-
ken tot aan de start van de Ride wil-
len Stevaco Vastgoed en Alfa lo-
ten aan de man brengen à 25 euro 
per stuk. De opbrengst is in zijn ge-
heel bestemd voor het goede doel, 
KWF Kankerbestrijding. Stevaco 
Vastgoed is klant bij het kantoor in 
Aalsmeer. “Roy Vork, directeur van 
Alfa in Aalsmeer, vroeg mij of ik hem 
wilde sponsoren tijdens de Ride for 
the Roses. We proberen eenmaal 
per jaar iets te doen voor het goede 
doel, dus zijn verzoek kwam goed 
uit. Meteen legde ik de link met de 
beschilderde Jeep die ik nog in mijn 
bezit had. Die zag ik een keer staan 
bij mijn autodealer. Ik heb de Jeep 
gekocht met het idee er nog eens 
iets mee te gaan doen voor een 
goed doel als dit”, legt Stefan Eve-
leens van Stevaco Vastgoed het ont-
staan van het idee uit. Met zijn be-
drijf is hij actief in woningen, win-
kels en bedrijfsobjecten in groot-
Amsterdam en daarbuiten. De Jeep 
is ooit compleet beschilderd door 
kunstschilder Herman Brood, die 

in zijn hoogtij-jaren als kunstenaar 
ook auto’s onder handen nam. Het 
is een authentieke Willy’s Jeep DJ-5 
uit 1978. De DJ-5 is weer gebaseerd 
op de bekende Willy’s MA, die door 
het Amerikaanse leger werd ingezet 
in de Tweede Wereldoorlog. Net als 
zijn voorganger staat ook de Willy’s 
DJ-5 bekend om zijn grote betrouw-
baarheid. Stefan Eveleens: “De auto 
verkeert in rijdende staat. Er zit zelfs 
nog APK op. Omdat de Jeep meer 
dan 25 jaar oud is, hoeft de win-
naar er ook geen wegenbelasting 
over te betalen!” De exacte waarde 
is niet bekend, maar andere Willy’s 
Jeeps die ook door Herman Brood 
zijn beschilderd hebben al voor be-
dragen tussen 10.000 en 20.000 eu-
ro te koop gestaan. Alfa heeft de co-
ordinatie van de loterij op zich ge-
nomen. Directeur Roy Vork: “Het is 
een heel leuk initiatief van Steva-
co om op deze manier te sponso-
ren. We hebben inmiddels loten la-
ten drukken. Die worden de komen-
de weken verkocht voor 25 euro per 
stuk. Iedereen kan een lot kopen om 
kans te maken op het unieke rijden-
de kunstwerk.” De loten zijn te koop 
via het kantoor van Alfa in Aalsmeer, 
gevestigd aan de Witteweg 3, tele-
foon 0297-320960. Ook kan gemaild 
worden naar aalsmeeradministra-
tie@alfa-accountants.nl. De trek-
king wordt verricht op 9 september 
door notaris Buma van Buma Algera 
Notariaat in Amsterdam.

Van Kouwen erkend Opel 
Schadeherstelbedrijf
Mijdrecht - Opel Erkend Repa-
rateur Van Kouwen in Mijdrecht is 
door Opel Nederland gecertificeerd 
als Opel Erkend Schadeherstelbe-
drijf (OES). Ook Schadenet Kranen-
burg waar Van Kouwen nauw mee 
samenwerkt, is door Opel gecertifi-
ceerd. De combinatie van een gro-
te expertise op het gebied van scha-
deherstel en zeer specifieke Opel-
kennis stelt Van Kouwen in staat 
de klant een perfecte dienstverle-
ning aan te bieden. Opel-rijders die 
er zeker van willen zijn dat schade 
aan hun auto vakkundig en met het 
beste resultaat wordt gerepareerd, 
zijn bij Van Kouwen aan het juiste 
adres. OES-bedrijven garanderen 
namelijk dat een beschadigde Opel 
wordt hersteld met behulp van ori-
ginele Opel-onderdelen. Het grote 
voordeel van een reparatie door een 
Opel Erkend Schadeherstelbedrijf is 
de zekerheid van een vertrouwd en 
vakkundig herstel.

Strenge kwaliteitseisen
Van Kouwen is aangesloten bij Opel 
Erkend Schadeherstel (OES). Bedrij-
ven die deel uitmaken van dit net-
werk, staan garant voor deskundig 

schadeherstel. Omdat elke reparatie 
volgens de fabrieksvoorschriften en 
met de voorgeschreven apparatuur 
wordt uitgevoerd, blijven de origine-
le veiligheidsaspecten van de auto 
behouden. Bovendien voldoen Opel 
Erkend Schadeherstelbedrijven aan 
de strenge kwaliteitseisen die Opel 
stelt op het gebied van vakman-
schap, kwaliteit en milieuwetgeving. 

“In het geval van schade aan zijn 
auto, belt een Opel-rijder ons bedrijf 
op 0297-272272 en dan wordt alles 
vlekkeloos geregeld”, aldus Johan 
van Asch van Van Kouwen “Zoals de 
afhandeling met de verzekerings-
maatschappij en hulp bij het invul-
len van het schadeformulier. Voor 
de klant het weet, staat er een ver-
vangende Opel voor hem klaar. Bui-
ten kantooruren kunnen Opel-rij-
ders het gratis meldnummer 0800-
1410 bellen. De medewerkers van 
deze dienst helpen dan met de af-
handeling van de schade. Het her-
stel laat de klant aan ons over en 
doordat we met de meeste verze-
keringsmaatschappijen contracten 
hebben afgesloten, verloopt ook dat 
proces snel.”

Wethouders Gertjan van der Hoeven, Ad Verburg, CEO Henk Teunissen, Cre-
ative Director Nico Tijsen, Wethouder Ulla Eurich en Burgemeester Pieter Lit-
jens bij de Wintercollectie 2011.

College B&W Aalsmeer 
op bedrijfsbezoek
Aalsmeer - Burgemeester en Wet-
houders van Aalsmeer zijn vrijdag 
8 juli op bedrijfsbezoek geweest bij 
Rivièra Maison. In een informatief 
gesprek vertelde Henk Teunissen, 
CEO en oprichter, het college over 
de geschiedenis, ontwikkelingen en 
groeiplannen van het bedrijf. Daar-
na kregen ze een rondleiding door 
de showroom. Hierbij was ook Cre-
ative Director Nico Tijsen aanwe-
zig. Rivièra Maison is een puur Ne-
derlands merk met meer dan 150 
verkooppunten in eigen land en is 
ook in het buitenland zeer succes-
vol. Wethouder Economische Zaken 
van gemeente Aalsmeer Ad Ver-
burg: “Dit prachtige bedrijf op be-
drijventerrein Green Park Aalsmeer, 
waar meer dan 100 mensen werken, 

is belangrijk voor de werkgelegen-
heid. En we zijn trots om zo’n groot, 
snelgroeiend en trendsettend be-
drijf in onze gemeente te hebben.” In 
2006 heeft Rivièra Maison de inter-
nationale Global Innovation Award 
gewonnen en in 2008 worden ze 
Winnaar Beste Winkelketen van Ne-
derland. In het rapport van de vakju-
ry stond onder andere: ‘Rivièra Mai-
son is een complete lifestyle en in-
spirerend voor een publiek dat ge-
niet van het leven in een warme am-
biance. De winkels verleiden zon-
der af te leiden onder meer door de 
prachtige visual merchandising, de 
vriendelijkheid en de behulpzaam-
heid van de medewerkers en de ba-
lans in het assortiment zonder enige 
dissonantie’

De Meerlanden rijdt voor Ride for the Roses. Foto: Rob Essenberg.

Vuilniswagens rijden voor 
Ride for the Roses
Rijsenhout - De Meerlanden vraagt 
via een aantal inzamelvoertuigen 
aandacht voor de Ride for the Ro-
ses die op 4 september plaats vindt 
in Aalsmeer en omstreken. Het doel 
van de Ride for the Roses is geld in-
zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. 
De Meerlanden is niet de enige 
sponsor, dertig organisaties heb-
ben de Ride for the Roses gesteund 
door hun logo te plaatsen op de in-
zamelvoertuigen van het afvalver-
werkingsbedrijf. Het bedrag dat zij 
hiervoor betaalden, komt volledig 
ten gunste van KWF Kankerbestrij-
ding. Door het logo op de wagen te 
plaatsen, dragen ook deze bedrijven 
de Ride for the Roses dus een warm 

hart toe. De speciale Ride-for-the-
Roses-inzamel- voertuigen rijden 
onder andere in Aalsmeer en  Haar-
lemmermeer.

Oude fiets is geld waard
Naast een financiële bijdrage steunt 
De Meerlanden de Ride for the Ro-
ses ook op andere manieren. Zo 
doet het bedrijf mee met een bedrij-
venteam, levert zij vrijwilligers om 
het evenement succesvol te laten 
verlopen en organiseert zij acties op 
de milieustraten. 
Want voor iedere ingeleverde fiets 
die in augustus op de milieustraten 
van De Meerlanden wordt ingele-
verd, maakt De Meerlanden 10 eu-
ro over naar KWF Kankerbestrijding.
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen

Wist u dat?
Ouderen en personen met een beperking 
wonend in Uithoorn en Aalsmeer gebruik 
kunnen maken van de C1000 bood-
schappenservice (Ophelialaan in Aals-
meer). Voor inwoners van Aalsmeer kost 
deze service € 5,- per levering. Voor inwo-
ners van Uithoorn zijn de kosten € 6,-. Op 
maandag wordt het boodschappenlijstje 
(in de vorm van een soort schriftje) opge-
haald. Op woensdag worden de bood-
schappen bezorgd. Inwoners kunnen 
zelf contact opnemen met C1000 op tel.  
(0297) 38 12 50. Deze service is alleen 
beschikbaar voor inwoners die werkelijk 
een probleem ervaren met het doen van 
boodschappen. Heeft u in uw sociale net-
werk (vriend, vriendin, broer, zus, buurman 
of buurvrouw) iemand die de boodschap-
pen voor u kan doen? Dan gaan wij er van 
uit dat u dit aan hen vraagt.

Voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs 
(VAVo)
VAVO betekent Voortgezet Algemeen Vol-
wassenenonderwijs. Bent u 18 jaar of ouder 
en heeft u in het verleden via het reguliere 
onderwijs onvoldoende kans gekregen om 
een diploma of startkwalificatie te halen, dan 
bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen. 
Het gaat daarbij om de leerroutes: 

 VMBO-t (de vroegere Mavo)
 Havo en 
 VWO 

U kunt de lessen zowel overdag als ’s avonds 
volgen. Het kan gaan om een volledig diploma 
of losse vakken. 
Het VAVO wordt gefinancierd door de gemeente 
en wordt uitgevoerd door het ROC Nova Col-
lege. De locaties waar les gegeven wordt zijn 
Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en Beverwijk. 
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u con-
tact opnemen met het ROC Nova College, tel. 
(023) 530 20 10.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of 
met moeite betalen in verband met uw inko-
men? Dan kunt u mogelijk kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen aanvragen. Of u 
in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt 
onder ander af van de waarde van uw auto, 
uw vermogen (waaronder bank- en girosaldi 
maar ook de waarde van levensverzekeringen, 
antiek, vorderingen en overige bezittingen en 
dergelijke), uw netto besteedbare inkomen en 
uw leefsituatie. 

gemeente Aalsmeer 
Bent u inwoner van Aalsmeer en denkt u in aan-
merking te komen voor kwijtschelding gemeen-
telijke belastingen. Vraag een verzoekformulier 
aan bij de afdeling Financiën. U kunt ook telefo-
nisch contact opnemen met de afdeling Finan-
ciën (0297) 38 75 33 of (0297) 38 75 27 of de 
afdeling Burgerzaken (0297) 38 75 75. Heeft u 
vorig jaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding 
toegekend gekregen. Dan krijgt u het verzoek-
formulier automatisch, ongeveer gelijktijdig met 
de aanslagen gemeentelijke belastingen, toe-
gezonden. De gemeente Aalsmeer verleent 

geen kwijtschelding verleend voor rioolrechten 
(opgenomen in de verordening rioolrechten).

gemeente Uithoorn
Inwoners van Uithoorn kunnen alleen kwijt-
schelding aanvragen voor de onroerende zaak-
belastingen, afvalstoffenheffing en rioolrech-
ten. De gemeente Uithoorn verleent geen kwijt-
schelding voor hondenbelasting. Indien u geen 
bijstandsuitkering ontvangt en toch denkt recht 
te hebben op kwijtschelding. Neem dan con-
tact op met afdeling Publiekszaken (0297)  
51 31 11 of de afdeling Financiën (0297) 51 31 82  
of (0297) 51 39 54.

In de media is momenteel veel te horen en te 
lezen over de huidige ontwikkelingen betreft 
de wijziging van de AWBZ functie Begeleiding 
naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), die door de gemeenten wordt uitge-
voerd. Vanaf 1 januari 2013 vallen nieuwe cli-
enten die de functie Begeleiding aanvragen 
onder de gemeente. Mogelijk zorgt deze wij-
ziging voor onrust. Deze onrust kunnen wij 
nog niet wegnemen. De reden is dat wij niet 
weten wat deze wijziging precies met zich 

meebrengt. Door de overheid is toegezegd 
dat de gemeenten dit najaar bestanden ont-
vangen van het Centrum indicatiestelling zorg 
en het Zorgkantoor bestanden. Deze bestan-
den geven ons meer inzicht over het aantal 
cliënten, de soort en omvang van de functie 
Begeleiding die vanuit de AWBZ naar de Wmo 
gaat. Ontvangt u momenteel al Begeleiding 
op grond van de AWBZ en is dit in natura of 
in de vorm van een Persoonsgebonden bud-
get (PGB) van het Zorgkantoor? Dan bent u 

een zogenoemde overgangscliënt. Dat bete-
kent, wanneer u een indicatie heeft die geldig 
is tot na 1 januari 2014, u tot 1 januari 2014 de 
rechten behoudt die u nu heeft. Het Zorgkan-
toor laat u tijdig weten wat dit voor u betekent. 
Zodra wij weten wat het voor de gemeenten 
betekent, zullen wij u hier over informeren. 
Houdt u de G2 pagina goed in de gaten. Deze 
verschijnt driewekelijks in De Nieuwe Meer-
bode. Wij vermelden daarin zaken met betrek-
king tot de Wmo etc.

De functie Begeleiding van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeente

Bekendmaking 
De Gemeenteraad heeft tijdens de open-
bare vergadering van 23 juni 2011 de vol-
gende verordeningen vastgesteld: 

 de Wijzigingsverordening Werk en 
inkomen Uithoorn 2010

 de Afstemmingsverordening loaw en 
loaz Uithoorn 2010. 

De Wijzigingsverordening treedt in werking 
op de eerste dag van de maand, na de dag-
tekening van de gemeentepagina waarin 
zij wordt geplaatst. De Afstemmingsveror-
dening loaw en loaz is met terugwerkende 
kracht vanaf 1 juli 2010 in werking getre-
den. De verordeningen liggen ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis.
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Bloemenzegelwinkeliers 
trakteren op cadeaubon
Aalsmeer - Ook in juni hebben de 
Bloemenzegelwinkeliers getrak-
teerd. Deze keer zijn cadeaubonnen 
uitgereikt aan totaal twintig spaar-
ders of plakkers. De gelukkigen zijn: 
P. Baars uit Sportlaan 50, N. Bies-
heuvel aan Aalsmeerderdijk 484 in 
Rijsenhout, A.F. Binkhorst uit Swee-
linckstraaat 31, E. de Boer uit Op-
helialaan 23, Wil Buis-Burger van 
Aalsmeerderweg 245, A. Combee 
uit Chrysantenstraat 12, Leo en Yvon 
Eveleens van Uiterweg 339, Guyt 

van Zwarteweg 143, L. van de Laar-
se aan Aarbergerweg 17 in Rijsen-
hout, A. Nap uit Haya van Someren-
straat 39, A.N. van Oudenallen uit 
Kamperfoeliestraat 42, A. Rooden-
rijs aan Zwarteweg 17, M.C. Schal-
ler uit Rozenstraat 61, Schreuder 
uit Zijdstraat 15a, N. Stubbe-Spaar-
garen uit Emmastraat 21, E. Teeu-
wen-Voogt uit Pasteurstraat 25, M. 
Tromp uit Hortensialaan 30a, B. van 
Veen uit Ketelhuis 60 en C. Vreeken-
Sneeuw uit Molenpad 30.

Goede bandenspanning van belang
Profile Tyrecenter stuurt 
Nederland veilig weg op
Aalsmeer - Eén op de drie vakan-
tiegangers controleert bandenspan-
ning niet voor vertrek. Ruim 30% 
van de Nederlandse vakantiegan-
gers is dus met een onjuiste ban-
denspanning op pad gegaan. Dit 
blijkt uit steekproeven bij een aan-
tal grensovergangen, die op initia-
tief van de ANWB Wegenwacht zijn 
gehouden. Profile Tyrecenter voerde 
de bandencontroles uit en bracht 
waar nodig de banden op de juiste 
spanning. In enkele gevallen kreeg 
de vakantieganger zelfs het advies 
de banden van het voertuig zo snel 
mogelijk te vervangen. Bijna 400 va-
kantiegangers bezochten de zoge-
naamde vakantieservice informa-
tiepunten. Vakantiegangers kon-
den hun auto en caravan 2 en 9 ju-
li voor een laatste (banden)contro-
le aanbieden op de parkeerplaatsen 
Hazeldonk op de A16 bij Breda en 
Knuvelkes langs de A2 bij Eijsden. 
Zij maakten gebruik van de moge-
lijkheid om de bandenspanning en 
het bandenprofiel te laten contro-
leren door Profile Tyrecenter die op 
elke locatie aanwezig was met een 
servicevoertuig. In ruim 30% van al-
le gevallen mankeerde er wel iets 
aan de banden van een auto of ca-
ravan. Indien nodig vulden de me-
dewerkers van Profile Tyrecenter de 

‘slappe bandjes’ met stikstof, waar-
door mensen de reis weer veilig 
konden vervolgen. De juiste ban-
denspanning is van belang voor de 
verkeersveiligheid en het milieu en 
vormt ook een vast onderdeel van 
de APK-keuring. Onjuiste spanning 
zorgt voor een verminderde weglig-
ging, snellere slijtage van de ban-
den en een hoger brandstofver-
bruik. Bovendien wordt de remweg 
bij een te lage bandenspanning on-
nodig langer. “Rijden met te zachte 
banden kost zo’n 100 euro per jaar 
meer”, aldus Harm Nieboer, direc-
teur Retail Profile Tyrecenter. “Het is 
raadzaam de banden voor een gro-
te reis te controleren. Het advies is 
om de bandenspanning te controle-
ren bij koude banden, dat wil zeg-
gen als er niet meer dan 3 kilome-
ter is gereden. Anders is het raad-
zaam 10 minuten te wachten tot 
de banden zijn afgekoeld. De juis-
te bandenspanning wordt weerge-
geven in het instructieboekje van de 
auto of op een sticker op de deur-
stijl of het tankklepje. Maar deze is 
ook te raadplegen via www.profile-
tyrecenter.nl/bandenspanningsta-
bel. Draai de ventieldopjes na het 
vullen weer goed vast. Deze houden 
namelijk vuil uit het ventiel en lucht 
in de band.”

Familie Van Heek klant van 
de maand bij Auto Maas
Aalsmeer - Zaterdag 9 juli heeft 
Auto Maas uit Aalsmeer wederom 
een klant bedankt voor zijn loyali-
teit. Deze keer ging de prijs naar de 
heer en mevrouw van Heek uit Ku-
delstaart. Jan van Heek is vanuit de 
werkplaats gekozen als klant maand 
vanwege de gezelligheid die hij 
brengt als hij de werkplaats binnen-
komt. Jan maakt een praatje, over 

sport, auto’s , z’n zoon, kleinkin-
deren, enz. Het maakt Jan niet uit. 
Hij is van alles op de hoogte. Heel 
belangrijk voor de monteurs in de 
werkplaats. Casper van der Geest, 
chef werkplaats, heeft aan Jan een 
TW steel horloge uitgereikt en me-
vrouw van Heek getrakteerd op een 
bos bloemen. Beiden waren heel blij 
met de cadeaus.

Deborah Harting naar Mexico
Veel animo loodsverkoop
Aalsmeer - De loodsverkoop bij 
Harting aan de Uiterweg afgelopen 
zaterdag 9 juli bleek niet tegen do-
vemansoren gezegd. Gelijk bij aan-
vang om 10.00 uur was het druk en 
met name waren de ogen gericht 
op de Zodiac rubberboot met bui-
tenboordmotor voor de interessan-
te prijs van 550 euro en de comple-
te jeugdzeilboot met stallingtrailer 
voor de weggeefprijs van 450 euro. 
Beiden vonden heel snel nieuwe en 
natuurlijk blije eigenaren, maar er 
was nog veel meer te koop. Heerlijk 
neuzen konden de bezoekers tus-
sen de vele boeken, het gevarieerde 
assortiment curiosa en onder ande-

re sieraden en tientallen videospel-
len. Nagenoeg alle bezoekers gin-
gen met wel iets naar huis, het was 
tot slot voor een goed doel. De op-
brengst is namelijk geheel bestemd 
voor Deborah Harting, die binnen-
kort op vrijwillige basis gaat werken 
in het kindertehuis Pilar de Esperan-
za in Mexico. Deborah wil bij deze 
iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd. Reken maar dat zij 
het opgehaalde geld goed gaat be-
steden. Onder andere voor de bouw 
van een leslokaal voor het kinder-
tehuis. Kijk voor uitgebreide in-
formatie op www.deborahharting. 
wordpress.com.

Bouwen, renoveren en activiteiten met kinderen

Aalsmeerse jongeren op 
werkvakantie in Mexico
Aalsmeer - Vele Aalsmeerders 
hebben het hart op de goede plek 
als het aankomt op het bieden van 
hulp in ontwikkelingslanden. Zo ook 
een groep van negen jongeren, die 
op 18 juli voor drie weken vertrekt 
naar een arm gebied in Mexico om 
daar te gaan helpen bij een kinder-
tehuis. In 2008 gingen Annamarie 
Noordhoek en Martijn en Barbara 
Jongkind met een groep van dertien 
jongeren al naar deze plek en de-
ze zomer keren ze met zes ‘nieuwe-
lingen’ terug. Vanuit de Dorpskerk, 
Open Hof Kerk en de Oosterkerk 
kennen ze elkaar en ze gaan samen 
deze dankbare uitdaging aan. Tom 
Kolkman, Niels de Niet, Ruben van 
Elswijk, Sjors Rijkmans en de zussen 
Kim en Anne van Willigen gaan voor 
de eerste keer naar Mexico en heb-
ben er veel zin in. De bestemming 
is kindertehuis Pilar de Esperanza in 
de stad Reynosa, in het noorden van 
Mexico tegen de grens van Ameri-
ka. Dit kindertehuis is bekend met 
onze gemeente, want de Aalsmeer-
se Paulien Naber woont en werkt er 
al twaalf jaar en in augustus vertrekt 
Deborah Harting voor twee jaar om 

er onderwijs te geven.
De ‘Mexico-groep’ gaat helpen 
met onder andere het bouwen van 
twaalf varkenshokken. Varkens 
houden is belangrijk voor het tehuis, 
want naast het zelf kunnen eten van 
het vlees, kunnen ze het ook in de 
verkoop aanbieden en dus geld ver-
dienen. Ook gaan ze verschillende 
leuke activiteiten met de kinderen 
ondernemen, zoals een spelletjes-
dag of een dagje strand of zwem-
bad. Het is daar ook vakantie, dus 
er is veel behoefte aan de kinderen 
een leuke dag te bezorgen. 

Omdat het tehuis niet alleen maar 
hulp wil ontvangen, maar ook ge-
ven, nodigen ze ieder jaar zieke kin-
deren uit om een dag mee te genie-
ten van de activiteiten. Dit jaar ko-
men er kinderen met kanker naar 
Pilar de Esperanza en de Aalsmeer-
se jongeren gaan meehelpen om 
ze een onvergetelijke tijd te ge-
ven. Omdat er erg veel te doen is, 
zal de groep flexibel moeten zijn, 
want naast de geplande acties, zal 
er meer op hun bordje komen, zo-
als renovatiewerkzaamheden en an-

dere hand- en spandiensten. Maar 
de jongeren tussen de 16 en 26 jaar 
staan er voor open en hopen dat ze 
zo veel mogelijk kunnen betekenen 
voor de kinderen. 
De afgelopen tijd hebben ze ver-
schillende sponsoracties op touw 
gezet om geld in te zamelen voor 
het tehuis. Op Koninginnedag ver-
kochten ze bloemen en planten, die 
ze hadden gekregen van kwekers 
en dat bracht een mooi bedrag op. 
Ook organiseerden ze twee Mexi-
co-diners in gebouw Irene voor res-
pectievelijk 100 en 70 personen. 
Het sponsorbedrag werd aangevuld 
door collectes en giften en de groep 
mag met het mooie bedrag van bij-
na 14.000 euro naar Mexico gaan.  
Dinsdagavond waren de enthousi-
aste jongeren bij Radio Aalsmeer 
tijdens het programma ‘An en Aad’ 
om de luisteraars te informeren over 
hun plannen. Annamarie was één 
van de presentatoren en riep ie-
dereen op om geld voor het kinder-
tehuis te doneren.  Meer weten of 
geld doneren? Stuur dan een email 
naar reynosa.mexico@gmail.com.
Door Ilse Zethof

4 Boormachines 
uit schuur weg
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 5 op donderdag 6 juli heeft een 
insluiping plaatsgevonden in een 
schuur aan de Oosteinderweg. De 
dieven zijn er vandoor gegaan met 
vier koffers met hierin accuboorma-
chines. 

Subsidie Toonkunstkoor 
voor 9/11 concerten
Aalsmeer - Onlangs heeft Het Ko-
ninklijk toonkunstkoor Aalsmeer 
5000 euro subsidie toegewezen ge-
kregen van het Schipholfonds. Het 
bedrag is bestemd voor de 9/11 
concerten die het koor gaat uitvoe-
ren op 10 en 11 september, tien jaar 
na de ramp met de Twin Towers in 
New York. Het uit te voeren werk is 
het Requiem van de Noorse compo-
nist Iver Kleive dat onder andere op-
gedragen is aan de slachtoffers van 
9/11. Het Requiem is een imposant 
werk voor koor, orgel en twee solis-
ten. Kleive zelf zal het orgel komen 
bespelen tijdens de concerten. 
Op zaterdag 10 september om 20.15 
uur wordt het werk uitgevoerd in 
de Karmelkerk aan de Stommeer-
weg in Aalsmeer en op zondag 11 
september om 20.15 in de Wester-
kerk in Amsterdam. De uitvoerin-
gen zijn een Nederlandse premiè-

re. Kleive wilde beginnen met com-
poneren op 11 september 2001, op 
die dag vond echter de aanval op 
de Twin Towers plaats. Het compo-
neren was voor hem toen onmoge-
lijk. Enkele jaren eerder had hij ook 
zijn zoon verloren. Hij voltooide het 
werk uiteindelijk pas in augustus 
2002. Hij heeft het requiem opge-
dragen aan de slachtoffers van de 
aanval op de Twin Towers, aan zijn 
overleden zoon en aan de slachtof-
fers van oorlogsgeweld. In Noorwe-
gen is Iver Kleive een bekende com-
ponist en organist. 
In 2008 bespeelde hij het orgel tij-
dens de uitreiking van de Nobelprijs 
voor de vrede. Tevens is hij dirigent 
van het Oslo Bach koor, waarvan 
achttien zangers ons koor komen 
ondersteunen. Algemene informa-
tie en kaarten: www.toonkunstkoor-
aalsmeer.nl

Summer Dance: Geslaagd
Aalsmeer - Zowel de politie als de 
organisatie van de Summer Dance 
Party kijken terug op een geslaag-
de en goed verlopen editie van dit 
druk bezochte en gezellige open-
luchtfeest aan het water. Zo’n 2000 
mensen genoten afgelopen zater-
dag in de avond van swingende 
muziek van bekende dj’s als Tony 
Cha Cha, Real El Canario en Marcel 
Woods. Het avondprogramma werd 
geopend door de winnaar van de 

dj-contest Daniel Sticious. Anders 
dan andere jaren begon de Summer 
Dance al in de middag met achter 
de draaitafels de dj’s Franky Rizar-
do en Nicky Romer. Het middagpro-
gramma is redelijk bezocht, de har-
de wind heeft misschien publiek te-
gen gehouden om te gaan. In de 
avond ging gelukkig de wind iet-
wat liggen en stroomde het publiek 
massaal naar het eiland. Summer 
Dance Party: Opnieuw geslaagd!

Zangeres Sasja 
Brouwers beste 
nieuwkomer?
Aalsmeer - Onderdeel van Buma 
NL is Sterren.nl, speciaal voor de 
Nederlandstalige muziek. Nieuw is 
de sterrenaward en hiermee wor-
den artiesten en auteurs uit het Ne-
derlandstalige segment onderschei-
den. 
Met de award willen de TROS en 
Buma Cultuur het behoud van de 
Nederlandstalige muziekcultuur 
waarborgen en musici en auteurs in 
dit genre stimuleren. Frank Helmink, 
directeur Buma Cultuur: “Deze sa-
menwerking zorgt ervoor dat één 
keer per jaar alle ogen gericht zijn 
op een van de belangrijkste muziek-
stromingen van Nederland. Sterren.
nl ziet het als haar taak dit culturele 
erfgoed voor het grote publiek toe-
gankelijk te maken én te houden.” 
Paul Siteur, hoofd van de digita-
le muziekzender: “De TROS onder-
steunt al ruim 40 jaar de Nederland-
se muziek en artiesten en zal dat 
blijven doen.” Er zijn onder andere 
awards te winnen in de categorieën: 
beste zanger, beste zangeres, beste 
auteur, beste groep, beste nieuwko-
mer en beste single. De Aalsmeer-
se zangeres Sasja Brouwers is door 
Buma.nl voorgedragen als beste 
nieuwkomer. Haar nieuwe single ‘Jij 
bent de liefde van mijn leven’ staat 
inmiddels in de Top 100. Ook zanger 
Jan Leliveld uit Aalsmeer is voorge-
dragen. Stem ook op deze dorpsge-
noten en gun hen deze opsteker. Ze 
werken er beiden keihard voor!

Vragen PvdA over bijna-
botsingen vliegtuigen
Streek - Naar aanleiding van een 
aantal recente berichten over bijna-
botsingen tussen vliegtuigen stelt 
de PvdA in Provinciale Staten van 
Noord-Holland schriftelijke vragen 
aan het College van B&W. Sinds 1 
november 2009 is de provincie be-
voegd gezag over de niet-nationa-
le luchtvaart. De PvdA wil weten op 
welke wijze dit wordt ingevuld. Op 5 
juni 2011 schreef Alkmaar op Zon-
dag over een bijna-botsing tussen 
een reclamevliegtuig en een lijn-
toestel opweg naar Schiphol bo-
ven Alkmaar. Volgens de krant is 
Alkmaar ontsnapt aan een grote 
ramp. Op 13 januari 2010 schreef 

het Noordhollands Dagblad over 
een bijna-botsing op het zweef-
vliegterrein in Castricum tussen een 
zweefvliegtuig en een sportvlieg-
tuig. PvdA-statenlid Gohdar Mas-
som: “Voor de PvdA staat de vei-
ligheid voorop. Wij willen daarom 
weten op welke wijze de provincie 
haar nieuwe rol als bevoegd gezag 
voor de niet-nationale luchtvaart in-
vult. Is er bijvoorbeeld een Provinci-
ale Luchtvaartregeling? En op wel-
ke manier wordt daarin het gevaar 
van botsingen zoveel mogelijk voor-
komen? Op onder meer die vragen 
willen wij graag een antwoord van 
Gedeputeerde Staten.”



Veel nieuwe contacten gelegd
Feest Citroenvlinderstraat
Aalsmeer - Ter hoogte van Citroen-
vlinderstraat nummer 70 is op zater-
dag 12 juni een buurtfeest gehou-
den voor de hele Citroenvlinder-
straat. Nu de hele straat bewoond 
is en de laatste bewoners ook ge-
setteld zijn, werd het tijd voor een 
gezamenlijk straatfeest. Reeds 
vier keer eerder is met succes een 
straatfeest gehouden. Dit jaar was 
dus de lustrum editie. De gemeente 
Aalsmeer heeft na wat aandringen 
van de bewoners een mooi bedrag 
aan subsidie beschikbaar gesteld. 
Door de organisatie waren spring-
kussen, limbodanspalen en zak-
slaan arena’s opgesteld voor actief 
vermaak. Diverse bewoners hebben 
tenten, tafels, stoelen, grijze bakken, 
elektra en barbecues beschikbaar 
gesteld. In de straat bleek zelfs een 
professionele DJ met dito appara-
tuur te wonen. Alle bewoners had-
den zelf eten en drinken meegeno-
men. Van heerlijke gehaktballen tot 
complete salades, een biertap en 
heerlijke prosecco. Kortom alle in-
grediënten voor een knalfuif waren 
aanwezig. Het werd ook nog eens 
prachtig weer en de dag en nacht 
konden niet meer stuk. Na de bit-
terballen kwam als klap op de vuur-

pijl ook nog de ijscoman langs voor 
een verfrissende versnapering. Al-
le buren hebben een gezellige mid-
dag en avond gehad, de kinderen 
hebben heerlijk samengespeeld en 
er zijn vele nieuwe contacten ge-
legd tussen de bewoners. Dit gold 
met name voor de buren, die niet di-
rect naast elkaar wonen. In de zak-
sla arena werden heel wat verschil-
len van inzicht hardhandig bijge-
legd, doch er is geen blijvend let-
sel ontstaan en zo hoort het ook! Op 
een bord en wat bestek na was al-
les de volgende ochtend keurig op-
geruimd. 
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Minicursus zomerlezen
Knuffelallochtoon of erkend 
acteur in bieb Stadsplein
Amstelveen – Vanaf midden jaren 
negentig is migrantenliteratuur hot 
en vinden de boeken van de schrij-
vers met een Marokkaanse achter-
grond gretig aftrek bij het Neder-
landse publiek. Op zaterdag 16 ju-
li staat de vraag ‘Knuffelallochtoon 
of erkend auteur’ centraal tijdens de 
2,5 uur durende literaire minicursus 
zomerlezen in Bibliotheek Amstel-
veen Stadsplein. Wat zijn de thema’s 
van schrijvers als Abdelkader Bena-
li, Naima El Bezaz, Said El Haji, Ha-
fid Bouazza en van een heuse nep-
Marrokaan. Zijn zij wel zo geluk-
kig met de benaming Marokkaans 
auteur? Wat is de literaire kwaliteit 
van hun werk? En zijn ze anno 2011 
nog steeds succesvol? De ontwik-
keling van de belangrijkste auteurs 
en hun werk van toen tot nu komen 
aan bod. Aan de hand van een film-
fragment van een van de verfilmde 
romans, het bespreken van boek-
omslagen en door het uitvoeren 
van diverse opdrachten wordt ant-
woord gegeven op al deze vragen. 
Na afloop van zomerlezen krijgen 
de deelnemers een lijst met lees-
suggesties mee voor de rest van zo-
mer. De cursus wordt gegeven door 
Drs. Marieke Smeenk MA. Zij stu-
deerde Europese Studies, Franse 
taal- en letterkunde (cum laude) en 

de researchmaster Literary Studies 
(cum laude). Vervolgens bestudeer-
de zij gedurende anderhalf jaar de 
Nederlandstalige Marokkaanse li-
teratuur tijdens een aio-project aan 
de Universiteit van Amsterdam. Ver-
der is zij werkzaam als redacteur 
voor diverse uitgeverijen en als taal-
trainer Frans. De minicursus zomer-
leven op 16 juli is van 14.00 tot 16.30 
uur. Meer informatie en reserveren 
via www.amstelland-bibliotheken.nl 

De schrijver Abdelkader Benali.

Historische molens en gemalen
Erfgoedroute: Wandelen of 
fietsen in Noord-Holland
Aalsmeer - Om 1 juli heeft Com-
missaris van de Koningin in Noord-
Holland, Johan Remkes, samen 
met de voorzitter Rob van der He-
ijden van de Stichting HollandRou-
te de gelijknamige erfgoedroute ge-
opend. De HollandRoute is aange-
legd om toeristen in Amsterdam en 
omgeving beter over de regio te ver-
spreiden. Op deze manier ervaren 
ze dat er buiten de stad Amsterdam 
ook diverse bezienswaardigheden 
de moeite van het bezoeken waard 
zijn. De HollandRoute loopt nu door 
de volgende tien gemeenten van de 
metropool: Zaanstad, Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Haarlem, Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. 
“Samenwerking is de kern van het 
succes in de toeristische econo-
mie in deze regio. De locaties van 
de HollandRoute zijn goed ontsloten 
en deze bewegwijzering naar erf-
goed maakt het geheel compleet”, 
aldus Remkes. In totaal beslaat de 
HollandRoute 135 kilometer. Duide-
lijke bewegwijzering langs de rou-
te brengt toeristen en recreanten 
langs een gevarieerd aanbod aan 
erfgoedattracties, zoals historische 
molens, gemalen, handelsbeurzen, 
oude fabrieken, vervoersmusea, for-
ten, historische musea en de bloe-

menveiling van Aalsmeer. Ook spe-
ciale plekken om te eten, drinken en 
slapen zijn langs de HollandRoute te 
vinden. Zo kun je bijvoorbeeld loge-
ren in diverse historische gebouwen 
of eten in restaurant op een oude 
Spoorbrug. Afgezien van de hoofd-
route over land, is er ook een hoofd-
route over water voor staande mast 
schepen. Daarnaast zijn er ruim 50 
themaroutes voor wandelaars en 
fietsers en 10 vaarroutes in ontwik-
keling die op de hoofdroutes aan-
sluiten. Ongeveer 25 wandel- en 
fietsroutes zijn vanaf heden al be-
schikbaar via de vernieuwde web-
site op www.hollandroute.com. De 
rest volgt de komende maanden. Op 
de vernieuwde website kan de be-
zoeker een locatie op de landkaart 
aanklikken die hem leidt naar meer 
informatie, in het Nederlands of En-
gels, over de erfgoedlocatie. De rou-
tes zijn met gps te fietsen en wan-
delen en zijn ook opgenomen in de 
HollandRoute Gids. De HollandRou-
te is op Europees niveau één van de 
15 Europese routes die onder het 
European Route of Industrial Heri-
tage (ERIH) vallen. De overige Eu-
ropese erfgoedroutes zijn onder an-
dere in het Rurhgebied en het Sau-
erland in Duitsland en South Wales 
in Engeland.

Aalsmeer - Als afsluiting van het 
seizoen heeft Het Bindingkoor op-
getreden in Haarlem. De hele week 
was er een korenfestival gaande. 
Het Bindingkoor zong in twee van 
de vele Hofjes die Haarlem rijk is. 
Optreden in de buitenlucht was Het 
Bindingkoor niet zo gewend, maar 
het is goed bevallen. 

Na deze leuke afsluiting houdt Het 
Bindingkoor zomervakantie. De re-
petities beginnen weer op don-
derdag 1 september. Allereerst 
gaat geoefend worden voor het 
kerstconcert met dit jaar als the-
ma ‘Maria’. Meer informatie over 
het Bindingkoor is te vinden op  
www.debinding.nl.

Zomervakantie voor Bindingkoor
Buitenconcert bevalt goedNieuw beroepsopleidingcentrum

Henk Helsloot centraal in 
feest in Capao Bonito
Aalsmeer - Feest in Capão Bonito
Op 19 juni was het groot feest in de 
Braziliaans stad Capão Bonito. In 
dat feest stond Henk Helsloot cen-
traal, de oprichter en leider van het 
Cas, het Centro de Assistência So-
cial. Dit centrum biedt opvang en 
scholing aan kansarme kinderen en 
jongeren uit Capão Bonito en om-
geving. Er wordt wel vaker feest ge-
vierd in Brazilië, in Capão Bonito en 
ook in het centrum, maar de aanlei-
ding voor het feest van 19 juni was 
wel een heel bijzondere. Op die zon-
overgoten zondag werd de opening 
gevierd van het Cras-gebouw. Cras 
staat voor beroepsopleiding voor 
kinderen van 14 tot 17 jaar en is een 
openbare instelling. Met die ope-
ning zette Henk Helsloot een nieu-
we en volgende stap op een weg 
die hij al tientallen jaren bewan-
delt. Een weg die begon toen Hel-
sloot zich als priester in Brazilië ves-
tigde en die, langs toppen en dalen, 
inmiddels geleid heeft tot een cen-
trum waar in de loop der tijd dui-
zenden kinderen van basale beno-
digdheden als eten, drinken en on-
derdak werden voorzien. Ook nu, el-
ke dag nog, biedt het centrum aan 
honderden kinderen veiligheid, ge-
borgenheid en perspectief op een 
toekomst die voor hen al verloren 
leek voordat die had kunnen begin-
nen. De opening van het Cras-ge-
bouw vond onder grote belangstel-
ling plaats en werd ingeleid met een 

mis die door Henk zelf geleid werd 
in een kerk die uitpuilde van de gas-
ten. Er waren zoveel belangstellen-
den dat velen genoegen moesten 
nemen met een plek in één van de 
tenten die buiten de kerk waren op-
gezet en waar zij de dienst konden 
volgen op videoschermen. Het ge-
meentebestuur had gezorgd voor 
een uitnodiging en het vervoer van 
de gasten naar de kerk en ook voor 
een ontbijt, zodat het niemand aan 
iets ontbrak. Onder de gasten waren 
de nodige hoogwaardigheidsbekle-
ders, maar er waren vooral veel kin-
deren en volwassenen die Helsloot 
kennen van een verblijf of opleiding 
op het centrum. 

Een aantal familieleden van Henk 
was speciaal voor deze gelegen-
heid naar Capão Bonito afgereisd 
en werd tijdens de bijeenkomst aan 
de aanwezigen voorgesteld. Na de 
kerkdienst onthulde Helsloot, op-
nieuw onder grote belangstelling, 
een plaquette van het Cras-gebouw 
dat zijn naam draagt. Dit gebeurt bij 
hoge uitzondering. Normaliter wordt 
een dergelijke geste pas gedaan na 
het overlijden van de betrokkene. 
De aanleiding om hiervan af te wij-
ken is de grote verdienste van Hel-
sloot voor de stad en haar bevolking. 
Meer informatie over het werk van 
Henk Helsloot en mogelijkheden 
hem daarin, financieel, te steunen:  
www.handreikingoveroceanen.nl. Bedankje van Soundsation

Aalsmeer - Popkoor Soundsation 
hield op 5 juli haar laatste repetitie 
van dit seizoen. Het afgelopen sei-
zoen is hard geoefend onder leiding 
van de enthousiaste dirigente Irma 
Hogenboom. Er is inmiddels een 
aardig repertoire opgebouwd. Daar 
bevinden zich recente popsongs on-
der, zoals Sweet Goodbyes van Kre-
zip en This is the life van Amy Mac-
Donald, maar ook klassiekers, zo-
als Nothing else matters van Me-
tallica. Traditiegetrouw was de laat-
ste avond geen gewone repetitie, 
maar een bonte avond. Veel koorle-
den lieten, al dan niet verkleed, hun 
kunsten horen en zien. Er was weer 
veel talent te bewonderen. Tussen-
door en er na werd er flink op los 
gedanst. Dat alles uiteraard met een 
drankje en een hapje. Bij de oprich-
ting van Soundsation in het voor-

jaar van 2010 had Leo van Erp van 
de Oude Veiling het koor spontaan 
geholpen door de bovenzaal aan 
te bieden als repetitieruimte . Met 
veel plezier repeteert Soundsati-
on hier. Het zaaltje heeft een goe-
de akoestiek en na afloop is het nog 
lang gezellig. Het was tijd om Leo in 
het zonnetje te zetten. Hij werd toe-
gezongen met een door koorlid Ri-
na Selser gemaakte tekst op het lied 
Dansen op de vulkaan van de Dijk. 
Leo was er zichtbaar verlegen mee. 
Daarna is nog een cadeau overhan-
digd en werd Leo door voorzitster 
Laila van Koldenhoven bevestigd in 
de orde van Soundsation. Het bleef 
nog lang onrustig in de Marktstraat. 
Soundsation houdt voorlopig va-
kantie. In het nieuwe seizoen zal het 
repertoire tot concert-omvang ge-
groeid zijn.

Aalsmeer - Op de foto de daders van de illegale peurwedstrijd. Er is maar 
één paling boven gehaald. Een exemplaar van slechts 20 centimeter, die na 
meting direct weer in de Westeinderplassen teruggezet is. De peurders heb-
ben wel een leuke en zeer mooie avond beleefd. Rond half een waren de ‘vis-
sers’ weer aan de wal .

1 Paling na illegaal peuren!

Speciale presentatie 3 september
Plezierboten van Verhoef 
bij Westeinderhavendagen
Aalsmeer - Zaterdag 3 september 
staan de Westeinderhavendagen in 
het teken van Verhoef. Dit in ver-
band met het 70 jarig bestaan van 
dit bekende bedrijf uit Aalsmeerder-
brug. Bekend van de vrijeval red-
dingboot welke al jaren hoog bo-
ven de ringvaart hangt, maar zeker 
ook zo bekend door de vele uitvoe-
ringen van plezierboten die in het 
verleden zijn gebouwd en die nog 
dagelijks de Westeinderplassen en 
andere wateren bevaren. De orga-
nisatie van de Westeinderhavenda-
gen wil daarom zo veel mogelijk ver-
schillende types plezierboten bij el-

kaar krijgen en hoopt daarom dat 
vele trotse bezitters van een Ver-
hoef boot zich zullen aanmelden om 
deel te nemen aan deze dag. De bo-
ten komen te liggen aan een spe-
ciale steiger bij Jachthaven ’t Drijf-
huis aan de Uiterweg waar de bo-
ten goed te bezichtigen zijn. Het 
is de bedoeling dat het bedrijf zelf 
met een grote vrijeval redding-
boot komt, die dan ook bezichtigd 
kan worden. Aanmelden kan via  
promotie@aalsmeerwesteinder.nl 
onder vermelding van naam, tele-
foonnummer, type en afmeting van 
de boot en eventueel een foto.

Prima scores jonge groep muzikanten

Jachthoornkorps presteert 
goed in Duitsland!
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
heeft het Showjachthoornkorps uit 
Kudelstaart deelgenomen aan het 
grootste muziekfestival van Europa. 
In Rastede, Duitsland kwamen mu-
zikanten uit heel Europa samen om 
van vrijdag tot zondag deel te ne-
men aan dit festival. Topbands uit 
Duitsland, Nederland en een spe-
ciale showband uit Thailand lieten 
hun shows zien. Het Jachthoorn-
korps deed mee aan twee discipli-
nes. Op zaterdag was er de mars-
wedstrijd. Twee muziekstukken wer-
den marcherend uitgevoerd en ver-
volgens één muziekstuk stilstaand 
voor de jury en het publiek. Dit op-
treden ging goed en de leden van 
het Jachthoornkorps hadden er een 
goed gevoel over. Zaterdagavond 
was een grote finale met de op-
komst van alle deelnemende korp-
sen. De tribunes zaten helemaal 
vol en dat zijn dan ongeveer 1200 
mensen die daar zitten. Het Jacht-
hoornkorps had voor deze finale be-
dacht dat het wel leuk zou zijn als 
de voorste rij van het korps zou be-
staan uit de nieuwe jeugdleden. Dit 
vond het publiek ook heel leuk, het 
korps werd onthaald met een warm 
applaus en luid gejoel. De avond 
werd afgesloten met een spetterend 
vuurwerk. Zondag was de dag van 
de showwedstrijden. Kudelstaart 

deed mee aan de discipline marspa-
rade, dit is marcheren met wat leuke 
figuren er in verwerkt. Ook dit op-
treden ging goed, de figuren kwa-
men goed uit de verf. Zondagmid-
dag was het de beurt aan de gro-
te showbands. Acht bands hadden 
zich geplaatst voor de grote show-
finale en zij gingen strijden voor de 
titel Europees kampioen show and 
marchingband. Nederland had één 
deelnemer, Beatrix uit Hilversum. 
Verder grote bands uit Duitsland, 
Polen en de showband uit Thai-
land. Schitterende optredens, groe-
pen van 80 tot 120 muzikanten ga-
ven swingende shows weg. 
Vervolgens kwam de prijsuitrei-
king waar natuurlijk met span-
ning naar toe werd geleefd. Zou 
het jachthoornkorps hoog eindi-
gen? Voor de marswedstrijd 75 pun-
ten en voor de marsparade 76 pun-
ten. Een prima score voor een jon-
ge groep muzikanten, die het pri-
ma naar hun zin hebben gehad. Bij 
de showwedstrijden werd Beatrix 
Hilversum tweede en ging de eer-
ste prijs naar showband Pataya 
uit Thailand. Voor het Jachthoorn-
korps een prima weekend, op naar 
volgend jaar. Voor een sfeerim-
pressie van het weekend staan 
binnenkort foto’s op de website  
www.showjachthoornkorps.com.
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Zomerfeest Woelige Nest
Aalsmeerderbrug - De zomer is 
begonnen. Een goede reden voor 
kinderdagverblijf Het Woelige Nest 
om een zomerfeest te organiseren! 
Dit feest zal in het teken staan van 
het Zandkasteel en wordt gehou-
den op zaterdag 16 juli. Loop eens 
binnen en kom sfeer proeven. Van 
10.30 tot 13.00 uur is iedere belang-
stellende van harte welkom. Het 

belooft een leuke ochtend te wor-
den. Het programma heeft te ma-
ken hebben met zand en strand en 
er worden meerdere leuke activitei-
ten georganiseerd voor zowel jon-
gere als oudere kinderen. Tussen 
12.00 en 13.00 uur wordt een pick-
nick gehouden. Het Woelige Nest 
is te vinden aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug.

Leuke en leerzame ochtend
Brandweer bij Gremlins
Rijsenhout - Op 30 juni is de 
brandweer op bezoek geweest bij 
kinderdagverblijf Gremlins. Rond 10 
uur in de morgen kwamen de twee 
stoere brandweermannen Jacco 
en Mark aanrijden met hun brand-
weerwagen. Wat vonden de kinde-
ren het spannend!
Dankzij het thema brandweer waar 
de leidsters van het kinderdagver-
blijf de hele maand juni aandacht 
aan besteed hebben door verhaal-
tjes te vertellen, te knutselen en 
spelletjes te spelen, wisten de kin-
deren al veel van het onderwerp. De 
mannen hadden van alles mee ge-
nomen om te laten zien en de kin-

deren mochten zelfs even de jas en 
helm van de brandweer passen, wat 
een paar stoere kinderen ook durf-
den! Nadat de mannen het een en 
ander verteld hadden gingen we 
richting de brandweerwagen. Even 
kijken hoe alles er daar vanbinnen 
uit ziet. Dat zie je ook niet elke dag! 
De slangen werden uitgerold en de 
kinderen mochten aan de slag om te 
oefenen met brandjes blussen. Als 
klap op de vuurpijl mochten de kin-
deren ook nog even een rondje in 
de brandweerwagen door Rijsen-
hout rijden. De ochtend was leer-
zaam, spannend, maar vooral erg 
leuk om mee te maken.T-shirt pimpen en broodjes 

bakken op Binding Zolder
Kudelstaart - Afgelopen dinsdag 
in de inloop op de Binding Zolder 
goed bezocht. Er was genoeg te 
doen deze middag. De creatieve tie-
ners pimpen een wit t-shirt met vro-
lijke kleuren. Anderen gaan brood-
jes bakken.
Tijdens het rijzen van het brood 
wordt het grote vertrouwens-
spel gespeeld. Dit spel is gemaakt 
door de stagiaires Anjuli en Yvet-
te. Er wordt gesproken over pes-

ten, over waar je goed in bent en 
wat je vervelend vindt. Uiteindelijk 
was het een leerzame en superge-
zellige middag en wilden de tieners 
nog helemaal niet naar huis toen de 
ouders hen kwamen ophalen. Vol-
gende keer gewoon wat langer blij-
ven dus!  Wie zin heeft om ook eens 
naar de Binding te komen kan de si-
te www.debinding.nl bekijken met 
hierop een overzicht van alle Bin-
dingactiviteiten. 

Rebekka Boelen, Lianne van Weerdenburg en Jarick van der Laarse laten na 
het afsluiten van de gevorderde cursus blokfluiten enthousiast hun certifi-
caat zien. 

Drumfanfare Melomanie
Blokfluitleerlingen sluiten 
seizoen af met certificaat
Rijsenhout - Ook dit jaar hebben 
leerlingen van Drumfanfare Melo-
manie hun blokfluitseizoen afgeslo-
ten met het behalen van een certifi-
caat. Voor de beginnerscursus wa-
ren dit Amanda Spaargaren, Thara 
Kleijberg, Brian Helmhout en Gaby 
Stieva. Bij de gevorderden blokfluit-
groep waren dit Hanna Alderden, 
Bram van ’t Hart, Jarick van der Laar-
se, Rebekka Boelen en Lianne van 
Weerdenburg. Jammer genoeg wa-
ren de middag van uitreiking Hanna 
en Bram niet aanwezig in verband 
met vakantie en schoolkamp. Na-
tuurlijk hebben zij het certificaat la-
ter gekregen. Op woensdagmiddag 
klonken niet alleen de tonen van 
blokfluiten door het dorpshuis, maar 
er werd ook gespeeld door leerlin-
gen op trompet en saxofoon. Ook 

Leolis Knook op trompet en Ellen 
Knook en Kitty van der Luit op saxo-
foon ontvingen een certificaat. Vol 
enthousiasme waren de leerlingen 
iedere woensdagmiddag actief met 
muziek bezig in Dorpshuis de Ree-
de en maakten goede flinke vorde-
ringen. Het welverdiende certificaat 
wat zij woensdagmiddag ontvingen 
was ondertekend door bestuur van 
de vereniging en natuurlijk ook door 
de instructeur. Bij het behalen van 
een certificaat hoort natuurlijk ook 
een bloemetje. Volgend seizoen zal 
Drumfanfare Melomanie zich weer 
inzetten voor het geven van blok-
fluitlessen voor zowel beginners als 
gevorderden.
Voor info: Kitty van der Luit, 
tel. 0297-328385 of mail naar
drumfanfaremelomanie@quicknet.nl.

Opbrengst wordt nu geteld!
Sponsorloop Samen Een 
voor school in Kenia
Aalsmeer - Vrijdag 8 juli jl. was een 
hele sportieve dag voor alle leer-
lingen van Samen Een. De jaarlijk-
se sportdag werd gehouden op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan. Voor 
de kleuters, voor de groepen 3 tot 
en met vijf en voor de bovenbouw 
vanaf groep 6 was er een apart par-
cours. Met balspelen en atletiekon-
derdelen werd fanatiek tegen el-
kaar gestreden. Als laatste deze 
dag werd de sponsorloop gerend. 
De ouders konden de kinderen ko-
men aanmoedigen, voordat ze hun 
kroost weer mee naar huis namen. 
Wat werd er gelopen door de kin-
deren. Door zoveel mogelijk rondjes 
te rennen kon de opbrengst alleen 
maar hoger worden. Deze is voor de 

helft bestemd voor culturele activi-
teiten van de school. En de ande-
re helft van de opbrengst gaat naar 
de bouw van drie leslokalen voor 
een school in Kenia. Met het Bos-
ton Children Centre heeft Samen 
Een een uitwisselingsverband. De 
Wilde Ganzen, een organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking, steunt 
de actie. Zij verdubbelen maar liefst 
de opbrengst voor het Boston Child-
ren Centre. Hoeveel het rennen van 
al die rondjes uiteindelijk dan ook 
opbrengt, sommige kinderen liepen 
maar liefst 13 keer de atletiekbaan 
rond, laat nog even op zich wachten. 
Het sponsorgeld wordt deze week 
door de kinderen bij hun sponsors 
opgehaald en daarna geteld.

Barbecue met elf tieners
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli heb-
ben elf tieners bij Binding Oost een 
gezellige barbecue gehad. Het weer 
gaf een zomers tintje. Allereerst 
werden twee salades gemaakt en 
stokbroden gesneden. De tieners 
hebben zelf het vlees gebakken op 
de barbecue. Met een lekker ijsje als 

afsluiting is de avond voorbij gevlo-
gen. 
Nog een paar activiteiten staan er 
op de maandkalender van juli. Kijk 
op www.debinding.nl voor de laat-
ste activiteiten, maar ook alvast naar 
de nieuwe activiteiten na de zomer-
vakantie. 

Tentoonstelling over chemie
Amsterdam - Tot en met 4 septem-
ber kun je naar het strand in Nemo, 
waar je in de surfshop supersterke 
materialen kan testen, geuren kan 
mixen in de cocktailbar, de geur 
van eeuwen geleden kan inade-
men en moleculen kan frituren in 
de frietkraam! Alle bijzondere din-
gen op dit strand hebben één ding 
gemeen. Ze hebben te maken met 
kleine deeltjes. Want alles, dus jij 
ook, bestaat uit deeltjes. Door goed 
te kijken naar hoe die deeltjes zijn 
opgebouwd en hoe ze samen wer-
ken, kun je een hoop van de dingen 
om je heen begrijpen. Deze deeltjes, 
die atomen en moleculen genoemd 
worden, bepalen hoe iets eruit ziet, 
hoe iets ruikt of hoe sterk iets is. 
In de natuur bestaat geen afval. Je 
kunt in de wereld om je heen nog 
steeds deeltjes aantreffen die al mil-
joenen jaren meegaan. Duurzaam 
zijn is dus helemaal niet zo bijzon-
der, het gebeurt overal om je heen 
en in je eigen lichaam. Hoe dat re-
cyclen werkt, wordt in een gedeel-
te van de tentoonstelling uitgelegd. 

Science Center Nemo is gehuis-
vest in het groenkoperen gebouw 
bovenop de Amsterdamse IJ-tun-
nel, aan Oosterdok 2, en ligt op on-
geveer 10 minuten loopafstand van 
Amsterdam Centraal Station. Ne-
mo is het grootste science center 
van Nederland met vijf etages vol 
doe- en ontdekdingen. Het aanbod 
is geschikt voor bezoekers van alle 
leeftijden. De zomertentoonstelling 
Chemie aan zee is iedere dag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.e-nemo.nl 

Jongens versus meisjes
Leuk eindfeest op Hoeksteen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond 
‘s avonds op het schoolplein en het 
grasveld van basisschool De Hoek-
steen een heel gezellig eindfeest 
plaats voor ouders en kinderen. 
Op een buitenpodium voerden kin-
deren, ouders en leerkrachten acts 
op waar volop van werd genoten. 
Alles stond in het teken van het 
thema jongens versus meisjes. Een 
deskundige jury reikte uiteindelijk 

de meisjes de wisselbeker uit. De 
avond werd besloten met een open-
luchtdisco voor de kinderen, terwijl 
de ouders zich vermaakten met een 
hapje en een drankje. 
Mede dankzij de door de ouders 
met zorg toebereide hapjes, het 
mooie weer en de ontspannen sfeer 
kan De Hoeksteen terugkijken op 
een feest dat voor herhaling vat-
baar is.

Graankorrel naar brandweer
Aalsmeer -Tijdens het thema ‘be-
roepen’ eerder dit jaar was de vader 
van één van de leerlingen van groep 
1/2 op basisschool De Graankor-
rel geweest. Hij kwam veel vertellen 
over zijn werk als vrijwillige brand-
weerman. De kinderen hingen aan 
zijn lippen en bekeken met grote 
ogen al het meegebrachte materi-
aal. Het was natuurlijk helemaal ge-
weldig toen twee weken geleden al-
le kinderen werden uitgenodigd om 
de brandweerkazerne aan de Zwar-

teweg te bezoeken. Daar moch-
ten ze zelf als spuitgast met brand-
weerjas en helm op aan het werk en 
konden ze een brandende caravan 
blussen. 
Daarna mochten de leerlingen de 
slangen uitrollen en aan het water-
kanon bevestigen en een ritje ma-
ken in de brandweerauto! Het was 
een super leuke en leerzame och-
tend en de kinderen vonden het 
fantastisch! Hartelijk dank Brand-
weer Aalsmeer

Afzwemfeest schooljeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 9 juli was 
er een weer afzwemfeest in zwem-
bad De Waterlelie. Zwemdiploma’s 
van het zwem ABC zijn afgeno-
men voor ditmaal 110 kinderen van 
de school zwemlessen. Onder lei-
ding van meester Martijn, juf Mar-
ga, meester Marcel en meester Mi-
chel werd afgezwommen voor het B 
en C diploma. Er werd met kleding 
gezwommen, door het gatenzeil ge-
doken, borst- en rugcrawl gedaan 
en tot slot natuurlijk een minuut ge-
watertrappeld. 
Gelukkig ging alles goed en kreeg 
iedereen het welverdiende diplo-
ma. Na afloop kregen alle afzwem-
kinderen een gratis waterijsje aan-
geboden.

B-diploma
Nicolle Alderden, Jolomi Ayutse-
de, Elmedina Beka, Bodine Bende, 
Isa Berlips, Fiston Conte, Shahinda 
Hamed, Mats van Hijum, Roman J. 
van den Hoek, Danielle van der Ja-
gt, Amy Jansen, Finn Keizer, Pascal 
Konijnenburg, Rutger Kroon, Yan-
nick Leeuwin, Samantha van der 
Lip, Yana Maas, Romy van Milten-
burg, Jordy de Moor, Romy Offer-
man, Maarten Oostveen, Wouter 
Oostveen, Willem van Otterloo, La-
ra Pronk, Marysia Sadurska, Zonne 
Smit, Finn Stuiver, Jadey Tan, Arnal-
do van der Ven, Michael van Walra-
ven, Jordi van Wieringen, Robert van 
Wijk, Paula Poelgeest

C-diploma
Steffan Abou El Haoua, Micky Rosa 
Bek, Davey Bogers, Angelique Bol-
ten, Floris Bor, Jelle de Bruin, Ricky 
Bruine de Bruin, Jeffrey Bruns, Dion
Buis, Brit Baukje Buys, Alex Cardo-
so de Bastos, Matt Diamond, Simon
Duijn, Luuk van Geene, Pim Goe-
deraad, Jaimy den Haan, Amber de 
Jonge, Arie jan Jonk, Noa Jasmijn 
Joore, Rosalien Jooren, Danny Kes-
ting, Amèl Khelij, Ties Kleerebezem, 
Serra Lipplaa, Merel van Lunsen, 
Niels van der Meer, Lizzy Michali-
des, Marith Moerland, Kamil Nakad, 
Stelle Oelering, Floortje Sangers, 
Chiara Sarabjeet, Teun v.d. Schilden, 
Pien Spring in ’t Veld, Sanna Laissa 
Streefkerk, Dénilson Suijker, Fleur 
Tenkleij-Polak, Roy Ulendorp, Ro-
mée Veldt, Gijs Wahlen, Sander van
Weerdenburg, Julian Smissaert, Ilse 
Elisa Bom, Floor Bosio, Robin Bran-
cart, Jens Dekker, Madelief Dils, 
Davy Gijsen, Madelief Groen, Luca 
Groeneveld, Vincent Groeneveld, 
Zeger Haspels, Joëlle Heil, Melanie 
Heinrich, Levi Keizer, Daan Kessler, 
Thara Kleijberg, Lars Koehler, Nien-
ke Kreeft, Joshua Lamprecht, Esmée
Lek, Jade Moritz, Ryan Matthew van 
der Neut, Danique Pannekoek, No-
ah Reawaruw, Rick Schouten, Jan 
Schreurs, Milo Julian Schuyt, Chan-
tal Siebeling, Nino Sol, Lesley Ste-
vens, Merel Timmer, Tessa de Valk, 
Boy Veelenturf, Yoran van Vliet, Di-
dier Wesseling, Michelle de Boer.
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Alle deelnemers van Funny Horse met de behaalde prijzen. Boven: Samantha 
Wakker, Thanysha du Prie, Gijs Reurekas, Jaro Hartsuiker, Zoe Kuintjes, Lau-
ra Breetvelt, Elisa Stroboer. Onder: Jessica Poelman, Chanel Boon en Floren-
ce Lisa de Kok. Op de foto ontbreekt Paula. Zij was ziek.
 

Dressuur kringwedstrijden
Goede prestaties Funny 
Horse op kampioenschap
Aalsmeer - Kring Noord-Holland 
Zuid organiseerde op zondag 3 juli 
de kringkampioenschappen van de 
KNHS in Hoofddorp. Ook een aan-
tal leden van PSV Funny Horse uit 
Aalsmeer hadden zich hiervoor in-
geschreven. Nadat alle paarden en 
pony’s waren gewassen en gevloch-
ten en het tuig was ingevet vertrok-
ken zij met trailers al vroeg richting 
het Haarlemmermeerse Bos waar 
de dressuurproeven werden ver-
reden. Als eerste was het de beurt 
aan de deelnemers in de klasse B 
paarden en pony’s. Voor Funny Hor-
se kwamen Gijs Reurekas met Ok-
ki bij de pony’s aan de start. Lau-
ra Breetvelt met Be-Upp en Pau-
la Wiersma met Zalida reden in de 
paarden rubriek. Gijs wist de twee-
de proef winnend af te sluiten, maar 
kwam helaas net een paar punten 
te kort voor het kampioenschap. 
Wel heel knap voor deze pas 7 jari-
ge ruiter. Paula had wat meer moei-
te om Zalida rond te sturen, het was 
ook pas haar eerste wedstrijd op 
vreemd terrein. Laura deed het heel 
netjes, de pas 5 jarige Be-Upp was 
erg cool en samen behaalde zij twee 
keer de eerste prijs en dat leverde 
ook dat het kringkampioenschap. 
Ook Samantha Wakker startte bij 
de paarden maar in de klasse L2. Zij 
rijdt eveneens pas een aantal maan-
den op dit paard en de combina-

tie moet nog wat ervaring opdoen. 
Zij wisten een mooie tweede prijs 
te behalen in een heel groot deel-
nemersveld in de eerste proef. De 
tweede proef leverde haar ook vol-
doende punten op om zich te plaat-
sen bij de beste vijf en door te mo-
gen naar de Regiokampioenschap-
pen. In de klasse L1 pony’s cath C 
was het wederom een deelnemer 
van Funny Horse die zich kampioen 
mocht noemen. Elisa Stroboer met 
pony Rocky werd twee keer eer-
ste met ruime winstpunten. Thany-
sha du Pie met Quint behaalde net-
te punten, maar vielen net buiten de 
prijzen. In de L2 pony’s categorie 
C/D/E kwamen Jaro Hartsuiker met 
Mammon, Florence Lisa de Kok met 
Goliath en Chanel Boon met Rocky 
aan de start. Zij wisten zich niet in 
de prijzen te rijden. ’s Middags wer-
den nog twee troeven ingezet, in de 
M1 pony’s waren dit in de catego-
rie C Jessica Poelman met Skippy 
en in de categorie D/E Zoe Kuintjes 
met Gaudy. Ook deze combinaties 
werden kampioen! Na een lange 
vermoeiende dag keerde iedereen 
huiswaarts. Laura en Samantha zijn 
helaas op vakantie maar alle ande-
re leden van Funny Horse doen op 
23 en 24 juli mee aan de regiokam-
pioenschappen van Noord-Holland. 
Daar kunnen de startbewijzen ver-
dient worden voor het NK in Ermelo. 

Leuk tenniskamp bij TVK!
Kudelstaart - Tennisvereniging Ku-
delstaart heeft in het weekend van 
1,2 en 3 juli weer een geweldig ten-
niskamp gehad. Deze wordt om het 
jaar georganiseerd en het was nu de 
vijfde keer met perfect kamp weer! 
Er deden zestig kinderen mee en op 
het park van TVK was een tent ge-
plaatst waar iedereen kon slapen. 
De zestig kinderen waren over vijf 
teams verdeeld en de rode draad 
van het weekend was dat je met 
alles maar dank ook echt met al-
les punten kon halen. Het team, dat 
aan het einde van het weekend de 
meeste punten bij elkaar heeft ver-
schaard, wordt dan kampioen. Dit 
jaar was dit team Blauw! 
Vrijdagavond werd gestart met een 
puzzeltocht. Na een zeer kort nacht-
je zijn de kinderen zaterdag met 
een tennisclinic begonnen. Hier wa-
ren verschillende oefeningen uitge-
zet, zoals fore- en backhand, drop 
shot, snelheid van de service meten 
en een uithoudingsvermogen oe-
fening. Na de lunch waren op een 
veld allerlei geweldige spellen, zoals 
kamelen spel, skippy balk, kegelen, 
touwtrekken en onder andere zak-
springen, uitgezet en hiermee heb-
ben de kinderen heel veel lol gehad. 

’s Avonds moesten de jeugdleden 
laten zien hoeveel talent zij in huis 
hebben met maakt niet uit wat:TVK 
Got Talent. De juryleden waren Huib 
en Annet van Veen. Tevens zat Da-
nielle Bubberman, die in 2008 kam-
pioen is geworden in de televisie-
show Holland’s Got Talent met haar 
act als slangenmeisje, in de jury. Wie 
anders kon dus de beste beoorde-
ling geven dan zij! Dit evenement 
was heel geslaagd. In Kudelstaart 
loopt nog veel talent rond! Na de 
disco zakten de kinderen zo rond 
23.00 uur toch aardig in en gingen 
deze avond redelijk snel slapen. 

Zondagochtend was er een soft-
tennis toernooitje georganiseerd en 
na de lunch werden de tassen weer 
gepakt en alles een beetje opge-
ruimd in de tent. Waarna als laatste 
evenement het altijd terugkerend 
levend stratego werd gespeeld. Zo 
rond 16.00 uur kwamen de eerste 
ouders en nadat iedereen aanwe-
zig was werd het tenniskamp afge-
sloten met een rondje om de baan. 
Aansluitend volgde de bekendma-
king welk team dit jaar had gewon-
nen en vond de uitreiking van de 
medailles plaats.

Derde pupillencompetitie
AVA jeugd doet het goed!
Aalsmeer - Bij de derde pupillen-
competitie bij AAC in Amsterdam 
heft de jeugd van AVA zich goed la-
ten zien. Na de estafette, die werd 
gelopen door een nieuw team van 
de meisjes A2, was de meerkamp 
aan de beurt. Kogelstoten, balgoo
ien,verspringen,hoogspringen en 
korte sprint van 60 en 40 meter zijn 
de onderdelen waarin de jeugd uit-
komt. Na de meerkamp wordt ook 
nog een lange afstand gelopen van 
600 of 1000 meter. 
Na de hele middag sporten werd de 
uitslag bekend gemaakt. Graeme ’t 

Hoen en Nienke van Dok zijn alle-
bei tweede geworden op de meer-
kamp en eerste op de lange af-
stand. Tim van der Vlies derde op 
de meerkamp en tweede op de lan-
ge afstand. Wessel heil vijfde op de 
meerkamp en eerste op de lange af-
stand. Marcella Adjape vijfde, Jes-
per van Dam tweede en Matthieu 
Meijer vijfde op de lange afstand. 
Ook de andere pupillen hebben hun 
beste beentje voorgezet, maar vie-
len net buiten de prijzen.
Moe maar voldaan ging de groep 
weer naar huis.

Slottentoonstelling op OBS 
Kudelstaart: Onvergetelijk!
Kudelstaart - Heel regelmatig 
stond het onderwijs op de OBS Ku-
delstaart op een of andere manier in 
het teken van Europa met als hoog-
tepunt de dansdag in februari. Ie-
dere groep kreeg dit jaar een land 
toegewezen en daar werd op aller-
lei manieren op ingespeeld. Ook het 
onderwerp ‘kunst in Europa’ werd 
uitgewerkt en de resultaten van dit 
alles zouden tentoongesteld wor-
den aan het eind van het schooljaar. 
En dat werd een geweldig gebeu-
ren. De ouders werden er heel actief 
bij betrokken: Er stonden vier schil-
dersdoeken klaar waarop de bezoe-
kers een bloem konden schilderen 
en u begrijpt het al: Aan het eind 
van de avond stonden vier prachtige 

kunstwerken klaar. Ze krijgen voor 
het volgende schooljaar een mooi 
plaatsje in de school. Kunnen ou-
ders toch maar mooi zeggen, dat ze 
meegewerkt hebben aan een kunst-
werk voor de school! Overigens is 
op schoolsite www.obs.nl de men-
sen actief aan het werk te zien.
De groepen hadden allemaal twee 
vragen bij hun werk bedacht en 
daar was een leuk quiz-boekje van 
gemaakt. En om alle vragen te be-
antwoorden moest er echt heel ge-
richt gekeken worden. Er werden 37 
foutloze boekjes ingeleverd. En er 
werd geloot om twee taarten.
Deze slottentoonstelling zal niet 
gauw vergeten worden, dat is dui-
delijk!

Stokkelandpoppetjes maken
Aalsmeer - Woensdag 6 juli heb-
ben 23 kinderen een bezoek ge-
bracht aan het Stokkeland en daar 
houtjes en bladeren gezocht. Weer 
terug in de Binding zijn onder be-
geleiding van Pam en de stagiai-
res Anjuli en Yvette met een lijmpi-
stool en wol leuke poppetjes van het 
hout en de bladeren gemaakt. Daar-
na speelde een groep kinderen het 
door Anjuli en Yvette bedachte Gro-

te Zelfvertrouwenspel. Dit spel leert 
kinderen hoe ze zich goed in hun 
vel kunnen voelen. Er wordt gewerkt 
aan samenwerking, zelfvertrouwen 
en het omgaan met pestgedrag.
Anjuli en Yvette waren woensdag 
voor het laatst in de Binding en aan 
het eind van de middag is afscheid 
van hen genomen. Gelukkig mocht 
de Binding het spel houden, een 
zeer waardevol cadeau. 

Mooi afscheidscadeau van ouders
Groep 8 Oosteinder verrast
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag zijn 
de leerlingen van groep 8 van de 
Oosteinderschool getrakteerd op 
een verrassingsdag. Een groep ou-
ders had een gezellige dag in el-
kaar gedraaid met diverse activitei-
ten. Eerst werd de verjaardag van 
Juf Marloes gevierd. Daarna werd 
de groep opgehaald door een stel 
enthousiaste ouders die een over-
heerlijke lunch met alles er op en 
er aan hadden voorbereid. Daarna 
stonden alweer ouders klaar om de 
kinderen naar De Kwakel te bren-
gen. Daar gingen de jongens en de 
meiden de strijd aan met hun zelf en 
met elkaar bij Poldersport. Het eer-
ste onderdeel was een zeskamp, di-
verse teams moesten tegen elkaar 
strijden door zes verschillende on-
derdelen zo snel mogelijk te doen. 
Daarna een verdiende pauze voor 
de leerlingen, zodat ze zich weer 
konden opladen voor de survival. 

Het survival is een onderdeel wat 
de groep met elkaar doet. De dertig 
jongens en meiden van de Oostein-
derschool hebben zich bij dit onder-
deel kostelijk vermaakt. Niet alleen 
de kinderen, maar ook de ouders 
die aanwezig waren. De sport was 
wie houdt zich het langste droog? 
Bij het tweede onderdeel vielen er al 
een paar in het water en de pret was 
compleet. Uiteindelijk hebben maar 
een paar kids het droog gehou-
den. Daarna heerlijk douchen en 
opwarmen. De ophaalploeg stond 
ook weer paraat en zo ging ieder-
een moe maar voldaan richting huis. 
Groep 8 van de Oosteinderschool 
heeft een heerlijke dag gehad. Nog 
even en dan staat de musical voor 
de deur en gaan de wegen schei-
den. Maar één ding staat vast: Deze 
verrassingsdag zal iedereen bij blij-
ven. Het was een mooi afscheids- 
cadeau van alle ouders.

Aalsmeer weer stukje veiliger
Leerlingen van Zuidooster 
geslaagd voor EHBO
Aalsmeer - Alle leerlingen van 
groep 8 van de OBS Zuidooster zijn 
afgelopen week geslaagd voor het 
jeugd EHBO A diploma. Na de CI-
TO toets is begonnen met de lessen 
en werd er iedere week een stuk-
je bij geleerd. 
Brandwonden, verbandjes, bot-
breuken, stabiele zijligging, Heim-
lich en Rautek, alles werd uitgelegd 
en voorgedaan en daarna zelf geoe-

fend uiteraard. Tijdens het examen 
moesten de leerlingen alles op een 
juiste manier laten zien en ook de 
theorie werd getoetst. Na wat ze-
nuwachtige momenten kon verteld 
worden dat iedereen gelukkig ge-
slaagd was.
Alle 39 leerlingen, van harte ge-
feliciteerd en veel succes op jul-
lie volgende school. Dankzij jullie is 
Aalsmeer weer een stukje veiliger.

Feestweek 10 jaar Dolfijn
Aalsmeer - Tien jaar geleden heeft 
buitenschoolse opvang De Dolfijn 
haar deuren geopend. 
Met een groep van twintig kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 
werd gestart en inmiddels is dit 
aantal gestegen naar zeventig. Voor 
de opvang werd gebruik gemaakt 
van een lokaal van de Jozefschool, 
inmiddels heeft de bso een eigen 

gebouw, gerealiseerd in 2008. Be-
gin juni is het tien jarig bestaan van 
Kinderhof BSO De Dolfijn gevierd 
met een feestweek! In elke groeps-
ruimte stonden verschillende spel-
len en in de hal een grote tafel met 
allerlei lekkers om cake, eierkoeken, 
speculaas te versieren. Als afsluiter 
is op vrijdag gezamenlijk een grote 
taart gemaakt!
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Ter afsluiting handbalseizoen
Verenigingsdag bij Fiqas
Aalsmeer - Net als vorig jaar werd 
het handbalseizoen van FIQAS 
Aalsmeer ook dit jaar weer afgeslo-
ten met de verenigingsdag. Op za-
terdag 2 juli waren zowel binnen in 
de twee hallen, als buiten bij sport-
hal de Bloemhof allerlei activiteiten. 
Op het verharde veld liep een koe 
rond! Op het veld waren 500 vakjes 
uitgezet met witte krijtlijnen en de 
bedoeling was dat het dier op één 
van die vakjes een hoop neer zou 
leggen. Héél veel mensen stonden 
dan ook langs het hek om te kijken 
of de koe van boer van der Schaft op 
één van die vakjes wilde gaan poe-
pen. De kavels waren verkocht voor 
een tientje per stuk, dus wie er een-
tje had, stond vol spanning langs de 
lijn. Een heuse schijtrechter hield al-
les scherp in de gaten en hield het 
publiek ook nog eens op de hoogte 
van de ‘vorderingen’ van de koe. Die 

had echter op weg naar de Bloem-
hof in de auto al haar behoefte ge-
daan, dus veel had ze niet meer in 
de darmen. Het werd dan ook uit-
eindelijk de linkervoorpoot die be-
paalde wie de winnaar van de geld-
prijs werd. Voor de kleintjes stond 
buiten ook nog een springkussen 
en was er een popcorn standje! 
Binnen was ook het familietoernooi 
een geweldig succes. Zo bestre-
den de Kosters de Kooijen en wa-
ren ook opvallend veel spelers van 
heren 1 in teams ingedeeld, zoals 
Martin Lübbert, Jeffrey Boomhou-
wer, Luuk Obbens, Jimmy Castien, 
Jelmer van Stam en Jeffrey Groene-
veld. Het toernooi én de rest van de 
dag smaakte zeker naar meer. Een 
barbecue en muziek waren het slot 
van de avond, waar nog eens 130 
mensen van (na)genoten. Het sei-
zoen zit er nu echt op!

Schipholfonds en stichting Kudelstaart

Nieuwe schietwand Target
Target - Bij Handboogvereniging 
Target in Kudelstaart waren vrij-
dag 8 en zaterdag 9 juli verschillen-
de vrijwilligers aan het werk om de 
schietwand in de handboogaccom-
modatie te vervangen. Vrijdagavond 
werd de wand gedemonteerd. Dit 
omdat na inspectie was gebleken 
dat de achterwand de spanning van 
de schietwand niet aankon. Beslo-
ten is daarom om de wand te verste-
vigen. Dit verstevigen en opbouwen 
werd op zaterdag ter hand geno-
men. Er werd vroeg gestart, weinig 
koffie gedronken, snel gegeten, ook 
nog wel wat gelachen, maar vooral 
hard doorgewerkt, wat resulteerde 
in een prachtige strakke en vooral 
sterke schietwand waar de vereni-
ging weer jaren plezier van heeft. De 
vervanging van de achterwand werd 
mogelijk gemaakt door een gewel-
dig koppel supergemotiveerde le-

den en donaties van het Schiphol-
fonds en stichting Kudelstaart voor 
Kudelstaart.

Intensieve training en demonstraties

IJsclub De Blauwe Beugel 
present op Sportfair
Rijsenhout - Afgelopen zondag 
10 juli werd voor het eerst een zo-
genaamde Sportfair in de Haarlem-
mermeer georganiseerd. Het doel 
van de Sportfair is om tijdens de-
ze dag zoveel mogelijk mensen in 
de regio kennis laten maken met de 
verschillende sporten die in de di-
recte omgeving worden aangebo-
den, waardoor zij gestimuleerd wor-
den om te blijven sporten, te gaan 
sporten of een sport actief als vrij-
williger te ondersteunen. De Sport-
fair Haarlemmermeer vond plaats 
op het sportpark Toolenburg, waar 
op deze zonovergoten dag ook IJs-
club de Blauwe Beugel acte de pré-
sence gaf met een eigen stand en 
een demonstratie van trainingsvor-
men die tijdens de zomerperiode 
veel toegepast worden. Naast wiel-
rennen en bijvoorbeeld skeeleren 
wordt in de zomermaanden name-
lijk ook altijd gezamenlijk getraind 
met een grote groep in het Haar-
lemmermeerse bos. De daar toe-
gepaste trainingen lenen zich uit-
stekend om te demonstreren op de 
Sportfair, en zo was er dan ook een 

groot deel van de enthousiaste trai-
ningsgroep gekomen om samen 
met trainer Maarten een intensie-
ve training af te werken. Hierin wer-
den een aantal specifieke schaats-
trainingen, zoals schaatssprongen, 
diepe sluippassen, droogrijstappen, 
kikkersprongen en oefeningen met 
elastiek, gedemonstreerd, waar-
bij het geheel door ex-schaatsster 
Barbara de Loor professioneel van 
commentaar werden voorzien. Bij 
de stand van de ijsclub waren twee 
schaatsplanken beschikbaar, zo-
dat de jeugd ook kon kennismaken 
met deze trainingsvorm. Tevens kon 
men terecht bij de stand voor alge-
mene informatie over het schaatsen 
en de activiteiten en mogelijkheden 
bij IJsclub De Blauwe Beugel. De 
Sportfair is een succesvolle dag ge-
weest, met mooie bezoekersaantal-
len en prima weer. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft 
een actieve website boordevol 
(schaats) nieuws, uitslagen en alge-
mene informatie over de club en is 
te raadplegen via de volgende site:  
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

Doe ook mee!
Aalsmeers kampioenschap 
bij Midgetgolfclub zondag
Aalsmeer - Op zondag 17 juli wordt 
bij de Midgetgolfclub het Aalsmeers 
kampioenschap gespeeld. Dit is een 
toernooi waar recreanten samen de 
leden drie rondjes spelen. In iede-
re groep van drie deelnemers speelt 
een lid van de Midgetgolfclub mee. 
De uitslagen tussen de leden en de 
recreanten worden echter wel apart 
berekend. Er is dus een apart klas-

sement voor de leden en voor de re-
creanten. Het inleggeld bedraagt 4 
euro per persoon. Het toernooi be-
gint zondag om 10.00 uur op de 
baan van de Midgetgolfclub aan 
de Beethovenlaan. Iets voor u/jou? 
Aanmelden kan via mgc.aalsmeer@
hetnet.nl of gesp@caiway.nl. Telefo-
nisch opgeven kan via de nummers 
340433, 329919 of 324540.

Open water zwemwedstrijd
Goede prestaties Oceanus
Aalsmeer - Zaterdag 9 juli hebben 
vier zwemmers van Oceanus deel-
genomen aan een wedstrijd open 
water zwemmen in Wijk en Aalburg. 
Arjan Bellaart, Laura Staal en An-
nette de Visser begonnen de mid-
dag met de 1 kilometer vrije slag 
masters. Arjan werd tweede in een 
tijd van 13.41,97 en Laura eveneens 
tweede in 14.04,18. Annette verover-
de een derde plek in 14.22,15. Na 
de kilometer vrije slag namen Lau-
ra en Annette deel aan de 1 kilome-
ter vrije slag tijdrace. Hierbij start el-
ke zwemmer 10 seconden na elkaar, 
een bijzonder gezicht en volgens de 
meiden zeker voor herhaling vat-
baar. Laura behaalde een vijfde plek 
in 14.17,06 en Annette een tiende 
plaats in 14.45,369. Vincent Mool-
huijsen trad aan op de 1 kilometer 
schoolslag tijdrace, hij werd keurig 
vierde in een tijd van 16.33,89. Het 
minder leuke van de schoolslag is 
, dat er nogal wat schoppen wor-
den uitgedeeld, hier kwam Laura 
ook mee in aanraking. Tijdens haar 
net gestarte race op de 1 kilome-
ter school masters kreeg ze een fer-
me trap tegen haar pink. Na een be-
zoek aan de huisartsenpost en het 
ziekenhuis werd een afgescheurde 
pees geconstateerd. Helaas is nu 
het open water seizoen voor Lau-
ra voorbij. Ze is de komende 6 tot 
8 weken uitgeschakeld. Aangedaan 
door dit ongeluk , gingen Arjan en 
Vincent toch van start bij de 1 kilo-

meter vrije slag heren jeugd en se-
nioren. Vincent werd vierde in een 
tijd van 12.46,97 en Arjan vijfde in 
13.03,34. Zo snel heeft Arjan nog 
niet gezwommen dit seizoen. De 
dag werd afgesloten met een esta-
fette, de 3 maal 250 meter vrije slag. 
Zwemmer 1 ( Arjan ) zwemt 250 
meter, rent vervolgens het strand op 
en tikt zwemmer 2 (Annette ) aan, 
ook zij zwemt de 250 meter. Annet-
te moest tijdens haar race behoor-
lijk uitwijken naar de buitenkant om 
een zwemmer in de halen, kostbare 
meters, maar kwam keurig als vier-
de het water uit, waar zwemmer 3 
( Vincent ) van start ging. Hij heeft 
ontzettend hard gezwommen, met 
als resultaat een derde plek voor het 
Oceanus-team.

Vijftiende lektocht
Zondag 10 juli werd voor de vijftien-
de keer de Lektocht gehouden in 
Culemborg. Na het wegvallen van 
haar zwemmaatje Laura , verscheen 
Annette de Visser van Oceanus nog 
een beetje licht ontdaan van het 
nieuws aan de start van deze tocht. 
De tocht die start op de pont van 
Beusichem en 6 kilometer verder-
op eindigt in Culemborg verliep dit 
jaar rustig volgens Annette. Geen 
tegen stroming zoals vorig jaar. Aan 
de start verschenen 131 zwemmers. 
Annette kwam als twintigste da-
me binnen en eindigde als vijftig-
ste overal.

Vanaf 1 augustus bridgers weer welkom

Vakantiestop zomerbridge
Leimuiden - Bridge ’86 organi-
seert iedere maandagavond bij par-
tycentrum Keijzer in de Dorpsstraat 
30 bridgedrives. Echter 18 en 25 juli 
vinden deze drives geen doorgang, 
omdat de familie Keijzer dan vakan-
tie viert. Vanaf 1 augustus is iedere 
bridger weer van harte welkom bij 
Bridge ’86. Er wordt om 19.45 uur 
met spelen gestart en inschrijven 
kan vanaf 19.15 uur aan de zaal. De 
kosten bedragen 4 euro per paar. Er 
valt voor de winnaars en twee an-

dere te bepalen paren een fles wijn 
te verdienen. Voor de slotdrive op 29 
augustus, met diverse prijzen voor 
iedereen, plaatsen zich de num-
mers één van elke lijn en diegenen 
die vijf keer zijn geweest. In septem-
ber begint weer het nieuwe compe-
titiejaar, waarin er voor nieuwe le-
den plaats is. 
Geïnteresseerd? Informatie is in te 
winnen bij Truus van der Meer via 
0172-508936 of www.nbbportal.
nl/9041.

Handbal Fiqas Aalsmeer
Jeffrey Groeneveld weer 
Most Valuable Player
Aalsmeer -  Ook dit seizoen kon het 
publiek tijdens de thuiswedstrijden 
van de heren van FIQAS Aalsmeer 
na afloop weer een stem uitbren-
gen op de meest waardevolle spe-
ler (de MVP: Most Valuable Player) 
van de dag. Dat werd de ene keer 
massaler gedaan dan de andere, 
maar... gedurende het seizoen te-
kende zich een aardige strijd af: in 
de eerste twee weken van de com-
petitie scoorde Robin Boomhouwer 
twee keer achter elkaar de maxi-
male vijf punten en nam daarmee 
de leiding in het klassement (dat 
hij uiteindelijk tot in maart zou aan-
voeren). Daarna verdienden Djord-
je Stevanovic en Jimmy Castien de 
vijfpunters en kwamen dichterbij. 
Na het BeNeLux-Liga-weekend in 
december, waarin Robin opnieuw 
scoorde, kwam hij weer wat stevi-
ger aan kop. In januari deed Serge 
Rink goede zaken en kreeg Jeffrey 
Groeneveld – teruggehaald in het 
eerste team – z’n eerste punten van 

het publiek. In de nacompetitie be-
gon Groeneveld zijn inhaalrace: hij 
behaalde twee keer achter elkaar de 
maximale score, o.a. na de gewon-
nen wedstrijden tegen de Lions en 
Volendam, waarin hij een groot aan-
deel had. Het publiek bleef hem ver-
volgens belonen en ook Serge Rink 
en Jarcha van Dijk vielen regelma-
tig in de punten, waar Boomhouwer 
‘droog’ bleef staan. Na de thuiswed-
strijd tegen Hurry Up nam keeper 
Groeneveld de leiding in het klasse-
ment over en stond die niet meer af. 
Hij won uiteindelijk met overmacht 
en zo is Jeffrey voor het tweede 
achtereenvolgende jaar door het FI-
QAS Aalsmeer-publiek verkozen tot 
MVP. De huldiging vindt plaats aan 
het begin van het nieuwe seizoen). 
Eindstand MVP: 1. Jeffrey Groe-
neveld met 24 stemmen, 2. Robin 
Boomhouwer met 15 stemmen, 3. 
Serge Rink met 14 stemmen, 4. Jar-
cha van Dijk met 12 punten en 5. 
Remco van Dam met 11 punten.

Kampioenschap Formido Swift Cup
Jeffrey Rademaker vierde!
Aalsmeer - Met twee zeges tij-
dens het Dutch Power Pack Festi-
val op Circuit Park Zandvoort, heeft 
Peter Schreurs 2 en 3 juli uitste-
kende zaken gedaan in de strijd 
om het kampioenschap in de For-
mido Swift Cup. Schreurs (91 pun-
ten) is koploper Bart van Os (100) 
en Sven Snoeks (93) in het tussen-
klassement met rasse raceschre-
den genaderd. Peter Schreurs is een 
meer dan bekend gezicht in de For-
mido Swift Cup. De snelle man uit 
Rijssen is één van de weinige rij-
ders die er sinds de start van dé op-
stapklasse voor nationaal raceta-
lent bij is. Was de coureur van BS 
Racing destijds (Pasen 2007) nog 
een beginnende autosporter, inmid-
dels is de Twentenaar een kracht om 
goed in de gaten te houden. Hoe-
wel hij het huidige seizoen matig 
was begonnen, racete hij met Pink-
steren een zege en 2de stek bij el-
kaar. Met twee nieuwe overwinnin-
gen dit weekend in Zandvoort, be-

vestigt Schreurs zijn sterke raceca-
paciteiten. De Aalsmeerse coureur 
Jeffrey Rademaker wist voor zo-
wel de eerste als de tweede race de 
achtste startpositie te pakken. “De 
concurrentie was erg snel. Toch een 
prima resultaat gehaald. Bij race 1 
vierde en race twee als vijfde gefi-
nisht”, laat Rademaker weten. Race 
twee was overigens van korte duur. 
Op driekwart van de wedstrijd werd 
er afgevlagd door een hevige crash 
waarbij twee auto’s totaal los raak-
ten. De auto’s hebben de laatste 
ronden achter de safetycar moeten 
rijden tot de finish. Rademaker tot 
slot: “Er had meer ingezeten! Maar 
dat moet ik dan volgend race week-
end maar bewijzen.” Dat kan al snel. 
Het volgende race weekendis na-
melijk aanstaande 16 en 17 juli. Dan 
roken de racers het rubber op van 
Circuit Heusden-Zolder in België.
Race 1 op zaterdag begint om 10.45 
uur en race 2 wordt zondag vanaf 
16.50 uur gereden.

Unieke hoge score van Wery 
Koeleman in Tour de Kwakel
De Kwakel - In de Tour de Kwa-
kel voorspelde Wery Koeleman bij-
na de ultieme ‘Gouden Lap’ van 21 
punten. In de ploegentijdrit wist ‘het 
lange wonder ‘ al de tien ploegen te 
voorspellen, waarvan zes op de goe-
de plaats. Waaronder winnaar Gar-
min, zodat zijn totaal van een enke-
le lap tot 17 punten opliep. De ge-
le trui was de beloning voor Wery 
en de Pietje Verhoef-prijs voor de 
beste tijdrijder al bijna zijn deel. Al 
snel kwam de gele trui om ande-
re schouders te hangen, een hal-
ve week mocht Dre Verhoef zich in 
dit kleinood tooien. Op de vrijdag-
avond, de knobbelavond, zou be-
kend worden wie het weekend het 
geel zou dragen. De vele aanwezi-
gen in het Tourhome keken verlan-
gend uit naar Mira Wahlen die na 
het uitzoeken van de honderd voor-
spellingen met de tussenstand zou 
komen. Verrassend stond debutant 
Jim Voorn bovenaan, met drie pun-
ten voorsprong zelfs. De rest van 
het peloton zit dicht bij elkaar en 
Jim op de hielen. “Parijs is nog ver” 
is een bekend citaat van oud tour-
winnaar Joop Zoetemelk, met ande-
re woorden er kan nog veel gebeu-
ren. In het ploegenklassement rijden 
de renners van ‘De laatste lap’ op 

kop. Deze ploeg wordt aangevoerd 
door kopman Bertil Verhoef met in 
zijn kielzog Leo Hoogervorst, Jean 
Paul Verbruggen, Berry Groen en 
Jim Voorn. Zij worden op hun hie-
len gereden door de renners van ‘De 
laatste lap’ en ‘De laatste ronde’, het 
laatste oordeel is hierover dus ook 
nog niet geveld. Bij de dames zijn 
Ria Harks en Ria Verhoef in een fel-
le strijd verwikkeld om hun hoogste 
eer. Achter in het peloton rijdt bijna 
niet zichtbaar Hans Hogerwerf mee, 
zijn lichtpuntje is de rode lantaarn. 
Hans heeft Sylvia Boxe en Marc van 
Wees in het vage schijnsel. De ro-
de trui voor de grootste mazzelaar 
in deze Tour is in het bezit van Ton 
Onderwater, beter bekend onder de 
zijn artiestennaam Dopper. Of zal 
het Domper worden als de renners 
niet meer op de plaatsen eindigen 
die Ton ze heeft toebedeeld? 

De komende weken moeten daar 
uitsluitsel over geven, weken vol-
op komen en gaan over erve Vlas-
man. Als de karavaan van de Tour 
de France de Alpe d’ Huez aandoet 
zal er bij het Tourhome een barbe-
cue georganiseerd worden. Voor het 
laatst op deze locatie, een smakelijk 
galgenmaal! 

Wildwatercursus voor 
ouder en kind bij MdR
Uithoorn - Na het geweldige suc-
ces van vorig jaar organiseert ka-
novereniging Michiel de Ruyter op-
nieuw een spectaculaire ouder en 
kind wildwatercursus. In 2010 or-
ganiseerde MdR voor het eerst de-
ze unieke cursus en dat was met-
een een groot succes. Zeven ouders 
en acht kinderen leerden in korte 
tijd de basis van het wildwater kay-
akken en ervoeren wat een fantas-
tische verenging Michiel de Ruyter 
is. Er werd gevaren in Nederland, 
Duitsland en België. Getuige de po-
sitieve reacties van vorig jaar waar 
menig ouder echte quality time met 
z’n kind doorbracht blijkt deze cur-
sus een uniek concept te zijn. Eén 
van de unieke kenmerken van wild-
waterkanoën is dat volwassenen en 
kinderen dit even goed kunnen. De 
snelheid die gevaren wordt, wordt 
in belangrijke mate bepaald door de 
stroming van de rivier, zodat kinde-
ren en volwassenen dezelfde snel-
heid hebben. Vanuit dit gegeven or-
ganiseert MdR deze cursus wat een 
spannende ervaring is voor zowel 
kinderen (vanaf 11 jaar) als volwas-
senen. Het is een unieke gelegen-
heid voor papa, mama en kind om 

op gelijk niveau te sporten. De cur-
sus start op de Amstel om de ba-
sisvaardigheden te leren die nodig 
zijn voor stromend water. Zo wordt 
een goede vaartechniek alsook vei-
ligheidssteunen geoefend. Eén les 
wordt deels gewijd aan de theorie 
van het wildwatervaren zodat deel-
nemers goed voorbereid de rivier 
opgaan. Tijdens de cursus wordt 
ook uitgeweken naar stromend wa-
ter in Duitsland. De cursus wordt 
eind oktober afgesloten met een 
weekend in de Ardennen waar op 
wildwater wordt gevaren. 
Om deel te nemen aan deze cursus 
is geen kano-ervaring vereist, wel 
moeten deelnemers goed kunnen 
zwemmen. Boot , peddel en zwem-
vest kunnen van de vereniging wor-
den gebruikt. Het aantal deelnemers 
is beperkt tot veertien. De begelei-
ding wordt verzorgd door goed op-
geleide instructeurs van MdR. De 
cursus start 10 september en duurt 
tot eind oktober. De instructie is op 
zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 
uur. Meer informatie is te vinden op 
www.mdr.nu.
Opgeven kan door een mail te stu-
ren naar voorzitter@mdr.nu.
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Superprestaties Mirjam de 
Koning op EK zwemmen
Aalsmeer - Mirjam de Koning heeft 
afgelopen week meegedaan aan het 
EK zwemmen in Berlijn. Na 2 weken 
trainingsstage in Malaga en nog 1 
week in Berlijn was ze er helemaal 
klaar voor. Op 3 juli stond haar eer-
ste afstand, de 400 vrij, op het pro-
gramma. In de series zwom ze al 
een 5.43.67 (in Beijing had ze nog 
5.43.76) en in de finale werd er weer 
wat afgezwommen en kwam ze uit 
op 5.42.42. Deze tijd bleek goed 
voor de zilveren medaille. Op 5 ju-
li zwom Mirjam de 50 vrij, waar ze al 
vanaf Beijing niet meer van de num-
mer één positie af is geweest. In 
Beijing had ze een wereldrecord ge-
zwommen van 0.35.60, in Sheffield 
afgelopen april verbeterde ze haar 
tijd al naar 0.35.06 en nu in Berlijn 
zwom ze weer een nieuw wereldre-
cord en mocht dus de mooie gou-
den plak voor haar tijd van 0.34.94 
in ontvangst nemen. Een top presta-
tie. Daarna werd de estafette 4 x 100 
vrij gezwommen. Ze gingen voor het 
limiet voor de Paralympische spelen 
en dat hebben ze gehaald. Op 6 ju-
li stond de 200 wissel voor Mirjam 
op het programma. Sinds 2006 nooit 
meer gezwommen en voor het eerst 
op de IDM afgelopen mei weer 
eens gaan proberen. Daar zwom ze 
haar limiet voor de spelen met een 
tijd van 3.20.49. In de series had ze 
een tijd van 3.22.23, maar in de fina-
le zwom ze heel onverwachts naar 
een bronzen medaille met een he-

le mooie tijd van 3.17.80. Op 8 juli 
was het tijd voor de 100 rug. Tijdens 
de spelen in Beijing nog goud, maar 
naar twee zware schouderoperaties 
nog maar één keer gezwommen 
met een tijd van 1.35.84 in Drachten 
in mei 2010. Het was dus spannend 
hoe haar schouders het nu zouden 
houden. Er is gelukkig wel heel veel 
op techniek getraind, maar weinig 
op snelheid. Tot ieders verbazing 
ging Mirjam er als een speer van-
door en won ze met een wereldre-
cord in een tijd van 1.26.19, wat een 
top prestatie! Op 9 juli zwom Mir-
jam de laatste twee afstanden. Het 
begon met de 100 vrij. In de se-
ries was het een tijd geworden van 
1.22.99 en ze plaatste zich als twee-
de voor de finale. In de finale lag ze 
al bij de eerste 50 meter voor met 
anderhalve seconde, maar weten-
de dat haar concurrente altijd snel-
ler is op de baan terug. Het was een 
bloedstollende race, maar Mirjam 
heeft hem gewonnen met een vin-
gertopje verschil in een mooie per-
soonlijk recordtijd van 1.16.21. Weer 
een gouden plak. Mirjam heeft haar 
Britse en wereldrecord houdster dit 
keer wel verslagen. Daarna moest 
ze nog de 4 x 100 wissel estafet-
te zwemmen. Ze was slotzwemster 
en zwom ondanks de vermoeidheid 
nog is een 1.16.39 op de vrije slag. 
De medaille oogst is super geweest: 
Totaal drie gouden medailles, twee 
keer zilver en één bronzen plak.

Multi-triatleet in actie in Holten
Internationale ervaring 
voor Menno Koolhaas
Aalsmeer - Het Oceanus/Multi 
Supplies Triathlon Team was afge-
lopen weekend uitgewaaid over het 
hele land voor verschillende wed-
strijden. In het Overijsselse Hol-
ten wordt al jaren een internatio-
nale triatlon georganiseerd. Triat-
leten uit de hele wereld weten het 
dorp elk jaar weer te vinden. Ook 
voor junioren (tot 18 jaar) was er 
dit jaar een internationale wed-
strijd over de sprintafstand. Mul-
ti Menno Koolhaas uit Amstelveen 
was voor deze Junior Cup uitgeno-
digd door de Nederlandse Triatlon 
Bond. Met trots droeg hij het oran-
je pak van het Nederlands team. Na 
het zwemmen zat hij heel mooi tus-
sen een goede fietsgroep, maar het 
hoge tempo kon hij niet bijhouden. 
Menno finishte zijn eerste interna-
tionale wedstrijd in 1.07.39 als vijf-
tigste. Aalsmeerder Pieter van der 
Meer ging later die dag van start op 
de Olympische afstand (1500 meter 
zwemmen, 40 kilometer fietsen en 
10 km lopen). Van der Meer finish-
te tevreden na 2.31.10 uur als 43ste. 

NK Crosstriatlon
Zaterdag werd in het Zuid-Holland-
se Kijkduin het Nederlands kam-
pioenschap Crosstriatlon gehou-
den. De wedstrijd over 1500 meter 
zwemmen in de Noordzee, 28 ki-
lometer mountainbiken en 10 kilo-
meter lopen over het strand en door 
de Duinen was een zware wedstrijd 

door de stevige wind. Multi Joost de 
Boer finishte het Nederlands kam-
pioenschap als achttiende overall in 
2.32.09 uur en twaalfde in zijn leef-
tijd. Multi Kees Rekelhof uit Leimui-
den finishte als zestigste in 3.02.54 
uur. 

Triathlon Utrecht
Op zondag deden een aantal Mul-
ti’s mee aan de stadstriatlon van 
Utrecht. Deze wedstrijd telde ook 
mee voor de Verenigingscompetitie 
waar het Multi Triatlon Team goe-
de zaken voor deed. Op de sprinta-
fstand deden de junioren Jeffrey 
Reijnders en Niels van Bunningen 
uit Aalsmeer mee. Jeffrey kwam als 
snelste uit het water en finishte na 
20 kilometer fietsen en 5 kilome-
ter lopen in 1.08.58 uur als twaalf-
de overall en tweede bij de Heren 
16. Teamgenoot Niels van Bunnin-
gen deed voor het eerst sinds lan-
ge tijd na een blessure weer mee 
aan een wedstrijd. Hij merkte dat hij 
conditioneel nog wat achterstand 
had, maar het deed hem goed dat 
hij na 1.22.47 uur weer kon finishen. 
Hij eindigde in zijn leeftijdscatego-
rie Heren 14 als derde.  Op de Olym-
pische afstand deden Jeroen Hijs-
tek en Diana Gorter mee. Hijstek uit 
Nieuw-Vennep finishte tevreden als 
zevende bij de H50 in 2.24.42. Dia-
na Gorter uit Amstelveen finishte de 
wedstrijd in 2.19.38 als tweede da-
me. 

“Evenement draait om vrijwilligers”
Bloemetje Frits Barend voor 
vrijwilligers Ride for Roses
Aalsmeer - Op woensdag 29 ju-
ni organiseerde de Ride for the Ro-
ses een vrijwilligersavond voor alle 
mensen die meehelpen om van dit 
wielerevenement een succes te ma-
ken. Zo’n 150 mensen zullen op 3 
en 4 september helpen bij het par-
keren, de beveiliging en het uitde-
len van rozen. Maar ook vooraf-
gaand aan de Ride zijn tientallen 
vrijwilligers betrokken bij de orga-
nisatie. Ambassadeur Frits Barend: 
“Het mooie aan de Ride for the Ro-
ses is dat dit evenement echt wordt 
gedragen door vrijwilligers.” Zo’n 
70 vrijwilligers waren afgelopen 
woensdagavond aanwezig op het 
gemeentehuis van Aalsmeer, waar 
zij werden ontvangen door Frits Ba-
rend, ambassadeur van de Ride for 
het Roses, en burgemeester Pieter 
Litjens, voorzitter van de stuurgroep. 
Frits Barend sprak zijn waardering 
uit voor de inzet van de vrijwilligers 
voor de Ride for the Roses. “Zonder 
uw inzet kan dit mooie wielerevene-

Ritmische Gymnastiek
Brons voor Omnia 1 met 
touwoefening op NK!
Aalsmeer - Het weekend van 25 
en 26 juni vonden de Nederland-
se Kampioenschappen Ritmische 
Gymnastiek in de Sporthallen Zuid 
in Amsterdam plaats. Voor deze 
wedstrijd hadden namens SV Omnia 
2000 twee  individuele gymnasten, 
één duo en twee groepen zich ge-
plaatst. Allereerst mocht  Ilse Huis-
kens op zaterdag aantreden in de 
wedstrijd categorie 1B. Ilse mocht 4 
oefeningen laten zien, met bal, hoe-
pel, lint en knotsen. Hoewel niet al-
les verliep zoals het hoorde te verlo-
pen, behaalde zij in een sterk deel-
nemersveld uiteindelijk de negende 
plaats. Hierna was het de beurt aan 
de groepen in categorie 3. Hier had 
SV Omnia 2000 twee groepen. Om-
nia 1 met Melissa Lagerburg, Na-
tasja Rommerts, Britt Wagenaar, Eli-
se Wanner en reserve Rosanne Ver-
burg en Omnia 2 met  Rosanne Ver-
burg, Sanne Koopmans, Domini-
que Roof, Juliet Oganisjan en reser-
ve Kirsten van Gulik. Omnia 1 had 
zich geplaatst met twee oefenin-
gen. De hoepeloefening werd goed 
gedraaid, maar was helaas net niet 
voldoende voor een podiumplaats, 
het team werd vierde. 
De touwoefening was wat slordig en 
niet helemaal gelijk  vandaar dat de 
verrassing groot was toen de mei-
den toch op de derde trede van het 
podium mochten gaan staan om de 

bronzen medaille in ontvangst te 
nemen. Omnia 2 heeft dit jaar voor 
het eerst meegedaan met een hoe-
peloefening aan de landelijke wed-
strijden. Met een redelijke hoepel-
oefening behaalden zij een vijftien-
de plaats. 
Op zondag 26 juni betraden weer 
een aantal gymnasten van SV Om-
nia 2000 de wedstrijdvloer in Am-
sterdam. Als eerste wedstrijd voor 
de zondag stond de 3A duo op het 
programma. Hiervoor had het duo 
Elise Wanner en Britt Wagenaar zich 
geplaatst. Zij mochten een verplich-
te touwoefening laten zien. Het be-
haalde puntenaantal leverde Elise 
en Britt een achtste plaats op. Na 
de duo’s mocht Britt ook nog aan-
treden in de individuele wedstrijd in 
categorie 3A. Er stonden drie oefe-
ningen op het programma een oe-
fening met bal,knotsen en met lint.  
Britt liet een paar fraaie oefenin-
gen zien. Haar baloefening en haar 
knotsoefening waren prachtig. Alles 
werd goed gevangen en het zag er 
allemaal goed gecontroleerd en in 
balans uit. Alleen met lint, het minst 
favoriete materiaal van Britt, liep het 
niet helemaal perfect. Uiteindelijk 
bereikte Britt in het totaal klasse-
ment een achtste plaats. Ritmische 
gymnastiek ook iets voor jou? Kijk 
op de website: www.svomnia.nl voor 
meer informatie en mogelijkheden.

Aalsmeer - De herenselectie van 
FIQAS Aalsmeer is inmiddels ge-
stopt met trainen. De mannen heb-
ben de maand juni nog hard ge-
traind en genieten nu van een wel-
verdiende vakantie. Op maandag 8 
augustus starten ze met de voorbe-
reiding op het nieuwe seizoen. Op 
zaterdag 13 augustus is er zelfs een 
extra training in de Bloemhof. 
Op 19, 20 en 21 volgt dan de eer-
ste trainingsstage. De ploeg speelt 
dan op zaterdag 20 augustus een 
toernooi met Quintus, Hurry Up en 
het Belgische Sasja en op de vrijd-
avond en zondag wordt er getraind. 
Op 16 en 23 augustus spelen de he-
ren oefenwedstrijden in de Bloem-
hof, respectievelijk tegen Hercu-
les (de nieuwe club van Menno de 
Klerk) en Hellas. Op 27 en 28 au-
gustus wordt traditioneel het eigen 
FIQAS toernooi in de Bloemhof ge-
speeld: dit jaar met Sasja, Tonge-
ren en Quintus als tegenstanders. 

In het weekend van 3 en 4 septem-
ber start de competitie in de Eredivi-
sie dan weer. De herenselectie blijft 
– op keeper Micha Hoogewoud na, 
die gestopt is – in tact. Terug bij FI-
QAS Aalsmeer komt Menno van der 
Grift, die het afgelopen jaar bij Nieu-
wegein speelde. De begeleiding ziet 
er komend seizoen als volgt uit: trai-
ner/coach blijft René Romeijn en 
Bart Neeft gaat hem assisteren. 
Kees Jan Jongkind wordt de nieuwe 
trainer van Heren 2, waar Harry van 
Wijk de begeleider blijft. Petra Rooy-
akkers wordt de nieuwe teammana-
ger van de heren selectie en blijft 
tevens voorzitter van het jeugdbe-
stuur. Met de voorbereidende trai-
ningen in augustus gaat ook een 
groep uit de jongens A-jeugd mee-
trainen. Het doel is om deze jongens 
al meer bij de heren selectie te be-
trekken zodat zij hopelijk straks de 
overstap makkelijker kunnen ma-
ken. 

ment voor KWF Kankerbestrijding 
niet plaatsvinden. Het draait hier-
bij echt om u! Daarom zullen alle 
vrijwilligers worden behandeld als 
VIP’s op 3 en 4 september.” 

Samen strijden tegen kanker
Veel vrijwilligers helpen mee aan de 
Ride for the Roses omdat zij iemand 
in hun omgeving hebben verloren 
aan kanker of iemand kennen die 
nu strijdt tegen kanker. Zoals Dick 
van der Heijden: “Een op de drie 
mensen krijgt te maken met kan-
ker. Ook ik maak het in mijn directe 
omgeving mee. Dan is het mooiste 
fietsevenement van Nederland na-
tuurlijk een prachtige kans om zelf 
actief in actie te komen voor KWF 
Kankerbestrijding.” 
Of Nick Bijl, die zelf als jongen van 
8 jaar kanker kreeg: “Ik ben blij dat 
ik nog steeds leef, dat is lang niet 
iedereen gegund. Wel sta ik nog 
steeds onder controle. Want de 
chemo en radioactieve behandeling 
maken natuurlijk veel kapot in je lijf. 
Daarom vind ik het onderzoek naar 
de late effecten van kankerbehan-
deling, waar de opbrengst van de 
Ride van dit jaar naar toe gaat, ook 
heel mooi.”

Aanmelden als vrijwilliger
Inmiddels hebben al zo’n 140 vrij-
willigers zich aangemeld, maar de 
organisatie kan nog steeds nieuwe 
mensen gebruiken. Wilt u ook mee-
helpen bij de organisatie van de Ri-
de for the Roses? Opgeven kan via 
www.ridefortheroses.nl. Ook in-
schrijven als deelnemer aan één van 
de tochten van 25, 50 of 100 kilome-
ter is nog mogelijk!

Tarzantouw en spijkerbroek hangen
Zwemvierdaagse in Het 
Oosterbad groot succes
Aalsmeer - Van maandag 4 tot en 
met vrijdag 8 juli was het weer ge-
zellig druk tijdens de zwemvier-
daagse in Het Oosterbad. Veel nieu-
we deelnemers dit jaar, maar ook de 
zeer trouwe fans waren van de par-
tij. 
Het weer werkte de hele week, 
voortreffelijk mee. Daardoor was de 
watertemperatuur goed te doen. Bij-

na iedere avond werden door badjuf 
Elianne leuke spelletjes georgani-
seerd, waarbij het tarzantouw en het 
spijkerbroek hangen favoriet waren. 
Na deze inspannende, of misschien 
wel ontspannende, week konden al-
le deelnemers vanaf donderdag hun 
felbegeerde medaille ophalen. Voor 
meer informatie over de komende 
activiteiten www.hetoosterbad.nl.

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. 
Mensen die graag willen rummi-
kubben of hartenjagen zijn ook van 
harte welkom. Op donderdag 7 juli 

is het klaverjassen gewonnen door 
Wim Pet met 5174 punten, gevolgd 
door Geertje Koopstra met 5155 
punten en Gemma van As met 4923 
punten. Bij het jokeren behaalde 
Gerard de Wit de hoogste eer met 
93 punten. Op twee is Jaap Weij ge-
eindigd met 110 punten.

Wim wint bij ouderensoos

Zes Hennen en een Haan 
loopt vierdaagse voor kwf
Aalsmeer - Van 19 tot 22 juli doen  
vijf Aalsmeerders en twee Amstelve-
ners mee aan de vierdaagse in Nij-
megen. Het zevental vindt dit heel 
leuk om te doen en verheugt  zich er 
erg op. Arnaud, Marjan, Ans, Gon-
ny, Lettie, Maureen en Nancy heb-
ben met z’n allen heel wat kilome-
ters in de benen zitten en dat alle-
maal voor een goed doel. Het team 
loopt namelijk mee om zoveel mo-
gelijk geld bij elkaar te verzame-
len voor KWF. Daarom doen de ze-
ven mee aan de officiële vierdaag-

se sponsorloop. Met alle lopers sa-
men wil het team een recordbedrag 
ophalen voor zoveel mogelijk goe-
de doelen. En honderd procent ga-
rantie betekent dat alle donaties en 
sponsoring ook voor honderd pro-
cent naar het goede doel gaan, dus 
géén strijkstok! Wie helpt mee om 
zoveel mogelijk geld bijeen te bren-
gen voor de kankerbestrijding. Ga 
naar www.devierdaagsesponsor-
loop.nl en wordt sponsor. De naam 
van het groepje is: Team Zes Hen-
nen en Een Haan.

Ik Windsurf deze zaterdag
Stevig briesje voor surfers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stond er een stevig briesje en voor 
surfers is dit het ideale weer om het 
water op te gaan. De wind en gol-
ven trotseren en hard over het water 
scheren. Vanaf het strand van het 
surfeiland kan makkelijk opgestapt 
worden. Bovendien heeft Windsurf-
club Aalsmeer hier haar onderko-
men en kan gebruik gemaakt wor-
den van de mogelijkheden die de 
vereniging biedt. Altijd zijn er wel 
surfers aanwezig, dus alleen het wa-
ter op hoeft nagenoeg nooit. Na eni-
ge tijd aan populariteit ingebonden 

te hebben, lijkt windsurfen een her-
start gemaakt te hebben. Het aan-
tal surfers op de Poel neemt toe en 
dit levert, zeker afgelopen zaterdag 
met de stevige wind, spectaculaire 
acties op. Op de website www.wsca 
van Windsurfclub Aalsmeer is meer 
informatie te vinden over surfen, 
lessen, soort materialen, etc. Nader 
kennismaken kan al aanstaande za-
terdag 16 juli. Deze dag organiseert 
de Windsurfclub het evenement ‘Ik 
Windsurf’ op surfeiland Vrouwen-
troost aan de Kudelstaartseweg van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Duivensport P.V. De Telegraaf
Doorbijten voor duiven!
Aalsmeer - Het was even doorbij-
ten, maar afgelopen Zaterdag stond 
de eerste jonge duivenvlucht op 
het programma. Door slecht weer 
op de vlieglijn duurde het tot kwart 
voor drie in de middag eer de man-
den open gingen en de 786 inge-
korfde duiven het luchtruim kozen. 
De snelste duif was voor de com-
binatie Van Leeuwen en Van Grie-
ken. Met een gemiddelde snelheid 
van 93 kilometer per uur liet hun 
duif de concurrentie haar staart 
zien. Van de twee jeugdleden van 
P.V. De Telegraaf wist Tim Rewijk 
zich als snelste te kwalificeren en 
laat hij nu ook nog een mooie bos 
bloemen winnen. Bij de vraag of die 
voor zijn moeder waren, kwam het 
antwoord: “Dit zijn mijn bloemen. Ik 
zet ze op mijn kamer!” De uitslag: 1. 
Comb. Van Leeuwen Van Grieken, 2. 
J. van Duren, 3. G. v/d Bergen, 4. M. 
de Block, 5. J. Vijfhuizen, 6. Comb. 
Wiersma en Zn., 7. C. van Vliet, 8. 
A. Kok, 9. J. Kluinhaar en dr., 10. 
D. Baars, 11. Th. V/d Wie, 12. J. van 

Dijk, 13. J. en P. Spook, 14. Comb. 
Van Ackooy, 15. A. v/d Wie, 16. P. v/d 
Meyden, 17. Tim Rewijk, 18. Danny 
van Leeuwen, 19. S. Vonk. 
Van de eendaagse fondvlucht Tours 
was het de comb. Van Ackooy die 
de snelste duif klokte en mooie se-
rie draaide. Johan en zijn moeder 
hielden het hele erepodium be-
zet. De uitslag: 1. Comb. Van Ac-
kooy, 2. J. van Duren, 3. J. Vijfhui-
zen, 4. J. van Dijk, 5. G. v/d Bergen, 
6. Comb. Van Leeuwen van Grie-
ken, 7. J. Kluinhaar en dr., 8. P. v/d 
Meyden, 9. M. de Block, 10. J. en P. 
Spook en 11. A. Kok. De uitslag van 
de overnachtvlucht Mont Pellier: 1. 
J. van Dijk, 2. H. Spaargaren, 3. J. 
van Ackooy, 4. J. Kluinhaar en dr., 5. 
S. Vonk en 6. J. Vijfhuizen. De tus-
senstand in het ploegenklassement: 
1. A.A. Sloopwerken met 8719 pun-
ten, 2. Bos E-Markt met 8550 pun-
ten, 3. C. van Vliet Holding met 8324 
punten, 4. Bosman Kassenbouw met 
7952 punten en 5. Oerlemans Con-
fectie met 7283 punten.




