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Eigenaar Leo van Erp luidt noodklok!

Burgerinitiatief voor behoud van
verenigingsgebouw Oude Veiling
Aalsmeer - “Het is altijd een passie van mij geweest om een cultuurhuis aan te bieden. Het blijkt op
particuliere basis moeilijk, eigenlijk
niet haalbaar”, aan het woord eigenaar Leo van Erp van De Oude Veiling. Hij luidde afgelopen woensdag
4 juli de noodklok voor zijn ‘droom’.
De benedenruimte met restaurant
gaat goed, echter de bovenzaal is
een blok aan zijn been aan het worden. De bovenzaal is sinds januari
minder commercieel verhuurd (crisis) en voor activiteiten op cultureel
gebied, waaronder optredens en repetities, wil Leo niet de volle prijs
rekenen. “Ik zit in een spagaat, er
is een spanningsveld tussen commerciële en culturele verhuur.” Als
er geen actie wordt ondernomen,
raakt Aalsmeer dit onderkomen als
verenigingsgebouw kwijt.
“Ik kan de bovenzaal een andere
functie geven, bijvoorbeeld inrichten met kantoren, maar dan is er
geen ruimte meer beschikbaar voor
de culturele organisaties in de gemeente. Cultuur in de breedste zin
aanbieden is als particulier niet op
te brengen”, is de conclusie van deze ondernemer. Bij overname van
dit historische gebouw in de Marktstraat, nu ruim vier jaar geleden,
heeft Leo gesprekken gehad met
toenmalig wethouder Jaap Overbeek van cultuur om voor zijn plannen een breed draagvlak bij de gemeente te krijgen. De verkiezingen
en de daarna aangekondigde bezuinigingsoperatie deed het overleg stil
vallen.
Echter door deze zelfde bezuinigingen kan De Oude Veiling misschien
een doorstart maken. Voor de gemeente is er een mogelijkheid om
de bovenzalen in te richten als cultuurpunt en vanuit hier allerlei culturele activiteiten aan te bieden. “De
culturele organisaties krijgen dan

hun eigen plek, door samenwerking
versterkt het culturele verenigingsleven en kan De Oude Veiling blijven bestaan”, legt Van Erp uit. Op
dit moment zijn er minder zalen beschikbaar voor allerlei activiteiten
van verenigingen. Het Anker in Oost
en gebouw De Schakel in Zuid hebben de deuren al gesloten en ook
gebouw Irene in het Centrum is binnenkort niet meer voor dit soort activiteiten beschikbaar.
Burgerinitiatief
De noodklok van De Oude Veiling
en het dreigende tekort aan ruimtes
en faciliteiten die onderdak bieden
aan het Aalsmeerse verenigingsleven is voor een groep Vrienden van
De Oude Veiling de reden om een
burgerinitiatief te nemen. Vandaag,
donderdag 12 juli, wordt een voorstel aangeboden aan de fracties en
het college tijdens het Beraad en de
Raad. “Ik sta hier los van. Het is een
initiatief van een groep inwoners.
Natuurlijk sta ik hier wel volledig
achter”, vervolgt Leo trots.
Veiligstellen locatie
Pieter Groenveld is één van deze
vrienden. “De Oude Veiling is uniek.
Daar ben je als Aalsmeerder toch
trots op?! Er worden hier zoveel leuke dingen georganiseerd, denk aan
Talk of the Town en de Americana
concerten. De Oude Veiling draagt
goodwill uit, daar wil je initiatieven
voor ontplooien.” In het burgerinitiatief wijzen de Vrienden op de op
handen zijnde dreigende dakloosheid voor verenigingen.
“Er dreigen op korte termijn kleine podia in Aalsmeer weg te vallen. Ook cultureel café Bacchus
kan op afzienbare tijd haar locatie kwijtraken. Het tot nu toe bloeiende Aalsmeerse verenigingsleven
is essentieel voor de sociale cohe-

Miele specialist

Eigen technische dienst

sie van onze samenleving. Voldoende capaciteit aan zalen en podia is
en blijft belangrijk voor de culturele
en sociale ontwikkeling binnen onze gemeente.” Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te grijpen.
“De historische Oude Veiling in de
Marktstraat, al in 1932 verbouwd
tot verenigingsgebouw, kan voor
een groot deel de ontstane en toekomstige behoefte vullen. Door het
veiligstellen van deze locatie voor
onze samenleving zou de gemeenteraad van Aalsmeer tijdig maatregelen treffen om aan het op handen
zijnde tekort het hoofd te bieden.”

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

www.aalsmeersgezinspakket.nl

Professionals en amateurs
In het burgerinitiatief wordt de gemeenteraad verzocht op de agenda te zetten: Het treffen van zodanige maatregelen van voorzieningen
dat de zalen van De Oude Veiling
ook in de toekomst beschikbaar zijn
en financieel doenlijk zijn te gebruiken als oefen- en uitvoeringslocatie, door Aalsmeerse verenigingen,
professionals, semi-professionals
en amateurs. Leo van Erp hoopt dat
dit burgerinitiatief de ogen van inwoners en de politiek opent. “Straks
zijn er geen ruimtes voor verenigingen meer beschikbaar. Dan wordt
Aalsmeer toch snel een dood dorp.
Alles in de burgerzaal laten plaatsvinden, is geen optie.”
De snelle actie om De Oude Veiling te behouden, heeft te maken
met het feit dat de lentenota defi-

nitief vastgesteld gaat worden vandaag. Bovendien vallen, vanwege de
zomervakantie, de politieke beslissingen ongeveer twee maanden stil
en zolang kan en wil Van Erp niet
wachten. “Er moet een structurele
oplossing komen, anders heb ik, en
heel veel inwoners in Aalsmeer, een
probleem. Ik sta met mijn rug tegen
de muur.” Wie overigens het burgerinitiatief wil ondersteunen, kan
een handtekening komen zetten in
De Oude Veiling. Hoe meer mensen aangeven dit historische verenigingsgebouw te willen behouden,
hoe meer kansen er zijn dat het tij
toch nog gekeerd wordt!
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeers team op tweede plaats

Regenboog Evenement op
alle fronten geslaagd!
Aalsmeer - “Het Nationaal Regenboogevenement is op alle fronten
geslaagd”, aldus wethouder Gertjan van der Hoeven. “De Aalsmeerse Regenboog 114 van stuurman
Marc Blees is eerste geworden op
de Westeinder, hij voelde zich goed
thuis op het eigen water, en tweede in het totaalklassement. ‘Bouw
een bootje’ was een groot succes.
Tegen de middag kwam de zon te
voorschijn zodat de Westeinder en
het surfeiland zich van hun beste
kant lieten zien. Daardoor hadden
we veel meer publiek dan we vooraf hadden durven hopen. Ik ben ervan overtuigd dat we met de deelname aan dit evenement het beeld
van Aalsmeer als watersportdorp
nog beter op de kaart hebben gezet.” Naast de spectaculaire zeilwedstrijd, een stevige bries en flinke golven, waren er diverse activiteiten voor de jeugd. Het evenement
startte ‘s morgens om 9.00 uur zelfs
met het kinderspektakel. Eerst lieten
de kinderen onder leiding van burgemeester Pieter Litjens ruim 200
ballonnen met daaraan een kaartje
met de groeten uit Aalsmeer los. Het
weer was donker en grijs, dat deerde de kinderen niet. Opgewekt gingen ze aan boord van de optimistjes van zeilschool Aalsmeer of deden mee aan de speurtocht in rondvaartboten. Op het strand van Surfeiland Vrouwentroost gingen tien
groepen bestaande uit tien kinderen
aan de slag met ‘bouw een bootje’.
Het bootje was in dit geval een kleine Aalsmeerse praam van drie meter. Koninklijke De Vries Scheeps-

bouw uit Aalsmeer had alle onderdelen van de praam op maat gezaagd en de kinderen gingen onder leiding van scheeptimmermannen van De Vries zelf aan de slag
met het bootje te bouwen. En zowaar dreven nagenoeg alle scheepjes en de boot die versierd was met
bloemen (typisch Aalsmeers) van de
Jozefschool won de wedstrijd. “Het
programmaonderdeel is natuurlijk
ook een perfecte manier om kinderen in aanraking te laten komen met
het ambachtsvak, dat steeds minder bemenst wordt”, aldus Tom de
Vries, directeur van Koninklijke De
Vries Scheepsbouw in een reactie.
Gertjan van der Hoeven, wethouder
toerisme en recreatie, heette iedereen net voor de start om twee uur
van de Regenboog wedstrijd welkom in Aalsmeer. Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland, verrichtte de officiële opening. Hij vertelde dat Noord-Holland de provincie is met de meeste watersport. En
wellicht was het daarom dat Marc
Blees, stuurman van de Aalsmeerse boot kon zeggen: “Ik ben blij te
winnen op het beste wedstrijdwater hier in Aalsmeer.” Gertjan van
der Hoeven tot slot: “Dat we samen
dit evenement op de kaart kunnen
zetten, maakt mij bijzonder trots op
ons dorp. En ik besef goed dat we
dat niet zonder vrijwilligers en bedrijfsleven kunnen doen en daarom wil ik iedereen die op enige wijze meegewerkt heeft enorm bedanken. Ik kijk terug op een bijzonder
leuke en succesvolle dag. En gelukkig: volgend jaar weer!”

Verkiezing Beste Onderneming en Starter van Aalsmeer
Inschrijving van
start
Aanmelden
tot en met 31 juli.
Het College van B&W van de Gemeente Aalsmeer heeft op initiatief van
Rabobank Regio Schiphol en Flynth adviseurs en accountants de Ondernemingsverkiezing in het leven geroepen. De gemeente wil de waardering
laten blijken voor alle ondernemingen in haar gemeente. Op 28 oktober
2011 zullen tijdens de ondernemersavond twee prijzen worden uitgereikt.

Zie advertentie elders in deze krant

Het gaat om de prijzen ‘Onderneming van het jaar’ en ‘Starter van het jaar’.
De drie beste bedrijven in de gemeente Aalsmeer worden tevens
genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012.
Deelnemen

Zonnepanelen?

Bent u (of kent u) een ondernemer die met passie onderneemt, innoveert,

Ondernemingen kunnen zich inschrijven in de periode van 21 april tot en met 15 juli 2011. Aanmeldingen die eerder of later

lokaal betrokken, en duurzaam is en een bedrijf heeft opgebouwd dat een

ontvangen worden, zullen niet meedingen naar de prijzen. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury.

voorbeeld is voor collega-ondernemers? Een bedrijf dat zich wat u betreft
de beste onderneming van Aalsmeer zou mogen noemen? Dan kunt u zich

Hoe

aanmelden voor de Verkiezing Beste Onderneming van Aalsmeer.

Om deel te nemen vullen bedrijven het aanmeldformulier in.

Opsturen kan ook digitaal naar het hiernaast genoemde

Dit formulier kan via de gemeente aangevraagd worden

emailadres of per post onder vermelding van OvhJ naar:

De nominaties voor Onderneming en Starter van het jaar worden door de

op de volgende manieren:

Kijk op onze website.
Gemeente Aalsmeer

ondernemers zelf gedaan. Andere ondernemers, inwoners of instellingen uit

- Downloaden via www.aalsmeer.nl/ovhj

de gemeente Aalsmeer kunnen mogelijke kandidaten motiveren om deze

- Digitaal via ovhj@aalsmeer.nl

stap te zetten of bedrijven aandragen via OvhJ@aalsmeer.nl.

- Telefonisch via 0297 - 387 575

Daarnaast kan het formulier ook worden afgegeven aan

Bedrijven moeten zich uiteindelijk altijd zelf aanmelden.

- Ophalen aan de balie van het gemeentehuis

de balie van het gemeentehuis.

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

www.bosse-elektro.nl

Verleng het plezier
Pieter Litjens
burgemeester
Aalsmeer,
voorzitter jury

Ad Verburg
wethouder
Economische Zaken,
jurylid

Jos Schouten
bedrijfsadviseur
Flynth adviseurs
en accountants,
jurylid

Jeroen Broeknellis
directeur Wholesale
Rabobank Regio
Schiphol,
jurylid

Marcel Claessen
vestigingsdirecteur
Aalsmeer Flora
Holland,
jurylid

John Jansen
CEO ATP,
jurylid

Dirk de Bie
adviseur Regiostimulering Kamer
van Koophandel,
jurylid

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/ovhj

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

€29,-

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

Eerste winnaar in Schweitzerstraat

Schilderachtige sfeertuin
Kudelstaart - “Ik hou van een schilderachtige sfeer en het liefst zoals
je een boeket bloemen schikt. Mijn
tuin moet bij de sfeer in het huis
passen en een eenheid vormen. Het
liefst woon ik in mijn eigen schilderij”, schrijft Hester van Schaik. Haar
tuin in de Schweitzerstraat 16 is inderdaad een plaatje. Een cadeautje

om naar te mogen kijken en daarom de eerste winnaar van de vorige week gestarte tuinenwedstrijd
van de Nieuwe Meerbode waarmee
cadeaubonnen van tuincentrum Het
Oosten te winnen zijn van 50, 100
en 250 euro. De drie mooiste, op de
voorpagina geplaatste, foto’s maken
kans op deze traktatie.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

opheffings
uitverkoop
Alle brOeKen
geldig t/m 14-07 2012
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sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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 Haarlemmermeer, 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 nachtapotheek 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

Aalsmeer - Vrijdag 6 juli was een
zeer geslaagde discoavond voor
mensen met een verstandelijke beperking. In discotheek Bon Ami genoten ruim 100 mensen met een
verstandelijke beperking en hun
begeleiders van muziek en gezelligheid. Het feest werd georganiseerd door het Jongeren Rode Kruis
Aalsmeer en Uithoorn. Verschillende scholieren en jongeren uit de
omgeving hielpen mee bij deze discoavond. Jongeren Rode Kruis vrijwilliger Jurgen Rupschus: “We organiseren de disco nu voor vierde
keer en elke keer wordt het drukker. Daarom is het belangrijk om dit
evenement te blijven herhalen, zodat ook deze mensen genieten van
een leuk avondje uit.” De feestgangers kwamen vanuit de hele regio
en zijn bewoners van Ons Tweede
Thuis of wonen zelfstandig. Al snel
begon iedereen te dansen op de
muziek van dj Ger. De steelband Tavenu uit De Kwakel zorgde voor een
vakantiestemming met tropische
nummers uit het Caribische gebied.
Na het optreden van de steelband
zat de sfeer er goed in. Een bewoner
van OTT vertoonde zijn dj kunsten
en hij zorgde dat alle voetjes van de

vloer gingen. Daarna maakte de Uithoornse zanger Harm er een feest
van. Op zijn Hollandse meezingers
werden vele polonaises gelopen.
De gasten kregen ook de kans om
samen met Harm een duet te zingen. De rest van de avond draaide dj
Ger populaire muziek en van het enthousiaste publiek mag hij volgend
jaar zeker terugkomen. De discobezoekers waren niet weg te slaan
van de dansvloer en de twee beste dansers kregen een felbegeerde
prijs. Ook ging meerdere keren een
schaal rond met daarop verschillende snacks. Jurgen tenslotte: “Helemaal blij en al uitkijkend naar de
disco van volgend jaar gingen de
mensen huiswaarts. Het Jongeren
Rode Kruis bedankt Bon Ami, Tavenu, Harm en alle vrijwilligers voor
het mede mogelijk maken van deze
geweldige avond.” Voor de komende
activiteiten zoekt het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn nog
scholieren en jongeren die zich vrijwillig willen inzetten om mensen te
helpen. Wil jij helpen bij activiteiten
voor ouderen of mensen met een
verstandelijke beperking, of wil je
meer informatie? Kijk dan op www.
facebook.com/JongerenRodeKruis.

OLgA

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

Aalsmeer - Als vermist opgegeven door zijn baas, is een zwart-witte poes met de naam Sheru.Het dier
heeft een witte buik en pootjes en
een wit puntje aan de staart. Sheru wordt vermist vanaf de Legmeerdijk. Wie het dier heeft gezien wordt
verzocht contact op te nemen met
de Dierenbescherming Amstel- &
Veenlanden via 0297-343618.

Verkoop curiosa en brocante
welkom. De twee verkopers zorgen
voor koffie en thee en hopen dat bezoekers het zonnetje meenemen. Iedere nieuwsgierige is welkom op
de zijweg achter het begin van de
Aalsmeerderweg op vrijdag 13 en
zaterdag 14 juli van 11.00 tot 16.00
uur en zondag 15 juli tussen 12.00
en 16.00 uur. Voor meer informatie kan gebeld worden naar 0297325904 of mail naar ankiebob.min@
gmail.com.

Vermist.
- Legmeerdijk ter hoogte van nummer 287: Zwart-witte gecastreerde kater. Staart is geamputeerd. Hij heet Junglee of Madi. Geel halsbandje.
- Rijsenhout, Verlaatsweg: Rode Poes met witte bef, buik en sokken. Zij
heeft een chip en haar naam is Fleur.
- Legmeerdijk: Zwart-witte poes. Ze heeft witte poten, kop, buik en wit
puntje aan staart. Zwart is rug, bef en bovenkant kop. Ze heet Sheru.
Gevonden:
- Tartinihof: Konijntje, lichtbruin-wit met zwarte stippel.
- Oude Meer. Fokkerweg, ter hoogte van Aramex: Muisgrijze kat.
- Midvoordreef: Zwart-witte langharige kat met witte bef en witte sokjes voor en achter.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. Spreker John
Boekhout. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
dienst om 10u. Spreker Joost Vervark. Speciale dienst voor kinderen.

dIERENARTs

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

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

Zondag 15 juli

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

Is uw huisdier
zoek?

KERKDIENSTEN

TANdARTs

Waar is Sheru?

Aalsmeer - Dit weekend is er weer
brocante en curiosa verkoop aan de
Aalsmeerderweg 30. Bob en Ankie
nodigen belangstellenden uit voor
deze schuurverkoop met allerlei leuke spulletjes.
Mooie serviezen, kommen, glazen en nog veel meer snuisterijen worden tegen schappelijke prijzen te koop aangeboden. Bij mooi
weer wordt alles buiten en in de serre uitgestald. Iedereen is van harte

Spetterende Rode Kruis disco
voor mensen met beperking

Thuisfront Tinka helpt

Flessenactie was geweldig
Aalsmeer - Tussen 26 juni en 7 juli heeft het thuisfront van Tinka een
kortlopende lege flessenactie gehouden. Na tien geweldige dagen
was het afgelopen maandag tijd om
alle flessen uit te zoeken. In totaal
zijn er 387 flessen, 1 melkpak, 3 losse pils flesjes en 4 kratten bier ingeleverd. Daarnaast heeft het thuisfront nog een paar mooie giften mogen ontvangen. Met recht een geweldige actie, die zeker herhaald zal
gaan worden aan het einde van het
jaar. Het thuisfront wil dan ook alle gevers en geefsters heel hartelijk bedanken voor hun hulp. Dankzij u kan Tinka haar mooie werk blijven voortzetten. Wilt u meer weten over het werk van Tinka, bezoek
dan eens de website www.tinkahelpt.com. Op de website zijn tevens de lopende acties te vinden,
zoals de vreemde valuta actie, want

hulp blijft hard nodig. Dus gaat u op
vakantie en heeft u valuta over na
u vakantie, deponeer deze dan in
één van de bussen bij bakkerij Vooges of de Ichtusshop. Ook het thuisfront gaat even met vakantie, maar
zal zeker na de vakantie weer met
een leuke actie om u hulp voor Tinka vragen.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Extra collecte voor Wings of Hope.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met drs. R.J.
Prent uit Amstelveen.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met dhr.
E.H.R. Kramer uit Aalsmeer. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
C.G. Graafland. Organist M. Noordam.

Gezellig druk rond korenmolen

Zomeravondconcert Sursum
Corda met regen en zon
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda sloot afgelopen vrijdagavond 6 juli haar seizoen af met een
zomeravondconcert bij korenmolen de Leeuw in de Zijdstraat. Het
weer was twijfelachtig, maar toch
werd besloten muziek te gaan maken. Eerst heeft het jeugd- en opleidingsorkest zich gepresenteerd
met een gevarieerd programma.
Daarna moest een korte pauze ingelast worden, vanwege een hevige regenbui. Maar toen het grote orkest Hollandse hits ging spelen, liet zowaar de zon zich weer
zien. Het kwam misschien wel door

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

het liedje ‘Jij bent de zon in mijn leven’ van Gerard Joling... Op het programma verder ook muziek van onder andere Marco Borsato, Jan Smit
en Nick en Simon. De teksten werden ter plekke uitgedeeld en de bezoekers zongen gezellig mee! Sursum Corda is overigens altijd op
zoek naar nieuwe leden, vooral klarinetspelers, blazers en slagwerkers worden van harte welkom geheten. Belangstelling? Neem dan
contact op het met secretariaat
via 0297-344334 of stuur en mail
via de website van de vereniging
www.sursum-corda-aalsmeer.nl.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels
om 10u. Spreker Jan Sjoerd Pasterkamp. Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. ds. K. Muller en 18.30u. ds.
M. Hogenbirk. Gez.dienst met CGK.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.

Za-

terdag 17u.dienst woord communieviering met M. van Zoelen in
Kloosterhof. Zondag in Karmelkerk
10.30u. euchaaristieviering met L.
Seeboldt mmv Karmelkoor en 14u.
Poolse dienst met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische-Orthodoxe diensten van de heilige
Maria van Egypte kerk. Zaterdag
om 17.30u. Vespers en zondag 10u.
Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. Zondag 10u. dienst met ds. F.
Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst, afscheid kinderen
van kindernevendienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. dienst olv parochianen mmv
dames- en herenkoor.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Lezing gelukkig
ouder worden
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juli geeft Jean-Jacques Suurmond
een lezing in de Doopsgezinde
kerk in Aalsmeer. De heer Suurmond schrijft boeken over geloof
en zingeving en columns in dagblad
Trouw. Zijn teksten zijn uitdagend
en zetten aan het denken. Het thema van de lezing is: ‘Gelukkig ouder worden, de ouderdom als spirituele weg’. De heer Suurmond komt
naar Aalsmeer op uitnodiging van
Ellen van Houten, de ouderenpastor van de Doopsgezinde Gemeente. De lezing begint aanstaande zaterdag om 11.00 uur en vindt plaats
in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Iedereen die van plan is gelukkig ouder te worden, is van harte
welkom! De toegang is gratis.

Bloemen van Janine van
der Kaaij in Amstelland
Amstelveen - Van juli tot en met september exposeert Janine van der Kaaij
in Ziekenhuis Amstelland. De expositie bestaat uit bloemenschilderijen.
De werken hangen in gang B (hoofdgang poliklinieken) en in de gang bij
afdeling Fysiotherapie en Polikliniek
Revalidatie. Bloemen blijven inspireren! De bloemenschilderijen van Janine van der Kaaij-Kruijmer kenmerken
zich door sprekende kleuren in tref-

fende composities. Geïnspireerd door
de Amerikaanse kunstenares Georgia
O’Keeffe heeft zij haar eigen stijl ontwikkeld: figuratief met soms een abstracte touch. Janine werkt veel in opdracht waarbij kleur, compositie en afmeting in overleg worden bepaald.
Haar schilderijen ‘live’ bekijken, kan de
komende maanden in ziekenhuis Amstelland. Haar werk is ook te zien op
www.bloemenschilderijen.nl.
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Rotary A-M-U organiseert nieuw, uniek evenement

Muziek aan de Westeinder,
licht klassiek concert

De Aalsmeerse band Wildcat: Jan, Rein en Michael vanavond in de Praam.

Van alles te doen dit weekend

Wildcat live en dj’s Marco
en Robert in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
moesten weer veel gasten teleurgesteld worden in danscafé de Praam.
Het was superdruk, de ‘tent’ zat helemaal vol. Wie een feestavond wil
mee maken, kan dus beter maar op
tijd komen. Vergeet niet je identiteitsbewijs mee te nemen en onthoud dat de deur sluit om 02.00 uur.
Deze week staat er weer van alles
geprogrammeerd met vanavond 12
juli de start van de kaartverkoop
van de nostalgische filmavond in de
feestweek. Ook vrijdagavond kunnen tussen 19.00 en 20.30 uur via
de achterzijde aan het Praamplein
kaarten à 5 euro gekocht worden.
Er zijn maar 600 kaarten beschikbaar, dus wacht niet te lang. Vanaf
21.00 uur vanavond is het weer tijd
voor een live optreden in de Praam
in de Zijdstraat met dit maal de formatie Wildcat. Wildcat met Rein van
der Zee op zang-gitaar en bas, Mi-

chel de Wit op bas en gitaar en Jan
Zwetsloot op drums speelt rock met
een bluesy tintje, met covers van
onder andere de Stones, Bad Company, CCR, maar ook eigen werk.
De toegang is gratis. Vrijdagmiddag
13 juli is het weer gezellig borreltijd
met Debby en Esther en voor een
bitterbal word natuurlijk gezorgt. Op
vrijdagavond staat DJ Marco Koorn
geprogrammeerd. Hij zal weer gevarieerde muziek ten gehore brengen.

Aalsmeer - De Rotary AalsmeerMijdrecht-Uithoorn presenteert op
zaterdag 25 augustus een nieuw
en uniek evenement. Voor de eerste
keer wordt ‘Muziek aan de Westeinder’, een licht klassiek concert, georganiseerd. Het concert gaat gehouden worden op een bijzondere
locatie: De haven van het oude Fort
in Kudelstaart. Musici, zangers, zangeressen en een groot koor gaan
van zich laten horen. Het evenement
begint om 19.30 uur, duurt tot 22.30
uur en is uitsluitend per boot te bezoeken. Het concert vanaf de kant
bijwonen, is niet mogelijk. Het doel
van dit muzikale initiatief is om geld
in te zamelen voor kunstencentrum
De Hint. De Rotary hoopt een mooi
bedrag bijeen te krijgen om kinderen, waarvan ouders geen geld
hebben om hen muziek- of toneelles te laten volgen, toch mee te laten doen. Het Jeugdsportfonds is als
voorbeeld genomen. Via dit fonds

worden jongeren, die om financiële redenen buiten de boot dreigen
te vallen, de mogelijkheid gegeven
toch een sport te beoefenen. De Rotary wil dit doen op cultureel gebied.
De Rotary hoopt op brede steun uit
de regio. Het maximale aantal bezoekers aan dit nieuwe evenement
is 1.250, ongeveer 200 boten. Snel
kaarten kopen voor dit spektakel van formaat, is dus een aanrader. Wie met een eigen, gehuurde of
geleende boot komt betaalt 40 euro per persoon. Voor dit bedrag genieten de bezoekers niet alleen van
een geweldig concert, want de toegangskaart is inclusief een heerlijk
pakket met hapjes en drankjes voor
op de boot. Voor belangstellenden,
die geen eigen boot hebben, biedt
de Rotary de mogelijkheid om losse kaarten te bestellen op een van
de drie grotere publieke vaartuigen.
Een kaartje kost dan 55 euro per
persoon. Kaarten bestellen kan uit-

sluitend via internet, via www.muziekaandewesteinder.nl. De Rotary hoopt op een enthousiast onthaal
van wellicht een nieuwe Aalsmeerse
traditie voor het goede doel. Niet varen, wel dit initiatief steunen? Sponsors kunnen contact opnemen via
info@muziekaandewesteinder.nl en
wie donateur wil worden kan een
bedrag storten op rekeningnummer
13.52.65.789.

Vier live-optredens in Ophelialaan

Jordaanse sfeer zaterdag!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
14 juli wordt een deel van de Ophelialaan weer omgetoverd in een Jordaanse sfeer. Het openlucht evenement wordt inwoners gratis aangeboden door de Carnivoor en vrienden van dit eetcafé. Tussen 21.00 en
01.00 uur kunnen bezoekers genieten van vier live optredens. De bekende Amsterdamse zanger Peter
Beense gaat van zich laten horen,

Jillz party night
Zaterdag is er weer een thema party
in de Praam. De Jillz party night met
de splinternieuwe DJ Robert. Alle praamgasten krijgen deze avond
een gratis witte zonnebril aangeboden en er zijn natuurlijk weer vele
leuke presentjes en aanbiedingen.
Volgende week zaterdag 21 juli
draait in de Praam het rad van fortuin met Jochem van Leeuwen.

ook weer van de partij is vaste gast
Robert Leroy en voor het opkomende zangtalent Mick Harren gaan de
spots aan. Rond kwart voor tien betreden The Bitterballs het podium,
waarvan eigenaar Chris Bosse van
de Carnivoor deel van uit maakt. Het
drietal trakteert op heerlijke rock
and roll. Na afloop kan er nagefeest
worden tijdens een afterparty in
bardancing Blitzz in de Marktstraat.

Zaterdag ouderwets avondje

Houseclassics in de N201
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juli gaat
de N201 terug in de tijd met een ouderwets avondje houseclassics.
In november vorig jaar was er een
zeer geslaagd feestje in deze stijl
dus een vervolg kon natuurlijk niet
uitblijven. Achter de knoppen deze
avond dj’s Miss Monica, Robert Ammerlaan, Dj Soll en Meneer Marcel.
Miss Monica heeft met haar sympatieke verschijning al heel wat feestjes op haar kop gezet met de sound
van de house die begin jaren 90 zijn
entree maakte in het dance-circuit.
Iedereen heeft nog wel ergens een
cd’tje rondslingeren van Turn up
the Bass Houseparty, Serieus Beats,
Bonzai compilaties enzovoort. De
unieke sound die begin jaren negentig het uitgaansleven beheerste
is nooit meer terug gekomen maar
heeft wel diepe sporen achtergelaten in het hedendaagse dance leven. Alles wat er tegenwoordig aan
house, techno en hardcore te krijgen is heeft zijn oorsprong in de-

ze tijd. Veel oude tunes zijn talloze
malen opnieuw gebruikt in nieuwe
nummers waarvan de nieuwe generatie de oorspronkelijke versie niet
eens kent. Aalsmeerders Rick Sollman, Robert Ammerlaan en Marcel Pannekoek hebben hun (enorme) oude verzameling house platen
bewaard, dan wel opnieuw gedownload en staan in de startblokken om
iedereen op 14 juli een lange avond
mee terug te nemen naar de jaren
negentig. Verwacht geen knetterharde hardcore en dat soort dingen
maar wel alle oude voorlopers hiervan. Classics uit de tijd van Turn Up
The Bass Houseparty, Serious Beats
etcetera, veel van dat dus. De promotie van dit unieke feest is al geruime tijd bezig en het feit dat het
de gemoederen al behoorlijk bezig
houdt bewijst dat de ‘oude garde’
nog wel degelijk in is voor een goed
feestje op zijn tijd! Het feest in de
N201 aan de Zwarteweg begint om
21.30 uur en de entree is 7,50 uur.

Bijna iedere week live muziek

Arthur Ebeling met band
zondag in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 15 juli staat Arthur Ebeling met zijn band
op het podium in The Shack. Arthur
Ebeling staat bekend als één van de
meest authentieke, indrukwekkende, all round, rhythm ‘n blues gitaristen en singer-songwriters. Met
verschillende virtuoze technieken
en een prachtige sound bespeelt
hij zijn geliefde Gretsch-gitaar. Arthur’s muziek is een unieke, herkenbare, tijdloze verrassende mix van
aanstekelijke rhythm ‘n blues, rock
‘n roll en country-blues. Arthur Ebeling heeft zich ontwikkeld tot Nederlands meest authentieke, ontzagwekkende en veelzijdige gitarist,
zanger en componist, en maakt zijn
reputatie als integere meester-gitarist keer op keer meer dan waar. Hij
deelt zijn soul met Ray Charles, zijn
rauwheid met Tom Waits en de rock
’n Roll met Eddie Cochran, kortom
een charismatisch performer! The
Shack is geopend zondagmiddag
vanaf 15.00 uur en aanvang van de
band is om 15.30 uur! The Shack is
de nieuwe ‘place to be’ in de regio,
een unieke locatie met gezellig terras aan het water, gevestigd in De
Oude Meer. The Shack betekent niet
meer dan: schuur; hut, en van binnen ademt het dan ook deze sfeer
uit, bewerkt met hout en muurschilderingen. In november 2011 opende
The Shack haar deuren en sindsdien
hebben al menig band en muzikan-

ten uit binnen- en buitenland, hier
op het podium gestaan. Het gemêleerde publiek bestaat uit enthousiaste muziekliefhebbers in de leeftijd
van 20 tot 70 jaar, die voor een gezellige avond komen, in het no-nonsense en ‘simple’ sfeertje van The
Shack. Blues, rock, rockabilly en
rock ’n roll, country & bluegrass, tribute- en coverbands, kortom voor
ieder wat wils, zolang het maar in de
The Shack-sfeer past. En iedereen
is welkom in The Shack. Ook als er
geen live muziek staat, is The Shack
geopend in het weekend (en vanaf
eind juli ook doordeweeks) en kan
genoten worden van een goed getapt biertje en lekkere achtergrondmuziek op het gezellige terras aan
het water. Tevens is er gelegenheid
om een hapje te eten in The Shack.
Kom bijvoorbeeld de, inmiddels beroemde, homemade Shack-burger
eens proberen. En wie een besloten
feestje wil geven op een leuke gezellige stek, is aan het juiste adres in
The Shack! Vraag gerust informatie
over de vele mogelijkheden die er
zijn om van een avond een gezellig
feest te maken. Voor het programma
en openingsdagen en tijden ga naar
www.bikesnblues.nl vanwaar via de
homepage een verwijzing is naar
de nieuwe website van The Shack.
Adres: The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

AGENDA
Muziek
Donderdag 12 juli:
* Aalsmeerse band Widcat live in de
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
Vrijdag 13 juli:
* Free-dom feest voor jongeren v/a
13jr. in Bon Ami, Dreef, 20-00u.
* Party met dj Marco van der Kroon
in de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 14 juli:
* Jordaanse sfeer in Aalsmeer, Ophelialaan. Met optredens Peter
Beense, The Bitterballs, Robert Leroy en Mick Harren, 21-01u.
* Jillz party night in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
* Houseclassics reunion in N201,
Zwarteweg. Aanvang: 21.30u.
Zondag 15 juli:
* Arthur Ebeling met band in The
Shack, Schipholdijk 253a in Oude
Meer. Open: 15u. Start 15.30u.
Exposities
Zaterdag 14 juli:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
14 en 15 juli:
* Zomerexpositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 29 juli:
* Expositie Amazing amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
do. t/m zo. 14-17u. Op Kinderkunstzolder bloementekeningen van
schooljeugd.
Diversen.
Donderdag 12 juli:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* ANBO Aalsmeer op bezoek in bijentuin Amstelveen. Start 14u.
* Poolcafé in N201, Zwarteweg
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere
woensdag, donderdag en vrijdag.
Zaterdag 14 juli:
* Lezing over gelukkig ouder worden in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. Aanvang: 11u.
* Waterpolotoernooi in Oosterbad,
Mr. Jac. Takkade. Aanvang: 13u.
Woensdag 18 juli:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
Vergaderingen
Donderdag 12 juli:
* Beraad vanaf 15u. en raad vanaf
20u. in gemeentehuis.

Aandacht Amazing Amateurs

Deze week: De Pianiste
en drenkelingenhuisje
Aalsmeer - De amateurtentoonstelling ‘Amazing Amateurs’ in Het
Oude Raadhuis kent een hoog bezoekersgehalte. Veel inwoners komen een kijkje nemen en spreken
hun lof uit over het vele talent in hun
‘eigen’ Aalsmeer. Wekelijks worden
twee kunstenaars extra in de schijnwerpers gezet in de Nieuwe Meerbode. Deze week: De pianiste van
Leo van Gelder (1935) en het drenkelingenhuisje van Anneke Kempkes-Verweij. Anneke Kempkes-Verweij is hapto-therapeut en heeft het
haar hele leven belangrijk gevonden om buiten haar vakgebied iets
creatiefs te doen. Het portretteren
van bekende mensen uit het dorp
in pen, potlood en aquarel is al een
langer lopend project. Het beeld-

houwen kwam daarna en vraagt de
nodige studie en discipline. Zij heeft
al jaren les bij Femke op het beeldeneiland. Haar beeld het drenkelingenhuisje is van een aangename eenvoud; de symmetrie wordt
alleen verstoord door een laddertje
van touw. Het werd gehakt uit één
blok mergel, tijdens een studieweek
in de Betuwe. Het idee ontstond al
eerder, tijdens een wandeling op
Terschelling. “Al lopend door het
noordwestelijke stiltegebied kwam
ik dit huisje op het strand tegen.
Ik ben er in geklommen, heb vanuit de deur de zee gezien en heb me
voorgesteld hoe het zou zijn als je
bij hevige storm als drenkeling daar
aanspoelt. Het huisje staat symbool
voor veiligheid en hoop.”

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

AANBIEDING:

Gitaarstatief ‘Hercules’
(klik-vast)

NIEUW:

Bas-versterkers
‘Stagg’

Drumstel Stagg

€ 34,95

compleet, met kruk

vanaf

Stemapparaten

€ 97,50

LET OP:
‘Motion’ van €17,50 voor
‘Intelli’ van €21,95 voor

van €360,-

€ 299,00
€ 9,50
€12,50

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Freedom-feest
voor jongeren
Aalsmeer - Free-dom.nu is de
nieuwste vorm van uitgaan. Jongeren vanaf 13 jaar zijn welkom op deze onvergetelijke avonden vol muziek en entertainment. Alles zal gratis worden aangeboden!! Geen entreekosten en gratis non-alcoho-

lische drankjes. Door middel van
sponsors worden deze avonden mogelijk gemaakt met als doel om jongeren een te gekke avond te bieden
zonder dat drank en drugs centraal
staan. Aanstaande vrijdag 13 juli organiseert Free-dom.nu een feest in
discotheek Bon Ami aan de Dreef.
Aanvang van het gratis feest is om
20.00 uur en het einde zal om 00.00
uur zijn.

Leo van Gelder kwam met het schilderij ‘De pianiste’ naar Het Oude Raadhuis (zie foto). Als jongetje van acht tekende Leo van Gelder
al goed maar zijn studiekeuze werd
toch scheikunde. “Ik heb mijn hele leven in de chemie gewerkt. Toen
ik 45 werd begon de schilderkunst
me weer te interesseren en nam ik
les. Bij mijn pensionering nam ik
me voor het schilderen, het beeldhouwen en de kunstgeschiedenis grondig aan te pakken en heb
ik verschillende, echt goede leermeesters gezocht. Ik schilder portretten van bekende mensen, musici, kunstenaars, ‘t liefst naar levend model maar als het niet anders
kan van een foto. Door het bestuderen van oude meesters en iconen
heb in de loop der tijd een heel eigen techniek ontwikkeld. Met potlood maak ik op aquarelpapier een
tekening die ik fixeer, daar overheen breng ik de olieverf in dunne
lagen aan. Het papier plak op een
paneel dat geeft een mooie structuur in de achtergrond. Je moet
zacht schilderen, harde contouren vermijden, dat is de werkelijkheid niet. Vanaf 1970 heb mijn atelier in Aalsmeer op de zolder; een
dakkapel met tuimelraam, licht op
het noorden. Kwasten en penselen staan genummerd op een plank
en alle tubes verf liggen op kleur in
een ladekast. Ik ken allerlei soorten
terpentijn, lijnolie en verfsoorten en
hou ’t meest van warme tinten als
sienna en wijnrood.” Het schilderij
op de tentoonstelling is een natuur-

getrouwe weergave van een meisje dat piano speelt. “Prachtig om nu
in dit Raadhuis te exposeren: dit gebouw vraagt om kunst!” De expositie ‘Amazing Amateurs’ kan nog tot
en met 29 juli bewonderd worden
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Iedere donderdag tot en met
zondag zijn bezoekers welkom tussen 14.00 en 17.00 uur.
Door Annefie van Itterzon
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officiële mededelingen
Definitieve Beschikkingen

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. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
WijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken Burgemeester en WethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.
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 streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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.

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

Evenementenvergunningen
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli
van 20.00-01.00 uur;
- Feestweek, Praamplein van 2 september t/m 9 september
2012.
Datum verzending vergunningen: 12 juli 2012
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 377a, het kappen van bomen;
- naast Baanvak 28, naast Bilderdammerweg 55, t.h.v. Ampèrestraat 58, Sportlaan 87, het kappen van bomen;
- Brasemstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Brasemstraat 9, het plaatsen van een dakkapel;
- Clematisstraat 16, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Geniedijk 12, het bouwen van een bedrijfsruimte;
- Zijdstraat 47, het aanleggen van kabels en leidingen.
verleenDe omgevingsvergunningen,
reguliere proceDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 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 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Bilderdammerweg 81, het verhogen van de woning;
- Hornweg 186, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Noordpolderweg 17, het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 225, het bouwen van een schuur.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 12 juli 2012.
verDagen (verlenging) Beslistermijn
aanvraag omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is

met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
• Hendrikstraat 40, ontvangen op 22 mei 2012.
WelstanDscommissie

de heer ing. F.R. Kroese van de afdeling Vergunningen, handhaving en dienstverlening (tel. 0297-387645). Tegen het
vaststellen van de geluid(belasting)kaarten en tabellen is op
grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en
beroep mogelijk.

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening,
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
Balie 5 ( Week 28)
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak t/m 13 juli Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmaken voor een gesprek binnen deze tijden met een medemeer en Amstelveen;
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over t/m 18 juli Evenementenvergunning: Het plaatsen van vier
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
statafels voor café Sportzicht op 9, 13 en 17 justaan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
ni 2012 i.v.m. EK 2012; Boekenmarkt in de Zijdactiviteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
straat op 6 oktober 2012; Decembermarkt in de
Zijdstraat en op het Molenplein op 14 december
2012;
puBlicatie melDing artikel 8.40 Wet
t/m 19 juli Kennisgeving/Koninklijk Besluit Onteigening
milieuBeheer
van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer
ten behoeve van de uitvoering van het bestemBurgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
mingsplan “Noordvork”;
maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een t/m 19 juli Participatieen Communicatieaspecten, het
melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
toekennen van namen, registratienummer
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
2012/8366;
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht t/m 20 juli Programmabegroting
2013 van de G2;
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In t/m 25 juli Evenementenvergunningen:
Fitness Aalsmeer
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
nabij Hornmeerpark op 30 juni van 10.00 –
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
11.00 uur; Barbecue op het Surfeiland op 8 juActiviteitenbesluit Wet Milieubeheer
li 2012 van 16.00-23.00 uur; Muziek op de WesNaam
: W.W.J. Enthoven Vof
teinder op 25 augustus 2012 van 18.00-22.30
Adres
: Uiterweg 161
uur; Westeinderhavendagen op de Uiterweg op
Plaats
: Aalsmeer
1 september 2012 van 09.00-21.00 uur; GPA op
Datum
: 2 juli 2012
de Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7
2012 van 09.00-18.00 uur;
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot t/m 1 aug oktober
reglementen GBA 2012;
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep t/m 2 aug Vaststelling
Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen t/m 3 aug Hervorming
APV Vergunning: tijdelijk afsluiten fietspad
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/
en dienstverlening.
Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00
en 15.00 uur; APV Vergunning: tijdelijk afsluipuBlicatie vaststelling geluiD(Belasting)
ten v/d Oosteinderweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26
kaarten en taBellen
juni 2012, v. 10.00 tot 13.00 uur;
t/m 6 aug Legger van secundaire keringen in Westeramstel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
met de daartoe behorende kunstwerken;
maken bekend dat zij op 26 juni 2012 de geluid(belasting) t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria
kaarten en tabellen van de gemeente hebben vastgesteld.
Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;
Het betreft regionale kaarten waarin de gemeente Aalsmeer t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfalis opgenomen. De regio Amstelland en de Meerlanden is een
le, Ophelialaan 108 te Aalsmeer;
samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer. Amstel- t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni
veen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In dit geval heeft ook de
van 14.00-01.00 uur; Buitenconcert muziekvergemeente Haarlemmermeer zich hierbij aangesloten. De vereniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli
plichting tot het opstellen van een geluidbelastingkaart is
van 19.30-20.45 uur; Buitenconcert muziekveropgenomen in artikel 118 van de Wet geluidhinder en vloeit
eniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli van
voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn Om19.30-20.45 uur; Openluchtconcert Trumpets of
gevingslawaai in Nederland. Deze verplichting geldt voor
the Lords in de Karperstraat op 4 juli van 20.00een aantal agglomeraties. De in de regio Amstelland en de
21.00 uur; Regenboogevenement op het surfeiMeerlanden samenwerkende gemeenten vallen onder de agland op 6 juli van 09.00-00.00 uur;
glomeratie Amsterdam-Haarlem en zijn daarom verplicht tot t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplashet eens per vijf jaar opstellen van een geluidbelastingkaart
sen op zaterdag 7 juli van 20.00-23.00 uur;
per relevante geluidbron.
t/m 24 aug APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli van 20.00-01.00
De Europese Richtlijn 2002/49/EG is gericht op de evaluatie
uur Feestweek, Praamplein van 2 september
en de beheersing van omgevingslawaai. De geluid(belasting)
t/m 9 september 2012.
kaarten en tabellen liggen vanaf 6 juli t/m 31 augustus
2012 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en
schiphol
woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijdvoor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
stip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanwordt gemaakt (tel. 0297-387645). Ook kunnen de kaarten
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
en tabellen worden gedownload via onze site www.aalsmeer.
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
nl onder het product Geluid. Voor vragen kunt u terecht bij
of website www.bezoekbas.nl

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Verzoek De Hint om uitstel

iPod voor 1.000e Twittervolger gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Toon je interesse, krijg je als beloning een kleine
iPod.’ Wouter van der Heijde meldde zich twee weken geleden als
1.000ste twitter volger van de gemeente. Op maandag 9 juli feliciteerde burgemeester Litjens de gelukkige inwoner. Van der Heijde was
blij verrast dat hij de duizendste volger was. De burgemeester overhandigde de winnaar een iPod Shuffle
van 2GB en een bos bloemen. Op
de vraag van de burgemeester of
hij veel twitterde liet Van der Heijde
weten dat dit wel meeviel. “Ik twitter nog niet heel veel, maar nu kom
ik er niet meer onderuit natuurlijk.”

Inwoners van Aalsmeer kunnen via
diverse communicatiekanalen de
gemeente volgen en zo zichzelf op
de hoogte stellen van tal van actuele zaken. Voor de gemeente van
groot belang, evenals voor de inwoners. Ook bedrijven en mensen van buitenaf kunnen via twitter de gemeente Aalsmeer volgen.
Op het twitter-account worden onder andere nieuwsberichten, de weblogs van het college en de digitale
nieuwsbrief geplaatst. Ook via twitter op de hoogte blijven van de laatste de laatste ontwikkelingen in de
gemeente? Kijk dan op www.twitter.
com/aalsmeer_nl en klik op ‘volgen’.

Vechten om plek in de natuur

‘Groen ergernis’ groeiende!
Kudelstaart - Niet alleen ergernis over perken met dode of slappe
planten is er bij de inwoners van de
gemeente Aalsmeer. Nu het zo vaak
regent, staan niet alleen bloemen
en planten prachtig in bloei, maar
ook het onkruid groeit weelderig. En
behoorlijk wat plekjes lijken uit het
zicht te blijven van groenmedewerkers. Het paadje tussen de Mijnsherenweg en de Schweitzerstraat is
zo’n punt. Vlak na de bushalte staat
het groen met brandnetels behoorlijk hoog en verder op langs het pad
vechten grote struiken en dunne
boompjes om hun plek in de natuur.
Hier gaat de natuur echt haar eigen
gang. Veel inwoners kunnen deze
groene overname niet waarderen,
zo blijkt uit wekelijkse telefoontjes.
“Nu staat mijn man te werken in een

perkje van de gemeente. Het ziet er
niet uit. Toch te gek voor woorden”,
aldus een boze inwoonster uit Kudelstaart vorige week. Het regent
klachten. Niet alleen de krant wordt
gebeld, ook de gemeente wordt geattendeerd op de achterstand in
groen-onderhoud, want alle klagers
geven aan ook de gemeente gebeld
te hebben. Het onderhoud van het
groen heeft de gemeente uit handen gegeven aan de Meerlanden.
De natte zomer geeft de medewerkers natuurlijk wel behoorlijk veel
meer werk. Het onkruid profiteert.
Maar, het lijkt nu toch echt tijd om
de handen uit de mouwen te gaan
steken. Voor een bloemrijk en groen
Aalsmeer is iedereen een voorstander, maar het dient natuurlijk wel
beheersbaar te blijven!

Aalsmeer - Vandaag, donderdag
12 juli, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de
maandelijkse vergaderbijeenkomst
van het Beraad en de Raad. Om
15.00 uur wordt aangevangen met
het Beraad en belangrijkste agendapunt is de behandeling in tweede termijn van de Lentenota 2012,
de bezuinigingsoperatie van de gemeente. In de Raad, die begint op
het vertrouwde tijdstip van 20.00
uur, is het vervolgens de bedoeling
de Lentenota vast te stellen. Kunstencentrum De Hint heeft in een
schrijven aan het college haar zorgen uitgesproken over de voortgang van de ontwikkeling van het
cultuurbeleid. “Het rapport van de
kwartiermaker dat op 1 juli gereed
had moeten zijn, is niet beschikbaar.
Belanghebbenden en de gemeen-

teraad hebben geen kennis kunnen nemen van de bevindingen van
de kwartiermaker en de voorstellen.
Uitstel van besluitvorming op dit onderwerp lijkt dan ook de enige juiste beslissing.” De Hint bereidt zich
momenteel voor op een ingrijpende
reorganisatie en plannen voor ambulant onderwijs liggen, volgens het
kunstencentrum, klaar. “De Hint kan
zich echter alleen aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen en tot uitvoering van voorgenomen beleid
overgaan, wanneer alle beschikbare informatie voor handen is, er besluitvorming heeft plaatsgevonden
en het einddoel en de weg er naar
toe duidelijk zijn geformuleerd en
onderbouwd.” Het bestuur van De
Hint heeft een verzoek ingediend
om besluiten rond het cultuurbeleid
uit te stellen.

Valpartijen bij fietsers
Aalsmeer - Op woensdag 4 juli om
kwart over vijf in de middag is een
fietser gevallen op de Aalsmeerderweg. Getuigen zagen de man slingeren en naar de grond gaan. Vermoedelijk heeft de 57 jarige man
een flauwte gehad. De fietser belandde met zijn hoofd op een trottoirband en liep een flinke hoofdwond op. Ook wordt vermoed dat
hij een hersenschudding heeft opgelopen. De Amstelvener is overgebracht naar het ziekenhuis in zijn
eigen woonplaats. Ook op woensdag 4 juli, om kwart over acht in de

avond, is op de Oosteinderweg nog
een fietser ten val gekomen. Politie
en medewerkers van de ambulance
zijn ter plaatse gegaan. De 59 jarige
wielrenner is met letsel naar het VUziekenhuis vervoerd. Ook op donderdag 5 juli om half een in de middag heeft een fietser een valpartij
gemaakt. In het Columbiahof werd
een 72 jarige fietser uit Aalsmeer
onwel, viel en kwam met zijn gezicht op de grond terecht. De man
liep een hoofdwond op en een dik
blauw oog. Hij is overgebracht naar
het ziekenhuis in Amstelveen.
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Vanavond en morgenavond kaartverkoop bij De Praam

Unieke beelden op nostalgische
filmavond van de Feestweek
Aalsmeer - Feestweek Aalsmeer
gaat dit jaar voor het eerst op de
nostalgische tour. Dinsdagavond
4 september wordt in de feesttent op het Praamplein een nostalgische filmavond gehouden. Ruim
twee en een half uur lang kunnen
bezoekers genieten van veelal unieke beelden uit Aalsmeer van weleer. Vanavond 12 en morgenavond
13 juli, tussen zeven en half negen,
vindt aan de achterzijde van café De Praam, aan het Praamplein,
een speciale verkoop van toegangskaarten plaats. Op de nostalgische
filmavond worden zowel beelden uit
‘de grijze oudheid’ (jaren dertig), als
uit het wat recentere verleden ver-

toond. Een unieke film is die uit eind
jaren twintig, waarin kwekers te zien
zijn op weg naar veiling Bloemenlust. Uit de jaren dertig dateert een
schitterende film van Gemeentewerken, met onder meer werkzaamheden op de Oosteinderweg en Plan
Zuid en een brandweeroefening bij
de voormalige lagere school in de
Rozenstraat. Eveneens uit die periode, dateren beelden van een ziekentransport per praam door de Uiterwegsloot. Heel bijzonder is een
film van de Aalsmeerse busonderneming Maarse & Kroon. Hierin zijn
beelden te zien van bussen, die in
de jaren dertig komende vanaf de
Aalsmeerderdijk, via de oude draai-

Aalsmeer-Dorp in de jaren tachtig, uitgebreid in beeld te zien op de nostalgische filmavond tijdens de Aalsmeerse Feestweek.

brug over de Ringvaart, de Kanaalstraat, Weteringstraat en Zijdstraat
inrijden. Uit de jaren veertig dateren
fraaie opnamen van een bus, die is
vastgelopen in de sneeuw in de Ophelialaan en met man en macht uitgegraven wordt om vervolgens door
een vrachtwagen los te worden getrokken. Veel bekende en minder
bekende Aalsmeerders passeren
in de verschillende films de revue.
Zoals bijvoorbeeld in de in 19501952 gemaakte film van de Christelijke kleuterschool in Oost, die gevestigd was achter de hervormde Oosterkerk. Iedere babyboomer
van nu, die destijds op deze kleuterschool heeft gezeten, ziet zichzelf als vier of vijfjarige terug in deze nog nooit eerder vertoonde film.
Voor vele (ex-) Farregatters moet
deze film een feest van herkenning zijn. Dat geldt tevens voor de
uit 1953-1954 daterende film van
de Motorclub Aalsmeer Oost. Trouwens, iedere motorliefhebber likt
zijn vingers af bij deze film, die beelden vertoond van een zogenaamde
bekwaamheidsrit over de Oosteinderweg, Bovenkerk, Aalsmeerderweg en Kerkweg. Zowel café Van
Eck op de hoek Oosteinderweg met
de Jac. Takkade als café Welkom op
de Pontweg spelen een belangrijke rol in deze door Martin Verbeek
gemaakte film. Uniek is de kleurenfilm uit 1953, waarin fraaie opna-

Passie voor antieke spullen

Ben Klein bouwt Matador
bestelwagen op schaal
Aalsmeer - Ben Klein is zijn
schuurtje weer ingedoken om wederom een prachtige groente- en
fruitwagen op schaal te bouwen. Dit
keer de Tempo Matador, een bestelwagen, die de voorloper is van de
bekendere DKW. Deze bestelwagen had zijn vader rond 1951 gekocht om zijn groenten, fruit, aardappelen, zuivel en conserven mee
rond te brengen in Aalsmeer. Compleet met schappen, houten kistjes
en deurtjes is ook deze auto weer
met veel hartstocht en geduld door
Ben gemaakt. En zelfs het klokje
op het dashboard zit in de wagen.
Ben heeft oog voor detail, want ook
het oude telefoonnummer van de
groentezaak van zijn vader prijkt op
de achterkant. Ben was in de tijd dat
zijn vader de Matador had nog maar
negen jaar, maar hij herinnert zich
de wagen nog heel goed. Zo goed
dat hij hem helemaal uit zijn hoofd
heeft nagebouwd. Hij kan er leuk
over vertellen, zoals het feit dat er
langs binnen benzine getankt moest
worden. Helaas is de wagen door
kortsluiting in brand gevlogen, toen
hij voor de deur van de woning van
het gezin Klein in de Zijdstraat geparkeerd stond. Einde van het Matador tijdperk dus. Zijn vader bestelde met spoed een DKW, maar voordat die kwam werden alle groenten
en fruit weer ouderwets met de bakfiets rondgebracht.

Groentetram
Ben had al eerder een stukje
Aalsmeerse historie tastbaar gemaakt door de bouw van de groentetram van zijn vader. Ook deze accu-aangedreven tram bouwde hij
zonder bouwtekening uit zijn hoofd.
“Het is een leuke hobby en ik ben
graag in mijn schuurtje aan het timmeren en schilderen,” vertelt de enthousiaste Ben. “Muziekje uit de autoradio aan, die ik daar heb ingebouwd en aan de slag.” Het is eigenlijk zonde dat deze meesterwerkjes
op de zolder bij Ben en zijn vrouw in
Aalsmeer Oost staan.

het vak in, want hij nam de wijk van
zijn vader over.
Oude klokken
De groente- en fruithandel ligt al
wat jaartjes achter de zeventigjarige Ben, maar hij is nog zeer actief
met allerlei hobby’s. Naast het bouwen van de schaalmodellen van de
groentewagens, houdt hij zich bezig
met muziek. Hij heeft talloze banden
met muziek uit de jaren vijftig, zestig en zeventig en helpt familie en
buren aan leuke muziek. Een ande-

Ben staat open voor plaatsing in
een museum of de Historische Tuin,
maar dan alleen achter glas. Hij is
trots op zijn werk en bang dat mensen de kleine onderdelen eruit gaan
halen. Ben komt uit een groot gezin
van elf kinderen en zijn vader Gerrit Klein had een groente-, fruit- en
aardappelhandel in de Zijdstraat en
bracht zijn waren in Aalsmeer rond.
Eerst met paard en wagen, de handkar en de bakfiets, gevolgd door de
accu-aangedreven tram, de Matador, de DKW en de Ford. Naast de
winkel in de Zijdstraat bezat de familie ook nog een fruithal in de Ophelialaan, waar zus Gerda in stond.
Later begon broer Jaap met zijn
vrouw een winkel op de hoek van
de Primulalaan. Ben ging zelf ook

De kunstkeuze van Constantijn Hoffscholte

“Tekening Korenmolen
De Leeuw is prachtig”
Aalsmeer - Dit jaar wordt door de
Stichting Kunst en Cultuur (KCA) voor
de vijftiende keer de kunstroute georganiseerd. In aanloop van het derde weekend van september besteedt
de Nieuwe Meerbode aandacht aan de
kunstkeuze van een aantal Aalsmeerse ondernemers. Tijdens de kunstroute worden de gekozen werken tentoongesteld in de Oude Veiling in de
Marktstraat 19. In de hal van het appartement van Constantijn Hoffscholte hangt een tekening van korenmolen
De Leeuw, gemaakt door Coq Scheltens. “Daar kijk ik iedere dag met heel
veel plezier naar. Evenals naar het
schilderij van Frits Vogel dat bij ons in
de huiskamer hangt en ik kreeg voor
mijn eindexamen van mijn ouders.
Het schilderij van Frits is zo ongelooflijk kleurig en het laat veel ruimte voor
fantasie. De tekening van Coq daarentegen toont een precisie waar ik ook
van houd. Coq was of is eigenlijk nog
steeds, ook na haar overlijden, voor mij
een bijzonder mens. Wij waren vrienden waarbij leeftijd wegvalt. Ik heb
haar in verschillende hoedanigheden

meegemaakt. Als verslaggever (Constantijn werkte toen nog voor de Nieuwe Meerbode) en via mijn ouders. Op
het culturele vlak kwam je haar vaak
tegen, zij heeft wat dat betreft veel betekend voor Aalsmeer.” Aan de tekening van de korenmolen De Leeuw zit
een aardig verhaal vast, vindt Constantijn. “Coq belde mij met de vraag: Heb
jij een foto van de korenmolen?” Mijn
vrouw Ingrid heeft de foto in 2007 gemaakt waarop deze tekening is gebaseerd. Uiteindelijk zijn er 25 afdrukken
van de tekening gemaakt. Het werk
van Coq heeft duidelijk een eigen stijl
met veel humor. Zij had de gave om
haar uitgangspunt heel treffend te verbeelden. Het lijkt simpel, maar als je
goed kijkt, zie je hoe gedetailleerd alles
is aangegeven. Coq was in alles zichzelf zowel in haar werk als privé. Zij gaf
mensen altijd een kans vanuit een sociaal gevoel.” De band met Coq is hecht
voor Constantijn, maar ook die met korenmolen De Leeuw. “Zo dicht bij mijn
werkplek, het Boekhuis, een prachtige
molen te hebben staan, dat is toch geweldig?” Constantijn Hoffscholte, eige-

naar van het Boekhuis, houdt niet zo
van mensen die klagen en verder weinig doen. Zelf geeft hij een goed voorbeeld door in zijn boekhandel lezingen en presentaties te organiseren,
die veel aandacht trekken, zowel locaal als landelijk. Daarvoor wordt hij
gelukkig beloond door een grote schare cliënten en trouwe fans. Inderdaad
de Zijdstraat ligt overhoop, maar wie
toekomst gericht denkt weet dat de
overlast van nu uiteindelijk zal leiden
tot een grote verbetering van het centrum van Aalsmeer. “Laten wij liever
kijken naar de dingen die nog steeds
de moeite waard zijn. Naast de Korenmolen is er de Historische Tuin, de
prachtige oude bomen rond de kerk,
de torentjes op het pand van Broekmans, het Boomkwekerskerhof, de watertoren en de Westeinderplassen. Er
kan veel meer positieve aandacht geschonken worden aan de bijzondere
plekken van Aalsmeer. Wij kunnen nog
steeds trots zijn op Aalsmeer. Ik geloof
er in!”, besluit de ondernemer.
Janna van Zon

men worden getoond van de Uiterweg, onder meer het opdraaien van
de Topsvoortbrug om zeilschepen
door te laten, waarbij de brugwachter nog met een klompje om geld
moet ‘hengelen’. Zeker niet minder
uniek, is de uitgebreide film, die Ton
Könst in 1987 maakte van Aalsmeer.
Onvoorstelbaar veel plekjes, die hij
destijds heeft gefilmd, zijn in de afgelopen kwart eeuw verdwenen
of ingrijpend veranderd. Films die
voorts op het programma staan, zijn
die van het bezoek van Koningin
Elisabeth van Engeland aan de CAV
in 1958 en de bouw van het raadhuis, die dit jaar precies 50 jaar geleden in gebruik werd genomen. In
de laatste film is ook de plaatsing
van ‘Flora’ op het Raadhuisplein te
zien. Ook de storm van zondag 4
december 1960 komt aan bod. Bekend zijn de foto’s die destijds gemaakt zijn bij de Westeinderplassen, maar in Oost dreigde toen de
Oosteinderpoel onder te lopen. Met
man en macht moesten bij de Kerkweg, Oosteinderweg, Machineweg
en Stommeerkade zandzakken worden gestort om een ramp te vorkomen. De kerkdienst in de Oosterkerk moest worden afgebroken, om
zoveel mogelijk vrijwilligers aan het
werk te kunnen zetten. De samenstelling en presentatie van het zeer
gevarieerde filmprogramma is in
handen van Dick Piet en Siem Kooy.
Tijdens de pauze zal het Aalsmeerse smartlappenkoor Denk aan de
Buren optreden. De toegang voor
de nostalgische filmavond bedraagt
5 euro. Na de voorverkoop vanavond en vrijdagavond 13 juli bij café de Praam, ingang Praamplein, zijn
kaarten, indien nog verkrijgbaar, te
koop bij de Bruna in de Zijdstraat.
re passie van Ben is oude klokken.
“We hebben zelfs nog een staande
horlogeklok uit het jaar 1790, helemaal in de oorspronkelijke staat.”
En sinds een paar jaar heeft hij een
oude Zundapp waar hij heel graag
op rondrijdt. Duidelijk is dat hij van
antieke spullen houdt en de waarde daarvan goed kan inschatten.
De handelsgeest heeft Ben nog niet
verloren: “We hebben nog een oude
jachtkast in perfecte staat, die een
geïnteresseerde voor maar 450 euro
mag kopen. Normaal betaal je voor
zo’n mooie kast zeker duizend euro.”
De actieve Ben kan niet stilzitten en
is nog lang niet klaar met zijn hobby
van het nabouwen van schaalmodellen, want hij is alweer druk bezig
met het maken van een oude Ford
model A uit 1921. Ook het namaken
van de paard en wagen staat nog
op zijn verlanglijstje.
Door Ilse Zethof

Plaspop nat maar gezellig
Aalsmeer - De tweede editie van
Plaspop op de Westeinder is afgelopen zaterdag 6 juli goed en gezellig verlopen. Zowel de organisatie,
als de deelnemers en de bezoekers
kijken terug op een geslaagd evenement. Het weer was ten opzichte van de eerste keer een heel stuk
slechter. Het was weliswaar windstil, maar er zijn enkele flinke regenbuien gevallen. De meeste bezoekers hadden zich hier op voorbereid en kwamen kijken en luisteren met paraplu’s en regenkleding aan. Anderen hebben zich laten verrassen door de heftige buitjes en zijn behoorlijk nat geworden. De bands hadden gelukkig wel
maatregelen genomen. Er werd in
tenten en onder afdakjes gespeeld.
Alleen Ten Beers After maakte muziek in de open lucht, onder de bomen. Bij regenbuitjes werd snel geschuild. De dames en heren van deze swingende band mochten overigens veel bootbezoekers verwelko-

men. Over belangstelling hadden
het Amstel Gospel Choir bij schuilhaven De Winkel, Katelijne van Otterloo en haar popjazz kwartet bij
het poeltje van Meijer en de Djembikkels bij het Torregat eveneens niet
te klagen.
De botenrijen waren dik. Het eerste openbare optreden van de
Aalsmeerse band The Mood, Mad
and Music op eiland Vissersvreugd
is door de bezoekers in de smaak
gevallen en voor een prima slotact
droeg de Hucksters zorg. Het publiek liet zich door de donkerblauwe regenbui niet van het water afjagen. Superdruk was het bij het Koddespoeltje. Tijdens Plaspop heeft de
AED-boot rond gevaren en heeft
de politie een oogje in het zeil gehouden. Het watertheater is volgens
hen vlekkeloos verlopen. Klachten
over geluidshinder zijn wel bij de
politie binnen gekomen. Zeven in
totaal, voornamelijk van bewoners
van de Uiterweg.

Muziek op het Rozenplein
Aalsmeer - Muziek met schitterend
weer op de vierde juli. De Trumpets
of the Lord gaven onder leiding van
Rob van Dijk een prachtig concert
op het Rozenplein in Nieuw Oosteinde. De grote groep aanwezigen
hebben met elkaar genoten van de

mooie en diverse koormuziek. De
koffie en koek vooraf werd zeer gewaardeerd. Een initiatief wat zeker
een volgend jaar herhaald zou kunnen worden. Wellicht wordt het een
traditie! Voor meer foto’s zie oosterkerk.info.

Verkeersplateau
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben afgelopen dinsdag
10 juli, vooruitlopend op de vaststelling van de lentenota 2012, besloten in te stemmen met het aanbrengen van een plateau op de kruising
Hornweg met de Willem Alexanderstraat voor een bedrag van 25.250
euro. Ook heeft het college groen
licht gegeven om een snelheidsdisplay te plaatsen op het wegvak Willem Alexanderstraat en Palingstraat.

Djembé spelen
Aalsmeer - In september starten
de Djembikkels in Aalsmeer weer
een nieuwe cursus Djembé spelen voor beginners. Wekelijks op de
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00
uur een avondje muzikale ontspanning. Allerlei Afrikaanse ritmes zullen dan spelenderwijs op ieders niveau worden aangeleerd. Dus denk
je bij het lezen hiervan, “dat lijkt me
wel wat”, wees dan welkom voor een
proefles. Ontdek het ritme in jezelf
en laat je handen de trommels ontdekken en bespelen. Je zult al snel
versteld staan van jezelf en van het
samenspelen met elkaar. Voor informatie of aanmelding kan je terecht
op de website www.djembikkels.nl.
Natuurlijk kan je ook gewoon bellen
met Kelsie via 06-21430219 of Harr
via 06-16784714.
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Culinaire vaartocht Proefvaren een geweldig succes

Marcel Claessen van FloraHolland

Deelnemers aan verkiezing
onderneming tonen lef
Aalsmeer - Marcel Claessen van
FloraHolland is concernmanager Logistiek en Faciliteiten en voor het
tweede jaar jurylid bij de Verkiezing
van Onderneming en Starter van het
Jaar. Hij vond het leuk dat hij hiervoor gevraagd werd, want het is
toch een eer. “Je krijgt een kijkje in
de keuken van je Aalsmeerse collega-bedrijven in verschillende sectoren”, vertelt Marcel. “Met hun deelname aan deze verkiezing tonen
ze lef, want ze geven zich toch een
beetje bloot aan ons.” Het feit dat ze
meedoen vindt Marcel dapper van
ze, want de jury kan soms best wel
wat brutale vragen stellen. Maar aan
de andere kant mag je als bedrijf laten zien dat je trots bent op wat je
doet. Marcel waardeert de verhalen van de ondernemingen zeer. “Ze
gaan er altijd maximaal voor en willen iets moois maken of betekenen.
En niet eens zozeer voor het geld,
maar ze gaan voor hun vak.” Het niet
winnen van de eerste prijs moet zeker niet gezien worden als nederlaag volgens Marcel. “Het meedoen aan deze verkiezing is al een
overwinning waard, want je moet er
toch tijd en energie insteken. Maar
het is ook leuk, want dan hou je jezelf weer eens een spiegel voor. Het
is een prachtige gelegenheid om te
laten zien waar je als onderneming
voor staat.” Hij raadt het dan ook ieder bedrijf in Aalsmeer aan om aan
dit unieke initiatief mee te doen. Het
geeft uiteraard ook gratis reclame,
zeker als je tot de laatste drie genomineerden behoort. Er komen geen
namen naar buiten tot bekend wordt
wie deze laatste drie bedrijven per
categorie zijn, maar iedere onderneming mag zelf wel bekend maken
als ze hebben ingeschreven. “Het tonen van lef mag best genoemd worden.” FloraHolland kan door het jurylidmaatschap zelf niet meedoen
aan de Verkiezing van Onderneming van het Jaar. “Wij zijn eigen-

lijk ook niet te vergelijken met andere ondernemingen in Aalsmeer,
omdat we meerdere bedrijven onder
één dak en een coöperatie met leden zijn.” FloraHolland is als het ware een marktplaats waar vraag en
aanbod bij elkaar komen. Als spil
in de internationale sierteeltsector
heeft FloraHolland de rol van matchmaker, intermediair én kenniscentrum voor bloemen en planten wereldwijd. Dit jaar is er bij de verkiezing een categorie bijgekomen, wat
ook volgens jurylid Marcel beter is.
Bedrijven uit het MKB Klein/Midden tot twintig personeelsleden dingen mee in deze nieuwe categorie.
Ondernemingen met meer dan twintig personeelsleden vallen in de categorie MKB Groot. En dan is er natuurlijk nog de categorie Starter van
het Jaar, waarin ondernemingen
mee kunnen doen, die op of na januari 2009 opgericht zijn. Marcel
vindt het een erg leuk initiatief en
goed voor het Aalsmeerse bedrijfsleven, de gemeente maar ook de lokale gemeenschap. “De Aalsmeerder is een ondernemend type, want
in deze relatief kleine gemeente is er
zeer veel bedrijvigheid te vinden. Dat
mogen we laten zien.” Hij was onder
de indruk van het aantal bedrijven
dat zich vorig jaar had aangemeld
voor de verkiezing en hoopt dat er
dit jaar nog meer bijkomen. Ook de
avond van de prijsuitreiking vond hij
geweldig. “Een avond waarop we als
ondernemend Aalsmeer trots op elkaar mogen zijn.” De jury kijkt naar
criteria als innovatie, duurzaam ondernemerschap en blijk van lokale betrokkenheid. Maar ook naar de
passie van het ondernemen, want de
verhalen achter de ondernemingen
zijn erg belangrijk. Voor meer informatie of voor inschrijving voor de
verkiezing Onderneming of Starter
van het Jaar: www.aalsmeer.nl/OvhJ.

Bouw startersappartementen in
Dorpshaven-Zuid gestart
Aalsmeer - Op dinsdag 10 juli is de
bouw van de startersappartementen in project Dorpshaven-Zuid officieel gestart. Het project is ontwikkeld door Timpaan uit Rijsenhout
en wordt gerealiseerd door Slokker Bouwgroep BV vestiging Huizen. Wethouder Ad Verburg heeft
de officiële handeling verricht door
het slaan van een symbolische eerste paal van het gebouw.
Na de officiële handeling werden toespraken gehouden door
de wethouder, algemeen directeur
Jaap Zwart van Timpaan en directeur Gerrit Waardenburg van Slokker Bouwgroep. Wethouder Ad Verburg: ”Wij zijn verheugd dat nu gestart gaat worden met de bouw van
deze appartementen. Mede dankzij
de startersleningen, die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld, is

de verkoop erg voorspoedig verlopen.” De toekomstige bewoners van
dit appartementengebouw en andere betrokkenen van dit gebouw waren uitgenodigd om deze bijzondere handeling bij te wonen. Het appartementengebouw bestaat uit
31 appartementen. Bijna alle woningen zijn inmiddels verkocht. De
laatste woning staat onder optie. Na
dit gebouw zullen er nog twee gebouwen van dit type worden gerealiseerd, zodra de bouwvergunning
hiervan is afgegeven. Er is in het
project Dorpshaven-Zuid nog een
aantal woningen en appartementen beschikbaar. Bij EKZ|Makelaars
in Aalsmeer (0297-344444) kunnen
geïnteresseerden informatie krijgen over de beschikbare woningen
en bovendien de maquette van het
project bekijken.

Kaartverkoop Feestweek
Aalsmeer loopt prima!

Danique blij met troostprijs!

Midgetgolfbaan
zaterdag dicht
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juli organiseert Midgetgolfclub Aalsmeer
haar jaarlijkse 12 uurs koppeltoernooi
voor leden van de Nedelandse minigolfbond. Ongeveer 40 personen (20
koppels) worden om 10.00 uur aan de
start verwacht. Over de dag staan 8

vragen goed beantwoord. Afgelopen maandag 9 juli kwam Danique
samen met vriend Daan blij haar
troostprijs ophalen. Zelf was ze ook
verbaasd dat ze onder andere het
aantal gele kaarten dat uitgedeeld
is tijdens het EK goed voorspelt had.
“Zo leuk, het was een gokje hoor”,
aldus de winnares van de troostprijs
lachend. De 100 euro krijgt vast en
zeker een goede bestemming. “Misschien uit eten of lekker weg”, vervolgt Danique. “Of aan mij besteden”, vult vriend Daan gekscherend
aan. Al met al toch een goed einde
van het EK in Aalsmeer!
Tour de France spel
Het vizier is nu weer gefocust op
de Tour de France waar, in tegenstelling tot bij het EK spel, ondernemers prijzen beschikbaar hebben
gesteld. De stapeltjes op het bureau
zijn al weer groeiende. Bradley Wiggens is vooralsnog favoriet. Heel benieuwd wie uiteindelijk weg mag rijden op de fiets van Balk Rijwielen,
de cheque van 250 euro uitgereikt
krijgt van Sparnaaij Juweliers, een
sportzonnebril van NicO Optiek, een
Rabobank wielertenue, twee maal
passepartout voor de Feestweek
Aalsmeer, een doosje Rosé van het
jaar van Wijnhandel Wittebol of een
signa sporthorloge ter waarde van
50 euro van Bert de Vries.

omlopen op het programma. Na ronde
zes wordt er door de vereniging een
maaltijd aangeboden. In de avonduren
volgen dan nog een tweetal finaleronden. Daar het een officiëel bondstoernooi betreft zal de baan voor recreatiespelers de gehele dag gesloten zijn.
Publiek is echter welkom. Buiten de
wedstrijden is de baan in juli en augustus elke middag tussen 13.00 en
17.00 uur geopend. Voor informatie tijdens openingstijden: 0297-340433

deendjes-race georganiseerd. Heel
wat winnaars mochten een mooie
culinaire of nautische prijs in ontvangst nemen.
De opbrengst van dit evenment gaat
naar een tweetal goede doelen: een
bijdrage voor een geluidsinstallatie
voor Woonzorgcentrum het Kloosterhof en een bijdrage aan de Stichting Hoogvliegers. De laatste stichting bezorgt ernstig zieke kinderen
een onvergetelijke dag in de lucht
en stond afgelopen zaterdag met
een informatiekraam bij de Nieuwe
Meer. Lionsclub Aalsmeer Ophelia
heeft het afgelopen seizoen meerdere activiteiten georganiseerd om
geld te werven voor bovenstaande doelen. Binnenkort wordt aan de
beide organisaties een cheque uitgereikt. De dames van Lionsclub
Aalsmeer Ophelia zijn trots dat er,
mede dankzij de medewerking en
sponsoring van de deelnemende
restaurants, een aantal (nautische)
bedrijven en de enthousiaste deelnemers, een prachtig evenement
op de kaart is gezet. Iedereen wordt
hartelijk bedankt voor haar/zijn medewerking en bijdrage.
Wordt dit een jaarlijks terugkerend
evenement? Daar gaan de dames
van Lionsclub Aalsmeer Ophelia
hun uiterste best voor doen!

Nog enkele ‘haantje voorste tickets’

Door Ilse Zethof

EK prijsvraag Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Tijdens het EK en
het WK voetbal maken de medewerkers van de Nieuwe Meerbode altijd met veel plezier een special. Er worden foto’s van ondernemers gemaakt en gevraagd wordt
om de wedstrijden van het Nederlandse elftal te voorspellen. Uiteraard was iedereen optimistisch gestemd, maar helaas. Oranje werd na
drie nederlagen naar huis gestuurd.
Ook voor lezers worden het EK of
het WK persoonlijker gemaakt middels een prijsvraag met zes of zeven
vragen. Het team van de Meerbode
doet dit met veel plezier en krijgt in
deze ondersteuning van de directie,
die uit eigen portemonnee het prijzengeld beschikbaar stelt. Van alle
inzendingen werden per land keurig en met veel enthousiasme stapeltjes gemaakt. In de loop van het
toernooi werden de aantallen natuurlijk kleiner. Twee landen bleven
uiteindelijk over, Spanje en Italië. In
Italië was het vertrouwen niet al te
groot, slechts een handvol stemmers. Spanje kende dubbel zoveel
stemmers. Echter, ook de vragen
tellen mee. En omdat niemand alle antwoorden goed had, heeft het
team van de krant de directie overgehaald om toch een troostprijs weg
te geven, een bedrag van 100 euro.
Danique Mets kwam als winnaar uit
de bus. De inwoonster had liefst vier

Aalsmeer - De eerste editie van de
culinaire vaartocht Proef-varen is
een geweldig succes geworden. Zaterdag 7 juli hebben 40 boten met
234 enthousiaste deelnemers, jong
en oud, meegedaan aan deze culinaire vaartocht georganiseerd door
Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Deze vaartocht vond plaats voorafgaand aan Plaspop. De sfeer tijdens Proef-varen was opperbest en
de opbrengst bedroeg maar liefst
6.500 euro! De start was om 15.30
uur op het Starteiland waar de deelnemers feestelijk ontvangen werden
met een hapje en een drankje. Men
kreeg hier de vaarroute uitgereikt
en de deelnemers met een wijnarrangement kregen een fraai gegraveerd wijnglas. Vanaf het Starteiland
ging de tocht door het eilandengebied tussen de kleine en grote Poel.
Op een aantal eilanden en bij twee
restaurants aan de kleine Poel werden de deelnemers verwend met
heerlijke gerechtjes van de deelnemende restaurants. Het was hier en
daar wat schipperen om aan te leggen, maar met op het water is iedereen erg behulpzaam. Voor het toetje
waren de deelnemers te gast bij de
jubilerende watersportvereniging de
Nieuwe Meer. Hier werd ook een ludieke loterij in de vorm van een ba-

Muziek met baby, dreumes
en peuter in augustus
Oude Meer - Al enige jaren geeft
Irma muziekles aan kinderen van 0
tot 4 jaar. “Het geeft me iedere keer
weer een goed gevoel om de kinderen blij en vrij te laten genieten van
wat er in het muzikaal uurtje allemaal gebeurt”, vertelt ze enthousiast. In augustus gaat Irma op vier
zaterdagen ‘Muziek met het jonge kind’ organiseren in kindercentrum ZieZoo aan Ten Pol 1 in Oude
Meer. Met deze lessen hoopt Irma
nog meer kinderen de mooie ervaring van muziek mee te geven. Van
9.30 tot 10.00 uur zijn ouders met
baby’s tot 1 jaar welkom, van 10.15
tot 10.45 uur is de kennismaking
met muziek voor één en twee jarigen en van 11.00 tot 11.45 uur krij-

gen de twee tot vier jarigen muziekles. In de les wordt aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling.
Elke ochtend wordt gestart met een
begroetingsliedje. Daarna worden
nieuwe en traditionele kinderliedjes
gezongen, gecombineerd met gebarenspel. Ook bewegen op muziek
is een vast onderdeel van het programma. Hiervoor wordt het eigen
lichaam gebruikt en ritme instrumentjes. De lessen worden gegeven
op 4, 11, 18 en 25 augustus. Voor Irma is muziek maken plezier hebben.
Lijkt het je wat om onder het genot
van een kopje koffie of thee te genieten van muziek en dans van de
kleine? Schrijf dan snel in via info@
fiederelsmuziek.nl.

Aalsmeer - De kaartverkoop voor
de Feestweek Aalsmeer van 2 tot
en met 8 september is begin deze maand van start gegaan en de
kaartverkoop loopt prima. Met name is er veel vraag naar de passepartouts. Het eerste muzikale optreden is op woensdag 5 september.
Aalsmeer Live vind traditiegetrouw
weer plaats en het wordt bijzonder
dit keer, want een reünieoptreden
gaat gegeven door de Aalsmeerse
band uit de jaren tachtig, Livin’ At A
en het flitsende The Stirrrs gaat zorg
dragen voor een swingende menigte
in de tent. Op Donderdag is het weer
tijd voor de Miss Aalsmeer verkiezing
waarvan de presentatie in handen is
van Sasja Brouwers en Henk Sietsema. De avond wordt opgeluisterd
met optredens van de topband Diep
Triest en zangeres Ruth Jacott. Vrij-

dagavond 7 september presenteert
de Feestweek partytime met op het
podium Danny Terp, het Feestteam,
Charley Luske, Wolter Kroes en de
Diva’s of Dance. De feestweek wordt
zaterdag afgesloten met een feest inhakend op de pramenrace: Een ‘Uit
de Penty Party’ met live Rob Ronalds,
Mike Peterson, Starkoo, Dries Roelvink en Ronnie Ruysdael. Kaarten
voor de feestweek kunnen uitsluitend
via internet aangeschaft worden:
www.feestweek.nl en kosten per stuk
8,50 euro voor de woensdagavond en
17,50 euro voor de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. De prijs van
een passe-partout is 49,50 euro. Snel
bestellen is een aanrader, er zijn nog
enkele haantje de voorste tickets en
dit scheelt voor de drie feestavonden
liefst 2 euro per kaartje en voor een
passe-partout zelfs 9,50 euro!

Duivensport P.V. de Telegraaf

Eerste plaats voor Theo
Aalsmeer - Het was afgelopen zaterdag spanning en sensatie bij
Theo van de Wie. Als een speer
dook zijn duif op de aankomstantenne. Van schrik kon de baas geen
klok meer kijken. Bij het melden
werd dus de verkeerde tijd doorgegeven. Bij het afdrukken van de
uitslag stond hij tot ieders verrassing plots op de eerste plaats. Dus
hou de spanning onder controle en
poets op tijd je brillenglazen.
De uitslag:
1 Th. v.d. Wie
2 P. v.d. Meijden
3 J. v. Duren
4 D. Baars
5 G. v.d. Bergen
6 C. v. Vliet
7 Comb. Wiersma en Zn.
8 J. en P. Spook
9 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
10 J. v. Dijk
11 Comb. v. Ackooy
12 Danny v. Leeuwen
13 J. Vijfhuizen
14 A. v. Belzen
15 M. de Block
16 J. Kluinhaar
17 A. v.d. Wie
18 S. Vonk
19 Tim Rewijk
20 H. Spaargaren

Bij de oude duiven was opnieuw Jan
van Dijk de uitblinker. Voor de vierde en vijfde keer in successie bleef
hij al zijn concurrenten voor. Waarschijnlijk begint hij een bloemenstalletjes.
De uitslag van Chateauroux:
1 J. v. Dijk
2 Comb. v. Ackooy
3 J. v. Duren
4 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
5 Comb. Wiersma en Zn
6 A. Kok
7 P. v.d. Meijden
8 G. v.d. Bergen
9 J. Vijfhuizen
10 J. Kluinhaar en Dr.
De uitslag van
overnachtvlucht Albi:
1 J. v. Dijk
2 J. Kluinhaar en Dr.
3 P. v.d. Meijden
4 J. v. Ackooy
Tussenstand ploegenklassement:
1 Bosman Kassenbouw 10100 pnt
2 Bakkerij v. Leeuwen 9878 pnt
3 A.A. Sloopwerken
9475 pnt
4 C. v. Vliet Holding
8618 pnt
5 Oerlemans Confectie 7581 pnt

Leuk optreden muziekschool
Aalsmeer - Op dinsdagavond 3 juli hebben 23 leerlingen meegedaan
aan de zomerse voorspeelavond van
muziekschool Spelenderwijs. Het
optreden vond plaats in de Oude
Veiling. Om 19.00 uur ging de zaal
open en deze was al snel gevuld
met belangstellenden. Iedere leerling bracht twee stukjes ten geho-

re, ieder op zijn of haar niveau. Er
werd gemusiceerd op keyboard, piano, blokfluit en cimbaal.
Op deze manier ontstond een leuke afwisseling van allerlei verschillende soorten muziek wat door het
publiek na afloop werd beloond met
een klinkend applaus!
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Consultatieteam zit zich
in voor kwetsbare ouderen

Aalsmeer - Yvonne Ruiter en
Chantal Korzelius vertegenwoordigen sinds kort samen het consultatieteam voor ouderen in Aalsmeer.
Yvonne is ouderenadviseur bij Vita Welzijn en Advies en Chantal is
wijkverpleegkundige bij Amstelring.
Samen gaan zij opzoek naar ouderen die zorg nodig hebben, maar die
dat om wat voor reden dan ook nog
niet krijgen. “We merkten dat het
consultatiebureau voor ouderen alleen bezocht werd door vitale ouderen. Maar meer kwetsbare of eenzame ouderen, die zagen we daar nau-

welijks”, vertelt Chantal. En daarom
hebben ze naar het voorbeeld van
Amstelveen een team gevormd voor
Aalsmeer. “Als we een signaal krijgen, bijvoorbeeld van een huisarts,
dat het niet goed gaat met iemand,
dan maken we een afspraak om op
bezoek te komen en kennis te maken”, vertelt Yvonne. Doordat de dames beide hun vakgebied hebben,
wordt er zowel naar het welzijnsaspect als naar de lichamelijke problemen gekeken, om vervolgens
naar een oplossing zoeken. “Zo zijn
we laatst op bezoek geweest bij een

wat vereenzaamde dame. We gaan
samen met haar kijken bij een dagopvang, zodat ze overdag de deur
uitkomt. En ook hebben we gezorgd
dat ze hulp krijgt bij haar administratie, want ook dit bleek erg moeizaam te gaan”, vertelt Chantal. “Het
mooie aan deze functie is dat je vrij
snel hele concrete oplossingen aan
kan reiken.” Het gebeurt nog regelmatig dat problematiek bij ouderen
te laat in beeld komt, met alle gevolgen van dien. Ook de onderlinge
samenwerking van de verschillende instanties laat op sommige pun-

Hulp Aalsmeerders gevraagd voor opvangcentra

Reisje naar Wit-Rusland?
Aalsmeer - In deze vakantietijd,
waar sommigen nog proberen om
een last-minute te boeken, wordt er
niet zo gauw aan gedacht om een
reisje naar Wit-Rusland te boeken.
Toch heeft Aalsmeer wel wat met dit
land, dat zes keer groter is dan Nederland en waaruit heel veel Tsjernobil kinderen in Aalsmeer hebben
gelogeerd. Een klein team mensen
besteedt echter wel twee keer per
jaar zijn vakantie(geld) in dit land en
niet alleen om te genieten van het

iranda’
s
m
Momenten

Vriendschap

Aalsmeer - Soms komen er mensen bij, soms vallen er mensen af.
Zo gaat dat met vriendschappen. Ik
ben een redelijk loyaal type, maar
merk dat, hoe ouder ik word (wijzer valt nog maar te bezien), hoe
meer vriendschappen er veranderen of zelfs verloren gaan. Vroeger
zou ik dat erg hebben gevonden. Nu
niet meer. Dat is ook weer een voordeel aan 40+ zijn. Niet dat ik met gemak een vriendschap overboord gooi,
maar het wordt gewoon allemaal wat
duidelijker. Ik hoef niet meer door iedereen aardig gevonden te worden,
denk iets langer na voordat, en met
wie ik, een afspraak maak en nodig
geen mensen meer uit, ‘gewoon omdat die nu eenmaal in mijn adressenboekje staan’. Het is in mijn ogen
daardoor echter en zelfs hechter. Hoe
de kids van nu hun vriendschappen
onderhouden via die mobieltjes is
mij een raadsel. Ik sprak de dochter
van een goede vriend (eentje overigens die ik al meer dan zevenentwintig jaar tot mijn trouwe vriendenkring
mag rekenen) en zij vertelde me dat
haar vriendje het net had uitgemaakt
via, je raadt het al, whattsapp. Of was
het Twitter. Ik weet het niet precies.
Dat dit volgens mij een onpersoonlijke, onbeschofte, actie was, daar was
zij het dan nog wel mee eens. Maar
geef ze de kost hoor. Al die jeugd die
met elkaar ‘praat’, maar elkaar absoluut niet ‘spreekt’. BFF noemen ze elkaar al na een week. Best Friends Forever. En de I love You’s en mijn allessie’s zijn niet van de lucht. Op de
vraag, of ze elkaar dan niet wat vaker persoonlijk willen ontmoeten,
zeggen ze soms verontwaardigd: Oh,
maar dat doen we echt wel! Via ‘privé berichten!’ Gelukkig klieken ze ook
nog lekker bij elkaar, wat dat betreft
zal het heus niet veel anders dan dertig jaar terug zijn. Ik herinner me echter van die tijd dat ik het al spannend
vond om mijn vriendje te bellen. Dan
wist ik ’s morgens bijvoorbeeld al,
dat ik hem ’s avonds ging bellen, uiteraard met de (letterlijk) vaste telefoon. Zijn nummer wist ik natuurlijk
uit mijn hoofd. Op een afgesproken
tijdstip was het dan zover en dan belden we, pak hem beet, een half uurtje. Aan het einde van zo’n gesprek
maakten we meestal een afspraakje. En we zeiden wat lieve dingetjes
tegen elkaar. Niet dat we heel heel
heel very very much van elkaar hiel-

glooiende landschap en de ‘vooroorlogse’ toestanden op het platteland, maar vooral om daadwerkelijk kleinschalige hulp te brengen
in problemen die voor dit team gemakkelijk op te lossen zijn. Dit team,
onder leiding van Cor Dekkers, bezoekt regelmatig (al vanaf 1994)
een aantal opvangcentra voor alcohol- en drugsverslaafden en kon tot
nu toe bijdragen aan de ontwikkeling van bijzondere projecten, zoals
het tot stand brengen van een kli-

maatsysteem in een onderkomen
waar de verslaafden verblijven. Met
name in de winter, wanneer het buiten ijskoud is, werd de luchtvochtigheid binnen zo hoog, dat overal in
de slaapkamers schimmel ontstond.
Een ander dankbaar project was de
bouw en inrichting van een uitdeukerij met spuitcabine voor beschadigde auto’s. Dit project hielp geweldig om het centrum een beetje selfsupporting te maken, want er
rijden enorm veel beschadigde auto’s rond in Wit-Rusland. Werk genoeg dus.
Wateroverlast
Onlangs kwam een dringend verzoek om hulp binnen van een afdeling van dezelfde organisatie die
vrouwelijke verslaafden opvangt. Dit
opvangcentrum is gevestigd in Vileika, een klein stadje circa 60 kilometer verwijderd van Minsk. Door
dit stadje stroomt een kleine rivier,
waarvan het water in het najaar en
de wintertijd overstroomt en met
name de achtertuin van het centrum blank zet. De buren hebben
minder last van dit ongemak, want
zij hebben een schoeiing geplaatst,
waardoor het water hun tuin voorbij
stroomt. In de winter bevriest al dat

den, hij de liefde van mijn leven was,
ik nooit nooit nooit meer bij hem weg
ging, of hij bij mij, maar gewoon zoiets als: ik vind je écht leuk. Het zal
nu best op hetzelfde neerkomen, met
als grote verschil dat het vaak ‘out in
the open’ komt. Want als ze elkaar
bellen, dan wordt dat steevast aangekondigd op Twitter: net @... opgehangen, kga nu slapen #trust. Ik vind
het eigenlijk heel fascinerend hoe die
dingen in z’n werk gaan en bekijk het
dan ook nieuwsgierig vanaf de zijlijn.
Even terug naar mijn persoonlijke situatie. Die enigszins veranderd is in
de afgelopen jaren. Er zijn bewust wat
strepen door namen in het eerdergenoemde adressenboekje gegaan. En
echt niet alleen omdat er verhuisd is,
nee ook omdat ik het niet meer waard
vond om kosten wat het kost betreffende vriendschappen te onderhouden. De kwantiteit is hierbij overigens
niet van belang. Ook niet de afstand.
Want of je elkaar nu wekelijks ziet of
slechts een paar keer per jaar, het
gaat om de kwáliteit. Dat men soms
verandert en dat niet iedereen meeverandert, dat ís gewoon zo. Je kiest
je eigen, jouw juiste, weg. Het leuke in mijn leven is dat er naast nog
steeds bestaande, waardevolle, contacten, ook weer hele lieve nieuwe
mensen op mijn pad zijn gekomen en
er herleven zelfs heel bijzondere ‘oude’ vriendschappen. Al deze mensen
geven mijn leven kleur. Ik kan mezelf
zijn bij hen. Ik bedoel overigens niet
bij ál mijn Facebook vrienden hoor.
Daar moet ik soms nodig gaan ‘ontvrienden’. En dat doe ik lekker onpersoonlijk, hup, met één druk op die
knop. Haha, zo zie je, ik ga gewoon
met mijn tijd mee! En ik zie wel wie
er met me mee wil ‘reizen’. Een ding
daarbij is zeker: We doen het voor
het echie. Voor zolang het mag duren. Anders doen we het gewoon niet.
Even goeie vrienden. Oh nee, niet..
Door Miranda Gommans

Het Havo-diploma is uitgereikt aan
Lars Behrens, Kimberly Buis, Laura
Combee, Sven Driessen, Marit Harte, Tijmen Heeren, Elsemieke Jongkind, Danny Kesting, Indy van Koert,
Robin Lamers, Tom Maarsen, Patrick Melman, Sarina Middelkoop,
Laura Peters, Tom van Rijn, Joeri van
de Schraaff, Mike Veerman, Mitchell
Vreeken, Anne en Joost van Wille-

water en pas in het verre voorjaar,
tegen de zomer, valt de tuin van het
centrum weer droog en dan moet er
zo snel mogelijk het een en ander
gezaaid of gepoot worden om tegen
de herfst voedsel te kunnen oogsten. De tuin is in feite van levensbelang. Het probleem is vrij gemakkelijk op te lossen door een schoeiing
te plaatsen en het land op te hogen,
maar het geld ervoor ontbreekt. Er
is ongeveer 5.500 euro nodig om tot
in lengte van jaren te kunnen profiteren van de lap grond. Op dit moment wordt geprobeerd om het
geld hiervoor bij elkaar te krijgen.
Het zou heel bijzonder zijn als de
Aalsmeerse inwoners dit voor deze
vrouwen kunnen regelen. De Stichting OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer) is bereid te helpen, mits de Aalsmeerse gemeenschap blijk geeft achter dit project
te staan. Niet alleen deze vrouwen
worden door deze schoeiing geholpen, maar ook hele gezinnen,
die betrokken zijn bij deze verslaafden. En het is goed om te weten,
dat het merendeel van de vrouwen
uit dit project gezond en met nieuwe levensvervulling terugkomen in
de maatschappij. Wie mee wil doen
om dit project te realiseren is meer
dan welkom om een gift over te maken naar Stichting GA, Aalsmeerderbrug Bankrekening: 300180195.
Het team gaat 2 oktober naar WitRusland en hoopt het goede nieuws
te kunnen brengen, dat ze volgend
jaar een droge tuin zullen hebben.

Wethouder Ad Verburg
reikt diploma’s Opstap uit
Aalsmeer - Woensdag 4 juli heeft
wethouder Ad Verburg diploma’s
uitgereikt aan ruim twintig kinderen
van verschillende nationaliteiten die
meegedaan hebben aan het tweejarige programma van Opstapje (kinderen van twee tot vier jaar) en Opstap (kinderen van vier tot zes jaar).
Wethouder Ad Verburg sprak zijn
waardering uit naar alle mensen die
ervoor zorgen dat deze jonge kinderen, die de Nederlandse taal en gewoonten nog niet goed beheersen,
toch op een goede manier kunnen
doorstromen naar het basisonderwijs. Ieder kind kreeg zijn diploma
persoonlijk uitgereikt door Ad Verburg. Na het officiële gedeelte was
er een buffet met door de moeders zelfgemaakte en meegebrach-

te hapjes. Aan het eind van middag
ging iedere kind en iedere ouder
met een leuk cadeautje naar huis.
Opstap, Opstapje en VVE-Thuis zijn
stimuleringsprogramma’s voor ouders met jonge kinderen, die graag
willen leren hoe zij hun kinderen zo
goed mogelijk kunnen voorbereiden
op de basisschool. Cardanus Taal en
Opvoedingsondersteuning organiseert speelse groepsbijeenkomsten,
waarbij veel ruimte is voor vragen,
kringgesprekken en het uitwisselen
van ervaringen. Ook gaan ouders
thuis met hun kinderen aan de slag
om het taal- en denkvermogen van
peuters en kleuters te verbeteren.
Meer informatie over opvoedondersteuning en Opstapje en Opstap is
te vinden op www.cardanus.nl.

ingezonden
Dochter aangefietst in Zijdstraat!

Wethouder Ad Verburg
feliciteert geslaagden
Aalsmeer - Donderdag 5 juli heeft
wethouder Ad Verburg op ROC Nova College Amstelveen symbolisch het eerste een diploma uitgereikt aan Jillian Huisen uit Aalsmeer.
Dit deed hij samen met zijn collega
wethouders uit de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, Ronde Venen en Amstelveen. Wethouder Verburg: “Het slagingspercentage van
ROC Nova College Amstelveen ligt
dit jaar boven het gemiddelde op 82
procent.
Dit maakt dat ik dubbel trots ben
op de prestatie van alle cursisten en
leerlingen die geslaagd zijn.” Landelijk werden er in totaal 472 diploma’s en 441 certificaten mavo/vmbo-tl, havo en vwo uitgereikt. Met
de 1144 examenkandidaten die in

Geslaagden Alkwin Kollege
Aalsmeer - Een grote groep inwoners is geslaagd voor de opleiding
Havo of Vwo aan het Alkwin Kollege in Uithoorn.

ten nog te wensen over. Het consultatieteam wil dit gat vullen, voorkomen dat problematiek te lang onopgemerkt blijft en de samenwerking
onderling bevordert wordt. “Een
huisarts of een buurvrouw heeft
misschien al lang in de gaten dat er
iets aan de hand is”, legt Yvonne uit.
“Nu kunnen ze dat aan ons doorgeven en pakken wij het verder op.
Doordat we dit vanuit twee verschillende organisaties organiseren,
kunnen we gebruik maken van elkaars netwerk en expertise, waardoor we de beste oplossingen voor
de cliënt kunnen bieden.” Yvonne
wordt voorlopig, in verband met afwezigheid, waargenomen door Elly Weijers. Het consultatieteam voor
ouderen is te bereiken via Elly Weijers e.weijers@vitawelzijnenadvies.
nl en Chantal Korzelius ckorzelius@
osiragroep.nl.

gen en Tessa van der Zwaard uit
Aalsmeer. Door naar een volgende
opleiding kunnen ook Yentle Gootjes, Raymon van den Hoek, Nina van
Honk, Bart en Denise de Jong, Peter
Meijhuis, Sophie Molenaar, Lisanne
van den Nouland, Sandra Rodenburg, Saskia Teeuwen, Jort en Kaj
Udinga, Gerrit Versteegh, Tom de
Vries, Abdullah Zarshoi en Lorenzo
Zorn uit Kudelstaart en Jitte Buchner uit Aalsmeerderbrug. Geslaagd
voor Vwo zijn: Sabine Boomhouwer,
Esthera Buijs, Elianne van Dam, Lotte van der Drift, Kristel Eigenhuis,

het voortgezet algemeen onderwijs
voor volwassenen (vavo) alsnog een
diploma of certificaat wilden behalen, betekent dit een slagingspercentage van 80 procent.ROC Nova
College verzorgt in het vavo vrijwel
alle reguliere vakken mavo/vmbo-t,
havo en vwo. Nieuw zijn de vakken
Spaans en filosofie in Hoofddorp.
Cursisten volgen alleen de vakken
die ze nodig hebben en krijgen persoonlijke begeleiding. Jongeren die
zijn gezakt voor één of twee vakken
vmbo-tl en die heel gemotiveerd zijn
om naar het mbo te gaan, kunnen
het programma ’Alvast Studeren in
het mbo’ volgen. Zij doen dan ’s
avonds bij het vavo de ontbrekende vakken voor hun diploma vmbotl en overdag de mbo opleiding van
hun keuze op het Nova College.
Joost van Eijk, Liza Keessen, Shannon Lakerveld, Michiel van Marsbergen, Christabel Masters. Maurits
Peters, Michelle Rademaker, Hugo
Roelink, Chucky Tam, Liza Tichelaar,
Chinook Vleghaar, Romana de Vries
en Kim van Willegen uit Aalsmeer.
En de tas en de vlag zijn ook vast
uitgehangen door: Pam de Boer,
Tom Doeswijk, Ilona Hoogenboom,
Marianne Jongkind, Mieke Lentjes,
Dimitri Lindijer, Kelvin Moenis, Mark
Reussink, Jan Sparnaaij, Joyce Verkuijl, Sanne van Wandelen, Diana Weststeijn, Leon van Wissen en
Coen van der Zaan uit Kudelstaart.
Allen gefeliciteerd!

“Op vrijdag 6 juli rond 16.00 uur is
mijn 4-jarige dochtertje aangefietst
in de Zijdstraat. Het valt mij vaak
op dat er mensen flink hard door
het dorp fietsen, ook als het druk
is. Dat was nu ook het geval. Overal liepen mensen en kinderen. Toch
waren er mensen door de drukte heen aan het fietsen. We stonden bij de Blokker en mijn dochter is al weg voordat ik mijn tas van
mijn fiets heb kunnen halen. Toen
ze weer terug rende naar mij werd
ze geschept door een mevrouw op
de fiets. Met haar voorwiel reed ze
haar aan. Haar achterwiel is over het
beentje van mijn dochter gegaan en
haar armpje kwam tussen de spaken. Vijf meter verderop (zolang had
mevrouw dus nodig om te stoppen)
stopte de vrouw en is terug gekomen. Toen ik op haar vraag “Het valt
wel mee toch?” vrij boos antwoorde
dat ze @^$%^& over me kind was
heen gereden, was ze een beetje
beledigd en zei dat ze het niet expres had gedaan. Een medewerker van de bakker heeft een natte
doek gebracht en twee jonge meisjes kwamen ons heel lief te hulp. We

hebben na een paar uur op eerste
hulp gelukkig gehoord dat er niks
gebroken is. Mijn dochter is er dus
met een gekneusde arm, een gekneusde enkel, een gekneusde knie
en flink wat blauwe plekken vanaf
gekomen. Wij zijn nu op zoek naar
de gegevens van deze mevrouw op
de fiets. Zij is namelijk zonder gegevens achter te laten weggegaan.”
Arjette Eerhart
Aalsmeerderdijk 372
1436 BJ Aalsmeerderbrug
06-48754757
Van de redactie: De ergernis over
fietsers overdag in de Zijdstraat is
groot. Regelmatig vinden (bijna)
aanrijdingen plaats tussen fietsers en
voetgangers. Het is toch eigenlijk ook
te gek voor woorden dat je uit moet
kijken als voetganger bij het oversteken voor fietsers en soms zelfs brommers. Tijd om overdag een verbod in
te stellen?! En misschien een fietsenstalling plaatsen aan het begin van de
winkelstraat. Nodigt tot slot uit om
de fietsen hier te stallen en lopend
de winkels te bezoeken.

Geslaagd buitenconcert Flora
Aalsmeer - Maandag 9 juli heeft
muziekvereniging Flora in Kudelstaart haar tweede buitenconcert
gegeven ter afsluiting van het seizoen. De weergoden waren goedgezind en de belangstelling was groot.
Het publiek kon luisteren naar een
afwisselend programma van zowel het ‘grote’ als het jeugdorkest.
De instrumenten gaan nu de ‘koffer’ in. Op maandag 20 augustus
starten de repetities weer en staat

er veel op het programma. In september is Flora te beluisteren tijdens
de jaarlijkse braderie in de Zijdstraat
en het jeugdorkest gaat, samen met
de Aalsmeerse en Kudelstaartse
scholen, de muziek verzorgen voor
het project Beestenboel. De periode daarna staat geheel in het teken
van het concours in Zaandam op 10
november. Kortom een druk programma, maar eerst genieten van
een welverdiende vakantie!

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 12 juli 2012

“We gaan als een team opereren”

Kat verraadt
hennepplantage

Rik Rolleman nieuwe
wethouder voor PACT

Deze kinderen zien het wel zitten: zij willen heel graag een schommel, tuimelrek, bokspringpalen en een glijbaan!

Kinderen eens over invulling maar:

Voor- én tegenstand nieuwe
speelplek Beatrixstraat
Aalsmeer - Over de keuze aan
speeltoestellen voor de nieuw in
te richten speelplek in de Beatrixstraat waren de kinderen uit de
straat het unaniem eens. Een vogelnestschommel, een combitoestel met glijbaan, bokspringpalen
en een duo-duikelrek, dat moet het
gaan worden, vinden ze eensgezind.
Buurtkinderen mochten maandagavond tijdens de inloop bij ‘de Mikado’ in Nieuw-Oosteinde zelf hun
keuze bepalen. Immers, zij vormen
de doelgroep die er gebruik van
gaat maken. Er waren twee voorstellen die de gemeente maandagavond presenteerde maar die leverden weinig discussie op bij jonge ouders. Toch verliep de inloopavond niet kritiekloos. Enkele omwonenden van het nu nog om te toveren grasveldje in de Beatrixstraat
20-30 vrezen overlast. Zij vertelden
de ambtenaren (wethouder Van der
Hoeven liet wegens ziekte verstek
gaan), die de voors- en tegens inventariseerden, dat ze jarenlang last
hebben van opgeschoten jeugd.
Het gaat dan niet om de doelgroep
waar de speelplek eigenlijk voor is
bedoeld, maar tieners die tot heel
laat voetballen, sigaretjes roken en
luid praten. Terwijl de één dit niet
als overlast ervaart, lijdt de ander er
juist onder. Een bankje neerzetten is
overdag handig voor ouders die hun
kinderen laten spelen op het pleintje
maar kan ‘s avonds oudere kinderen
aantrekken om hier met elkaar te

gaan zitten kletsen en lachen. Volgens de bezwaarmakers is er met
sommige van die oudere kinderen
geen land te bezeilen en krijg je een
grote mond als je wat van de overlast zegt. De mensen die de nieuwe inrichting van de speelplek niet
zien zitten, willen het gewoon bij het
oude laten. Gewoon een grasveldje
zonder speeltoestellen. Met eventueel struiken langs het veld om ballen die overhoopt in een tuin terecht
komen te weren. Ondanks de tegenstand zal Nieuw-Oosteinde toch
een drietal nieuw ingerichte speelplaatsen krijgen. Met meer dan alleen gras zodat het er ook voor jonge kinderen leuk spelen is. NieuwOosteinde heeft nu eenmaal een
groot aantal jonge gezinnen.
Overlast-overleg
Dat de speelplaatsen ook overlast kunnen opleveren is minder
leuk. De gemeente drukt bewoners
die hinder ondervinden op het hart
dit dan te melden bij politie en gemeente. Er is maandelijks een speciaal ‘overlast-overleg’ waarin dit
soort dingen worden besproken en
alleen dan kan ook actie worden
ondernomen. Naast de speelplek in
de Beatrixstraat wordt de plek bij de
Nassaustraat ingericht met een basketbaldoel en een voetbaldoel.
Op de website www.aalsmeer.nl
kunt u binnenkort een overzicht vinden van de opmerkingen die bewoners hebben gemaakt.

Inbrekers kiezen hazenpad
Aalsmeer - Op dinsdag 3 juli is tussen tien voor half en tien over half
twaalf in de ochtend is op een opmerkelijke manier geprobeerd in
te breken in een woning. De bewoner van het huis in de Ophelialaan werd wakker van de voordeurbel. Nadat meerdere malen aangebeld was, besloot hij uit het raam
te kijken. De bewoner zag drie jongens staan en dacht met verkopers
te maken te hebben. Plots zag hij de

jongens richting zijn huis lopen om
vervolgens twee minuten later breek
geluiden te horen. Hij trok de gordijnen open, gaf een brul, waarop het
drietal het hazenpad koos. Het gaat
om drie mannen tussen de 18 en 25
jaar, Noord Afrikaans uiterlijk en ongeveer 1.80 meter lang. Een van hen
heeft een pokdalig gezicht. De technische recherche heeft een sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek
loopt.

Bomenrij blijft gehandhaafd

Watermerkziekte nekt
wilgen langs Hoofdweg
Kudelstaart - De gehalveerde bomen langs de Hoofdweg in Kudelstaart leveren heel wat meer
licht op, maar een beetje een trieste aanblik is het wel. Vorige week
zijn tientallen wilgen tussen de rijweg en het fietspad in een kopje
kleiner gemaakt. Het fietspad werd
daarvoor enige tijd afgesloten. Omdat de Hoofdweg alhier (N231) onder de verantwoording van Provincie Noord-Holland valt, wist de gemeente Aalsmeer niet van de kap af.
Wel kreeg het gemeentehuis in
Aalsmeer talloze telefoontjes van
bezorgde inwoners. Na contact met
de Provincie gelegd te hebben konden de ‘bellers’ in elk geval gerust
gesteld worden: De knotwilgen blij-

ven tot twee meter van de grond af
staan, maar moesten worden geknot omdat ze last hebben van de
zogeheten ‘watermerkziekte’. Er was
veel takbreuk en uiteraard levert dit
bij storm gevaarlijke situaties op
voor het verkeer. De ingreep is indrukwekkend aangezien het vaste beeld met zoveel groen langs de
Hoofdweg behoorlijk ‘verstoord’ is
nu. Maar gelukkig krijgen de wilgen
mettertijd vanzelf weer een ‘pruik’
groen. Wie vragen heeft over onderhoud van (groen langs) Provinciale
wegen kan de website van de Provincie raadplegen: www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Informatie-en-klachten/Servicepunt-Wegen-en-Vaarwegen.htm

Aalsmeer - In slechts een kleine
maand tijd is het PACT gelukt een
nieuwe wethouder te kunnen presenteren. Vandaag, donderdag 12
juli, wordt Rik Rolleman als de nieuwe kandidaat-wethouder van PACT
Aalsmeer voorgesteld aan de leden
van de gemeenteraad. Op de openstaande vacature kreeg het bestuur tien reacties, waaronder vier
kandidaten uit Aalsmeer. Uiteindelijk zijn twee personen voorgesteld
aan de fractie, die vervolgens unaniem koos voor Rik Rolleman. De
in Aalsmeer woonachtige Rolleman
is blij dat hij vanaf vandaag de kiezers van PACT Aalsmeer mag vertegenwoordigen in het college. Twaalf
jaar geleden was hij als oprichtingsvoorzitter van PACT nauw betrokken
bij het samenwerkingsverband van
PvdA, D66 en Groen Links. De naam
PACT gaat bij de volgende verkiezingen over twee jaar, als het aan
hem ligt, overigens gewijzigd worden in Progressief Aalsmeer. Voor
Rolleman is het programma met de
drie D’s (Duurzaam, Deelname aan
de samenleving en Democratische
samenleving), zoals dat ook voor
Ulla Eurich was, een inspiratiebron.
“Ik zal dan ook de door haar ingezette lijn in de portefeuilles voortzetten.” Rolleman gaat zich inzetten voor onderwijs, jeugd en jongeren, woningbouw en onder andere Schipholzaken. Wat woningbouw betreft ziet hij het creëren van
starterswoningen als een uitdaging.
Met Schiphol heeft hij al veel te maken gehad in zijn functie als project-

manager bij de gemeente Haarlemmermeer.
Verkiesbaar
Nu definitief kiezen voor een baan
in de Aalsmeerse politiek is een bewuste keuze van de PACT-man. “Ik
ben altijd actief geweest in de politiek. Niet alleen bij de oprichting
van PACT, maar stond bij verkiezingen altijd genoteerd als lijstduwer.
Het kwam er niet van om me meer
in te zetten, nu wel”, aldus Rolleman
enthousiast. En hij vervolgt: “Met de
fractie en het bestuur heb ik afgesproken dat ik in principe ook verkiesbaar ben voor de volgende
raadsperiode, zowel als wethouder
als raadslid.” Van zijn huidige werkgever heeft Rolleman zogenaamd
politiek verlof gekregen. Hij is dus
verzekerd van een baan bij de gemeente Haarlemmermeer mocht dit
politieke avontuur niet verlopen zoals gewenst. Maar daar ziet het er
niet naar uit. Hij heeft er zin in.
“Vol aan de bak”
“Bij de officiële kennismaking afgelopen zaterdag gaven mijn toekomstige collega’s Gertjan van der
Hoeven en Ad Verburg alsook fractievoorzitters Dick Kuin van AB en
Jaap Overbeek van het CDA aan
dat zij blij waren dat PACT gekozen heeft voor een Aalsmeerse kandidaat. Ik zie uit naar de collegiale
samenwerking met hen waarbij we
vol aan de bak moeten. Wij hebben
afgesproken dat we bereid zijn elkaar daarbij te helpen en als een

team te opereren waarbij, bij vertrek van burgemeester Pieter Litjens, ook portefeuilleverschuivingen
bespreekbaar zijn om de werklast
zo efficiënt mogelijk te verdelen.” Bij
vertrek van Aalsmeers eerste burger
komt de zware portefeuille financien vrij. Van een waarnemend burgemeester, die de gemeente zeker
eerst krijgt, kan niet verwacht worden dat hij gelijk de boekhouding
van Aalsmeer voor zijn of haar rekening gaat nemen!
Jarig tijdens eerste college
Rik Rolleman heeft zin om aan zijn
taak te beginnen. “We kennen alle
drie Aalsmeer goed, we gaan er met
z’n drieën vol tegen aan!” Hij ziet
uit naar zijn beëdiging vanavond,
donderdag 12 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces. Vanaf dinsdag 17 juli, de dag
dat hij 45 jaar wordt, zal Rik Rolleman aan de collegevergaderingen
deel gaan nemen. Vanaf maandag
30 juli neemt hij definitief plaats op
zijn stoel in de wethouderskamer in
het gemeentehuis. Dit omdat hij nog
twee weken nodig heeft om zijn huidige werk over te dragen. Het reces
in augustus ziet de nieuwe wethouder als een mooie en nuttige periode om zich dieper in te leven in het
‘Aalsmeerse’ en in zijn nieuwe taken.
Door Jacqueline Kristelijn

Gemeentelijke website scoort
goed bij jonge Aalsmeerder
Aalsmeer - Begin juni stuurde de
gemeente ruim 1.500 inwoners tussen de 18 en 30 jaar een enquête
over de wijze van informatievoorziening. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart konden aangeven welke
(kleine) verbeteringen ze graag zouden zien. In totaal reageerden 288
Aalsmeerders. De gemeente scoort
een 7. Met het thema ‘Ieders mening
telt!’ hoopte de gemeente zoveel
mogelijk reacties te krijgen van jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart.
De opgebrachte resultaten worden
momenteel verder geanalyseerd,
maar er kunnen al voorzichtig enkele conclusies getrokken worden.
Zo zijn de jongeren over het algemeen erg tevreden over de website. Maar liefst 98% geeft aan via
de website de meeste informatie te zoeken. Een respondent vertelt: “De website is overzichtelijk, en
heeft een goede zoekfunctie.” “Met
de zoekfunctie op de website ben
je weinig tijd kwijt”, vult een ander
aan. Over het geheel krijgt de gemeente een 7 voor informatieverstrekking en een 7 voor de wijze
waarop informatie te vinden is. De
input uit het onderzoek wordt betrokken bij de wijze waarop de gemeente met communicatie richting
burgers aan de slag gaat. Inwoners

van Aalsmeer en Kudelstaart geven aan dat gemeentelijke informatie hen vooral via een brief (75%) of
de krant (65%) bereikt. Social Media (Twitter) blijft in de ogen van de
inwoners tot 30 jaar nog erg achter met 9%. De cijfers komen overeen met de wens van jongeren om
toch vooral via een brief door de gemeente over gemeentelijke kwesties op de hoogte te worden gesteld.
Wat dat betreft is de gemeente op
de goede weg. Toch kan er als het
gaat om de informatievoorziening
nog een slag geslagen worden. Van
de totaal 288 jongeren geeft 70%
aan wel informatie van de gemeente
te ontvangen. Slechts 8% geeft aan
geen interesse in gemeentelijke informatie te hebben. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij de informatie als niet of nauwelijks relevant
beoordelen.
Huisvesting
Vooral met de informatievoorziening
over onderwerpen als wegwerkzaamheden en huisvesting kan de
gemeente nog een slag slaan. Hierover zegt één van de respondenten:
“Wegwerkzaamheden worden naar
mijn idee te laat gemeld. Daardoor
kan ik er nauwelijks rekening mee
houden. Over huisvesting vind ik dat
er te weinig wordt gemeld, omdat ik

graag wil verhuizen, maar zelf heel
erg moet zoeken.”
Bewonersavonden
De gemeente organiseert regelmatig bewonersavonden, waarin verschillende onderwerpen worden behandeld. Hier komen nauwelijks mensen van onder de 30 naartoe. Van de respondenten bezocht
slechts 13% ooit een bewonersavond. En van dit deel is slechts 7%
positief over het bezoek. De meest
voorkomende reden voor een negatieve houding tegenover de bewonersavonden is dat de jongeren
het gevoel hebben dat alles wat besproken wordt niet echt mee telt. Zij
hebben het idee dat hun mening
gehoord wordt, maar dat er vervolgens vrij weinig mee gedaan wordt.
Het aantal geënquêteerden dat nog
nooit een bewonersavond bezocht,
geeft aan geen weet te hebben van
het bestaan van bewonersavonden,
geen tijd te hebben op de avonduren dat de bewonersavonden zijn
of simpelweg geen interesse te hebben omdat zij zich niet aangesproken voelen. Zo’n 60% van de respondenten laat weten eerder te komen als de avonden jongerenonderwerpen behandelen of als er buurtgerelateerde agendapunten op de
rol staan.

Kudelstaartse Van Duijn op lijst
Tweede Kamerverkiezingen
Kudelstaart - Marieke van Duijn
uit Kudelstaart staat op de landelijke PvdA lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze lijst is onlangs vastgesteld en Van Duijn is
tussen de ‘lijstduwers’ terechtgekomen op het mooie nummer 70. Vanaf deze plek is de kans erg klein om
de komende periode al in de Tweede Kamer te komen, maar Van Duijn
voelt zich wel vereerd. Ze is nog niet
zo lang lid van de PvdA en na vorig jaar meegedaan te hebben aan
de Provinciale Staten verkiezingen,
is dit een mooi vervolg.
Naast haar inzet op politiek vlak,
probeert Van Duijn ook met haar
werk haar idealen zoveel mogelijk te
realiseren: opkomen voor kwetsbare belangen en dan met name ook
voor natuur en milieu. “Je gunt immers iedereen een mooie en schone leefomgeving.“ Eerder was al bekend dat Aalsmeers burgemeester
Pieter Litjens op de VVD lijst staat.
En wel op een verkiesbare plaats.
Maar los van de plek is het wel heel
bijzonder dat een klein dorp als Kudelstaart maar liefst twee mensen op de landelijke kieslijsten voor
de Tweede Kamer heeft staan. Van
Duijn vindt dit erg leuk, want ze is
niet alleen trots op haar dorp, maar
ook op de burgemeester en vindt
het belangrijk regelmatig van gedachten te wisselen met mensen
van andere partijen. Zo heeft Van

Duijn ook zitting in het PACT bestuur, waarbij ze als PvdA bestuurslid veel samenwerkt met mensen
van D66 en GroenLinks. En voor
haar werk heeft ze contact met alle
politieke partijen. “Hartstikke leuk
en boeiend om vooral te zoeken
naar de overeenkomsten tussen
partijen. Je kan het immers nooit
100 procent eens zijn met een partij,
met de ene voor 80 procent en de
ander misschien voor 10 procent.
Verschillen blijven er altijd, maar dat
houd je ook scherp.“
Dat zal ook broer Robbert-Jan
van Duijn met haar eens zijn, hij is
raadslid voor het CDA. Want, zo eindigt Van Duijn ten slotte: “Veel luisteren naar en praten met elkaar is
erg belangrijk. Je kan niet iedereen
zijn zin geven, maar je moet wel uitleggen wat je doet en waarom. En

uiteindelijk is alles in ontwikkeling
en voor verbetering vatbaar. En dan
begin ik graag bij mezelf. Ook binnen de PvdA kunnen wat mij betreft
nog steeds dingen verbeterd worden.”
Daar zal Van Duijn ook aan blijven
werken. Stem 12 september dus op
nummer 70!

Weer controles op Westeinder
Aalsmeer - Het afgelopen weekend heeft de politie weer diverse
controles op de Westeinderplassen
gehouden. Agenten waren niet ontevreden, er zijn geen overtredingen
geconstateerd.
Slechts in een geval heeft de politie gesommeerd een begrenzer op
een bootje te maken. Op zaterdag 7
juli heeft de politieboot tussen drie

en zes uur in de avond gevaren op
de Poel. Er zijn twee bonnen uitgeschreven wegens het overtreden
van de maximum snelheid en twee
bekeuringen wegens te jonge leeftijd. Een jeugdige schipper bleek
opnieuw zonder medeweten van
zijn ouders de boot geleend te hebben. Door zijn vader zijn weer maatregelen genomen.

Aalsmeer - Op donderdag 5 juli om
half negen in de avond kreeg de politie een melding dat al enkele dagen
een kat zat te janken voor een raam
in een woning in de Koolwitjesstraat.
De bewoners waren volgens de melder niet thuis. Agenten zijn polshoogte gaan nemen en hebben de
voordeur geopend. Tot hun verbazing troffen ze op de bovenverdieping een niet in werking zijnde hennepplantage aan. De volgende dag
zijn alle wietplanten vernietigd.

Meer controle in
Heegstrapark
Aalsmeer - De laatste weken krijgt
de politie veel meldingen van overlast
in het Heegstrapark. Het groengebied
met speelterreintje langs de N201,
tussen de Mensinglaan en de Ophelialaan, wordt in de avond regelmatig
door groepen bezocht. Er zijn speeltoestellen vernield en al honderden
blikjes alcohol opgeruimd. De politie
is voornemens de komende periode
hier extra te gaan controleren.

Met rollator
de sloot in

Aalsmeer - Op zaterdag 7 juli om
half twaalf in de ochtend is een 76
jarige inwoonster uit Aalsmeer met
haar rollator de sloot ingegleden bij
de Beethovenlaan. Ze had boodschappen gedaan in een supermarkt.
Door de schuine grasrand is zij de
sloot ingerold. De vrouw is door omstanders op het droge geholpen. Politie en medewerkers van de ambulance zijn ter plaatse geweest. De
Aalsmeerse is voor onderzoek vervoerd naar ziekenhuis Amstelland.

Kentekenplaten
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van zondag
8 op maandag 9 juli zijn twee kentekenplaten gestolen van een auto.
De wagen stond geparkeerd in de
Wilhelminastraat. De eigenaar van
de auto met het kenteken 15-NPP5 keek vreemd op toen hij zijn vervoermiddel zonder platen aantrof. Er
is aangifte gedaan bij de politie.

Inspectie riool

Aalsmeer - In de Hornmeer wordt
de komende tijd hard gewerkt aan
het rioolstelsel. In de planetenstraten wordt door firma Teeuwissen
het riool gereinigd en geïnspecteerd. Dit levert gegevens op over
de kwaliteit van de riolering. Reden hiervoor is het geplande regenwaterriool wat aan het eind van het
jaar wordt bijgelegd. Indien nodig
wordt de bestaande riolering vervangen of worden er deelreparaties uitgevoerd. De komende weken is Teeuwissen niet alleen bezig
in de planetenstraten, maar ook in
de componistenbuurt en de vogelbuurt in de Hornmeer.

Tegen lichtmast
Aalsmeer - Op maandag 9 juli rond
16.15 uur is een 66 jarige automobiliste uit Aalsmeer tegen een lantaarnpaal langs de Stommeerweg
gereden. De bestuurder reed volgens een getuige ongeveer 70 kilometer per uur. Een inwoner, die
hier zijn hond aan het uitlaten was,
kon net op tijd wegspringen. Door
de klap tegen de lichtmast zijn de
twee airbags open gegaan. De auto belandde uiteindelijk in een tuin.
De bestuurster bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Er is een
bloedproef genomen. De vrouw is
voor behandeling naar een arts gebracht. Ze klaagde over pijn aan
haar sleutelbeen. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Foute mailtjes
van de bank

Aalsmeer - Op internet gaan weer
allerlei mailtjes rond van banken
die vragen om rekeningen, betalingen aan de belastingdienst en
nog meer verzoeken om vooral geld
over te maken. Deze berichten zijn
vals. Wie goed leest, ziet dat het hier
geen echte bank betreft. De tekens
bij het onderwerp zijn vreemd, de
tekst is veelal niet in goed Nederlands opgezet en de ondertekening
roept vraagtekens op. De politie en
de banken raden aan hier niets mee
te doen. Het beste is de mailtjes direct in de prullenmand te deponeren. Banken benaderen klanten niet
via internet en zullen zeker nooit om
geld of pincodes vragen.

2e katern
René zet schouders er weer onder

Eerste Paling Experience
op de Westeinderplassen!

Zaterdag speciale dag in
dierenspeciaalzaak
Aalsmeer - Eigenaar René Jagerman van de gelijknamige dierenspeciaalzaak in de Ophelialaan
heeft flink wat tegenslag te verduren gehad. Een aantal weken geleden werd zijn zaak beroofd en privé gaat het ook niet helemaal zoals
het zou moeten. Hij vertelt: “Die inbraak was via de achterzijde van het
pand en al mijn dure hengels waren
weg, het moet een kenner zijn geweest, want het waren hengels van
de betere merken. De kassa hadden
ze ook meegenomen, alsmede de
laptop en zelfs de collectebus van de
dierenambulance die ik hier altijd op
mijn toonbank heb staan. Mijn vader
is net overleden, mijn moeder heeft
een beroerte gehad en dan laat mijn
gezondheid soms ook te wensen
over. Het is best een moeilijke tijd
dus, maar goed, schouders er weer
onder en door! En gelukkig zijn mijn
drie kids er. Die geven mij dat extra zetje.” René heeft zich herpakt en
gooit de achttien jaar dat hij de speciaalzaak heeft echt niet overboord.
Aanstaande zaterdag 14 juli maakt
hij er zelfs een speciaal dagje van. Er
zullen veel kortingen worden gegeven (zie elders in deze krant) en buiten staat een stand van Royal Canin. De speciaalzaak is overigens opnieuw uitgebreid op het gebied van
hengelsport. Ook op dit assortiment
wordt maar liefst tien procent korting
gegeven. René: “U kunt bij ons terecht voor de betere, luxere merken
als Spro, Mitchell, Shakespeare, Soul
en Korda. Daarnaast weet ik veel
over honden en katten, waardoor ik
de klant deskundig advies kan bieden over voeding en dergelijke. Ik
zorg er ook voor dat alles wat niet

op voorraad is, in dezelfde week alsnog leverbaar is en, niet onbelangrijk
om te weten, wij bezorgen gratis in
de regio (Aalsmeer, Kudelstaart, Rijsenhout, Amstelveen). Uiteraard doe
ik dit alles niet alleen, maar samen
met mijn vaste medewerkster Joyce en wat parttime krachten. Momenteel kan ik zelfs rekenen op mijn
oudste zoon Roy. Die heeft net vakantie gekregen en vind het leuk om
een handje te helpen. Gezellig hoor.”
Met huisdier op de foto
De overige kinderen Dion en Sem,
zijn ook regelmatig bij papa en knuffelen vooral de beestjes. Het wordt
bijna een familiebedrijf, want bij zus
Nicole Jagerman, fotografe van beroep, kunt u zaterdag tussen tien en
vier uur kosteloos weer met uw huisdier op de foto gezet worden in de
winkel. De openingstijden van Dierenspeciaalzaak René Jagerman in
de Ophelialaan 103 (0297-360690)
zijn van dinsdag tot en met donderdag van negen tot zes uur, vrijdag
tot zeven uur, zaterdag tot vijf uur
en maandag vanaf elf uur. René tot
slot: “Gun uw huisdier zaterdag een
extraatje en wandel even langs. Op
dit moment zijn er ook nog schattige kleine konijntjes te bewonderen,
dus neem gerust uw kinderen mee.”
En tegen Roy zegt hij: “Dit was een
pechjaar, vanaf nu gaat het hopelijk weer bergopwaarts. Maar 2013
zal dan maar ons jaar worden, zoon!”
Roy vraagt zich nog even bedenkelijk
af dat 13 een ongeluksgetal is, maar
René lacht en zegt beslist: “Voor ons
niet!”
Door Miranda Gommans

Foto: René Jagerman voor zijn winkel in de Ophelialaan, samen met zoon Roy.

Cafetaria Grillroom
‘De Pollepels’ heropend
Aalsmeer - Na heel lang dicht te zijn
geweest is snackbar ‘De Pollepels’ in
de Zijdstraat opnieuw geopend. Dat
het vertrouwde adres was gemist,
werd wel duidelijk door de enorme
drukte op vrijdag, de openingsdag.
Klanten kwamen af en aan en iedereen reageerde enthousiast. Er werden gratis hapjes rondgedeeld. Het
team heeft er weer zin in. Weet u het
nog, de brand die het gehele pand in
de as legde? Dat was eind 2008. Er
is sindsdien met man en macht gewerkt om er weer een frisse nieuwe
zaak van te maken. En dat is gelukt.
Het resultaat mag er zijn. Strakke
muren, nieuw meubilair, ruime toiletgroepen, alles netjes. Eigenaar M.
Bushra vertelt dat het qua verbouwing nogal wat voeten in de aarde
had, maar dat hij vooral vooruit wil
kijken. “De gemeente Aalsmeer wil
ik wel graag even extra bedanken.
Die hebben zoveel voor ons gedaan.”
Het pand heeft diverse aanpassingen ondergaan en voldoet aan alle
milieu- en veiligheidseisen. “Ook wil
ik de winkeliers bedanken en verder
alle mensen die medeleven hebben
getoond. Hoe vaak ik niet de vraag
kreeg van voorbijgangers of we eindelijk al open gingen en dat ze daar
echt op zaten te wachten. Dat is toch
leuk om te horen hoor. En we kunnen
het eindelijk roepen: We zijn open!”,
aldus Bushra, die samen met compagnon Ozkan Bozkurt meteen het
vuur uit de sloffen loopt. De zaak be-

staat al sinds 1977 en de heren hebben het vanaf 1997 in beheer.
Dezelfde locatie, dezelfde smaak
Naast de gebruikelijke snacks kunt
u bij de Pollepels natuurlijk terecht
voor shoarma, vers van het spit in
twee smaken. Ook biefstuk, lamskoteletten, kebab en shaslik ontbreken
niet en luxe belegde broodjes, mixed
grill menu’s, salades, milkshakes en
ijs. Nieuw in het assortiment is vis.
Lekkere kibbeling met saus, een lekkerbek en de visburger staan op het
menu. Omdat Ozkan een jaar in een
Belgische cafetaria heeft gewerkt,
staan er ook nieuwe sauzen op de
kaart. “We hebben de fris/zoetige
Andalouse, de pittige Samurai en de
kruidige Americaine saus. In België
heel gebruikelijk en hopelijk binnenkort ook hier. Weer eens wat anders
dan een patatje met mayo. Kom maar
proeven. De satésaus overigens, die
maken wij hier vers en komt absoluut niet uit een pakje.” De zaak biedt
plaats aan vijfendertig zittende gasten en buiten op het terras staan uitnodigend wat tafels om aan plaats te
nemen. Het vierkoppige team van de
Pollepels heet u weer van harte welkom. Zijdstraat 77, 0297-761797, Openingstijden: Maandag tot en met zaterdag van ‘s morgens tien tot ‘s
avonds elf en op zondag van twaalf
tot drie uur.
Door Miranda Gommans

Verkiezing Onderneming van het Jaar

Jurylid Tom de Vries:
“Toon durf en inzet”
Aalsmeer - Toen Tom de Vries van
Koninklijke De Vries Scheepsbouw
vorig jaar werd gevraagd om jurylid
te worden bij de verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar, had
hij geen idee wat het zou gaan worden. “Ik had het eigenlijk druk zat”,
vertelt de managing director van De
Vries. “Maar het is toch een eer als
je gevraagd wordt, dus ik zei ja.” Het
familiebedrijf aan de Oosteinderweg heeft een grote internationale klantenkring, waardoor hij weinig beeld heeft van de lokale bedrijven. Al snel kwam hij erachter dat
er naast de veiling, de sierteelt en
de vele recreatiemogelijkheden heel
wat interessante en kleurrijke bedrijven in zijn dorp gevestigd zijn.
Tom vond het leuk om bij een aantal
van de genomineerde bedrijven een
kijkje in de keuken te krijgen. “Het
was fascinerend met hoeveel passie deze mensen over hun organisatie vertelden”, zegt Tom enthousiast. “Als jurylid was je in de bevoorrechte positie om al deze mooie verhalen aan te horen. Ik kijk alweer
uit naar de bezoekjes van dit jaar.”
Door het jurylidmaatschap was De
Vries Scheepsbouw in Aalsmeer
uitgesloten voor deelname aan de
verkiezing, maar de werf in Makkum heeft wel een eerste prijs behaald en kwam als winnaar uit de
bus als Onderneming van het Jaar
in de provincie Friesland. Vakmanschap, passie voor het product en
lol in het werk staan bij hen voorop,
wat overigens ook opgaat voor het
bedrijf in Aalsmeer. Koninklijke De
Vries Scheepsbouw is in 1906 opgericht en inmiddels wordt het bedrijf geleid door de vierde en vijfde
generatie van de Aalsmeerse familie De Vries. Bij het honderdjarig bestaan mocht het bedrijf het predicaat koninklijk gaan voeren, waar ze
uiteraard erg trots op zijn. Oprichter
C.J.W. de Vries begon met het bouwen van boten voor de watersport
en de handel op de Westeinderplassen. In de jaren na de oorlog was
er in Nederland weinig vraag meer
naar pleziervaartuigen, waardoor
het bedrijf haar pijlen ging richten op het buitenland. In 1949 werd

Feadship opgericht, wat staat voor
First Export Association of Dutch
Shipbuilders. Dit samenwerkingsverband wordt momenteel gevormd
door de drie grootste namen uit de
geschiedenis van de jachtbouw: Koninklijke De Vries Scheepsbouw,
Royal Van Lent en De Voogt Naval
Architects. De missie van Feadshop
luidt: De beste boten van de wereld
bouwen. En dat is gelukt, want ze
zijn marktleider in het segment van
de luxe, zeegaande, custom built
motorjachten.
Tom heeft tijdens zijn eerste jaar
als jurylid duidelijk gemerkt dat
Aalsmeerse bedrijven trots zijn,
maar niet altijd vooraan in de rij willen staan. “IJdelheid, ijdelheid, alles
is ijdelheid was zo’n kreet wat mijn
opa altijd zei”, vertelt hij. “Dit gaat
gelukkig op voor veel van onze klanten, maar Aalsmeer heeft er soms
wat moeite mee.” Maar volgens Tom
mogen de Aalsmeerse ondernemingen best hun durf en inzet tonen. Het geeft ze goede publiciteit, een groter netwerk en mogelijk ook nieuwe klanten. En zoals andere juryleden dit ook al aangaven,
het is een erkenning voor alle medewerkers. “Natuurlijk is de directie de stuwende kracht en als hun
prestaties niet goed zijn dan komt er
van het bedrijf ook niet veel terecht.
Maar tijdens de jurybezoeken lopen
we ook rond op de ‘werkplaats’ en
spreken we mensen op verschillende afdelingen.” Tom de Vries is erg
enthousiast over de Verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar.
Hij is erg blij dat er nu een splitsing
is gemaakt tussen grote en kleinere
ondernemingen, zodat er meer gelijke kansen liggen voor ondernemend Aalsmeer. “De verkiezingen
zijn een goede stimulans voor het
lokale bedrijfsleven, maar ook voor
de gemeente. Aalsmeer kan zich
door haar sterke bedrijven goed op
de provinciale en mogelijk landelijke kaart zetten.” Voor meer informatie of voor inschrijving voor de verkiezing Onderneming of Starter van
het Jaar: www.aalsmeer.nl/OvhJ.
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Visserijbedrijf Rekelhof uit Kudelstaart en de Westeinder
Rondvaart in Aalsmeer slaan de handen in één voor een nieuwe beleving
op de Westeinderplassen. Op zaterdag 21 juli vaart de laatste beroepsvisser van de Westeinderplassen samen met de Westeinder Rondvaart
uit om jong en oud te laten genieten
van het onderwaterleven in de veenplas. Dit onder de pakkende titel: de
Paling Experience. Gedurende de
ruim anderhalf uur durende excursie
vertelt zowel de rondvaartschipper
als de beroepsvisser over de unieke natuurbeleving in de omgeving.
Samen met de visser worden legaal
enkele fuiken gelicht en wellicht zit

er een bijzondere vangst in de netten. Niet zelden vangt Theo Rekelhof een meerval die hij direct na de
vangst weer moet terugzetten omdat
het een beschermde vis is. Natuurlijk
komt de bijzondere levenscyclus van
de paling ter sprake en als geen ander weet de beroepsvisser hierover
te vertellen. Gaat u (nog) niet op vakantie en wilt u niet ver weg om iets
bijzonders te doen? Boek deze eerste Paling Experience bij de Westeinder Rondvaart. De rondvaartboot vertrekt om 10.30 uur vanaf het
Praamplein. Reserveren voorkomt
een teleurstelling! Telefoonnummer:
0297-341582 of een berichtje naar:
info@westeinderrondvaart.nl.

Genieten maar!

Hollands fabrikaat bij
Carla de Klerk interieur
Aalsmeer - Wanneeer u deze natte zomer de avonden sfeervol wilt
doorbrengen met een glas wijn bij
de open haard, kom dan kijken in de
showroom van Carla de Klerk in de
Zijdstraat 9. Daar vindt u een prachtige open haard, ingebouwd in een
wandkast van het Nederlandse merk
Interstar. De haard geeft echter geen
warmte omdat hij werkt door middel
van waterdamp en licht. Dus sfeervol! De kast wordt aangepast aan uw
interieur en is er in diverse maten en
kleuren. Verder kunt u heerlijk uitrusten op de prachtige bank met
inklapbare voetensteun, ontworpen door Hans Daalder en van het

merk Havee uit Culemborg. Design
dat zit! Dit merk blinkt uit in kwaliteit
en duurzaamheid. De constructie is
zeer degelijk en de bekleding is verwisselbaar. Uiteraard ziet u dan ook
een prachtig gordijn van Ploegstof
met warme kleuren. En daarbij dan
de mooie en praktische lampen van
Hala verlichting! Het plaatje is bijna
compleet. Op de glazen salontafel
van het (Nederlandse) merk Helderr
staat prachtige glaskunst uit Polen.
Genieten maar! Carla de Klerk Interieur heet belangstellenden hartelijk
welkom in de winkel in de Zijdstraat
9. Meer weten? Bel 0297-324577 of
kijk op www.carladeklerk.nl.

EK-actie Hartelust

Gilian wint Galaxy Tablet
Aalsmeer - Het EK mag dan afgelopen zijn, toch viel er bij Hartelust Euronics nog wat te vieren. Daar vond de
uitreiking plaats van een Samsung Galaxy Tab2 Tablet ter waarde van 399 euro aan de winnaar van de grote EK actie. De gelukkige is Gilian van Dam uit
Aalsmeer. Uit vele inzendingen had Gilian van Dam de meeste EK-voorspel-

lingen goed ingevuld. Gilian had niet
verwacht te zullen winnen, maar was
heel blij met de prijs. Hij is erg geïnteresseerd in de Tablet. “Het is erg leuk
om te kunnen e-mailen of internetten
gewoon in de woonkamer, zonder de
vaste pc aan te hoeven zetten”, aldus
Gilian van Dam. Hartelust bedankt iedereen voor zijn of haar inzending.

Harold Ofman overhandigt de prijs aan Gilian van Dam.

Foto van de uitreiking van de derde ster. Van links naar rechts: E. van den Brun
(buurtregisseur, politie), M. Duijn (HBD), J. Sparnaaij (ondernemer, KVOwerkgroep), D. Box (ondernemer en voorzitter KVO-werkgroep) en W. van
Randwijck (brandweercommandant, Aalsmeer).

Derde ster centrum voor
veilig ondernemen
Aalsmeer - De derde ster van het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
is op 27 juni uitgereikt aan de deelnemers van de KVO-werkgroep.
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) verzorgde de uitreiking.
De uitreiking had plaats bij Sparnaaij Juweliers op de kop van de
Zijdstraat. De derde ster is een aanmoediging om het ingezette traject
voort te zetten en een pluim voor
de goede samenwerking tussen alle betrokkenen. De eisen om een
derde ster te bereiken zijn vastgelegd in een certificatieschema. De
derde ster krijg je als er structurele afspraken zijn gemaakt over beheer van de omgeving van het win-

kelgebied en als er meetbare resultaten zijn geboekt. KIWA heeft de
samenwerking en de resultaten met
een voldoende beoordeeld: de criminaliteit is gedaald, de overlast van
hangjongeren is verminderd en het
schiet op met de herinrichting van
de openbare ruimte in het centrum
van Aalsmeer. In de KVO-werkgroep
Aalsmeer Centrum zitten vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, de politie en brandweer, het
HBD en de gemeente. Samen werken zij aan een veilig en goed ondernemersklimaat in het centrum
van Aalsmeer. De derde ster is een
bevestiging dat de gemeente en
haar partners goed samenwerken.

Extra parkeerplaatsen in
Ophelialaan bijna gereed
Aalsmeer - Het heeft enige tijd geduurd maar de twintig extra parkeerplaatsen in de Ophelialaan zijn bijna
klaar. De stratenmakers zijn nog eventjes bezig en dan is het 20 en 21 juli tijd voor een feestelijke opening. De
winkeliers van de Ophelialaan zijn blij
dat het er bijna op zit. De twintig parkeerplaatsen zijn mooi meegenomen,
maar de afgelopen weken is het toch
een beetje behelpen geweest. Geluk-

kig is het einde in zicht. En die feestelijkheid laten de winkeliers niet zo
maar voorbij gaan. Om het feit te vieren dat er meer parkeerplaatsen zijn,
krijgen de klanten die op de nieuwe
parkeerplaatsen parkeren een aardigheidje van de winkeliers. Elk uur worden volgende week tien cadeautjes
uitgedeeld. Wat het precies is, houden
de winkeliers nog even geheim. Maar
het is zeker de moeite waard.
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Pre introductie Dacia Lodgy
bij Renault Nieuwendijk

Ook workshops!

Versierde pallets van Danielle
Aalsmeer - Het verhaal van ‘Van
pallet tot plaatje’ begon met een
oude pallet in een met hout afgetimmerde carport. Deze werd tegen de muur gespijkerd en versierd
met de knutselwerkjes van de kinderen. Niet lang daarna kwamen er
verzoekjes vanuit de familie om ook
voor hen een leuke versierde pallet
te maken. Zo hingen er enige tijd later verschillende pallets in meerdere tuinen. “De reacties hierop waren zo leuk dat ik een opmerking
‘daar moet je een winkeltje in gaan
beginnen’ serieus heb genomen
en begin dit jaar ging de website
www.vanpallettotplaatje.nl de lucht
in”, vertelt de creatieve Danielle. En
vervolgt: “Er zijn diverse leuke pallets te koop via de website en ik ben

Regio – Begin september wordt
de Dacia-familie uitgebreid met
een nieuw model: de Lodgy. Tot en
met 14 juli heeft Renault Nieuwendijk deze nieuwe, ruime en veelzijdige MPV alvast een paar dagen in de
showroom voor een korte sneak preview. Naast deze speciale auto bewonderen kunnen belangstellenden
ook een korte proefrit in maken. Wie
getuige wil zijn van deze primeur en
als een van de eersten in Nederland
kennis wil maken met de Dacia Lod-

hard aan het werk om het assortiment uit te breiden met nog meer
exemplaren voor zowel binnen als
buiten.
Omdat ik veel reacties kreeg van
mensen die hun eigen ideeën wilden uitvoeren heb ik besloten om
ook workshops te gaan geven. Tijdens deze workshop wordt van een
oude houten pallet een mooi plaatje
voor in de tuin gemaakt.” Afgelopen
zaterdag is Danielle te gast geweest
op de open dag bij pottenbakkerij
Patch of Heaven en de reacties die
zij daar op haar pallets kreeg waren
erg enthousiast. Mensen vonden
het vooral ‘weer eens iets anders’.
Wie interesse heeft in een pallet of
een workshop kan naar genoemde

Cultuur-wethouder krijgt eerste
programmaboekje Crown Theater
Aalsmeer - Vol trots heeft theatermanager Peter van Eick het eerste
programmaboekje van Crown Theater Aalsmeer aan wethouder Gertjan van der Hoeven van cultuur
overhandigd. In het programmaboekje staat het theaterprogramma
voor het seizoen 2012-2013. Gertjan
van der Hoeven: “Ik ben erg blij dat
het stichting Crown Theater gelukt
is om met behulp van hun 70 vrijwilligers en met ondernemers uit de
regio weer een aantrekkelijke programma voor het nieuwe theaterseizoen samen te stellen. Zo hebben we een theater met regionale uitstraling binnen onze gemeentegrenzen. En wat het bijzonder
maakt is dat het gerund wordt door

enthousiaste vrijwilligers.” Crown
Theater heeft ervoor gezorgd dat de
prijzen voor het nieuwe seizoen zo
laag mogelijk zijn gebleven. Bovendien is het zo dat wie snel zijn kaartjes boekt ook nog een aantrekkelijke korting krijgt. De eerste kaartjes worden namelijk verkocht tegen
sprintprijzen. En reeds al met succes, de eerste honderd kaartjes zijn
al verkocht! De programmaboekjes
worden door vrijwilligers momenteel door de hele regio verspreid.
In wachtruimtes of ruimtes waar
mensen bij elkaar komen worden
ze neergelegd. Ook via de website
www.crowntheateraalsmeer.nl is het
programma in te zien. Kaartverkoop
kan de website en via 0900-1353.

Beste gamer naar circuit Zandvoort

John winnaar van Nissan
Nieuwendijk Racing Tour
Aalsmeer - Tussen 1 en 10 juni
vond de Nissan Nieuwendijk Racing Tour plaats. Vele deelnemers
speelden het Gran Turismo spel op
de Playstation 3 op jacht naar de
spectaculaire hoofdprijs. John Bras
wist de scherpste tijd neer te zetten en sleepte daarmee de hoofdprijs in de wacht. Hij gaat op 23 september aanstaande naar de Trophy
of the Dunes op Circuit Park Zand-

voort om een geheel verzorgde en
fantastisch spannende racedag te
beleven. Natuurlijk zal het zeer sterk
presterende Nissan GT Academy
Team dan aan de start verschijnen.
Op de foto krijgt John (links) zijn
prijs uitgereikt uit handen van Mike
Runge, verkoopmedewerker van
Nissan Nieuwendijk Uithoorn. De
gelukkige prijswinnaar kijkt uit naar
23 september!

gy, is vandaag, donderdag 12 juli,
welkom in de vestiging Lijnden (tot
20.00 uur) en op 13 en 14 juli in de
vestiging Hillegom. De Dacia Lodgy
is een MPV, die zowel in vijf- als zeven-persoonsuitvoering leverbaar is.
De Lodgy biedt vele voordelen zoals een hoge zit, 1.400 kilo aanhangergewicht, zuinig met brandstof en
voordelig in de wegenbelasting. De
Dacia Lodgy wordt verkrijgbaar vanaf 14.990 euro. Voor meer informatie:
www.renault-nieuwendijk.nl.

Oplevering woningen ProosdijNoord verloopt voorspoedig
Kudelstaart - Precies een jaar na het
slaan van de feestelijke eerste paal is
het bouwbedrijf Moes gestart met het
opleveren van de eerste woningen van
het project Proosdij-Noord. Tot nu toe
zijn er weinig tot geen opleverpunten
en dat is voor zowel de kopers als het
betrokken team van Moes heel fijn.
Hoofduitvoerder Chris Beckers: “Wij
als Moes-team met onze onderaannemers en leveranciers zijn bij elke wo-

ning die we goed opleveren trots en
blij weer een tevreden klant te hebben.” Moes heeft tot nu toe 34 van de
in totaal 77 woningen van dit project
in Kudelstaart voor opdrachtgever Grontmij gerealiseerd. De riante woningen zitten in het middensegment en
hebben een luxe uitvoering. Het gaat
om twee-onder-één-kapwoningen en
herenhuizen. Na de bouwvak zullen de
laatste woningen worden opgeleverd.

Hangbank in Nassaustraat
Aalsmeer - Door heel de gemeente hangen posters met deze tekst ‘Wees
Trots op je schone dorp’. In Aalsmeer-Oost denkt men daar anders over. Je
koopt een nieuwe bank en je zet je oude bank in het openbare groen, voor de
Hangjongere. Dit tot grote ergernis van enkele bewoners van de Nassaustraat..

Wethouder feliciteert Zorgcentrum
met drie sterren voor gastvrijheid
Aalsmeer - Op 5 juli heeft Wethouder Ad Verburg Zorgcentrum
Aelsmeer gefeliciteerd met het behalen van drie sterren voor gastvrijheidszorg. Directeur Jan Dreschler
nam namens alle medewerkers en
vrijwilligers de felicitaties in ontvangst. Wethouder Verburg: “Zorgcentrum Aelsmeer staat midden in
de samenleving en is zeer actief.
Het samen eten is belangrijk ook
voor niet bewoners en de alle activiteiten die opengesteld worden voor
anderen. Heel belangrijk werk verrichten de vrijwilligers die alle maaltijden rondbrengen naar de mensen die het echt nodig hebben. Zij
maken contact met deze mensen
en zien als er iets mis is.” Zorgcentrum Aelsmeer kreeg drie van de
vier sterren, een heel mooi resultaat.
In de gids Gastvrijheidszorg staat
bij complimenten: korte lijnen, contact dorpsgemeenschap, benaderbaar management, tuinen, bejegening. Bij gastvrijheid had men geschreven dat het zorgcentrum een
huis is met een open deur. Dat de
bewoners van de aanleunwoningen, de bezoekers en mantelzorgers er gewoon bij horen en de bewoners veel aandacht krijgen van
goed geschoolde medewerkers die
weten hoe het hoort. De bewoners
voelen zich prettig en veilig. De warme maaltijd, vers gekookt, gaat ook
naar 120 externe cliënten die daar
erg tevreden over zijn. Door hervorming van de regeling voor de maaltijdvoorziening voor de kwetsbare ouderen is deze voor de langere termijn veiliggesteld. De keuze in
het restaurant uit verschillende menu’s is ook voor veel ‘aanleuners’
een smakelijke en prettige bestemming voor hun dag. In de gids staat
ook: ‘Een huis met een open deur.
Aanleuners, bezoekers en mantelzorgers horen er gewoon bij. Wen-

sen honoreren is gewoon en bewoners krijgen veel aandacht van goed
geschoolde medewerkers die weten
hoe de bejegening moet zijn. Dit alles geeft de bewoners een prettig
maar ook veilig gevoel.’ In de visie
van Zorgcentrum Aelsmeer staat de
bewoner centraal. Uitgangspunten
zijn gericht op het voldoen aan de
wensen en behoeften van de ouderen ook in Aalsmeer. Gastvrijheid is
het thema van het zorgcentrum voor
2012, waarvoor allerlei extra activiteiten worden ontwikkeld en bestaande activiteiten opnieuw worden besproken. Hierbij wordt ook
gekeken naar de behoefte van de
oudere bewoners in Aalsmeer.
In maart werd het zorgcentrum benaderd met de vraag of het wilde
meedoen aan het jaarlijkse onderzoek: ‘Gastvrijheid in de zorg’, een
initiatief van verschillende zorgorganisaties. Als je gastvrijheid als
thema hebt, kun je natuurlijk niet
weigeren. Op donderdag 15 maart
was het dan zo ver. Twee afgevaardigden van de zorgorganisatie kwamen een dagje meelopen om de
verschillende kanten van het zorgcentrum onder de loep te nemen.
De mogelijkheden van de maaltijdvoorzieningen werden ook met hen
besproken en tijdens het nuttigen
van de lunch knoopten zij gesprekjes aan met de bewoners. Voor alle
medewerkers was het toch wel een
spannende dag, want je wil natuurlijk wel goed beoordeeld worden.
Gastvrijheid staat of valt met echte
gastvrije bejegening. Zorgcentrum
Aelsmeer is zeer tevreden met het
behaalde resultaat, vooral als Gastvrijheid het aandachtspunt is voor
2012. Als er dan al halverwege het
jaar 3 sterren voor worden gegeven,
zal het aan het eind van het jaar alleen maar beter zijn. Op naar de 4
sterren!

Van Kouwen levert Opel Ampera
Aalsmeer - Vorige maand heeft
Opeldealer Van Kouwen een nieuwe Opel Ampera af mogen leveren
aan verpakkingsbedrijf Van Dongen-De Jong in Aalsmeer. De Opel
Ampera is de eerste elektrische
auto van Opel en is direct al ‘auto
van het jaar’ geworden. Van Dongen-De Jong produceert verpakkingen voor de bloemenexport, voornamelijk voor de bloemenveiling in
Aalsmeer. De filosofie die Van Dongen-De Jong hanteert is milieubewust produceren. Daarom gebruiken ze voor hun productie recycle-

baar papier en karton. Aan deze filosofie draagt ook het rijden van een
elektrische auto bij. De Opel Ampera is dan ook een goede investering in de toekomst, je rijdt op een
bewuste, milieuvriendelijke manier
in een zeer mooie en luxueuze auto. Van Dongen-De Jong heeft voor
Van Kouwen gekozen, omdat er inmiddels al een jarenlange goede
band is tussen beide bedrijven en
daarbij komt dat er slechts 10 dealers in Nederland deze auto mogen
verkopen en daar is Van Kouwen
Automotive er één van.

Op de foto: Jan van der Sluis van Van Dongen-De Jong Verpakkingen en Michael Meijer van Van Kouwen Automotive.

Met slok op
tegen woning
Aalsmeer - Op woensdag 4 juli om
drie uur in de nacht is een automobiliste tegen een woning in de Catharina Amalialaan gereden. De 32 jarige buitenlandse Aalsmeerse was uit
haar auto gestapt en liep weg. Getuigen hebben de botsing zien gebeuren
en met hun hulp heeft de politie de
schaderijdster kunnen traceren. De
vrouw bleek teveel alcohol gedronken
te hebben. In het politiebureau stokte het analyseapparaat bij 500 Ugl.
Haar rijbewijs invorderen konden de
agenten niet, de vrouw bleek namelijk
nooit een rijbewijs gehaald te hebben.

Man zakt ineen
Aalsmeer - Op vrijdag 6 juli rond half
drie in de middag is een 85 jarige man
uit Aalsmeer onwel geworden. Een getuige zag de man bij de oversteek Zwarteweg met de Jac. P. Thijsselaan plots naar
de grond zakken. Direct is gebeld voor
hulp. Ambulancemedewerkers zijn snel
ter plaatse gekomen. De inwoner is naar
huis vervoerd om verdere medicatie te
bekijken. De huisarts is in kennis gesteld.

Kortsluiting auto
Aalsmeer - Op donderdag 5 juli om
tien voor tien in de avond heeft de politie assistentie verleend bij een opkomende autobrand. De bestuurder, een
22 jarige man uit Alphen aan de Rijn,
reed in een geleende auto en zag rook
uit het dashboard komen. Met een
brandblusser is het vuurtje geblust.
Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak.

Sigaretten weg na
inbraak station
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 juli is ingebroken in het tankstation aan de Dreef.
Op maandag was door de eigenaren
een tas met gereedschap op het dak
gevonden. Deze is weggehaald, maar
dit heeft inbrekers niet belet om toch
het pand te betreden. Opnieuw via het
dak hebben de inbrekers zich toegang verschaft. In de vitrine waar de
sigaretten liggen opgeslagen, hebben
de dieven hun slag geslagen. Er is een
voor een aanzienlijk bedrag aan sigaretten ontvreemd. Het alarm bij het
tankstation is verder uitgebreid.

ingezonden
Glasvezelnet niet voor iedereen!
Graag wil ik even terug komen op
het stukje over het Glasvezelnetwerk in de Nieuwe Meerbode van
4 Juli jongst leden. Daarin staat dat
iedereen in Aalsmeer aangesloten
word op het Glasvezelnetwerk. Dat
is echter niet waar.
In principe word iedereen aangesloten, alleen de “probleem gevallen” niet. De werknemers van de
firma Van Gelder doen hun uiterste best om iedereen aan te sluiten, alleen werkt de opdrachtgever,
Het CIF, tegen. Als je in de ogen van
Het CIF verder van de weg af woont,
waardoor de kosten hoger uitvallen dan gepland, word je buitengesloten, ook al hebben de bewoners
gewoon een kabelaansluiting. Dat is
onterecht. Als ter zijner tijd de kabelaansluiting komt te vervallen, wat

op den duur gaat gebeuren, hebben
die mensen niets meer. Het CIF zegt
dat er op een later tijdstip naar de
‘probleem gevallen’ word gekeken.
Ik ben echter bang dat dit niet gaat
gebeuren en dat die mensen uiteindelijk zelf voor de kosten opdraaien
als ze een glasvezel aansluiting willen hebben. Dit verhaal is namelijk
al eerder gebeurd met het aanvragen van de kabeltelevisie. Die kosten zijn voor een heleboel mensen
niet op te hoesten. Ik hoop dat Het
CIF besluit die mensen toch aan te
sluiten, want in deze maatschappij,
waar normen en waarden zo hoog
liggen hoort iedereen te krijgen
waar men recht op heeft.
Mevrouw Zijlmans
Aalsmeerderweg 15a, Aalsmeer
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Circusdag op Samen Een

“Altijd met veel plezier gewerkt op De Brug”

Joke van Helden neemt na
37 jaar afscheid als juf
Aalsmeer - De protestants-christelijke basisschool De Brug in
Aalsmeer Oost moet het vanaf het
volgende schooljaar zonder juf Joke
van Helden doen. Want na 37 jaar
als leerkracht voor deze school
gewerkt te hebben neemt ze afscheid. Joke begon bij PCBS De
Brug toen ze nog aan de Machineweg gevestigd waren. Ze woonde
toen in Amsterdam en kwam vaak
met de bus en in de zomer met de
brommer naar school. Na een tijdje in Aalsmeer gewoond te hebben,
woont ze momenteel in Amstelveen.
Voordat ze in Aalsmeer kwam werken, heeft ze een paar jaar voor
een school in Scheveningen gewerkt, maar nadat ze de kans kreeg
om bij De Brug te komen is ze daar
nooit meer weg gegaan. Dit laatste schooljaar stond ze drie dagen
voor groep zes, maar tijdens haar
schoolcarrière is ze leerkracht geweest voor de groepen vier tot en
met zeven en werkte soms als invaller voor groep acht. Ze heeft al
heel wat meegemaakt op basisschool De Brug. Wisselende directies, collega’s zien komen en gaan
en het eerst groeien van de school,
toen de verkleining en nu weer een
enorme groei sinds ze in de Catharina-Amalialaan gevestigd zijn.
“Het is zeer afwisselend werk”, vertelt Joke. “Ik vind juf zijn het leukste werk dat er bestaat.” Toch wilde
Joke aanvankelijk de verpleging in,
maar werd afgekeurd door haar rug.
Maar ze heeft nooit spijt gehad van
haar keuze om schooljuf te worden.
“Het is erg dankbaar werk, zeker als
je kinderen verlegen binnen ziet komen en dat ze mede door jouw inzet zelfverzekerd weggaan aan het
einde van het schooljaar.” Juf Joke
hecht veel belang aan goede normen en waarden en vindt het jammer dat er in de loop van de tijd op
dit gebied soms veel veranderd is.
Eén van haar favoriete bezigheden
is zingen met de leerlingen. Joke
is van huis uit Protestant Christe-

lijk en zong aan het begin van iedere schooldag graag Bijbelse liederen. Iedere dag probeerde ze af
te sluiten met vijf minuten voorlezen. “Sommige kinderen vonden dit
in het begin maar saai, maar naarmate het jaar vorderde, begonnen
ze er zelf om te vragen.” Joke vond
het leuk om met ‘levend materiaal’
te werken, zoals ze haar leerlingen
voor de grap noemt. “Je moet flexibel en praktisch zijn ingesteld, want
iedere dag is weer anders. En dat
was nou net die leuke uitdaging.”
Woensdag 27 juni heeft de school
haar afscheid gevierd. Vriendin en
collega Anke Lub haalde Joke thuis
op met een prachtig versierde auto
om met haar naar school te rijden.
De klas stond langs een rode loper
met ballonnen en een bellenblaas
hun juf enthousiast op te wachten.
De rest van de school verwelkomde
de juf vanaf de balustrade boven. Ze
is flink verwend met leuke cadeautjes en een herinneringenboek. Het
plan was om met de klas die ochtend te gaan zwemmen in het Oosterbad, maar het weer gooide roet
in het eten. Het zwemuitje is nu gepland voor 18 juli, maar om de kinderen op de feestelijke ochtend zelf
ook iets leuks te laten doen, werd
gekozen voor borduren. “Onder het
genot van taart, limonade en chips
gingen de kinderen helemaal op in
hun prachtige borduurwerkjes”, vertelt Joke trots. Joke werd tijdens een
high-tea ook nog eens flink in het
zonnetje gezet door haar collega’s.
Na 37 jaar met veel plezier leerkracht geweest te zijn, gaat ze zich
zeker niet vervelen, want ze wordt
vrijwilliger in het ziekenhuis. Zo is
het cirkeltje voor haar rond. Joke is
dankbaar voor die 37 jaar op PCBS
De Brug. Dankbaar voor het fijne
samenwerken met collega’s, de inzet en vreugde van de kinderen,
maar vooral ook voor het vertrouwen dat de ouders in haar hadden.
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Een feestelijke dag was
het voor alle leerlingen van OBS Samen Een afgelopen donderdag 5 juli. Een traditionele meesters- en juffendag was dit jaar ingeruild voor
een dag feest met circusacts. Circus
Kristal was hiervoor op school uitgenodigd, met een draaiboek voor
een geweldig leuk programma. Het
schoolplein werd ‘s morgens vroeg
omgetoverd tot circusplein, met allemaal materiaal voor de acrobatiek. Hier gingen de leerlingen éénwieler fietsen, balanceren op bal,
stok of touw, jongleren en nog veel
meer. Een tweede programma werd

binnen georganiseerd. De kinderen
konden spectaculaire bellen blazen en een sterke goocheltruc leren. En ook een onderdeel was jezelf schminken, de kinderen maakten er wat moois van!
De kinderen waren enthousiast, met
alles wat er te doen was. Ze waren
in bovenbouw en onderbouw verdeeld, en draaiden ‘s morgens en in
de middag het binnen of buiten programma. Bij de acrobatiek hoorde
als afsluiting een presentatie voor
de ouders. Ze konden niet alleen
kijken, maar ook meedoen en uitproberen!

Blaaspijp maken BindingZolder
Kudelstaart – Op de Binding Zolder is er voor tieners altijd iets te
doen. Op 4 juli zijn mooi gekleurde
blaaspijpen gemaakt van pvc buizen
en gekleurd tape. Buiten was het
erg warm, maar binnen in de zolder
was het lekker koel. Heerlijke frisse
limonade op tafel met wat lekkers
erbij. Hard werken aan de blaas-

pijp en ondertussen gezellig kletsen
over vakantie, school, vrienden en
vriendinnen en ga zo maar door. De
tijd ging snel voorbij en helaas was
er geen tijd meer om nog een blaaspijpwedstrijd te doen. Volgende keer
beter! Ook nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op www.debinding.nl voor
meer informatie.

Wegwijzer naar De Cruquius
Aalsmeer - Op woensdag 4 juli hadden de leerlingen van groep 4
en 5a van basisschool De Wegwijzer een excursie naar museum De
Cruquius.

De trotse geslaagden. Voor: Thara Kleijberg, Lianne van Weerdenburg, Amanda
Spaargaren en Hanna Alderden. Achter: Brian Helmhout en docent Bob Kanne.

Onder leiding van een aantal ouders
en hun juf stapten ze in de bus die
hen in 45 minuten op de plaats van
bestemming bracht. In het muse-

um kreeg de groep een rondleiding
van een gids. Hij vertelde allerlei
wetenswaardigheden. Ook demonstreerde hij de pomp en de balansarmen. Dat maakte wel indruk op de
kinderen. Daarna werd een film vertoond en maakten de kinderen een
speurtocht door het museum. Na
een leuke en leerzame ochtend gingen ze weer terug naar school.

Blokfluitleerlingen sluiten
seizoen af met certificaat
Rijsenhout - Afgelopen woensdag
hebben de leerlingen van Drumfanfare Melomanie hun blokfluitseizoen
afgesloten met het behalen van een
certificaat. Voor de tweede jaarcursus zijn Amanda Spaargaren, Thara Kleijberg en Brian Helmhout geslaagd. De derde jaar blokfluitgroep
is met succes afgerond door Hanna
Alderden en Lianne van Weerdenburg. Op de woensdagmiddagen
klonken er niet alleen de tonen van
blokfluiten door het dorpshuis, maar
er werd ook gespeeld door leerlingen op de saxofoon. Ook Rebekka Boelen en Bram van ’t Hart, eerste jaar saxofoon, en Ellen Knook en

Kitty van der Luit, derde jaar saxofoon, ontvingen een certificaat. Vol
enthousiasme waren de leerlingen
iedere woensdagmiddag actief met
muziek bezig en maakten allen goede vorderingen.
Het welverdiende certificaat wat zij
afgelopen woensdagmiddag ontvingen was ondertekend door een bestuurlid van de vereniging en natuurlijk ook door de instructeur.
Bij het behalen van een certificaat
hoort uiteraard ook een bloemetje.
Volgend seizoen zal Drumfanfare
Melomanie zich ook weer gaan inzetten voor het geven van blokfluitlessen.

Nationaal Regenboog Evenement

Kit & Co van Jozefschool
beste pramenbouwers!
Sportieve dag De Hoeksteen
Aalsmeer - Vrijdag 6 juli was de
sportdag van de bovenbouw van
basisschool De Hoeksteen. De
dag begon met het vormen van de
groepjes. Toen iedereen verzameld
was, gingen de kinderen naar de atletiekbaan.
Zes onderdelen waren verplicht: De
kilometerloop, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, 60 meter
sprint en grote bal werpen. Voor de

rest waren er nog allerlei leuke spelletjes, zoals voetballen, touwtrekken, skilopen, en verschillende estafettes en races. Helaas was het weer
niet echt heel goed, het begon aan
het begin zelfs te regenen. Maar later hield het gelukkig toch op. ‘s
Middags waren er ook verschillende
onderdelen, zoals levensecht tafelvoetbal, spelletjes in de gymzaal en
filmpjes kijken in de klas. Het was
een leuke, sportieve dag!

Groep 7 houdt zomerfeest
Aalsmeer - Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerden de
ouders van de leerlingen van (nu)
groep 7 van basisschool De Wegwijzer een zomerfeest.
Alle gezinnen met een kind in groep
7 waren uitgenodigd, ruim 80 mensen waren aanwezig. Al sinds het
vierder leerjaar eindigen ouders
en kinderen het schooljaar op deze manier met een gezellig tuinfeest bij een van de ouders. Dit jaar
in de Uranusstraat, waar op het grote grasveld de kinderen zich uitleefden met voetballen, hockey en achter elkaar aan rennen.
Terwijl de ouders voorzien van een
hapje en drankje konden bijkletsen.
Voor volgend jaar, als de dames en
heren van dan, groep 8, voor het
laatste jaar bij elkaar in de klas zit-

ten, zijn er inmiddels grootse (kampeer)plannen.

Post voor
Binding Oost
Aalsmeer - De zomervakantie staat
voor de deur, de laatste activiteiten
van het seizoen staan op het programma. Er gaan tieners op kamp
met de Binding, zij krijgen post van
thuis en sturen een kaartje naar het
thuisfront. Maar als jij deze zomer een
kaartje naar Binding Oost stuurt, dan
heb je na de vakantie geluk! Je krijgt
dan een waardebon om een keer gratis naar Binding Oost te gaan. Eveline
ziet de post graag tegemoet op Machineweg 12, 1432 ET in Aalsmeer.

Aalsmeer - Groep 7a van de Jozefschool was ingeloot en mocht
afgelopen vrijdag 6 juli deelnemen aan het Nationaal Regenboog
Evenement. Vijf scholen uit de regio namen deel aan dit evenement.
Met hulp van medewerkers van
Scheepswerf de Vries hebben de
kinderen een praam gebouwd van
drie meter lang. De kinderen van de
Jozefschool hebben twee pramen
gebouwd. Er is heel wat gekit, geboord en er was veel teamwork vereist. De kinderen en de medewerkers van Scheepswerf de Vries waren een perfecte combinatie. De
leerlingen hadden de praam met elkaar in elkaar gezet en tot slot de

praam gepimpt met onkruid en zelfs
bloemen. Toen alle pramen stonden
te pronken aan de vloedlijn van de
Westeinderplassen werden ze ‘gedoopt’ met champagne. Daarna gingen de pramen te water. In totaal
gingen tien pramen te water. Helaas bleken twee pramen niet waterproof. Tot slot natuurlijk nog de
prijsuitreiking. De groep: Kit & Co,
bestaande uit Fabiënne, Maaike, Lisa, Jasmijn,Fleur, Dewi, Stefan, Nick,
Derek, Vincent en Jaimy, van de Jozefschool heeft de eerste prijs binnen gehaald. De eerste prijs is een
rondleiding door Scheepswerf De
Vries. De leerlingen kijken er al naar
uit!
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Hilarische opening van
zwemvierdaagse Oosterbad

Zeilteam Aalsmeer tweede!

Veel bekijks alle dagen
Regenboog Evenement
Aalsmeer - Veel kijkplezier heeft
het Nationaal Regenboog Evenement alle dagen gegeven op de vijf
verschillende plassen. In Leiden was
maandagavond 3 juli de spectaculaire opening van deze zeildagen.
De eerste wedstrijddag was op de
Kagerplassen. Er werden deze eerste dag twee in plaats van de drie
beoogde wedstrijden gevaren. Verwarring tussen het reglement en
de banenkaart maakte dat de wedstrijdleiding besloot het zeilen stop
te zetten. De tijd was ook op. “Het
was een dynamische dag met valse
starten, diskwalificaties en veel dis-

cussie. De regeltjes van de zeilers
zijn niet altijd duidelijk, volgens mij
doen ze dit om de strijd wat extra
aan te wakkeren”, aldus de hoofdsponsor met een dikke knipoog.
De eerste dag gingen Nieuwkoop,
gevolgd door Het Groene Hart en
Aalsmeer als derde er met de prijzen vandoor. De tweede wedstrijddag op de Nieuwkoopse Plassen
verliep een stuk vlotter. Ook deze
dag werden weer twee in plaats van
drie wedstrijden gevaren. Bij de derde wedstrijd waren er teveel valse
starten. De wind was overigens deze dag verraderlijk. De tweede NRE-

Nationaal Regenboog Evenement

Marc Blees pakt tweede
prijs in overall klassement
Aalsmeer - De aankondiging als
zeilsensatie met spectaculaire races werd afgelopen week door de
15 teams in de Regenboogklasse helemaal waar gemaakt. De serie begon op De Kaag, ging via De
Brasem naar onze Westeinder Plassen en vervolgens naar Vinkeveen
en de slotdag op Nieuwkoop. Vooral de 3 starts op de Grote Poel bij
het Surfeiland waren met een doorstaande zuidwestelijke wind spectaculair en de afsluitende korte banen
in Nieuwkoop zorgden voor een zinderende finale. Gaandeweg de races ontstond er een tweestrijd in de
kop van het klassement tussen Harry Amsterdam en Marc Blees. Hoewel zijn naam het niet doet vermoeden, is Harry Amsterdam uit Sneek
de enige Friese deelnemer en vertegenwoordiger voor Het Groene Hart
zelf. Als meervoudig Nationaal Kampioen in onder meer de Regenboogklasse een geduchte tegenstander,
die voortvarend van start ging met
een tweede en drie eerste plaatsen
op de Kager Plassen en de Braassemermeer. Marc Blees op zijn beurt
won de allereerste race en liet duidelijk merken dat hij voor de gemeente Aalsmeer de Zilveren Regenboog
als wisselprijs graag mee naar huis
wilde brengen. De derde dag, op eigen water, lag er een schitterende
wedstrijdbaan in. De start was vlak
bij het Surfeiland en de benedenboei er pal voor, zodat de races voor
het publiek op de wal goed waren te

volgen. Na een enigszins moeizame
start in de eerste race zeilde Blees
zich van een 10e plek toch nog naar
een 7e bij de finish door goede slagen in het laatste kruisrak.
De tweede race wist hij zich met het
team van De Ronde Venen direct uit
het veld weg te zeilen en een solide tweede positie in te nemen. Deze kwam in het kruisrak toch nog in
gevaar; een enorme windshift die ’s
middags de gebruikelijk wind-vanzee aankondigde bracht de Boog
van Bodegraven/Reeuwijk bij het ingaan van het laatste voor-de-windse
rak nog naast hem. Maar zeer slim
en achteraf door velen gewaardeerd,
manoeuvreerde hij zich in een gunstige loef-lij positie, kon vlak voor
de finish recht omlaag duiken en de
tweede plak veilig stellen. De derde
race was voor Marc uit het boekje.
Na een fraaie positie bij de bovenboei was er wegens te vroeg starten van ettelijke Bogen een algehele
terugroep. Bij de volgende startprocedure startte Marc bij de benedenboei, voer door tot vlak bij wal waar
de wind wat draaide, ging overstag
en voer over stuurboord voor het hele veld uit. Vervolgens liep hij in elk
rak wat verder weg en stelde daarmede zijn eerste plaats en de dagoverwinning op het thuiswater veilig. De races in Vinkeveen gaven een
gelijk aantal punten voor zowel Amsterdam als Blees en de slotraces in
Nieuwkoop moesten de beslissing

dag ging de eerste prijs naar Bodegraven-Reeuwijk, de tweede naar
Leiden en de derde naar Het Groene
Hart. De derde wedstrijddag vond
vrijdag 6 juli plaats op de Westeinderplassen. Hoge snelheden werden deze dag bereikt door de zeilboten vanwege de harde wind. Het
werd een geweldige strijd om te
zien. Marc Blees wist met zijn team
Aalsmeer op de eerste plaats te zetten. “Winnen op je eigen plas is natuurlijk fantastisch”, aldus Blees in
een reactie. De eerste weekenddag was zaterdag op de Vinkeveense Plassen. Ook deze dag zijn maar
twee wedstrijden gevaren. De eerste plaats ging deze dag naar opnieuw Het Groene Hart, de tweede
plaats naar Aalsmeer en Kaag en
Braassem viel voor het eerst in de
prijzen en mocht de derde prijs in
ontvangst nemen. De laatste wedstrijddag was zondag op de Nieuw-

brengen. Die begonnen zeer onverwacht: zowel Amsterdam als Blees
eindigden bij zeer weinig wind in de
eerste race achterin, in de tweede
race herhaalde Amsterdam dit zelfs
nog, terwijl Blees in het middenveld
eindigde. De laatste race zou daarmede beslissend worden, maar niet
zonder buitengebeuren. Over het
water trok een korte hevige regenbui, waaruit extreme windstoten
kwamen. Op weg naar de bovenboei, in het zicht van de haven, was
er een paar minuten voor de meeste zeilers geen houden aan; door
een vastzittende grootschoot sloeg
een der Bogen plat en liep deze bijna volwater. Vervolgens kwamen de
zeilers in normale wind; nam Blees
in vierde positie de bovenboei naar
de benedenwindse finish en ontstond er achter hem een korte loefpartij, waar Harry Amsterdam op zijn
beurt handig onder door kon duiken
en nog net 6e kon worden. Net genoeg om met een minimaal verschil
van 1,8 punt en na de mindering van
de twee slechtste wedstrijden eerste
te worden in totaal. Marc Blees zeer
verdienstelijk tweede. Hoe grillig het
in Nieuwkoop was bewijst wel het
team uit Nieuwkoop zelf met een
dagserie van 1, 14 en weer 1. Derde in totaal werd het team van Bodegraven/Reeuwijk, vierde De Ronde Venen en vijfde Nieuwkoop.
Inspirerende wateractiviteiten
Het Nationaal Regenboog Evenement werd in Aalsmeer omlijst door
leuke en zeer inspirerende walactiviteiten; een toer/puzzeltochtje en het zeilen in een Optimist als
kennismaking met de watersport
en vooral het ‘bootje bouwen’ in
het model van een praam door de
Aalsmeerse schooljeugd waren een
schot in de roos. De mooiste praam
is gebouwd door het team Kid en Co
van groep 7a van de Jozefschool. De
kleurwedstrijd is gewonnen door de
8-jarige Leo Snoek uit Aalsmeer, die
vier kaartjes voor Duinrell heeft gekregen. Ook de zeer geanimeerde
afsluitende prijsuitreiking in Nieuwkoop door de heer Jan Franssen,
Commissaris van de Koningin van
Zuid-Holland gaf aan hoe zeer de
Regenbogen opnieuw hebben bijgedragen om het Groene Hart (waar
meer vierkante meters water aan
binnenmeren zijn dan in heel Friesland) nadrukkelijk als watersportgebied op de kaart te zetten.
Surf naar www.nationaalregenboogevenement voor alle details en spectaculaire foto’s, onder meer vanaf de
watertoren.
Theo van Mierlo.

koopse Plassen. Het weer was onstuimig, dan was het windstil, dan
waaide het hard en sloegen enkele boten bijna om. Het Groene hart
ging er uiteindelijk met de zilveren Regenboog vandoor, de klassementsprijs van het Nationaal Regenboog Evenement.
“Het is toch mooi dat een soort van
overkoepelende boot van het hele
gebied de wedstrijd wint”, aldus de
commissaris van de Koningin van
Zuid-Holland, Jan Franssen. Stuurman Harry Amsterdam in een reactie: “Volgend jaar moet gewoon
een boot namens Friesland meevaren.” Aalsmeer wist de tweede
plaats te veroveren en ten opzichte
van de zesde plaats van vorig jaar is
dit een behoorlijke verbetering. Volgend jaar gaan de zeilers vast voor
de hoogste eer! Op drie is Bodegraven Reeuwijk geëindigd.

Aalsmeer - De opening van de Nationale zwemvierdaagse afgelopen
maandag 9 juli in Het Oosterbad
nam een verrassende wending toen
twee genodigden, de heren Johnnie
en Opa Flodder uit Zonnedael, ruzie
kregen over wie de officiële opening
zou mogen verrichten. Opa vond
dat hij recht had om het lint door te
knippen en Johnnie dacht daar hetzelfde over waarna Opa door Johnnie uiteindelijk met rolstoel en al
het water werd ingeduwd. Niemand
van de omstanders greep in. Uiteraard betrof het hier een ludieke actie van de heren van Leukegasten.nl,
die voor dit speciale moment waren
uitgenodigd. De act zorgde voor een
erg leuke opening van de Zwemvierdaagse waar tot nu toe al 55
deelnemers aan meedoen. De temperatuur van het water is prima en
dat zal tot een hoop medailles leiden op vrijdagavond 13 juli wanneer
de uitreikingen plaats zullen vinden.
De Zwemvierdaagse is verder voorzien van een minibraderie, diverse
kraampjes tonen en verkopen hun
waren, waarvan de opbrengsten ten
goede komen aan Het Oosterbad.
De winnaar van de bij de opening
gehouden ballonnenwedstrijd, Jari,
kreeg gisteren een cadeaubon uitgereikt die hij kan verzilveren bij een

Sportvereniging Omnia 2000

Turn- en trampolineshow
SV Omnia spetterend!
Aalsmeer - Op zaterdagavond 7
juli gaven de turnsters en trampolinespringers van SV Omnia 2000
in de Proosdijhal een spetterende turnshow weg. De turngroepen
traden op onder leiding van Anneke Nap, Mariet Tas, Ilse Vergoossen en Gerda Kockelkorn. De jong
talent en selectie van de productgroep trampolinespringen stonden
onder leiding van Netty van As. De
demonstraties vonden plaats onder
toeziend oog van een groot publiek,
waaronder ook een aantal ereleden,
die zichtbaar genoten van de prestaties van de deelnemers. Als openingsnummer maakten 38 turnsters
een kleine acrobatische act waarin
er 19 turnsters tegelijk in handstand
stonden.
De act werd vervolgd met een aantal series op de lange mat door
groep A. Als tweede onderdeel
kwamen de turnsters van groep B
in actie op de brug ongelijk. Op de
brug werd er met 2-tallen gewerkt.
Soms naast elkaar, soms een turnster aan de lage en een turnster aan
de hoge legger. Groep A sprong
daarna over de lage kast met een
springplank ervoor. Ze sprongen
zelfs links en rechts over de punten van de kast. De jonge talenten
van de productgroep trampolinespringen hadden een leuke voorstelling gemaakt met zelfs dansbewegingen van de wachtende springers op de dikke mat op de rand

van de trampoline. Ook de kleding
viel op want ze droegen een goudkleurige stropdas. Ze maakten er
dus een springgala van. Het laatste nummer voor de pauze werd
uitgevoerd door de turnsters van
groep B, die op twee evenwichtsbalken met twee turnsters tegelijk
hun kunsten gingen vertonen. Later waren er oefeningen met 3 of
meer turnsters. De laatste balk-oefening werd uitgevoerd door de zes
senior-turnsters die samen de choreografie van hun oefening bedacht
hadden. Na afloop van dit nummer kreeg de 10-jarige Noa Sangers nog een beker uitgereikt omdat zij bij een extra onderdeel bij de
onderlinge wedstrijden, ‘wie maakt
de meeste radslagen heen en weer
op de balk’, tien radslagen had gehaald. Na de pauze werd er door alle turnsters gesprongen op de Airtumblingbaan.
Op de tumblingbaan presteren ze
vaak turnonderdelen, die op de gewone lange mat nog niet beheerst
worden, zoals bijv. de flick-flack en
de salto achterover. Vier turnsters
maakten tegelijk een salto voorover.
De 10-jarige Guoxin Verhoef mocht
dit nummer afsluiten met zoveel
mogelijk flick-flacken. Het werden
er vijf. Dit was wel het maximum
want na de vijfde zat ze op het einde
van de baan. Zeven meisjes lieten
gezamenlijk hun verplichte vrije oefening zien, die ze dit seizoen op de

speelgoedwinkel. Zijn ballon kwam
in Duitsland terecht.
Waterpolotoernooi
Voor zaterdag 14 juli aanstaande
staat het grote waterpolotoernooi
gepland waarbij er gestreden zal
worden om de Lucassentrofee. D
it evenement gaat van start om 13.00
uur en belooft een gezellig spektakel te worden.
Door Joan Vaes

wedstrijden geturnd hadden. Wel
zonder de moeilijke onderdelen,
want die konden niet op de harde
vloer geturnd worden. Daarna werd
het verkeer op een druk ‘kruispunt’
van matten getoond. In tegenstelling tot automobilisten hadden de
turnsters er duidelijk veel plezier in
om op zo’n druk kruispunt te komen. Alle turnsters sprongen daarna in vlug tempo over de hoge kast
met behulp van de minitramp. Een
spektakel om te zien.
Vooral de laatste spreidsprong over
een turnster die op handen en voeten met gestrekte benen op de kast
stond. De selectie van de productgroep trampolinespringen had onder leiding van Netty van As een
heel leuk en opbouwend nummer
ingestudeerd op twee trampolines.
Ze begonnen in het donker met
glowing in the dark -lichtjes aan
hun polsen en enkels wat een heel
mooi effect gaf. Daarna ging het
licht aan voor de sprongen met een
hoge moeilijkheidsgraad, die prima
uitgevoerd werden. Als slotnummer werd er door alle turnsters gesprongen op minitramp. Twee minitramps met 1 dikke mat. Zelfs de
hurksalto’s werden door de 2-tallen
prima uitgevoerd. Daarna werden
er nog een paar moeilijke sprongen
met één minitramp uitgevoerd. Aan
het einde werd er een blok tussen
de minitramp en de mat neergezet.
Hierop kwamen turnsters in kopstand te staan waarover de andere turnsters een zweefrol sprongen
en als laatste maakte Tanya Karoui
een prachtige zweefsalto. Alle turnsters en trampolinespringers sprongen als afscheid snel achter elkaar
een streksprong op de minitramp al
zwaaiende met een rood-wit-blauw
lintje en de voorstelling werd in
stijl afgesloten met het ‘We are the
champions’.

Inschrijven boarding
bedrijven footbal
Uithoorn - Wegens het succes van
vorig jaar, waaraan 27 verschillende bedrijven uit de regio deelnamen, is er dit jaar weer een nieuwe editie van het Boarding footbal
toernooi. Dit toernooi is bedoeld om
bedrijven uit de regio een sportieve
en gezellige avond te geven. Maximaal kunnen er per evenement tien
teams deelnemen.
Bedrijven die deel willen nemen,
kunnen een e-mail sturen naar
voetbal@amstelhof.com. Er wordt
dan een inschrijfformulier gestuurd.

Schinkelpolder

VOORTGANG HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN AALSMEER
Juli 2012

Het plangebied ligt tussen de Oosteinderweg, de Mr. Jac.Takkade
en de Bostrandweg. De gemeenteraad heeft in september de Nota
van Uitgangspunten vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten zet
onder andere in op het positief bestemmen van de legale situaties,
het bestemmen van de woningen in het lint van de Oosteinderweg
als burgerwoningen en het bestemmen van het glastuinbouwgebied en het verruimen van de uitoefening van glastuinbouw.
Voorwaarde is dat de combinatie van bestemmingen vanuit milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar is. Op dit moment wordt door
de gemeente in samenwerking met een gespecialiseerd bureau de
laatste hand gelegd aan het voorontwerpbestemmingsplan waarin
de Nota van Uitgangspunten is vertaald. Hieruit zal aan de hand
van een planverbeelding en planregels blijken wat op kavelniveau
mogelijk is c.q. wordt toegestaan.

Oosteinderweg
Het plangebied is globaal gelegen tussen de Hoge Dijk
en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het huidige bestemmingsplan dateert grotendeels uit 2005.
Het is de vraag of het huidige gemeentelijke beleid
herzien moet worden. Mogelijk kunnen elementen uit
de beleidsvisie voor de Uiterweg-Plasoevers worden
geïmplementeerd. Dit wordt eerst onderzocht, voordat
het bestemmingsplan wordt opgesteld.

Uiterweg-Plasoevers

Wethouder Gertjan van der Hoeven:

“Komend halfjaar staat enorm veel op stapel”
“Hierbij informeren wij u voor de derde maal over de voortgang van
het actualiseren van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Ons
streven is dat we op 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen die op
dat moment ouder zijn dan 10 jaar hebben herzien. En hoewel sommige projecten niet precies volgens de planning verlopen, liggen we
nog steeds goed op schema.
Het afgelopen halfjaar hebben we een uitgebreid participatieproces
doorlopen voor de herziening van het bestemmingsplan UiterwegPlasoevers. Ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden
hebben gezamenlijk onder de regie van de gemeente hun toekomstvisie voor de Uiterweg opgesteld. In het toekomstbeeld, dat op
hoofdlijnen is omarmd door het college, is gekozen voor de geleidelijke transformatie van het Uiterweggebied naar een aantrekkelijk
toeristisch-recreatief gebied met aandacht voor rust, ruimte en
natuur. Het was mooi om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn
bij het gebied en dat zij gezamenlijk een heldere visie hebben kunnen formuleren. Voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost
zullen we een vergelijkbaar traject doorlopen, dat na de zomer van
start gaat.
Na de zomervakantie zal ook een flink aantal bestemmingsplannen ter inzage worden
gelegd. Het gaat om de voorontwerpbestemmingsplannen Hornmeer, Woonschepen,
Kudelstaart (op onderdelen), Nieuw-Oosteinde en Schinkelpolder en het ontwerpbestemmingsplan Stommeer. Als u in één van deze gebieden woont of eigenaar/bewoner
bent van een woonschip, is het belangrijk dat u weet wanneer u het betreffende plan
kunt inzien. Een bestemmingsplan bepaalt namelijk wat u als bewoner of eigenaar op
een perceel mag doen, welke (bedrijfs)activiteiten zijn toegestaan en geeft aan wat de
gemeente van plan is in uw directe omgeving. Een herziening van een bestemmingsplan
raakt dus iedereen. Ik raad u daarom aan de wekelijkse pagina Officiële Mededelingen
van de Nieuwe Meerbode en de gemeentelijke website te volgen. Zo weet u wanneer u
een plan kunt inzien en binnen welke termijn u uw reactie kunt geven. De gemeente
staat open voor uw mening en laat ook uw belangen meewegen. Zo willen we samen tot
goede bestemmingsplannen komen die richting geven voor de komende tien jaar.”

Het plangebied betreft globaal het gebied van de Kleine Poel
en de Grote Poel van de Westeinderplassen, met het lint en de
Bovenlanden van de Uiterweg, en mogelijk de overige plasoevers. Voor dit gebied moet uiterlijk in 2015 een bestemmingsplan zijn vastgesteld. Gezien de behoefte aan een ontwikkelingsrichting en toekomstperspectief, is er voor gekozen om
eerst een uitgebreid participatie proces op te starten om te
komen tot een beleidsvisie op het gebied. Vertegenwoordigers
vanuit de belanghouders uit het gebied (natuur, jachthavens,
kwekers en bewoners) hebben gezamenlijk een toekomstbeeld
voor de Uiterweg opgesteld. De gemeente heeft hen daarin
gefaciliteerd door middel van het inzetten van een stedenbouwkundig bureau dat als penvoerder is aangesteld en een
manager die het proces in goede banen heeft geleid.
Het college is van plan om voor het einde van 2012 voor het
gebied een eigen Structuurvisie, inclusief uitvoeringsprogramma op te stellen en aan de raad aan te bieden voor vaststelling. Deze Structuurvisie vormt vervolgens het toetsingskader
voor het verstrekken van omgevingsvergunningen waarmee
nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk worden
gemaakt. Een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan is dan
op korte termijn niet (meer) nodig.
De basis van de structuurvisie zal worden gevormd door het
Toekomstbeeld zoals door de belanghouders is opgesteld. Het
college is van plan om in september de raad om richtinggevende uitspraken te vragen over de inhoud en de uitvoering
van de structuurvisie.

Woonschepen
De voorbereidingen van het bestemmingsplan Woonschepen
verkeren in een afrondende fase. Inmiddels zijn alle eigenaren, bewoners en gebruikers van woonschepen aangeschreven om alle beschikbare gegevens op juistheid en volledigheid te controleren. Op 21 juni heeft de gemeenteraad de
laatste uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten
worden momenteel vertaald in het voorontwerpbestemmingsplan dat direct na de zomervakantie ter inzage zal
worden gelegd. Hierover zult u te zijner tijd via de Nieuwe
Meerbode en via de website worden geïnformeerd. Ook zullen eigenaren van woonschepen hierover persoonlijk op de
hoogte worden gebracht.

Aalsmeer Dorp

Stand van zaken:

Stand van zaken:

Het plangebied komt overeen met de bebouwing van de oude kern van Aalsmeer. Voor de percelen tussen Molenpad-Zijdstraat is momenteel
een nieuwe bestemmingsplanprocedure gestart.
Deze ontwikkeling zal in het nieuwe bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp worden opgenomen.
Daarmee wordt het bestemmingsplan grotendeels een conserverend plan.

Voorontwerpbestemmingsplan gereed.

Het bestemmingsplan is nog niet gestart

Stand van zaken:

Voorontwerpbestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan, Handhavingsuitvoeringsprogramma en Woonschepenverordening
in voorbereiding

Stand van zaken:

Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Projectplan tweede helft 2013.

Schinkelpolder

Het bestemmingsplan is nog niet gestart.
Eerstvolgende geplande activiteit:

Vanaf september inspraak door burgers en betrokken overheden op het Voorontwerpbestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan

Oosteinderweg
Woonarken

Landelijk
Gebied
Oost

Aalsmeer Dorp

Nieuw-Oosteinde

Voorbereiding structuurvisie.

Woonarken

Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Stommeer

Opstellen structuurvisie. De voorbereiding van het bestemmingsplan zal in de loop van 2013 worden opgestart.

Nieuw-Oosteinde

Landelijk Het plangebied komt globaal overeen met de bebouwing van de
Gebied woonkern Nieuw-Oosteinde. Nu de verschillende woonwijken zijn
Oost
Bloemenveiling
Aalsmeer

Hornmeer
Uiterweg-Plasoevers
Bloemenveiling Aalsmeer

bestemmingsplannen en procedures
Procedure

Een bestemmingsplan regelt hoe de grond mag worden gebruikt en wat er
op mag worden gebouwd. Alle gemeenten zijn verplicht om voor hun hele
grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Dit is vastgelegd in de Wet
ruimtelijke ordening. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad elke tien jaar het
bestemmingsplan opnieuw vaststelt.

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is wettelijk bepaald. In
totaal worden in het planproces vier fasen onderscheiden:

Drie onderdelen
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: regels, een verbeelding
en een toelichting. Op de verbeelding, ook wel plankaart genoemd, is met
kleurcoderingen te zien waar welke bestemming geldt. Per bestemming
worden regels gegeven hoe de grond mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor
wonen, bedrijven, tuin etc. Ook wordt in de regeling aangegeven hoe groot
een bouwwerk mag zijn en waar het mag worden geplaatst. In de toelichting
worden de bestemmingen en regels uitgelegd.

Toetsing
Als u iets wilt bouwen, moet dit passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, dan moet door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld of kan een afwijkingsbesluit worden genomen.
De gemeente moet dan uiteraard zorgvuldig afwegen of ze medewerking kan
en wil verlenen. Vandaar dat een uitgebreide procedure met de mogelijkheid
van rechtsbescherming wordt doorlopen.

Twee vormen: conserverend plan en ontwikkelingsplan
Een bestemmingsplan kent globaal twee vormen: een conserverend plan
en een ontwikkelingsplan. In een conserverend plan worden de bestaande
functies vastgelegd. In een ontwikkelingsplan worden nieuwe bestemmingen
mogelijk gemaakt. Sommige plannen zijn een mengvorm.

Fase 1: Nota van Uitgangspunten
Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten worden belangenorganisaties nauw betrokken. Vaak maken zij deel uit van de projectorganisatie. De
gemeenteraad stelt de nota vast.
Fase 2: Inspraak en overleg
Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter
inzage gelegd, zoals in de inspraakverordening staat. Iedereen kan dan een
inspraakreactie indienen. Gelijktijdig overlegt de gemeente met alle betrokken
overheden en partijen.
Fase 3: Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg en uit de inspraak worden verwerkt in het
ontwerpbestemmingsplan. Daarmee geeft de gemeente inzicht in de wijze
waarop zij gronden wenst te bestemmen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt
ook zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of
mondeling een zienswijze kenbaar maken.
Fase 4: Vaststelling
De gemeenteraad maakt een afweging op basis van alle zienswijzen en stelt
het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan wordt opnieuw zes weken
ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze
tegen het ontwerp is ingediend of tegen die onderdelen die de gemeenteraad
gewijzigd heeft vastgesteld.

Meer informatie
Meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u krijgen bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. Het loket is elke werkdag geopend van 09:00 tot
11.30 uur. Ook kunt u op deze tijden telefonisch contact opnemen met het loket via telefoonnummer 0297 - 387575. 24 uur per dag kunt u terecht op onze website www.aalsmeer.nl/actueel/bestemmingsplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Na de zomervakantie inspraak door burgers en betrokken overheden op het voorontwerpbestemmingsplan.

Opstellen van een projectplan.

Stand van zaken:

Wat is een bestemmingsplan?

Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Het plangebied betreft de Bloemenveiling van FloraHolland, zowel Locatie
Centrum als de nog te ontwikkelen Locatie Oost. Voor Locatie Oost zullen de
twee vrijstellingsbesluiten uit december 2010 om uitbreiding van het veilingcomplex te realiseren vervat worden in een bestemmingsplan. Uitgangspunt
voor de actualisatie is dat niet meer ontwikkelingruimte wordt geboden dan
in 2010 is vergund en dat het bestaand gebruik van Locatie Centrum conserverend wordt bestemd. De herziening van het bestemmingsplan voor Flora
Holland-Centrum zal volgens de huidige planning pas eind 2013 starten.

Woonarken

Stand van zaken:

Kudelstaart op onderdelen
Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op
de onderdelen die nu buiten het vigerende bestemmingsplan Kudelstaart 2006 vallen doordat de provincie Noord-Holland aan gedeelten van dat plan haar
goedkeuring heeft onthouden. Voor deze gebieden
gelden daarom nog de oude bestemmingsplannen. In
een aantal gevallen zijn voor deze gebieden in de toekomst ontwikkelingen voorzien. Het college heeft op
28 februari het projectplan vastgesteld en de gemeenteraad heeft op 29 maart besloten geen aanvullend
beleid vast te stellen. Nu wordt uitvoering gegeven aan
het projectplan en een voorontwerpbestemmingsplan
voorbereid.
Stand van zaken:

Voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Ter inzage leggen van een voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak.

Kudelstaart
op onderdelen

Bestemmingsplan is nog niet gestart.
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Projectplan eind 2012.

Stommeer
Het plangebied komt overeen met de bebouwing
van de woonkern Aalsmeer tussen de Stommeerkade
en de Zwarteweg. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 24 februari t/m 5 april ter inzage
gelegen voor inspraak. Gelijktijdig heeft bestuurlijk
overleg plaatsgevonden met andere belanghebbende
overheden en organisaties. Op 6 maart heeft er in
het gemeentehuis een informatieavond over het
voorontwerp plaatsgevonden. Gedurende de inzagetermijn zijn er 36 inspraakreacties en 8 bestuurlijke overlegreacties ingediend. Deze worden nu
inhoudelijk beoordeeld en waarnodig verwerkt in de
volgende fase van het plan.
Stand van zaken:

Beoordelen en verwerken van de inspraak- en overlegreacties.
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Versturen van de beantwoording op de inspraak.
Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan
met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Hornmeer
Het plangebied omvat het woongebied, het sportpark
en het bedrijventerrein van de Hornmeer. Het college
van B&W heeft op 1 november 2011 het projectplan
vastgesteld. In het projectplan wordt voorgesteld twee
concrete ontwikkelingen in het bestemmingsplan
mee te nemen, te weten: het busstation Zwarteweg/
Burg. Kasteleinweg en het faciliteren van volumineuze
detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer. De
gemeenteraad heeft besloten geen nieuwe beleidsvisie
voor dit plangebied vast te stellen. Het voorontwerpbestemmingsplan is gereed en zal na de zomervakantie
ter inzage worden gelegd voor inspraak. Het college
hecht er waarde aan om bestemmingsplannen niet in
de zomerperioden ter inzage te leggen om iedereen de
mogelijkheid te geven kennis te nemen van de inhoud.
Stand van zaken:

Voorontwerpbestemmingsplan klaar voor inspraak.
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Ter inzage leggen van het voorontwerp voor inspraak
en organiseren van een informatieavond gedurende
deze periode.

gerealiseerd, is het de bedoeling om het hele gebied van een heldere en
eenduidige regeling te voorzien. Het college heeft op 8 mei het projectplan vastgesteld en de gemeenteraad heeft op 31 mei besloten geen
aanvullend beleid vast te stellen. In het projectplan wordt uitgegaan van
het vastleggen van de huidige situatie, waarbij extra aandacht wordt
gegeven aan de regelingen voor het oprichten van erfbebouwing bij de
nieuwbouw in de wijk. Dat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan
een conserverend plan zal zijn.
Stand van zaken:

Voorontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding.
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012:

Ter inzage leggen van een voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak.

Landelijk Gebied Oost
Het plangebied wordt gevormd door het grondgebied van Aalsmeer, dat
is gelegen rondom de woonkern Nieuw Oosteinde en de woonlinten
van de Aalsmeerderweg en Hornweg. Het college van B&W heeft op 1
november het projectplan vastgesteld. Besloten is het gebied tussen de
Hoge Dijk, de Aalsmeerderweg en de nieuwe N201 (dus ook het gebied
ten westen van de nieuwe N201 dat voorheen tot GreenPark werd
gerekend) toe te voegen aan het plangebied. Tevens is uitgesproken
dat specifieke plandelen zoals de woonlinten, de zone tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge Dijk en de ‘driehoeken’ ten oosten en zuiden
van Nieuw-Oosteinde behoefte hebben aan nadere beleidsvorming. In
hoeverre dit ontwikkelingsperspectief direct in de komende bestemmingsplanherziening mogelijk gemaakt kan en moet worden, wordt nu
beoordeeld. Een andere optie is een bestemmingsplan dat de bestaande
situatie vastlegt (conserverend plan) met parallel hieraan een structuurvisie zoals dat voor het plangebeid Uiterweg-Plasoevers gedaan wordt.
Stand van zaken:

Beleidsvorming en voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.
Geplande activiteiten voor de tweede helft 2012: Opstellen Nota van

Uitgangspunten, vertaling naar een voorontwerpbestemmingsplan.

Colofon
Juli 2012 | Uitgave Gemeente Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer T. 0297 - 38 75 75
www.aalsmeer.nl/actueel/bestemmingsplannen
Twitter: Aalsmeer_nl
Vormgeving: Lab 35 | Aalsmeer.nu
Aan de inhoud van deze advertentie kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Dertiende Harley Davidson
weekend bij Drinken en Zo
Uithoorn - En nu maar hopen dat,
de weergoden gunstig gestemd zijn
volgend weekend, 21 en 22 juli. Alle
voorbereidingen voor een geweldig
weekend zijn nagenoeg afgerond.
Er zijn alweer telefoontjes en mailtjes uit Duitsland, België en Frankrijk gekomen van Harley liefhebbers die graag naar dit evenement
in Uithoorn willen komen. In de jaren zestig was motorrijden iets voor
mensen die geen auto konden betalen. Tegenwoordig liggen de kaarten anders. Een motorfiets is geen
vervoermiddel van A naar B meer.
Het is de belichaming van een lifestyle. Wie is nu die stoere motor rijder die op zondagochtend een leren
jas aantrekt om de vrije jongen uit
te gaan hangen en over B-weggetjes rijdt? Het zal u misschien verbazen, maar het zou zo maar de tandarts, bankdirecteur, die succesvolle IT verkoper of uw hard werkende
buurman/vrouw kunnen zijn. Heel
even schudden zij het dagelijks leven van zich af. Even geen modelburgerschap, even niet de discipline
van gezinsverplichtingen, vergaderen, targets halen en de hypotheek
aflossen. Het zijn vooral veertigers
en vijftigers midden in het leven, die
even willen ontsnappen aan de verplichtingen van alle dag, ze gaan op
stap, het geluk achterna, vrijheid.
Niet benauwd of opgesloten, maar
heerlijk in de buitenlucht.
Ride out
Zaterdag 21 juli zal er weer een ‘ri-

de out’ gereden worden, belangrijke noot: Elk merk motor is welkom!
De ride out start met de inschrijving vanaf 12.00 uur bij café Drinken & Zo en het vertrek is weer om
13.00 uur. De verwachte aankomsttijd in Uithoorn is 16.30 uur. De afstand van de ride out is circa 115 kilometer. Om 19.00 uur wordt de barbecue aangestoken voor de liefhebbers. Iedereen kan daar aan meedoen, wel van tevoren opgeven
graag via 0297 561073. Van af ongeveer 19.00 uur zal ook in
Drinken & Zo de band Wild May
West beginnen. Een lekker swingende rock ‘n billy bluesband. Zoals elk jaar zal dit weer een hele leuke drukke avond gaan worden, iedereen is van harte welkom, biker
of niet!
Harley dag
Zondag 22 juli vindt vervolgens voor
de dertiende maal de Harley Davidson dag plaats.
Aanvang 12.00 uur. Uit het hele land
komen Harley Davidson liefhebbers
naar Uithoorn,(vorig jaar zelfs uit
Finland en Noorwegen) waar zij hun
bike’s parkeren langs de Wilhelminakade. Er zal een markt zijn met diverse kraampjes met bikerswear en
barretjes en eettentjes. The masters of rock rolin blues en The Juke
Joints treden op. Weer of geen weer,
Drinken & Zo gaat door met de Harley dag, ze maken er een groot feest
van!

Open water wedstrijden

Zilver voor zwemster Nina
Aalsmeer - Vrijdag 6 en zaterdag 7
juli was het open Nederlands Kampioenschap open water zwemmen in
Appeltern. Op vrijdag trad Margreet
van de Pol aan op de 5 kilometer
vrije slag. Tijdens haar laatste kilometer kreeg ze last van kramp, maar
van opgeven wilde ze niet weten.
Na 1 uur 30 minuten en 20 seconden finishte ze keurig als vijftiende.
Op Zaterdag reisden er nog vijf Oceanes zwemmers af naar Appeltern.
Voor Arjan Bellaart, Laura Staal, Annette de Visser en Margreet van de
Pol begon hun dag met de 3 kilometer vrije slag Masters. Met een water temperatuur van 21 graden en de
zon die volop zijn best deed gingen
de mannen van start. Meteen vanaf de start werd er al een flink tempo gezwommen. Arjan blies zichzelf de eerste kilometer iets op en

kwam op de laatste 250 meter adem
te kort om de uiteindelijke nummer
drie van zijn klasse voor te blijven. N
een tijd van 40 minuten en 16 seconden werd hij net vierde. Na de mannen was het de beurt aan de vrouwen en ook hier werd stevig door
gezwommen. Bij het eerste keerpunt
kwam Laura met haar hand vast te
zitten in het net om de boei, waardoor zij de aansluiting verloor met
haar concurrentie en daardoor 2500
meter alleen kwam te zwemmen. Na
43 minuten en 55 seconde tikte ze
als vierde aan, gevolgd door Annette die 2 minuten later als vijfde aantikte en Margreet finishte als zesde. Rond de klok van 13.15 uur was
het de beurt aan Amber Bellaart. Zij
ging zich klaar maken voor de 500
meter vrije slag. Super zenuwachtig,
het werd haar allereerste open wa-

Henk de Jong wint ronde
Nes aan de Amstel
Streek - Vrijdagavond 29 juni wist
Henk de Jong de ronde van Nes aan
de Amstel te winnen bij de amateurs/junioren. Zijn minimale voorsprong op het peloton wist hij in
de eindsprint te behouden. Michael
van Meerland en Gerben van de
Knaap wisten goed mee te doen met
de premiesprints en gingen ook met
een gevulde envelop naar huis. Ger-

ben eindigde op plaats 17 en Michael op 25. Henk heeft dit seizoen
al enkele knappe uitslagen gereden,
maar een overwinning ontbrak nog
in zijn uitslagenlijstje! De ronde van
Nes aan de Amstel is weer net wat
anders dan de meeste rondes. De
meeste wielerrondes gaan over een
parcours tussen de 1 en 2 kilometer en dan starten alle klassen apart

Teddy van der Burg (l) van de stichting MS Research neemt de cheque van
Robert van Loo van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn in ontvangst.

Voor Stichting MS Research:

Golfers slaan 60.000 euro bij
elkaar in Amsterdamse Bos
Aalsmeer - De tweede editie van
het Amsterdamse Bos Golf heeft
dinsdag 10 juli maar liefst 60.000 euro opgeleverd voor de stichting MS
Research. Het resultaat van 47.500
euro van vorig jaar werd daarmee
ruimschoots overtroffen. Het totaal bedrag van ruim een ton wordt
door de organiserende Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn overgemaakt aan
de stichting MS Research. Die laat
door het MS Centrum in het Amsterdamse VU Mc voor dit bedrag een
speciaal onderzoek verrichten. Op
dinsdag 10 juli werd om 12.00 uur de
eerste afslag verricht door de 14-jarige Florian de Groot van de Haarlemmermeersche Golfclub, die onlangs hoge ogen gooide op het Europees jeugdkampioenschap golf.
Daarna vertrokken de ruim honderd
golfers in 27 flights voor een vijf uur
durende ronde langs 18 speciaal
voor een dag uitgezette holes. In de
ruim vier kilometer lange baan waren ook waterhindernissen opgenomen. Daar moesten spelers hun bal
volgen over een opblaasbare rubberbrug of op een vlot dat moest worden overgetrokken. Maar de teams
werden eveneens op vier plaatsen
in de baan getrakteerd op heerlijke
hapjes en drankjes. En op plaatsen
waar de holes paden kruisten, leid-

den marshalls alles in goede banen.
De reacties van de deelnemers waren dan ook, net als vorig jaar, eensluidend positief. ‘Een heerlijke sfeer,
leuk parcours, gezellige mensen,
verrassend, een prima initiatief voor
een goed doel, uitstekend georganiseerd en culinaire klasse.’ Dat laatste
sloeg op de exquise buffetmaaltijd
die na afloop van dit First Amsterdam
Rough Tournament werd aangeboden op het terrein van de Cricketvereniging VRA in het bos. Hier organiseerde de Rotary Club ook nog
een veiling met als doel de totale opbrengsten van het Amsterdamse Bos
Golf te verhogen. Dat lukte uitstekend, waardoor later op de avond
Robert van Loo, organiserend voorzitter van de Rotary Club AalsmeerUithoorn, de opbrengst van dit jaar:
60.000 euro bekend kon maken. De
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn onderhoudt al jarenlang een goede relatie met het de organisatie van Amsterdamse Bos (dat aan Aalsmeer
grenst). Dankzij deze service club rijden twee Bosmobielen door het bos
om slecht ter been zijnde senioren
een ‘elektrische boswandeling’ aan
te bieden. De Bosmobielen, die aan
zes personen plaats bieden, worden
onder meer bemand door vrijwilligers van de Rotary Club.

ter wedstrijd. Na 9 minuten en 53
seconden tikte ze als tiende aan. Na
zus Amber, was het de beurt aan de
jongste telg van de Oceanus, Nina
Bellaart. Ook voor haar de allereerste open water wedstrijd , 250 meter schoolslag, en de toon werd gezet, want ze had haar zinnen gezet op de mooie grote beker! Na 6
minuten en 41 seconden werd ze
tweede. Na de twee meiden was het
meteen de beurt aan Arjan, Laura
en Margreet om als slotnummer nog
een 2000 meter vrije slag te zwemmen. En daar vertrokken de mannen. Er werd flink geslagen en getrokken bij de start, maar ook richting de finish kwam er een groepje mannen aan, waar Arjan in zwom,
die het flink aan de stok hadden met
elkaar. Hij werd keurig elfde na een
zwaar bevochten strijd. Na de heren
kwamen de dames aan bod. Laura
kwam net een seconde te kort voor
de derde plaats en werd dus nipt
vierde. Margreet tikte als vijftiende
aan. Zondag 8 juli stond de Lekrace
op het menu. Voor deze unieke race
reisden Annette, Laura en Margreet
af naar Beusichem. Op deze locatie verzamelen alle zwemmers zich,
die vervolgens 6 kilometer lang de
rivier de Lek gaan volgen naar Culemborg. Alle zwemmers springen in
Beusichem, halverwege de Lek, van
de pont, wat een geweldig gezicht is
voor het publiek. Vervolgens zwemt
iedereen de rivier volgend naar Culemborg. Zo mooi als het weer de
dag ervoor was, zoveel regen kwam
er die dag naar beneden. De zwemmers hebben hier nauwelijks last
van, voor het publiek was het wat
minder. Doordat er enige stroming
stond, werden er snelle 6 kilometers gezwommen. Het was weer een
weekend waar heel veel kilometers
gezwommen zijn.

Henk wint bij
Ouderensoos

na elkaar. In Nes is het ‘rondje’ maar
liefst 12 kilometer lang en starten
de groepen enkele minuten na elkaar, waardoor er uiteindelijk meer
dan 150 renners tegelijk in koers
waren. Als eerste mochten de amateurs/junioren starten, gevolgd door
de sportklasse/nieuwelingen en als
laatste groep vertrokken de dames.
Lekker dicht bij huis, dus een heel
aantal groen gekleurde UWTC rijders aan start. Niels Ruijter reed als
nieuweling heel knap naar een 15e
plaats bij de sportklasse/nieuwelingen.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

De nieuwelingen rijden namelijk met
een lichter verzet dan de sportklasse. Deze wedstrijd werd gewonnen
door de sterke Brian Burggraaf die
dit seizoen al weer heel wat overwinningen op zijn conto heeft bijgeschreven. Zondag 1 juli is het jeugdtoernooi bij Ulysses gehouden. Deze wedstrijd bestaat uit twee delen.
Eerst een individuele tijdrit, gevolgd
door een rit in lijn. Uitslagen: Categorie 1: Brit Buijs achtste, categorie
3: Tristan Geleijn zevende, categorie
4: Owen Geleijn derde, categorie 6:
Leon Buijs zeventiende, Menno van
Capel zesentwintigste en Tom Veraart plaats 38.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen
en jokeren staan op het programma.
Er is ook gelegenheid voor rummicub
en hartenjagen. Op donderdag 5 juli is
het klaverjassen gewonnen door Henk
de Jong met 5302 punten, gevolgd
door Marry Akse met 5215 punten en
Henk van Wichen met 4924 punten. Bij
het jokeren behaalde Jaap Weij met
92 punten de hoogste eer, op twee is
Bets Teunen geëindigd met 281 punten Ook belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Iedere 55+er is
welkom van 13.30 tot 16.30 uur. Voor
inlichtingen: 0297-340776.

Kampioenen bij
Funny Horse
Aalsmeer - Afgelopen weekend
zijn bij Funny Horse de clubkampioenschappen gehouden. In verschillende klassen streden de meiden en
jongens met hun paarden en pony’s
om de hoogste eer. Op één is Sabine
den Haan met Francisca geëindigd
met 392 punten, op twee Samantha
Wakker met Vite met 389 punten,
op drie Frits van Leeuwen met Pandoer met 385 punten, op vier Famke Ammerlaan met Lady met 382
punten, op vijf Paula Wiersema met
Zalida Utopia met 377 punten, op
zes Chandira Hartsuiker met Doerak met 373 punten, op zeven Celine Kerkdijk met Simone met 370
punten en op acht Elisa Luijken met
Dandy met 368 punten.

Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Iedereen die zin heeft om te komen klaverjassen is van harte welkom. Gezelligheid is troef, luidt het motto. Vanaf
20.00 uur worden de kaarten verdeeld.
Het klaverjassen op 4 juli is gewonnen
door Ria van Oostwaard eerste met
5540 punten, Jan Raadschelders werd
tweede met 5533 punten en Teuny van
Klaveren derde met 5149 punten. De
poedelprijs was deze week voor Floor
van Engelen met 3639 punten.

OVAK-Soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
18 juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 4 juli is gewonnen door
Dirk Tromp met 5867 punten, gevolgd
door Daan Sandee met 5310 punten,
Kees van de Meer met 5259 punten
en Tom Verlaan met 4990 punten.

Maxime en Simone zwemmen
Westeinder over voor KWF
Aalsmeer - Vijf weken geleden
werd het idee geboren bij Maxime van den Heuvel (15 jaar uit
Aalsmeer) en Simone Huisman (14
jaar uit Uithoorn) om voor het goede
doel op zaterdag 7 juli de Westeinderplassen over te zwemmen voor
het KWF. Een sponsorpagina werd
opgezet en via de sociale media
werd er door de meiden uitgebreid
aandacht besteed aan hun actie. Af-

gelopen zaterdag om 11.00 uur lagen er vier boten klaar bij de watertoren van Aalsmeer om richting Leimuiden te varen, waar de meiden
het water in zouden duiken. Rond
12.00 uur begonnen ze daar aan
hun zwemavontuur.
De geplande overtocht was berekend op 5,8 kilometer zwemmen,
maar om veiligheidsredenen werd
besloten om parallel aan de kade te

Sportief uitje jeugd van Oceanus

Afsluiting zwemseizoen
met beach volleybal
Aalsmeer - Afgelopen zondag
hebben alle jeugdige wedstrijdzwemmers van Oceanus het wedstrijdzwemseizoen afgesloten met
een sportief beach volleybal toernooi in The Beach. In de afgelopen weken zijn een aantal belangrijke wedstrijden geweest zoals de
Nationale Jeugd Kampioenschappen in Drachten, Open Nederlandse Kampioenschappen in Amsterdam en de Speedo Jaargang Finale

in Dordrecht. Op deze wedstrijden
hebben de zwemmers van Oceanus
hun beste beentje voorgezet en een
groot aantal medailles binnen gehaald. Voorafgaand aan deze belangrijke wedstrijden werd nog fanatiek getraind.
Veel van de jeugdige zwemmers
zwemmen toch al zo een 3 tot 4
keer in de week; soms zelfs in de
zeer vroege ochtend. Daarnaast zijn

zwemmen om zo de snelle boten te
ontwijken. Hierdoor werd de tocht
voor de meiden een stuk langer en
na bijna 7 kilometer zwemmen, na
2,5 uur (zuivere zwemtijd van 2 uur
en 6 minuten), kwamen ze aan bij
de watertoren in Aalsmeer. Supertrots, moe en me 1.510 euro voor
het KWF, kwamen ze het water uit
waar ze door lieve vrienden en fa-

milie met luid applaus werden opgewacht.
Een super initiatief van deze twee
meiden voor het KWF, die door veel
mensen financieel of op een andere manier is gesteund. Iedereen bedankt daarvoor! Kijk op de sponsorpagina van het KWF voor foto’s en
filmpjes van de kanjers: www.staoptegenkanker.nl/swim4cancer.

er ook de landtrainingen waarbij
de conditie nog verder opgebouwd
wordt door middel van looptrainingen. In de zomerweken liggen de
trainingen voor het wedstrijdzwemmen stil; voor alle Oceanus zwemmers een mooi moment om terug te
kijken op een enerverend seizoen
en natuurlijk uitstekend om rust
te nemen en de ‘knop’ even om te
draaien en te genieten van vakantie.
Maar voordat het zover is heeft de
evenementencommissie van Oceanus een mooie seizoensafsluiter op
de agenda gezet. Alle jeugdzwemmer hadden zich verzameld voor het
beachvolleybaltoernooi en er werden zes teams gevormd. Ook hier
lieten de fanatieke zwemmers zich
van hun sportieve kant zien, ondersteunt door een heerlijk gespon-

sord glaasje limonade werd er om
elke punt werd gestreden. Alle ouders waren toeschouwers die onder het genot van een drankje genoten van al het fanatisme. Uiteindelijk werd na een spannende finale de winnaar bekend.
Na de wedstrijden was er een heerlijk buffet voor zowel de kinderen als de ouders. Voor 3 trainers
van Oceanus (René Kliffen, Aaron de Mercado en Paul Zierikzee)
was het tevens een afscheid na jarenlang aan de kant van het zwembad te hebben gestaan. Alle zwemmers, trainers en ouders kijken terug op een gezellige seizoensafsluiting. Maar nu eerst een paar weken
rust; in september starten de zwemtrainingen weer.
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Multi’s actief van Texel tot Frankfurt

Wethouder huldigt 3 jeugdige
Europese karatekampioenen

Van Heteren wint op Texel
Aalsmeer - In een druk triathlonweekend zwierven de leden van het
Oceanus/Multi Supplies over heel
Nederland en zelfs Duitsland voor
lange en korte wedstrijden. Op Texel
won Frans van Heteren de kwart.
In Didam werd Carla van Rooijen
tweede op een halve en nog verder
weg finishte Tonny Blom de Ironman
van Frankfurt in een mooie tijd. De
28ste editie van de Triathlon Texel
werd onder zeer fraaie omstandigheden gehouden: een lekker zonnetje en voor Texelse begrippen weinig
wind en een prima temperatuur. Dit
keer werden alle deelnemers met
een zogenaamde Robbenboot naar
de start van het zwemonderdeel gevaren. Met ongeveer 350 man in
wetsuit was dat een hele bijzondere ervaring. Vanaf de start werd in
de Waddenzee werd in een rechte
lijn naar het strand. Multi Frans van
Heteren, die de triatlon van Texel al
vaker won, had op de fiets schrik
van twee sterke concurrenten. Tijdens het looponderdeel kon hij de
leiding weer overnemen en ging hij
net als meerdere voorgaande edities
als winnaar over de streep in 1.56.43
uur. De organisatie houdt het aantal zeges van Van Heteren op acht.
Jeroen Hijstek werd met een sterk
fietsonderdeel en een finishttijd van
2:15:02 uur 2e bij de Heren50. Ton
Hurkmans werd in diezelfde categorie 6e met een sterk looponderdeel.
Hij finishte in 2:30:20 uur. In het verre Oosten van Nederland deden vier
Multi’s mee aan de halve van Didam
(2 km zwemmen, 80 km fietsen, 20
km lopen). Beste Multi dame was de
Aalsmeerse Carla van Rooijen. Met
veruit de snelste fietstijd bij de dames reed ze snel naar voren met
nog een paar dames voor zich. Met

een sterk looponderondeel kon ze
uiteindelijk na 4:15:12 uur als tweede dame finishen. In haar categorie
Dames tot 40 jaar was ze daarmee
de snelste. Teamgenote Diana Gorter kwam eerder van de fiets, maar
moest toch iets toegeven op de
sneller lopende Van Rooijen. Maar
het verschil bleef op de streep beperkt tot slechts 14 seconden. Gorter finishte in 4:15:26 uur, waarmee ze als tweede in de categorie
Dames 40 finishte. Mariska Visser
draaide wederom een goede wedstrijd in Didam, met bij haar altijd
een snel looponderdeel. Ze finishte in 4:44:53 uur als vierde in de categorie Dames 20-40. Dolf de Boer
finishte zijn halve triathlon knap in
4:32:21 uur als 28e in de categorie Heren 20-40. Vanuit Didam trokken een groot aantal Multi’s nog de
Duitse grens over om hun teamgenoot Tonny Blom in Frankfurt aan te
moedigen. Daar deed Blom namelijk mee aan de Ironman (3,8 zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen). Blom finishte de zware triathlon met een afsluitende marathon in 3:26:29 in een eindtijd van
9:37:02. Een knappe prestatie. De
Aalsmeerder Hylke Sietsema deed
op zaterdag mee aan de triathlon
van Holten. Met een ijzersterk fietsonderdeel eindigde hij de Olympische Afstand in 2.20:53 uur. Op zondag deed plaatsgenoot Pieter van
der Meer nog mee aan een kwarttriathlon in Utrecht. De wedstrijd werd
van start tot finish geteisterd door
zware regenbuien. Van der Meer finishte zijn Olympische Afstand in
2:22:27 uur. Teamgenoot Hans de
Groot deed in dezelfde verregende
wedstrijd mee en finishte in 2:36:46
uur.

Laatste kans inschrijven voor
jeugdtoernooi bij TV All Out
Aalsmeer - Traditiegetrouw organiseert tennisvereniging All Out ieder jaar in de eerste week van de
grote vakantie, van 22 tot en met
27 juli, de open jeugd kampioenschappen. Het toernooi trekt ieder
jaar weer minstens 125 tennissers
van verschillende verenigingen uit
de wijde omgeving. Dat maakt het
toernooi zo leuk, omdat het altijd
spannende wedstrijden oplevert.
Dankzij sponsors kan het toernooi

plaatsvinden met iedere dag iets
lekkers, een loterij en mooie bekers. Zelfs de weergoden kunnen
het feest niet verstoren, want bij regen wordt in de tennishal gespeeld.
Snel inschrijven via www.Allout.nl
is wel een vereiste want vandaag,
donderdag 12 juli, is de sluitingsdatum. Inschrijven kan voor de onderdelen jongens en meisjes enkel en
dubbel 10, 12, 14 en 17 jaar en gemengd 12, 14 en 17 jaar.

Aalsmeer - Ruim twee weken geleden hebben Nick Pater (10 jaar),
Floor Sparnaaij (8 jaar) en Lulu Jiang (12 jaar) van karatevereniging
Wassanim Europese titels veroverd.
Een knappe prestatie van de drie
kinderen, temeer daar ze eigenlijk nog maar enkele jaren met hun
sport bezig zijn. Ze zijn met karate begonnen door gebruik te maken van de jeugdsportpas. Genoeg
redenen dus voor wethouder Gertjan van der Hoeven van onder andere sport om de kinderen te huldigen.
“Geweldig wat Nick, Floor en Lulu
hebben gepresteerd, namelijk een
Europese karatemedaille veroveren
in Duitsland. Nick heeft zelfs twéé
gouden plakken veroverd; één voor
sparren en één voor loopvormen. Ik
vind het natuurlijk erg leuk dat ze
door de gemeentelijke jeugdsportpas met karate in aanraking zijn gekomen. Met deze pas kunnen kinderen van basisscholen Aalsmeer
gratis een aantal kennismakingslessen bijwonen van een sport. Voor
Floor, Nick en Lulu is de jeugdsportpas een groot succes gebleken. Ze
hebben niet alleen kennis gemaakt
met karate, maar werden zelfs echte
Europese kampioenen. Klasse!“
Jeugdsportpas
De JeugdSportPas (JSP) is een initiatief van de Gemeente Aalsmeer

en Sportservice Noord Holland met
als doelstelling om zoveel mogelijk
leerlingen van de basisschool kennis te laten maken met zoveel mogelijk verschillende sporten. De uitvoering van de JSP wordt gecoördineerd vanuit Sportservice Haarlemmermeer, waarbij nauw samengewerkt wordt met basisscholen en diverse sportverenigingen in
Aalsmeer. De leerlingen maken op
school in twee weken tijd kennis
met twee verschillende sporten. Dit
gebeurt door middel van een kennismakingsles, via mondelinge informatie of via een videoband. Na
deze kennismaking kunnen de kinderen vier lessen in de sport(en)
volgen bij de sportvereniging van
hun keuze.
De karatevereniging Wassanim
(soort strijdkreet) van trainer Johan
van der Nald is sinds 2008 actief in
Aalsmeer. De trainingen worden gegeven in de gymzaal aan de Jac. P.
Thijsselaan. De trainingen worden
voornamelijk bezocht door jeugdleden. Na de zomer wil de trainer starten met een zelfverdedigingscursus
voor vrouwen. Volgend jaar vinden
in Rotterdam de wereldkampioenschappen plaats. Wethouder Van
der Hoeven: “Ik hoop dat ik volgend
jaar een heuse wereldkampioen karate uit Aalsmeer mag huldigen.”

Frans van Heteren won wederom de Triathlon van Texel.
Nanouk en Gijs van Weerdenburg vielen in de prijzen!

Topprestaties van jeugd
bij Oosterbad Zwemloop

Nieuwe wegwijzer voor
aangepast sporten in regio
Aalsmeer - Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, uitgevoerd door Sportservice NoordHolland, heeft een nieuwe Wegwijzer Aangepast Sporten uitgebracht
voor de regio Amstel en Meerlanden. In de Wegwijzer is een overzicht opgenomen van alle sportactiviteiten voor mensen met een beperking in de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn.

dens de Sportfair Haarlemmermeer,
die op 8 juli plaatsvond, is de officiële uitreiking van de Wegwijzer Aangepast Sporten geweest. Wethouder Michel Bezuijen heeft het eerste exemplaar uitgereikt aan paralympisch zwemster Lisa den Braber.
Daarna hebben vele bezoekers van
de gelegenheid gebruik gemaakt
om een exemplaar te komen afhalen
bij de stand van Sportservice Haarlemmermeer.

Met behulp van de Wegwijzer kan
iedereen een geschikte plek vinden om op zijn/haar eigen niveau
te sporten. Er staan activiteiten genoemd voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve of
visuele beperking, alsmede voor
mensen met een chronische ziekte. Nieuw in de wegwijzer is dat er
ook activiteiten in staan voor mensen met een vorm van autisme. Tij-

Exemplaar aanvragen
De Wegwijzer Aangepast Sporten
is voor iedereen kosteloos te verkrijgen. Aanvragen kan via de regiomedewerker Aangepast Sporten in Amstel en Meerlanden: Wikke
van Stam, via 023-5575937 of wvanstam@sportservicenoordholland.nl.
Het overzicht van het sportaanbod
is ook te vinden op de website www.
aangepastsporten.info.

Aalsmeer -Afgelopen zaterdag 7
juli werd voor de zevende keer de
Oosterbad zwemloop georganiseerd door een samenwerking tussen het ZSC Oceanus-Multi Triathlon Team en het Oosterbad. De
zwemloop werd voor de jeugd georganiseerd in drie verschillende categorieën, categorie A (t/m 9 jaar),
categorie B (10 t/m 13 jaar) en categorie C (14 jaar en ouder). De doelstelling is om kennis te maken met
de triatlon sport en om wedstrijdervaring op te doen voor de Triathlon
Aalsmeer. De accommodatie van
Het Oosterbad lag er dit jaar weer
mooi bij en kwam tot zijn recht in de
mooie ochtendzon. Gespannen lagen alle 24 atleten om 11.00 uur aan
de waterkant van het natuurbad. De
watertemperatuur was 20 graden
en na een luid aftellen van de atleten en toeschouwers werd het startschot gegeven door de coördinator
van Het Oosterbad, Loekie Brommer. De atleten wisten zich door
het donkere water goed te verplaatsen en na het afleggen van de 200,
300 of 400 meter zwemmen mochten zij het water verlaten om zich om
te kleden in de wisselzone. Waar de
ene atleet voldoende had aan een
startnummerband, koos de andere
atleet voor een shirt met nummer.
De loopschoenen werden snel aangetrokken om richting de Jac. Tak-

kade te gaan voor de afsluitende 2,
3 of 4 kilometer lopen. Onder luide
aanmoedigingen en applaus van alle ouders, grootouders en bekenden
werden alle atleten binnengehaald.
De uitslag na een sportieve strijd:
Categorie A, Jongens: 1. Niels Lekkerker (18.39 min), 2. Kiran Biesheuvel (20.46), 3. Gijs van Weerdenburg (22.45) en 4. Floor Snaterse (25.29). Catergorie A, Meisjes: 1.
Ilze Moltzer (19.52 min), 2. Mirjam
van der Luit (22.17), 3. Nanouk van
Weerdenburg en 4. Lonneke Rekelhof (25.56). Categorie B, Jongens: 1.
Mexs Schellingerhout (20.45 min),
2. Daan Snaterse (21.41), 3. Justin
Heijsteeg (22.26) en 4. Wessel Heil
(22.45). Categorie B Meisjes: 1. Kiki Schellingerhout (25.07 min), 2.
Renee van der Schaft (34.27). Categorie C, Dames: 1. Leontien van
der Togt (34.06 min), Suzanne Brons
(geen finish- enkelblessure). Categorie C – Heren: 1 – Vincent Moolhuijsen (19.43 min), 2. Davy Heijsteeg (26.20), 3. Jelle Dalhuisen
(29.20) en 4. Chris Dalhuisen (37.45).
De voorzitter van Het Oosterbad
was trots om als gastheer te mogen optreden tijdens het jeugdevenement en had in zijn slotwoord een
dank voor de organisatie, vrijwilligers en nodigde alle deelnemers uit
om volgend jaar weer deel te nemen
aan de Oosterbad zwemloop.

Laatste wedstrijd voor BMX-ers UWTC

Bart van Bemmelen op één
Uithoorn - Het afgelopen weekend
(30 juni en 1 juli) is de laatste wedstrijd voor de zomervakantie verreden in Rijswijk. Het was een Top
Competitie. Zaterdag trainen en de
Timetrail. Deze wedstrijd is alleen
voor de nieuwelingen, junioren en
Elite rijders. Voor UWTC reden Roberto Blom en Mats de Bruin mee.
In deze wedstrijd gaat het erom om
de snelste tijd neer te zetten, zodat
meegedaan mag worden aan de finalerit. De groep nieuwelingen is
zo groot, dat Roberto en Mats helaas niet bij de eerste 8 eindigden.
Zondag weer een kans in de gewone wedstrijd voor ze. Diverse leden
van UWTC waren vrijdag al gearriveerd op de camping bij de crossbaan. De jongens vermaakten zich
prima op het oefenbaantje. Alleen
jammer dat er ook een klein valpartijtje was. Sven Wiebes kneusde
hierbij zijn hand, maar kon nog wel
fietsen. Voor Guven Cevahir liep het
minder goed af, hij ging voor controle naar het ziekenhuis en kwam
met zijn arm in het gips terug.

Geen wedstrijd voor hem dus! Na
de mooie zaterdag werd er van uitgegaan dat ook zondag een zonnige dag zou worden. Maar helaas, er
stond veel wind waardoor het zelfs
in de zon fris aanvoelde. En tijdens
de halve finale begon het te regenen. Aan de inschrijvingen was te
zien dat het zuiden van Nederland
al op vakantie is gegaan. 517 deelnemers, waarvan 27 van UWTC. Arjan van Bodegraven was zo ongelukkig om in de halve finale onderuit te gaan, dus geen finale voor
hem. Rens Grömmel fietst nu een
half jaar en wilde ook wel eens een
TC rijden, hij reed voor de eerste
keer mee en dit is zeker voor herhaling vatbaar. Ondanks een valpartij haalde hij de vierde plaats in
de finale! Ook finaleplaatsen zijn
behaald door Rens Grömmel (4),
Brain Boomkens (3), Bart van Bemmelen (1), Kevin Boomkens (4),
Joey Nap (7), Michael Schekkerman (6) en Sven Wiebes (7). Voor
foto’s en volledige uitslagen: www.
uwtc.nl/bmx.

Winnares FIQAS loterij
Aalsmeer - Judith Hulsebos is de
trotse winnares geworden van één
van de hoofdprijzen van de super loterij die ook dit jaar weer werd gehouden door handbalvereniging FIQAS Aalsmeer. Vorige maand was
de trekking en onlangs kon Bert de

Vries aan Judith de prachtige Cortina fiets overhandigen. Voor de loterij werden ruim 30.000 loten verkocht en er waren 120 gelukkige
prijswinnaars, onder wie Judith. Een
lijst met alle prijswinnaars is te vinden op www.hvfiqasaalsmeer.nl.

Spannende strijd in Formido Swift Cup

Jeffrey en David verdelen
de winst op Circuit Zolder
Aalsmeer - Jeffrey Rademaker en
David Verzijlbergen hebben op het
Belgische Circuit Zolder tijdens de
Zolder Superprix afgelopen zondag
8 juli ieder één wedstrijd in de Formido Swift Cup op hun naam geschreven. Daaraan ging in beide races een twaalf ronden lange strijd
tussen de koplopers vooraf. Ook
achter de leiders waren er vele inhaalacties, maar mocht Kim van den
Berg met een derde en een tweede plaats beide keren op het podium plaatsnemen.
Tijdens de prestigieuze Zolder Superprix stonden er voor dé opstapklasse voor jong autosporttalent
twee wedstrijden over twaalf ronden
op het programma. Met vijf rijders
binnen 0,35 seconde was de kwalificatie al een uiterst spannende aangelegenheid en naar later bleek een
voorbode voor twee mooie races.
De eerste race leverde een fraaie
overwinning op voor David Verzijlbergen. Vanaf poleposition vertrokken moest Verzijlbergen in de eerste ronde afrekenen met een sterk
aandringende Jeffrey Rademaker
en hoewel de leider in de tussenstand van het kampioenschap de
koploper bleef volgen, kon hij de in
het pinksterweekend al sterk rijdende Verzijlbergen niet van de eindzege afhouden. Na het spuiten van de
champagne kon Verzijlbergen kort
zijn over zijn winnende race. “Het
verschil met Jeffrey schommelde eigenlijk vooral door het al dan niet
scherp aansnijden van de chicanes.
Dat scheelt gewoon tienden van een
seconde. Op het eind heb ik geprobeerd de wedstrijd zo netjes mogelijk uit te rijden.”

Fraaie strijd
Terwijl de eerste race onder droge omstandigheden werd verreden, kregen de deelnemers in race
twee een natte baan voorgeschoteld. Opnieuw streden Verzijlbergen en Rademaker twaalf ronden
lang om de winst waarbij het aantal positiewisselingen nauwelijks
was bij te houden. In de laatste ronde toucheerde het leidende duo elkaar even, waarvoor Verzijlbergen
na afloop tien seconden straf kreeg
en de winst naar Rademaker ging.
“De eerste race had ik met het oog
op het kampioenschap nog op safe
gereden, maar nu ben ik er vol voor
gegaan. Het was een mooie strijd
waarbij we zelfs een keer bijna een
hele ronde naast elkaar reden”, aldus Rademaker, die opnieuw goede zaken deed voor de tussenstand
in het kampioenschap. Door de
tien strafseconden van Verzijlbergen promoveerde Kim van den Berg
naar de tweede plaats en mocht
daarmee voor de tweede keer in het
Belgische weekend op het podium
plaatsnemen.
Volgende voorstelling
Op de volgende twee wedstrijden in
de Formido Swift Cup hoeft niet lang
te worden gewacht. Komend weekend staat op Circuit Park Zandvoort
namelijk de Masters of Formula 3 op
het programma, één van de hoogtepunten op de vaderlandse autosportkalender. Uiteraard mag de
Formido Swift Cup dan niet ontbreken. Dé opstapklasse voor jong autosporttalent komt zowel op zaterdag 14 als op zondag 15 juli voor
een race over twaalf ronden in actie.

