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HKZ/ISO-certifi caat voor 
Zorgcentrum ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - Midden in de vakan-
tietijd was het gisteren, woensdag 
16 juli, groot feest in Zorgcentrum 
Aelsmeer en directeur Jan Dreschler 
gaf in de grote zaal aan waarom er 
reden tot feestvreugde was. “Na-
dat we in april gedurende een week 
een externe audit hebben onder-
gaan, hadden we gehoopt nog voor 
de zomer ons kwaliteitscertifi caat te 
ontvangen, maar de toetsingscom-
missie die zich daar over boog nam 
daarvoor een aantal weken de tijd. 
Vandaar dat het certifi caat later aan-

komt dan gedacht. De vreugde is er 
overigens niet minder om, temeer 
daar het eindoordeel door de audi-
toren van KEMA alsvolgt wordt sa-
mengevat: “Zorgcentrum Aelsmeer 
is een organisatie met korte lijnen 
en een betrokken management en 
directie. Cliënten zijn bovengemid-
deld tevreden en het verzuim is al 
jarenlang laag. 

Veel vrijwilligers
Opvallend is het groot aantal vrijwil-
ligers en de betrokkenheid van de-

ze vrijwilligers bij Tafeltje Dekje. Wij 
hebben gesproken met medewer-
kers met veel liefde en passie voor 
hun werk”. Vanaf woensdag 16 ju-
li is Zorgcentrum Aelsmeer dus in 
alle onderdelen van de organisa-
tie ISO-gecertifi ceerd en het certi-
fi caat werd met de blusboot van de 
brandweer afgeleverd waarna direc-
teur Jan Dreschler in een korte toe-
spraak nog een toelichting gaf over 
de betekenis van deze certifi cering 
en elders in deze editie is hier meer 
over te lezen.

“We genieten er elke dag van”
Mooiste tuin van de week
Aalsmeer - Veel foto’s mag de re-
dactie ontvangen van lezers die 
trots zijn op hun tuin en deze graag 
laten zien aan anderen. Gezellige, 
mooie en nagenoeg allemaal goed 
onderhouden tuinen waar het goed 
toeven is, zijn gemaild, gestuurd of 
gebracht. Tuinen waar menigeen 
vast graag een middagje in wil ver-
blijven. Dat niet alleen al wat oudere 
tuinen fraai gevormd zijn door bo-

men en (bloeiende) planten, bewijst 
Irma Sommeling uit de Ophelialaan 
48. “Hierbij stuur ik u een paar fo-
to’s van onze vorig jaar aangeleg-
de tuin. Ondanks dat onze tuin niet 
groot is, genieten we er iedere dag. 
Zeker omdat de tuin heerlijk op het 
zuiden ligt, zodat we al vroeg van 
het zonnetje kunnen genieten.” Ge-
feliciteerd Irma, jullie tuin is deze 
week uitgeroepen tot de mooiste. 

Heeft u ook een mooie tuin en wilt 
u deze graag aan meerdere mensen 
tonen? Stuur dan een foto op naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl of 
per post via Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. 
De allermooiste tuin komt in aan-
merking voor 150 euro, de tweede 
prijs is 100 euro en de derde prijs-
winnaar mag 50 euro in ontvangst 
nemen. 

Brede School ‘Mikado’ in 
Oosteinde opgeleverd!
Aalsmeer - Nadat het opleverdo-
cument voor de Brede School Mi-
kado in Nieuw-Oosteinde onderte-
kend was door respectievelijk wet-
houder Jaap Overbeek (gemeen-
te Aalsmeer), Cor Spronk (Matrix 
Bouw uit Woerden), Eelco Hendriks 
(Imtech Projects uit Amsterdam) en 
Gert Jan Goedhart (KIN Installatie-
techniek uit Rijen) werd het gebouw 
vrijdag 11 juli in het bijzijn van bou-
wers en vertegenwoordigers van 
toekomstige gebruikers aan de ge-
meente Aalsmeer overgedragen. 
Dit gebeurde op symbolische wijze 
door Cor Spronk van Matrix Bouw 
die wethouder Jaap Overbeek een 
“speciale sleutel” overhandigde. In 
een korte toespraak stond de wet-
houder nog even stil bij wat hij 
“een proces van vallen en opstaan” 
noemde. Maar hij zei ook blij te zijn 
dat het nu zover is. Er is een lange 
weg afgelegd. In 2001 is gestart met 
het overleg over de bouw van de 
Brede School in Nieuw-Oosteinde. 
In 2002 vond de locatiekeuze plaats 
en in 2004 werd de samenwerkings-
overeenkomst afgesloten en in 2005 
volgde het programma van eisen. 
In 2006 stonden bestek en doorre-

kening budget/bezuinigingsopera-
tie en aanbesteding en gunning op 
de rol. In 2007 vond de start van de 
bouw plaats en nu, in 2008 is de op-
levering.
  
Nieuwe thuisbasis
Het betekent een grote mijlpaal 
voor het onderwijs in Aalsmeer. Het 
is een impuls voor kinderen, scho-
len, kinderopvang en wijkbewoners. 
De Brede School in Nieuw-Oostein-
de wordt de nieuwe thuisbasis van 
de basisscholen De Brug, de Zuid-
ooster en de Oosteinderschool, de 
mediatheek en kindercentrum Lie-
vepop van kinderopvang Partou. De 
Brede School is de plek waar kin-
deren naar school zullen gaan, waar 
voor hen gezorgd wordt, waar in-
formatie gehaald en bekeken kan 
worden en waar de buurt elkaar zal 
ontmoeten. Het wordt het kloppen-
de hart van de wijk. De prognoses 
voor het aantal kinderen zijn inge-
haald door de realiteit. Er is uitge-
gaan van de vestiging van startende 
gezinnen en de piek zou dan in 2012 
tot 2015 zijn maar in de praktijk blij-
ken dit complete gezinnen te zijn 
waardoor de piek nu al bereikt is. 

De tijdelijke daklokalen worden in 
het najaar geplaatst door Matrix. De 
inhuizing gaat gefaseerd plaatsvin-
den, eerst De Brug en Partou plus 
een deel van de Zuidooster. Eind 
2008 volgen de Oosteinder en het 
tweede deel van De Zuidooster. In 
januari 2009 volgt dan de feestelijke 
opening. Aannemer Matrix heeft de 
laatste maanden onder hoge druk 
moeten werken. Er zijn overuren ge-
draaid en het personeel heeft onder 
hoogspanning gewerkt om het ge-
bouw gereed te krijgen en de wet-
houder spreekt dan ook zijn bijzon-
dere dank uit voor alle inzet. Ook 
na deze oplevering zullen de perso-
neelsleden nog in het gebouw aan-
wezig zijn voor de afronding van een 
aantal klussen. 
De school is gebruiksklaar voor het 
einde van de zomervakantie. Mika-
do wordt de school voor iedereen in 
de wijk Oosteinde. “Ik ben zo trots 
op het pand, dat ik het heb laten no-
mineren voor de tweejaarlijkse prijs 
voor de mooiste school van Neder-
land. Ik weet wel welke school zou 
moeten winnen”, aldus besloot wet-
houder Jaap Overbeek zijn korte 
toespraak.

Cor Spronk van Matrix Bouw (links) en wethouder Jaap Overbeek ondertekenen het opleverdocument. 

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Spreekuur voor 
senioren met 
belastingvragen
Aalsmeer - Senioren die vragen 
hebben op het gebied van T-biljet-
ten, inkomstenbelasting, huurtoe-
slag of zorgtoeslag kunnen terecht 
op het spreekuur van de belasting-
vrijwilligers van de SWOA, de heren 
Arie Rijnsburger en Jan de Vrije. Dit 

spreekuur is niet bedoeld voor vra-
gen over de gemeentebelastingen 
(kwijtscheldingen en dergelijke wor-
den door de ouderenadviseur be-
handeld). Arie Rijnsburger en Jan de 
Vrije houden op woensdag 6 augus-
tus weer spreekuur, in de ochtend-
uren in de Meander en in de mid-
daguren in de Parklaan. 

Voor het maken van een afspraak 
voor het spreekuur kan contact op-
genomen worden met de SWOA, 
Parklaan 27, telefoon 0297-344094.

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

www.meerbode.nl

Thuiszorgwinkel 
minder open 
Aalsmeer - De openingstijden van 
de Thuiszorgwinkel aan de Zijd-
straat 26d zijn van heden tot en met 
eind juli gewijzigd. Van maandag tot 
en met vrijdag is de winkel geopend 
tussen 9.00 en 11.00 uur. Vanaf au-
gustus is de winkel weer normaal 
geopend tot 17.00 uur.

Ochtend over 
borstvoeding
Amstelveen - Problemen bij borst-
voeding, kolven en voeden in com-
binatie met werken. Deze onder-
werpen komen aan de orde tijdens 
de voorlichtingsochtend die don-
derdag 24 juli gehouden wordt in 
Ziekenhuis Amstelland. Belangstel-
lenden kunnen de ochtend bijwo-
nen van 9.30 tot 11.30 uur. U meldt 
zich bij de receptie van het zieken-
huis. Deelname is gratis en u kunt 
zich aanmelden tijdens kantooruren 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspre-
ken. 
Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen 
en gevonden honden: :  06-53315557.

 Vermist:
- Kas in Aalsmeer, grijs cyperse poes. Ze is 6 jaar. Ze heet  “Jer-

ry”.
- Werven in Aalsmeer, chocalade bruine kater met witte bef en 

sokjes. Hij is 10 jaar en heet “Prince”.
- Dahliastraat in Aalsmeer, grijs/cyperse kater met wit. Hij heet 

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

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

draagt een rood bandje, is gechipt en heet Clou..
- Geraniumstraat in Aalsmeer, een rood cyperse kater van een 

jaar oud. Hij heet Cruyffie.
- Chatarina-Amaliastraat in Aalsmeer, een donkerrode smalle 

kater met witte buik van kin tot kruis, op alle vier de tenen zit 
wat wit. Hij heeft donkere sproeten op linker onder- ooglid. Hij 
heeft een spitse kop en is gechipt

- Blauwe Beugelstraat in Rijsenhout, een papagaai, grijs met 
korte rode staart. Hij heeft speciaal voer nodig, anders krijgt 
hij het benauwd.

Gevonden:
- Spoorbaan in Aalsmeer, een cyperse kater.
- Mijnsherenweg, een oude cyperse poes.

Kennismaken met de computer 
voor 50-plussers bij SWOA
Aalsmeer - De Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer start op dins-
dagochtend 9 en donderdagoch-
tend 11 september bij voldoende 
belangstelling een cursus Kennis-
maken met de computer. De cursus 
wordt gehouden in gebouw Serin-
genhorst aan de Parklaan en is be-
doeld voor degenen die weinig of 
niets weten van computers. Stap 
voor stap worden de cursisten weg-
wijs gemaakt. Naast de klassikale 
uitleg van de docent, zullen de cur-
sisten vooral zelf onder begeleiding 
van de docent gebruik leren maken 
van de verschillende toepassings-
mogelijkheden. Het doel is de cur-

sist een goede indruk geven van wat 
er zoal mogelijk is met de computer. 
Zo wordt ondermeer aandacht be-
steed aan Windows, Word en Inter-
net. De cursus is overigens nog niet 
aangepast voor het besturingspro-
gramma Windows Vista. 
De cursus bestaat uit acht wekelijk-
se lessen van anderhalf uur. Maxi-
maal tien personen in de groep. De 
kosten bedragen 100 euro, exclusief 
cursusboek.
Voor informatie en/of opgave kan 
gebeld worden naar de  Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer, tel. 
0297-344094. Voor meer info over 
de SWOA: www.swoaalsmeer.nl.

Dieren op schutting bestaan echt
Graag wil ik nog iets toevoegen aan 
het verhaal over de schutting in de 
Zijdstraat .De meeste dieren die op 
de schutting staan zijn eigendom 
van degenen die meegeschilderd 
hebben en zijn ook door henzelf op 

de schutting geschilderd. Ook onze 
hond Jouke is geportretteerd. Bij-
gaande foto laat zien dat hij er aar-
dig op lijkt!
E. Hiemstra-Kos, Cyclamenstraat 
50, Aalsmeer.

ingezonden

Vlag halfstok voor politie-
collega Gabrielle Cevat
Aalsmeer - Ook bij het politiebu-
reau aan de Dreef hangt de vlag half 
stok en dit heeft natuurlijk te ma-
ken met de tragische dood van po-
litiecollega Gabrielle Cevat. De uit-
vaart vindt, zoals waarschijnlijk be-
kend, vandaag donderdag 17 ju-
li om 12.00 uur plaats. Gabrielle zal 
met korpseer worden begraven. Er 
worden veel collega’s van de poli-
tie Amsterdam-Amstelland, maar 
ook uit andere delen van Neder-
land, verwacht. Het stoffelijk over-
schot wordt per koets, onder bege-

leiding van politieruiters, vanaf het 
Uitvaartcentrum Bouwens aan de 
Startbaan 7 in Amstelveen overge-
bracht naar de begraafplaats Zorg-
vlied aan de Amstelkade 273 in Am-
sterdam. Onderweg wordt in elk ge-
val gestopt bij het wijkteambureau 
Amstelveen Noord aan de Gerard 
Doulaan 2 waar Gabrielle werkzaam 
was. Zowel bij het bureau Amstel-
veen Noord als langs de Amstel 
(richting Amstelbocht) en bij de be-
graafplaats zullen politiemensen 
een erehaag vormen.

 

Zondag 20 juli
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Wim de Knijff uit Eemnes.
 
Alphakerk Amstelland
Thuisdienst om 10u. bij Joke en 
Panck Vervark, Albrechtstraat 18 in 
Kudelstaart. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. Gez. dienst met 
NGK en 18.30u. ds. P. Veldhuizen uit 
Leerdam. Gez. dienst in NGK. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Lies-
bet Geijlvoet. Extra collecte voor St. 
C.O.M.E. Oppas aanwezig.

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

Protestantse Gemeente
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot 
uit Barneveld.  
Oost: 10u. dienst, ds. S.A. van der 
Meer uit Arnhem.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10. ds. F. Maaijen uit Putten en 
18.30u. ds. G. Lustig, Voorthuizen.

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

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. gez. dienst in C.G.K. en 
18.30u.  ds. P. Veldhuizen uit Leer-
dam. Gez. dienst met C.G.K. 

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

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

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 17u. Viering in Kloosterhof. 
Zaterdag 17u. Woord-communievie-
ring in Kloosterhof, M. van Zoelen.  
Zondag 11u. in Karmelkerk euch. 
viering met H. Post en om 14.30u. 
Poolse dienst.
Rijsenhout: geen viering tot na de 
zomervakantie.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. A.J.O. van der Wal uit 
Hoofddorp. 

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering met H. Post.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Kater Rosso wordt vermist
Aalsmeer - Sinds maandagochtend 
7 juli wordt Rosso vermist. Rosso is 
een rode kater van 4 jaar oud, is ge-
castreerd en gechipt. Rosso heeft 
een witte bef, hals, buik en vier wit-
te tenen. Hij is een vrij kleine kater, 
smal gebouwd, klein koppie. Ros-
so woont aan de Catharina Amali-

alaan  in Oosteinde. Zijn territorium 
is Koningstraat, bouwterrein Brede 
School en directe omgeving en de 
sloot bij de Julianalaan en Margriet-
straat aan C. Amalialaanzijde.
Heeft u Rosso gezien? Neem dan 
contact op met de dierenbescher-
ming Aalsmeer, tel. 0297-343618.

Bijeenkomst 
voor senioren 
in Seringenhorst
Aalsmeer - Elke woensdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur is er in 
Seringenhorst aan de Parklaan een 
bijeenkomst van senioren die een 
spelletje doen, een kaartje leggen 
en met elkaar een kopje koffie drin-
ken. Zo af en toe worden er ook ex-
tra activiteiten georganiseerd zo-
als een lunch of bingo. De laatste 
tijd zijn veel senioren verhuisd en 
daarom roept de SWOA nieuwe se-
nioren op om toch de stap eens te 
maken richting Seringenhorst in de 
Parklaan. Het verplicht tot niets, al-
leen de koffie kost een kleinigheid, 
namelijk 70 eurocent. De SWOA  
hoopt dat ook vrijwilligers zich zul-
len melden. Meer informatie is ver-
krijgbaar via 0297-344094. 

Wandelen met 
vrijwilliger
Aalsmeer - Tot eind oktober wan-
delen vrijwilligers van de SWOA el-
ke dinsdagmiddag met senioren 
die soms een steuntje in de rug no-
dig hebben, maar ook wel zelfstan-
dig wandelen (met en zonder rolla-
tor). Met het busje van Zorgcentrum 
Aelsmeer gaan zij er op uit, even een 
frisse neus halen. De kosten bedra-
gen 2,50 euro. De SWOA heeft ook 
nog steeds vrijwilligers nodig. He-
laas is het busje niet altijd beschik-
baar en lezers die hiervoor een op-
lossing kunnen aandragen worden 
verzocht te reageren bij de SWOA, 
Parklaan 27, tel. 0297-344094.
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AGENDA
Muziek/Theater
Zaterdag 19 juli:
* Shooter party in danscafé de 
Praam, Zijdstraat met dj Martijn en 
optreden van zanger Starkoo. Vanaf 
22u. Toegang 2 euro.
Zaterdag 26 juli:
* Tropical Night in het centrum van 
Aalsmeer. Liveband bij Oude Vei-
ling en The Fifties, dj Martijn bij de 
Praam en dj’s bij Joppe en Holland 
Huys. Van 20 tot 1u.
15 juli-6 september:
* Openluchttheater ‘Zomergasten’ 
in Amsterdamse Bos, iedere dins-
dag tot en met zaterdag v/a 21.30u. 
Bij twijfelachtig weer: 020-6433286.
Zaterdag 9 augustus:
* Hollandse avond in centrum van 
Aalsmeer bij alle horeca-gelegen-
heden met live-muziek, 20-01u.
Zaterdag 16 augustus:
* Summer Dance Party op Surfei-
land, Kudelstaartseweg, 20-01u.
Zaterdag 23 augustus:
* Jordaanfestival in Ophelialaan.

Exposities
Tot en met 27 juli:
* Expositie Een Japanse in Neder-
land met werk van Masa Ariyoshi in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
do.-zo. 14-17u. 
* Oosterse kindertekeningen op 
Kinderkunstzolder in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u.
Vanaf 12 juli:
* Grote expositie met werken van 
Paula Evers, Paul Mühlbauer en 
Bernadette Zeegers in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg 1. Open za-
terdag en zaterdag 13-17u.

Diversen
Donderdag 17 juli:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 18 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 19 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Wakeboardclinic voor jeugd bij 
WSVA van 8.30 tot 16.30u.
* Open tennistoernooi voor dubbels 
bij tennisver. Kudelstaart op park 
aan Bilderdammerweg. T/m 27 juli.
Dinsdag 22 juli:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan 
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op 
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van 
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 23 juli:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* 80-Jarige watertoren open voor 
publiek, candlelight avond. Van 20 
tot 23u. Ook op wo. 30 juli. Feestelij-
ke middag voor alle 80-jarigen op 2 
augustus van 14 tot 17u.
26 juli-3 augustus:
* Open Watertoren dubbeltoernooi 
bij Tennis2Tennis in hal Racketsport, 
Beethovenlaan.

Vier de zomer in Aalsmeer
Aalsmeer - Ook in de zomermaan-
den is een bezoek aan FloraHol-
land vestiging Aalsmeer méér dan 
de moeite waard. Dat kan op eigen 
gelegenheid door vanuit het bezoe-
kerscentrum over een galerij door 
het veilingcomplex te lopen. Kijk hoe 
de bloemen voor de klok komen, 
opstekers producten tonen en inko-
pers vanaf de tribunes zaken doen. 
Via een audiosysteem wordt het vei-
lingproces in diverse talen toege-
licht  in het Engels, Frans, Duits, 
Nederlands, Spaans, Italiaans, He-
breeuws en Tsjechisch. Het is ook 
mogelijk om deel te nemen aan een 
rondleiding onder begeleiding van 
een gids. Hierbij is een reservering 

noodzakelijk. De veiling is voor pu-
bliek geopend op maandag tot en 
met vrijdag van 7.00 tot 11.00 uur. 
Hierbij geldt: hoe vroeger, hoe leu-
ker! De kosten voor volwassenen 
bedragen 5 euro, kinderen van zes 
tot en met elf jaar betalen 3 euro en 
groepen vanaf vijftien personen 4 
euro per bezoeker.
 
Combikaart Aalsmeer 
Een zomers alternatief is de ‘Com-
bikaart Aalsmeer’: dit arrangement 
combineert een bezoek aan de vei-
ling met een wandeling in de His-
torische tuin van Aalsmeer en een 
rondvaart vanuit Aalsmeer over de 
Westeinderplassen. Zo’n zomers 

dagje uit kost 12,50 euro voor vol-
wassenen en 7,25 euro voor kin-
deren. Houd er rekening mee dat 
dit aanbod uitsluitend geldig is op 
dinsdag, woensdag of donderdag in 
de periode van 17 april tot en met 5 
oktober. 

Meer informatie
FloraHolland vestiging Aalsmeer is 
gevestigd aan de Legmeerdijk 313. 
Meer informatie over een bezoek 
aan de veiling in Aalsmeer is ver-
krijgbaar op www.floraholland.com, 
via telefoonnummer 0297-392185 of 
e-mailadres infoaalsmeer@florahol-
land.nl. Reserveren kan ook via dit 
telefoonnummer of e-mailadres.

Kunst van Masa Ariyoshi 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Tot en met zondag 27 
juli presenteert de stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer een over-
zichtstentoonstelling met schilde-
rijen en pastels van Masa Ariyoshi. 
‘Een Japanse in Nederland’ is de ti-
tel van deze expositie die te zien is 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. Haar thema’s zijn landschap, 
stilleven, interieur en portret: dat is 
Nederlands. Maar haar aanpak is 
dat niet: Ariyoshi’s subtiele schil-
derkunst is een even intrigerende 

als kleurrijke combinatie van Wes-
terse en Oosterse beeldelementen: 
wel te herkennen, maar lastig te de-
finiëren. In de gemeentelijke exposi-
tieruimte zijn tevens werken te zien 
van Wendelien Schönfeld, Marian-
ne van de Bergh, Aart Schonk, May 
An Go, Marian Binkhuysen en Lau 
Heidendael De expositie in het Ou-
de Raadhuis in het centrum is ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur gratis te 
bezoeken.

Grote variatie beelden en 
schilderijen in Sous-Terre
Aalsmeer - De expositieruimte en 
de grote beeldentuin van galerie 
Sous-Terre aan de Kudelstaartse-
weg zijn ingericht met werk van een 
groot aantal gerenommeerde kun-
stenaars die door de galerie verte-
genwoordigd worden. De collectie 
biedt een enorme verscheidenheid 
aan beelden en schilderijen van be-
kende kunstenaars als Paula Evers, 
Jonneke Kodde, Hans Vanhorck, 
Marianne Y Naerebout, Peter Me-
ijer, Martha Wayop, Paul Mühlbauer, 
Franz Bodner, Hildegard Wagner en 
vele anderen.

Zomeractie
Gedurende de zomermaanden heeft 
de galerie een fantastische actie. 
Bezoekers van de galerie kunnen 
in het bezit komen van een uniek 
en nieuw schilderij van Bernadet-
te Zeegers ter waarde van 2500 eu-
ro. Het prachtige doek heeft als titel 
‘Garden of my soul’ en meet 110 bij 

110 centimeter. Gedurende de actie 
is het doek te bezichtigen in de ga-
lerie. Iedereen die vóór zondag 28 
september 15.00 uur een kleine en-
quête invult en die in de bus in de 
hal van de galerie deponeert doet 
mee. Op 28 september wordt tijdens 
een feestelijke bijeenkomst onder 
het genot van een hapje, een drank-
je en live-muziek om 15.30 uur de 
winnaar bekend gemaakt. Mocht 
dit kunstwerk onverhoopt niet de 
smaak van de winnaar zijn, dan 
krijgt deze een Sous-Terre kunst-
cheque ter waarde van 2500 euro, 
waarmee een ander kunstwerk in 
één van de galeries van Sous-Terre 
uitgezocht kan worden.
Galerie en beeldentuin Sous-Terre 
(tegenover de watertoren) is het he-
le jaar open op zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur of te bezoe-
ken na het maken van een afspraak 
via 0297-364400 of info@galerie-
sous-terre.nl

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
19 juli is er weer klaverjassen in  
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Ook u/jij bent welkom. De aanvang 
is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om 
een dinerbon van 25 euro. Het kla-
verjassen wordt begeleid door Floor 
van Engelen. Voor informatie is hij 
bereikbaar via 06-10498893.

In de feesttent op vrijdag 12 september

‘Rondje Holland’ met Wolter 
Kroes en Nick & Simon
Aalsmeer - Op vrijdagavond 12 
september staat in de feesttent op 
het Praamplein een ‘Rondje Holland’ 
op het programma. Deze avond zijn 
er optredens van Glennis Grace, 
Wolter Kroes en Nick & Simon en 
gaan vast en zeker de voeten van de 
vloer met dj Martijn. De tent is van-
af 20.00 uur open en kaarten kosten 
in de voorverkoop 17 euro. De voor-
verkoop start tijdens de Hollandse 
Hitsavond in het Centrum in dans-
café de Praam in de Zijdstraat op 
zaterdagavond 9 augustus van 20.00 
tot 22.00 uur. Vanaf maandag 11 au-
gustus zijn de kaarten bij alle voor-
verkoopadressen te koop. Surf voor 
meer informatie naar www.feest-
week.nl

Opmerkelijke zegetocht
Het opmerkelijke succesverhaal 
van het Volendamse duo Nick & Si-
mon heeft weer een aantal diverse 
nieuwe ijkpunten bereikt. Het de-
buutalbum Nick & Simon staat de-
ze week exact 100 weken in de al-
bumlijsten en nog steeds ontdek-
ken nieuwe muziekliefhebbers deze 
veelzijdige cd. Ruim 85.000 exem-
plaren zijn er al van verkocht, voor 
een debuut zeker opmerkelijk. Het 
in september verschenen tweede 
album ‘Vandaag’ heeft inmiddels 
de grens van de 100.000 verkoch-
te exemplaren doorbroken. Sinds de 
release ervan staat de cd, met daar-
op naast de single Rosanne ook de 
hits Kijk Omhoog en Pak Maar M’n 
Hand, vrijwel onafgebroken in de al-
bum top tien staat. 

Glennis Grace: Talentvol
Naast Nick & Simon komt op het 
feestpodium in Aalsmeer ook zan-
geres Glennis Grace optreden. Op 
19 juni 1978 werd in Amsterdam een 
meisje geboren met de naam Glenda 
Batta! Een prachtig meisje, wat over 
een groot talent bleek te beschik-
ken. Dit bewees ze door op jonge 
leeftijd aan verschillende talenten-
jachten in het land mee te doen, 
welke ze vaak ook won. Op 11-ja-

rige (1989) leeftijd deed Glennis 
mee aan het ‘Unicef Gala for Kids’, 
gepresenteerd door Audrey Hep-
burn. Ook Julio Iglesias was hierbij 
te gast. Hij was zo onder de indruk 
van de zangkwaliteiten van de klei-
ne Glennis, dat hij haar uitnodigde 
om een duet met hem te zingen, tij-
dens zijn concertenreeks in Ahoy. 
Op 16-jarige leeftijd (1994) deed 
Glennis mee aan de Soundmixshow 
van Henny Huisman. Met het num-
mer van haar idool Whitney Houston 
‘One Moment in Time’ pakte ze heel 
Nederland in en won ze zeer over-
tuigend. In 2005 deed Glennis mee 
aan het Nationaal Songfestival. Met 
de prachtige ballad ‘My Impossible 
Dream’ won ze het Nationaal Song-
festival en mocht ze ons land verte-
genwoordigen tijdens het Eurovisie 
Songfestival in Kiev, Rusland. He-
laas haalde Glennis de finale niet. 
Glennis is nu druk met de voorbe-
reidingen van haar tweede single 
‘Dansen met het Leven’. Het album 
wordt in september verwacht!

‘Wat een heerlijke dag’
Derde en laatste artiest tijdens 
‘Rondje Holland’ is niemand minder 
dan Wolter Kroes.De muzikale car-
rière van deze zanger begon al op 5-

jarige leeftijd toen hij voor het eerst 
drumles kreeg. Op twintigjarige 
leeftijd won hij als zanger een talen-
tenjacht waardoor zijn leven voor-
goed in het teken kwam te staan 
van het zingen en wel op zoveel mo-
gelijk plaatsen. In 1995 breekt Wol-
ter door met de single ‘Laat me Los’. 
Het wordt zijn eerste superhit. Een 
reeks van hits volgen zoals de num-
mers die iedereen kent en inmiddels 
tot ware evergreens zijn uitgegroeid, 
en dan hebben we het over: ´Ik ben 
je Prooi’, ́ Ik heb de hele nacht liggen 
dromen’ en ‘Wat een Heerlijke Dag’. 
Inmiddels heeft Wolter de status van 
bekende Nederlander bereikt. Deze 
populariteit heeft ervoor gezorgd dat 
Wolter tot nu toe vijf keer in de Ahoy 
en vijf keer in de Heineken Music 
Hall voor een uitverkochte en uitzin-
nige zaal heeft gestaan. Op 9 mei is 
alweer zijn tiende album Echt Niet 
Normaal verschenen met daarop 
negentien gloednieuwe liedjes. Ver-
der staat natuurlijk de titelsingle en 
Top 5 hit Niet Normaal, het duet met 
André Hazes, Donker om je Heen er 
op en ontbreekt ook zijn laatste hit-
single Viva Hollandia niet. 

Zondagmiddag concerten in de Oud-katholieke kerk

KCA presenteert nieuw seizoen 
gevarieerd aanbod ‘klassiek’
Aalsmeer - Er is een zomerstop, 
maar vanaf het nieuwe seizoen pre-
senteert de stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer een weer een groot 
aantal klassieke concerten in de 
Oud-katholieke kerk aan de Oos-
teinderweg. Een grote variatie aan 
instrumenten en vocale groepen, zo-
wel in omvang als in samenstelling, 
is inmiddels gecontracteerd. Het 
eerste concert is op 12 oktober en 
wordt verzorgd door het Van Ding-
stee Strijkkwartet. Het kwartet be-
staat uit de violistes Ingrid en Mar-
jolein van Dingstee, cellist Ewout 
van Dingstee en de familie wordt 
sinds 1997 versterkt door altviolis-
te Helena van Tongeren. Het kwartet 
zal een compositie van Sjostakovitsj 
ten gehore brengen en met Céleste 
Zewald op klarinet worden werken 
van Brahms en Mozart uitgevoerd. 

Muzikale reis
Op 9 november is het vervolgens 
de beurt aan het Trio Les Voyageurs 
met Peter Brunt op viool, Lars Wou-
ters van den Oudenweijer op kla-
rinet en Hans Eijsackers op piano. 
Het drietal neemt de bezoekers mee 
op een muzikale reis met een vleug-
je Armeense folklore, Frans theater, 
Hongaars temperament, Weense ro-
mantiek én muziek van Nederlandse 
bodem. Op 14 december brengt de 
beroemde fluitiste Abbie de Quant 
met de jeugdige getalenteerde La-
vinia Meijer op harp en Edith van 
Moergastel op altviool een homma-
ge aan onder andere de componis-
ten Saint-Saëns, Gubaidulina, Ravel, 
Fauré en Debussy. Het eerste con-
cert in het nieuwe jaar is op 11 ja-
nuari en is een traditoneel pianore-

cital door Bas Verheijden. Composi-
ties van Clementi, Chopin, Soler en 
Ravel staan op het programma. 

Blazers op podium
Op 8 februari pakt KCA flink uit met 
het Hexagon Ensemble bestaande 
uit vijf blazers met piano. Wout van 
den Berg speelt fluit, Bram Kreeft-
meijer hobo, Arno van Houtert klari-
net, Christiaan Boers hoorn en Ma-
rieke Stordiau fabot. Achter de pi-
ano neemt Frank Peters plaats. 
Het kwintet KV452 van Mozart, het 
kwintet van Rimski-Korsakov en het 
sextuor van Francis Poulenc gaan 
klinken in de Oud-katholieke kerk 
en als extraatje gaat het sfeervolle 
‘Een avond in Georgië’ aan het pro-
gramma toegevoegd worden. Op 8 
maart zullen nog meer muzikanten 
het podium van het kerkje aan de 
Oosteinderweg gaan bevolken. Het 
barokensemble Eik en Linde komt 
optreden en dit ensemble bestaat 
uit zo’n twintig professionele musi-
ci die werken uitvoeren op authen-
tieke instrumenten. Het programma 
heet L’Impériale en omvat werken 

van Gossec, Grétry, Saint-Georges 
en onder andere Haydn. 

Nu abonnement reserveren
Het zevende en laatste concert is op 
19 april en dan kan genoten worden 
van kamerkoor Vocaza. Het koor 
bestaat uit 24 geschoolde amateur-
zangers, waarvan diverse een con-
servatorium-opleiding hebben ge-
noten, en is in 1980 opgericht door 
Paul Hameleers. Sinds 1990 heeft 
Ira Spaulding de artikstieke leiding 
over Vocaza wat de afkorting is van 
Vondelpark Concertgebouwbuurt 
Zangers. Alle concerten vinden op 
zondag plaats in de Oud-katholieke 
kerk aan de Oosteinderweg en be-
ginnen om 15.30 uur. Wie alle con-
certen wil bijwonen kan een abon-
nement nemen. Deze kost 60 euro 
en kan tot 1 augustus besteld wor-
den door genoemd bedrag over te 
maken op bankrekening 3001.18.473 
ten name van KCA Aalsmeer onder 
vermelding van ‘Muziek 2008-2009’. 
Voor inlichtingen en reserveringen 
kan gebeld worden naar Nico de 
Groot, tel. 0297-324160.

Aalsmeer bruist op 6 september
Watersportdag, verlichte 
botenshow en vuurwerk!
Aalsmeer – De stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie organiseert 
op zaterdag 6 september, voor-
heen corso-zaterdag, een water-
sportdag in en rond het centrum. 
Op het Stokkeland staan activiteiten 
gepland en verschillende jachtha-
vens aan de Uiterweg openen hun 
werf om de bezoekers kennis te la-
ten maken met alle facetten van het 
water, de watersport en de West-
einderplassen onder de aandacht 
te brengen. De bezoekers kunnen 
middels een watertaxi een route va-
ren langs de deelnemende jacht-
havens. De stichting werkt voor dit 
evenement samen met de Winke-

liersvereniging Aalsmeer Centrum 
die deze dag ‘gewoon’ de jaarlijk-
se corsobraderie organiseert in de 
Zijd-, Dorps-, School- en Markt-
straat. De watersportdag begint om 
13.00 uur, de braderie gaat al in de 
ochtend van start, vanaf 9.00 uur. 
De watersport- en braderiedag 
wordt spectaculair afgesloten met 
eerst vanaf 20.15 uur de verlich-
te botenshow vanaf de Kleine Poel 
richting Aalsmeerderbrug en weer 
terug om te eindigen bij de water-
toren aan de Kudelstaartseweg. Om 
23.00 uur worden inwoners tot slot 
getrakteerd om een spetterende 
vuurwerkshow!

Vakantiestop 
bij Bridge’86
Leimuiden - Bridge ’86 organi-
seert iedere maandagavond bij par-
tycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30 te 
Leimuiden bridgedrives. Echter 21 
en 28 juli vinden deze drives geen 
doorgang, omdat de familie Keijzer 
dan vakantie viert. Vanaf 4 augus-
tus bent u weer van harte welkom 
bij Bridge ’86.
Er wordt om 19.45 uur met spelen 
gestart en u kunt zich vanaf 19.15 
uur aan de zaal inschrijven. De kos-
ten bedragen 4 euro per paar. Er valt  
voor de winnaars en twee andere te 
bepalen paren een fles wijn te ver-
dienen. Voor de slotdrive op 25 au-
gustus, met diverse prijzen voor ie-
dereen, plaatsen zich de nummers 
één van elke lijn en diegenen die vijf 
keer zijn geweest.
In september begint dan weer het 
nieuwe competitiejaar, waarin er 
voor nieuwe leden plaats is. Geïnte-
resseerd? Informatie kunt u inwin-
nen bij Truus van der Meer 0172-
508936 of Nico Tas, 0297-363343.

Meander hele 
jaar open!
Aalsmeer - Ook in de vakantie-
maanden is wijksteunpunt Meander 
in de Clematisstraat geopend voor 
ouderen. Het gehele jaar staan van 
maandag tot en met donderdag tus-
sen 9.30 en 12.00 uur koffie en thee 
klaar. Ouderen zijn van harte wel-
kom voor een praatje, een krantje 
lezen of om met een andere bezoe-
ker een spelletje te doen.

De Stichting KCA heeft de tentoonstelling van de uit Japan afkomstige Ma-
sa Aryoshi (1948-1972) met zorg samengesteld en ingericht. De VPRO radio 
schenkt op 23 juli in ‘De avonden’ om 9.15 uur aandacht aan het werk van de 
Japanse. Mede exposant MayanGo maakte speciaal voor deze tentoonstelling 
een serie aardewerk kommen (zie foto).

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

BLUES-MOndHArMOnICA
VAnAf e 6.80
IEdErE zATErdAG EEn AAnBIEdInG

OP GEBIEd VAn SnArEn!
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GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

SERVICEPUNT BEHEER  EN
UITVOERING 
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar
infobu@noord-holland.nl

DEFINITIEVE BESCHIKKINGEN

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

Verkeersbesluit 
Het college heeft besloten om in de Jac. P. Thijsselaan, ter hoogte 
van de basisschool De Hoeksteen,
een voetgangersoversteekplaats (VOP) aan te leggen en een stop-
verbod in te stellen aan de westzijde vanaf de Ophelialaan tot de 
eerste inrit. 
overwegende dat:
in de Jac. P. Thijsselaan de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; 
weggebruikers en passagiers en met name hier schoolgaande kin-
deren beschermd moeten worden; de weg in stand gehouden moet 
worden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrij-
heid van het bewegen in het verkeer gewaarborgd moet zijn zoals 
beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994  

BESLISSING OP BEzWAARSCHRIFT VERKEERSBESLUIT 

Parkeerverbod Stommeerkade 
Het college heeft besloten, na heroverweging, een eerder genomen 
verkeersbesluit (met nr. 2007/15797) te wijzigen zodat definitief 
het parkeerverbod op de Stommeerkade, aan de westzijde tussen de 
brug naar het Drie Kolommenplein en Kwekerij, van maandag tot en 
met vrijdag tussen 8 en 18 uur zal gelden.

overwegende dat;
op 16 oktober 2007 een verkeersbesluit met nr. 2007/15797 is ge-
nomen waarbij een parkeerverbod ijs ingesteld op de Stommeerkade 
tussen Stationsweg en Kwekerij aan beide zijden van de weg; en 
de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en met 
name voetgangers bescherming nodig hebben tegen geparkeerde 
voertuigen; de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaar-
heid van de weg en veiligheid van het verkeer gewaarborgd moet 
worden, zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 
1994; de voorgaande belangen zwaarder wegen dan het inviduele 
belang om gedurende maandag tot en met vrijdag van 8-18 uur op 
de weg te kunnen parkeren; in de omgeving op loopafstand parkeer-
ruimte aanwezig is; dat in de weekeinden en in de avonduren hier de 
overlast en gevaar minimaal is;
N.B. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken na toezending 
van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde peri-
ode, kan – indien er sprake is van een spoedeisend belang – een ver-
zoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd.

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Alge-
mene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend 
dat zij positief hebben besloten op de aanvraag van :

• de gemeente Aalsmeer om een vergunning ingevolge de Wet mi-
lieubeheer voor het oprichten en in werking hebben  van een 
gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen op het perceel 
Zwarteweg 77a te Aalsmeer.

Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken 
liggen vanaf 18 juli t/m 29 augustus 2008 ter inzage bij de afdeling 
Dienstverlening. 

Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tegen dit besluit 
beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp 

van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid 

advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn 
aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-
ten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp 
van het besluit.

Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 29 
augustus 2008 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang over-
eenkomstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht, een 
verzoek indienen om een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan 
de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (zie bovengenoemd adres), wil het besluit niet binnen zes 

weken na de ter inzage legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht 
als op dat verzoek door de Raad van State is beslist.

WONINGWET

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aan-
vragen een besluit is genomen.
Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden contact opnemen 
met de medewerkers van de afdeling vergunningen, handhaving en sub-
sidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen;
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclamemasten;
• F.A. Wentstraat 6, het vergroten van een bedrijfsruimte;
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van een woning op de
 eerste verdieping;
• Koningsstraat 148, het plaatsen van een blokhut;
• Legmeerdijk 313, het bouwen van bluswatervoorzieningen;
• Lunalaan 14, het plaatsen van een dakopbouw;
• Machineweg 24, het vernieuwen van een garage;
• Nieuw-Oosteinde, Koningsstraat, het bouwen van acht
 woningen;
• Ophelialaan 217, het plaatsen van een schuur/garage;
• Pontweg 12, het vernieuwen van een bedrijfsruimte;
• Pontweg 28, het plaatsen van twee dakkapellen;
• Schoorsteen 18, het wijzigen van een garagedeur;
• Spiegelstraat / Stuurboordstraat, het tijdelijk plaatsen van
 bouwketen;
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug;
• Willem Alexanderstraat 56, het plaatsen van een dakkapel.

Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg 49, het bouwen van dertien bedrijfsruimten
 met kantoor;
• Aalsmeerderweg 239, het bouwen van drie bedrijfsverzamel-
 gebouwen;
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen van een bedrijfsverzamel-
 gebouw;
• Bosrandweg, het plaatsen van een bedrijfs- en kantoorgebouw;
• Greenpark (Groenland), het plaatsen van bedrijfshallen met
 kantoren en parkeerkelder;
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom, werkplaats
 met kantoorruimte;
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:

• Archimedeslaan 13, het plaatsen van een dakkapel;
• Cactuslaan 3, het oprichten van een bedrijfshal met
 kantoorgedeelte;
• Cactuslaan 5, het oprichten van een kantoor met
 bedrijfsgebouw;
• Duikerstraat 48 en 50, het vergroten van vier dakkapellen;
• Stommeerweg 104, het vernieuwen van een woning;
• Werven 2, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderplas, H 2520, het plaatsen van een schuilhut;
• Weteringstraat, het plaatsen van buitenzonwering.
Verzenddatum bouwvergunningen: 22 juli 2008.

Verleende vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:

• Stommeerweg 104, het vernieuwen van een woning.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 2
• Cactuslaan 3, het oprichten van een bedrijfshal met
 kantoorgedeelte;
• Cactuslaan 5, het oprichten van een kantoor met
 bedrijfsgebouw.
Deze besluiten worden op 22 juli 2008 verzonden.

V O O R   M E E R   I N F O R M A T I E :   W W W . A A L S M E E R . N L

BOUWVERORDENING

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de  volgende sloopvergunningen te 
verlenen:

• Machineweg 120 naast, het slopen van een fietsbrug
• Zijdstraat 78, het verwijderen van asbest en het slopen van een
 aanbouw en garage.
Deze besluiten worden op 22 juli 2008 verzonden.

VERLENEN  VAN TIJDELIJKE PERSOONSGEBONDEN
GEDOOGBESCHIKKINGEN WOONSCHEPEN

Op 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer het ‘Overgangsbeleid voor 
(woon)schepen gemeente Aalsmeer’ vastgesteld. Hierin is bepaald
op welke wijze de gemeente Aalsmeer optreedt tegen het bewonen 
en/of het onrechtmatig aanmeren van woonschepen. Een verkorte 
inhoud van het overgangsbeleid is gepubliceerd in de Nieuwe Meer-
bode. Het volledige overgangsbeleid staat sinds 9 januari 2007 op 
de gemeentelijke website gepubliceerd. De eigenaren/bewoners van 
woonschepen die in aanmerking kunnen komen voor een persoons-
gebonden gedoogbeschikking zijn via een brief van 20 februari jl. 
in de gelegenheid gesteld een dergelijke beschikking aan te vragen. 
Voor onderstaand adres is een persoongebonden gedoogbeschikking 
verleend.

• Uiterweg 127, ws 14.
Deze beschikking is op  10 juli 2008 verzonden.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de 
verleende persoonsgebonden gedoogbeschikking. De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken, met in-
gang van de dag na verzenddatum.

TER INzAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 29

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

t/m 25 juli Kapvergunningen: Schweitzerstraat 99, 1 els;
 Herenweg 39, 1 kastanje; 
t/m 1 aug. Actieplan geluid gemeente Aalsmeer;
t/m 6 aug. Uitwegvergunningen: Citroenvlinderstraat  10;
 Koningsstraat 106; Kerkweg 26; Van Cleeffkade 6; 

Aalsmeerderweg 461; Timpaan Real Estate, Oostein-
derweg sectie G nummer 5171;

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

t/m 14 aug. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
t/m 21 aug. Tijdelijk verkeersbesluit: de Aalsmeerderweg  t.h.v. 

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

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

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

t/m 22 aug. Ontwerp Waterplan Aalsmeer;
t/m 29 aug. Nota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid;
t/m 29 aug. Kennisgeving Wet milieubeheer: aanvraag vergun-

ning gemeente Aalsmeer voor het oprichten en in 
werking hebben van een gemeentewerf en een brand-
weerkazerne, Zwarteweg 77a;

TER INzAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6

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

Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 juli 2008
• Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
• Werven 26, 38, 39, 43 en 57, het oprichten van bergingen.

Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 juli 2008
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van de gevel;
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het bouwen van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het bouwen van twee woningen;
• Oosteinderweg 58, het oprichten van een dubbel woonhuis.

Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 augustus 2008
• Bilderdammerweg 120, het herbouwen van de woning;
• Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten;
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel.

Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 8 augustus 2008
• Legmeerdijk 209, het vergroten van een kassencomplex;
• Uiterweg 224, het bouwen van een berging.

Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 15 augustus 2008
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van beschoeiing
• Herenweg 37a, het plaatsen van ventilatoren
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Giro 218
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Lion’s in 1975   

De Marconisten in het nieuw!Lion’s disco houdt reünie
Leimuiden - Na de laatste repeti-
tieavond op vrijdag 11 juli van De 
Marconisten werd het een gezellige 
boel bij café René in Leimuiden. Het 
shantykoor had besloten om hier 
het laatste concert voor de zomer-
stop te geven. Het weer werkte mee, 
zodat er op het buitenterras gezon-
gen kon worden. De avond stond 
in het teken van het uitreiken van 
de nieuwe outfits aan de zangers, 
beschikbaar gesteld door sponsor 
Marco Lifttechnieken BV uit Alphen 
aan de Rijn. Rond kwart voor acht 
trad het koor nog eenmaal aan in 
de oude outfit. Nadat er drie num-
mers waren gezongen werd de heer 
Gerritsen, directeur van genoemd 
bedrijf, samen met zijn echtgeno-
te door de vice-voorzitter uitgeno-

digd om de uitreiking van de nieuwe 
kleding te verrichten. Alvorens het 
zo ver was, werd de heer Gerritsen 
bedankt voor de vele jaren sponso-
ring van het koor en de vice-voorzit-
ter sprak de hoop uit dat er nog vele 
jaren mogen volgen. Als dank werd 
namens het koor een kistje met eni-
ge flessen wijn overhandigd aan de 
sponsor en zijn echtgenote. Hier-
na werd aan één van de leden de 
nieuwe outfit overhandigd. Het koor 
trok zich even terug waarna ze al-
len weer op het terras verschenen 
in de nieuwe outfit. Dit ging onder 
luid applaus van het talrijke publiek. 
Nog zo’n half uur werd er nog ge-
zongen waarna onder het genot van 
een hapje en een drankje deze zeer 
geslaagde avond werd afgesloten.

Aalsmeer - Op zaterdag 4 oktober 
gaan de deuren van de VVA kanti-
ne aan de Dreef weer open voor een 
reünie van Lion’s disco. 
Ben jij bezoeker geweest vanaf de 
begin jaren zeventig? Dan is deze 
reünie dé kans om weer eens lek-
ker uit je bol te gaan op muziek uit 

de tijd van soul, rock, punk en onder 
andere swing. 
Vanaf 15 augustus kunnen via de si-
te  www.lionsdisco.com kaarten ge-
reserveerd worden met een maxi-
mum van vier kaarten per bestel-
ling. Wacht niet te lang, bestel tijdig, 
want op is op.

Werken Thomas van Wagensveld 
te zien in Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - In Ziekenhuis Am-
stelland is een nieuwe expositie te 
bewonderen met schitterende wer-
ken van Thomas van Wagensveld. 
De doeken hangen in gang B van 
het Ziekenhuis, op de afdelingen 
Röntgen, endoscopie, Nucleaire Ge-
neeskunde en IC/CCU en zijn te be-
zichtigen tot en met 19 september.
Thomas van Wagensveld (1985) stu-
deerde cum laude af aan de Am-
sterdamse Vrije Kunst Akademie in 
2003. De enorme doeken, de colla-
ges en tekeningen uit deze perio-
de zijn gemaakt met het lef van een 
jonge, vrije geest. Zijn doel was met 
zijn werk de kijker te verrassen en  
te laten delen in zijn joy for live. 
Met 18 jaar begon Van Wagensveld 
in zijn studie aan de Gerrit Rietveld 
Akademie in Amsterdam, maar na 
het tweede jaar moest hij deze, van-
wege grote tegenslagen in zijn le-
ven, onderbreken. In deze tijd ont-
stond de ‘Series in Pink’ (2006) een 
vertaling van emoties. Deze serie 
leidde tot deelname aan de zesde 
Biënnale te Florence alwaar hij Ne-
derland en de gemeente Amstel-

veen (hoofdsponsor) vertegenwoor-
digde. Deze expositie resulteerde 
in een uitnodiging voor een aantal 
maanden in Vancouver waar nu een 
documentaire in de maak is over het 
unieke samenwerkingsproject tus-
sen hem en de Canadese Deborah 
Holowka.
Thomas zit nu in het derde jaar van 
de Rietveld. Voordat hij gaat schil-
deren probeert hij even langs te 
gaan bij het Cobra Museum om zich 
te laven aan de energie van Karel 
Appel’s werken. Met de ‘Masquera-
de’ serie wil hij kracht en zijn gevoel 
van vrijheid overbrengen.
Thomas over zijn werk: “Abstrac-
te composities zijn tijdloos voor 
mij. Het zijn beelden waarin de kij-
ker zijn of haar eigen inventaris van 
verhalen kan ontlenen. Jazzbands 
spelen samen met hun eigen instru-
menten en spelen de ‘vibes’ van dat 
moment. Ik gebruik de ‘vibes’ van 
mijn eigen levenservaring en pro-
beer de grens van mijn beperkingen 
te overschrijden met mes en kwast  
en primaire kleuren, als middel voor 
mijn compositiespel.” 

Vrijdag enige Algemeene 
Aalsmeersche Peuravond
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18 
juli gaat, wellicht voor de laatste 
keer, de Algemeene Aalsmeersche 
Peuravond van start. Het thema is 
net zoals voorgaande jaren: Vang 
zoveel mogelijk aal zonder proces-
verbaal. De Illegale Peurders, die dit 
succesvolle evenement beslist niet 
onder Aalsmeer Festival willen la-
ten vallen, rekenen ook dit keer 
weer op een enorme opkomst. Na 
afloop gaan de palingen weer terug 

in de Westeinderplassen. “Wij wil-
len onze enige broodvisser niet zon-
der paling laten zitten”, aldus voor-
zitter Hans van der Meer. Opgeven 
kan niet, je moet gewoon op tijd bij 
jachthaven het Drijfhuis aan de Ui-
terweg 27 zijn. De gele botenkraan 
is het verzamelpunt. Een stok, ijzer-
garen, peurlood en wat te drinken 
zijn de enige ingrediënten voor een 
gezellig avond die u eigenlijk niet 
mag missen!

Sport- en spel-
instuif dinsdags 
voor ouderen
Aalsmeer - De SWOA organiseert 
elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur een sport- en spelinstuif 
voor senioren. 
De kosten bedragen hiervoor 2,50 

euro per keer. Op het programma 
staan activiteiten als badminton, 
jeu de boules, tafeltennis, koersbal, 
sjoelen, lijnbal en fitgymnastiek. 
In de maanden juli en augustus vin-
den de activiteiten plaats op de Mid-
getgolfbaan in de Hornmeer, waar 
Joke Winkler, Joke Dekker en Mieke 
Regelink dan ook te vinden zijn. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij 
de SWOA, Parklaan 27, telefoon 
0297-344094.
 

Massale deelname Prijzenfestival
Cadel Evans de nieuwe 
Tour de France winnaar?
Aalsmeer - Massaal is door le-
zers deelgenomen aan het Meer-
bode Tour de France prijzenfestival. 
En begrijpelijk, de winnaar mag een 
racefiets in ontvangst nemen, be-
schikbaar gesteld dor Rinus Bon, 
dé fietsspecialist in Kudelstaart, 
Ook zeer zeker waard is het horlo-
ge ter waarde van 250 euro van ju-
welier Sparnaaij en de sportzonne-
bril van Ed Kriek Optiek. Megalos in 
Kudelstaart stelt een fietshelm, zon-
nebril en twee buitenbanden voor 
een fiets beschikbaar, Slender You 
trakteert op een totale gezichts-
behandeling, de Rabobank heeft 
een wielerpakket beschikbaar ge-
steld, wijnhandel Wittebol verwent 
met een doosje wijn en vast en ze-
ker dat de slagroomtaart van Ab 

Müller de winnaar heerlijk zal sma-
ken. Wie mee wilde doen aan het 
prijzenfestival, moest zich eerst wel 
goed inleven in de Tour de France. 
Wie wordt de tourwinnaar, wie wint 
de bolletjes trui, wie de groene trui 
en wie wordt de hoogst gekwalifi-
ceerde Nederlander, waren vragen 
die beantwoord moesten worden. 
En daarnaast moest er gepuzzeld 
worden om een slagzin te vormen. 
Cadel Evans wordt door veel le-
zers overigens als nieuwe tourwin-
naar gezien en de hoogst gekwalifi-
ceerde Nederlander wordt, aldus de 
deelnemers, Laurens ten Dam. 

Oplossingen insturen kan overigens 
niet meer. Afgelopen dinsdag 15 juli 
was de sluitingsdatum.

Ball investeert in Violieren
Rijsenhout - Ball, jaarrond leveran-
cier van uitgangsmateriaal voor zo-
merbloemen, heeft per 1 juli het vol-
ledige veredelingsprogramma Mat-
thiola Centum van Weibulls uit Zwe-
den overgenomen. De Centum Vi-
olieren serie vertegenwoordigt een 
substantieel aandeel van de produc-
tie van Europese violieren. De serie 
bestaat uit de rassen Centum White, 
Centum Yellow, Centum Pink, Cen-
tum Lavender, Centum Red, Cen-
tum Carmine, Centum Rose Deep 

en Centum Purple. Ball is marktlei-
der in violieren en wereldwijd ac-
tief in de veredeling en vermeerde-
ring van snijbloemen, pot-, perk- en 
vaste planten. Ball heeft een uitge-
breid assortiment (jaarrond) zomer-
bloemen zoals Aster, Brassica, Ce-
losia, Delphinium, Dianthus Barba-
tus, Gypsophila, Leeuwenbek, Li-
sianthus, Matricaria, Ranonkel en 
Trachelium. Ball is gevestigd aan de 
Lavendelweg 10 te Rijsenhout. Info: 
0297-383030.

Matthiola Centum White

Albums en schoolplaten 
op Zomermarkt in Alphen
Streek - Heel Alphen aan de Rijn 
kijkt uit naar de vier Zomermark-
ten van donderdag 17 juli, 31 juli, 
14 augustus en 28 augustus. Tien-
tallen standhouders presenteren op 
deze markt een breed assortiment 
en een grote variëteit aan produc-
ten van kleding, sieraden, tassen en 
cd’s tot ambachtelijke versnaperin-
gen, betere voedingsartikelen, huis- 
en tuindecoraties, enz. 
Naast veel nieuwe braderiespullen 
zijn er ook artikelen uit moeders- en 
grootmoederstijd te bewonderen. 
Zo is er een speciale stand waar 
nostalgische plaatjesalbums en ou-

de Schoolplaten zijn te bewonderen. 
Alle verschenen Verkadealbums van 
Jac. P. Thijsse en veel andere collec-
tor items kunnen daar worden inge-
keken, geruild, gekocht, verkocht en 
ook getaxeerd worden. Neem dus 
verzamelwaar mee naar deze stand. 
Tijdens alle zomermarkten is er voor 
de echte snuffelaars op de Aarkade, 
Julianastraat en Raadhuisstraat een 
curiosa- en rommelmarkt. Ieder jaar 
stijgt het aantal bezoekers. Dit tot 
groot genoegen van de standhou-
ders. De zomermarkten vinden al-
le vier plaats op donderdag van 9.30 
tot 17.00 uur. 

Als Aalsmeerder met een meer dan 
gemiddelde belangstelling voor het 
bovenlandengebied, inclusief de 
plassen, was ik nieuwsgierig naar 
de visie van de Aalsmeerse overheid 
hoe in de toekomst met de plassen 
om te gaan. 
De discussienota over de Aalsmeer-
se gebiedsvisie tot hetjaar 2015 
moet daar toch wel duidelijk over 
zijn. En ja hoor, op blz. 5 vind ik on-
der het kopje ‘speelveld’ iets over de 
plassen.
Daar staat: “Een sterke intensive-
ring van het gebruik van de plassen 
is niet gewenst. De ontwikkeling is 
gericht op een evenwichtig gebruik 
(water, natuur en recreatie) en een 
kwaliteitsverbetering van de water-
sportmogelijkheden. 
De Westeinderplassen zijn voor de 
Aalsmeerders en voor de regio van 
zeer groot belang. De plassen vor-
men één van de kernkwaliteiten van 
de gemeente”.
Tot zover de nota. Prima toch, hier 
is niets mis mee. Ben ik nu gerust-
gesteld? 
Nee, uit ervaring weet ik dat dan 
daarna de klap wordt uitgedeeld. 
Ik kijk daarom nog eens onder het 
kopje wonen (blz. 9) omdat wonen 
c.q. woonruimte zoeken, nog al eens 
op gespannen voet staat met de na-
tuur.
En ja hoor, staat op een kaartje aan-
gegeven waar in Aalsmeer nog kan-
sen zijn voor woningbouw. 
Het is haast niet te geloven, maar 
de een of andere malloot heeft een 
groot deel van de grote en klei-

ne Poel ingetekend als zoekgebied 
voor woningbouw, incl. een deel van 
het eilandengebied tot aan de gro-
te Brug. 
Hetzelfde is gebeurd met het gebied 
rondom de Beugel, het Zwet en het 
Koddes poeltje.
Zelfs het Schinkelbos, pas aange-
legd, is niet aan de aandacht van de 
ruimtelijk ordenaars ontsnapt. Ook 
hier zou je het pas ontloken groen 
makkelijk kunnen inruilen voor wo-
ningbouw. 
Al met al nog plaats genoeg voor 
duizenden woningen, eventueel 
drijvend.
Het is gewoon verbijsterend dat zul-
ke ingrijpende suggesties in een of-
ficiële nota van de gemeente terecht 
zijn gekomen.
Maar ja, wonen aan en op het wa-
ter is in en de projectontwikkelaars 
wrijven zich in hun handen. Werk en 
winst aan de winkel.

Aalsmeerders, is dit het dorp waar 
we van dromen? Nee toch. We gaan 
toch niet al dit moois opofferen aan 
woningbouw?
De Stichting de Bovenlanden voelt 
zich in haar doelstelling bedreigd en 
zal zich dan ook tot het uiterste in-
spannen om de drie genoemde ge-
bieden als zoekgebied voor wo-
ningbouw uit de nota te krijgen. De 
Stichting rekent op de steun van de 
gemeenteraad en van u!
Samen moet het ons lukken het tij 
te keren.

Nico Borgman, tel. 326067.

ingezonden

‘Amstelland’ behaalt 3e plaats in 
top 100 voor borstoperaties
Amstelveen - Het Algemeen Dag-
blad publiceerde afgelopen week-
end een Ziekenhuis top 100 voor de 
resultaten bij borstoperaties. Borst-
sparende operaties, waarbij een tu-
mor - inclusief aangetast weefsel - 
chirurgisch wordt verwijderd, moe-
ten bij voorkeur in één keer goed 
worden uitgevoerd. 

Ziekenhuis Amstelland behaalde in 
dat onderzoek een gedeelde der-
de plaats. Jaarlijks legt het zieken-
huis onder meer via de Prestatie-in-
dicatoren verantwoording af over de 
behaalde resultaten in het afgelo-
pen jaar. 
Deze indicatoren komen tot stand in 
nauw overleg met de betrokken we-
tenschappelijke verenigingen. Het 
aantal heroperaties bij borstkanker 
is één van deze prestatie-indicato-
ren. 
Volgens de geldende kwaliteitsnor-
men moeten ziekenhuizen er alles 

aan doen om te zorgen dat maar bij 
maximaal 10 procent van de patiën-
ten zo’n heroperatie nodig is. Een 
tweede operatie kan nodig zijn als 
er toch nog kankerweefsel is achter-
gebleven na de eerste ingreep. Bin-
nen Ziekenhuis Amstelland is het 
aantal patiënten dat een heropera-
tie ondergaat slechts 1,5%. De vak-
groep chirurgie is blij met deze hoge 
notering, omdat het een bevestiging 
geeft van het feit dat de zorg rond 
mammacare in Ziekenhuis Amstel-
land goed georganiseerd is. 
De borstoperaties worden in Zie-
kenhuis Amstelland uitgevoerd door 
de chirurgen Veltkamp, Baan en Van 
Vreeland. 
“Maar” zo geven zij aan “deze zorg 
wordt geleverd door een heel team 
van zorgprofessionals, de chirurgen, 
de  radiologen, pathologen, mam-
macare-verpleegkundigen en het 
OK-team, dit is nou echt een pres-
tatie van het hele team.”

Handen af van de plassen
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Kijken in de 
achtertuin

Aalsmeer - Er wordt zòveel ge-
bouwd op kleine plekjes, zò fanatiek, 
dat er zelfs de privacy van de daar 
allang wonende buren aangetast 
wordt. Als je kijkt op het terrein in 
het dorp waar enkele jaren geleden 
nog de CTAV/Welkoop, de brand-
weer en de gemeentewerf gevestigd 
waren, zie je dat. Het is er nu volge-
bouwd met grote, kapitale woonhui-
zen waarvan een aantal ramen uit-
kijken op de, vaak fraaie, achtertui-
nen van de Helling, de Dorpsstraat en 
de Ringvaartzijde. Wie wil dat nou? 
Deze nieuwe woonhuizen zitten bij-
na aan elkaar geplakt doordat er, ten 
behoeve van de winst, zoveel moge-
lijk woningen uit de grond gestampt 
zijn op een betrekkelijk klein gebied. 
Het is een inbrei project, een z.g. 
postzegelplan waarin het vooral vol 
moet en er geen plaats meer is voor 
groen. Er wordt kennelijk geen reke-
ning meer gehouden met de leef-
baarheid in de woonomgeving. Gas-
sen en gaan. Geld verdienen. Nooit 
meer gras maaien en kijken op de ta-
fel van je buren. Wie heeft dit zo be-
dacht? 
Klaas ‘Noeneketouw’ spande vroeger 
de lijnen van het begin tot het eind 
over de Lijnbaan. De touwslager had 
hier zijn werkgebied, er stond destijds 
ook een werkplaatsje, een schuurtje, 
aan de Lijnbaan. Klaas Noeneketouw 
had aan de Marktstraat een touw-
winkeltje waar het gezin achter de 
winkel ook in woonde. Het pand be-
staat nog. Nu is daar, op nummer 32, 
restaurant ‘Himalaya’ gevestigd.
Terug naar de Lijnbaan, het verleng-
de van de Dorpsstraat. Op dat gebied 
is al een aantal jaren plannen ontwik-
keld om te bebouwen. Waarschijn-
lijk zal het daar in de nabije toekomst 
vol worden gebouwd. Minder bomen, 
meer bouwen. De plannen schieten 
nog niet echt op, er zijn nogal wat 
stevige knelpunten op te lossen. Ik 
denk dat wethouder Berry Nijmey-
er iets te vroeg heeft gejuicht. De 
projectontwikkelaars en de politiek 
hebben daar nog veel op te lossen. 
Ondanks anders afgesproken, is het 
plan om het Lijnbaangebied in de-
len te gaan bouwen. Dus niet in één 
keer.
Het Lijnbaangebied ligt allang braak. 
Pokon is weg, de kassen van de 
kwekerij van Oud zijn al afgebro-
ken. Hoe is het met de autospuite-
rij Rozenboom, het Shell station? Is 
de grond, eigendom van de broers 
Broere van destijds Welcome, ver-
worven en is het stuk grond van Ver-
bruggen al aangekocht? Hoe is het 
plan van de verkeersafwikkeling? Het 
lijkt een onduidelijk verhaal dat nog 
aan veel kanten rammelt. Wel is er 
al gesproken over de z.g. ‘waterwo-
ningen’, de huizen die gebouwd wor-
den op palen die het water in geheid 
worden. Aalsmeer is nooit aardig ge-
weest voor woonarkbewoners. Ten-
zij het drijvende villa’s werden voor 
de upperten. De gewone arkbewo-
ners hebben nogal eens nare dingen 
moeten incasseren van gemeente-
wege: breek me de bek niet open...
Waarom is een huis op palen een 
stuk duurder dan een drijvend huis 
op een betonnen bak, een woon-
ark dus? En vallen deze waterwo-
ningen straks ook onder de woon-
arken wet?
Langs de Burgemeester Kastelein-
weg komt een muur aan huizen. De 
appartementen worden daar hoog. 
Misschien wel zeven etages hoog. 
Gaan de toekomstige bewoners dan 
ook in de achtertuinen van de nieu-
we huizen kijken die daar ongetwij-
feld gebouwd gaan worden? Of is er 
geen ruimte meer voor achtertuinen, 
bomen en openbaar groen? Denk 
goed na, Berry, over wat je daar doet. 
Het is daar de laatste bouwlocatie 
nabij het dorp, daar moet je wel erg 
zuinig op zijn. Misschien zijn er toch 
goede plannen gemaakt op dat ge-
bied. Moet ik er vertrouwen in heb-
ben. Wordt het een leefbare woon-
wijk en moet ik niet zo ‘achterdoch-
tig’ zijn. We maken het nog mee met 
z’n allen. Als de kerk maar voldoende 
parkeerruimte krijgt. Al die jaren dat 
de kerk al aan de Lijnbaan staat is er 
een groot parkeerprobleem. Sinds de 
vrome lieden nog te voet of per fiets 
naar de kerk kwamen en toch mas-
saal in de auto stapten, is het daar 
flink foutparkeren.
Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Brandweer heeft vuurtje geblust
Veel bekijks voor ‘rokende 
container’ op Praamplein
Aalsmeer - Gelukkig op tijd kreeg 
de rokende container op dinsdag 15 
juli rond één uur in de middag aan-
dacht van ondernemers en het win-
kelend publiek. De container stond 
achter aan de kant van de winkels, 
op het Praamplein en begon na een 
lichte rookpluim steeds meer te wal-
men en te stinken. Duidelijk was dat 
iets vlam had gevat, maar wat? De 
container was met een slot afgeslo-
ten, dus zelf even blussen met een 
emmertje water was er niet bij. De 
brandweer is gebeld en na een klein 

kwartiertje arriveerde de wagen met 
de spuitgasten. De brandweer had 
het vuur bijzonder snel onder con-
trole. De container kan zelfs ge-
woon dienst blijven doen als afval-
bak. De spullen in de bak zijn wel 
verwoest, maar die waren toch al 
voorbestemd om op de hoop bij De 
Meerlanden te belanden. Oorzaak 
van de brand is waarschijnlijk een 
sigaret die niet goed uit is geweest 
en door een bezoeker, die dacht de 
straat netjes te houden, in de spleet 
van de container is gedumpt.

Besluiten uit b&w-vergadering
Bedrijfshal op Cactuslaan
Aalsmeer - Op 8 juli hebben bur-
gemeester en wethouders beslo-
ten om vrijstelling te verlenen voor 
het oprichten van een bedrijfshal 
met kantoorgedeelte op het per-
ceel Cactuslaan. Hierdoor kan in af-
wijking van het vigerende bestem-
mingsplan, medewerking worden 
verleend aan het bouwplan.  

* De colleges van Aalsmeer en Uit-
hoorn hebben hun Georganiseerd 
Overleg gevraagd een Bijzonder Ge-
organiseerd Overleg te vormen voor 
de advisering (en waar relevant in-
stemming) over de oprichting van 
een Gemeenschappelijke Regeling. 
In deze Gemeenschappelijke Rege-
ling willen beide colleges het geza-
menlijke personeel van Sociale Za-
ken, Woz-belastingen en Wmo voor-
zieningen onderbrengen. Het Geor-
ganiseerd Overleg ziet erop toe dat 
de personele belangen goed gere-
geld zijn.

* Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten het ver-
voer voor het schoolzwemmen voor 
het schooljaar 2008-2009 te gunnen 
aan Taxi Van der Laan B.V.

* Het college heeft besloten om een 
voetgangeroversteekplaats aan te 
leggen in de Jac. P. Thijsselaan ter 
hoogte van basisschool De Hoek-
steen. Samen hiermee is besloten 
om over een lengte van ca. 40 m. 
een stopverbod in te stellen aan de 
westzijde en aan de oostzijde een 
parkeerstrook te maken.

* Op 15 juli hebben burgemeester 
en wethouders het voornemen ge-
uit vrijstelling te verlenen voor het 
oprichten van een hotel aan de Mr. 
Jac. Takkade in Aalsmeer en zullen 
de gemeenteraad voorstellen het 
verlenen van vrijstelling te delege-
ren aan het college. Dit voornemen 
ligt na Raadsbehandeling geduren-
de zes weken ter visie. Hierdoor kan 
in afwijking van de voorschriften 
van het bestemmingsplan de bouw-
vergunning worden verleend voor 
het bouwplan.  

* Rijnland Plattegronden is op dit 
moment bezig om Aalsmeer op-
nieuw in kaart te brengen. De nieu-
we plattegronden zullen in week 33 
(week van 11 augustus) huis aan 
huis worden verspreid.
 

Gemeente verkoopt boor, 
vrachtwagen en persbank
Aalsmeer - De gemeente gaat over 
tot de verkoop van een vrachtwa-
gen, een staande boormachine, 
een persbank en een bandenwisse-
laar. De genoemde materiëlen wor-
den afzonderlijk verkocht. Wanneer 
u belangstelling heeft, dan kunt u 
langskomen op de gemeentewerf 
voor een vrijblijvende bezichtiging 
tijdens de kijkmiddag op maandag 
1 september, van 13 tot 16 uur. U 
kunt als volgt een bod uitbrengen 
op één of meer van deze materië-
len: u levert een bod in een geslo-
ten enveloppe. Uw bod is bindend. 
U kunt uw bod zenden aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Aalsmeer/af-
deling BTO, ter attentie van de heer 

F. Buring. Uw envelop dient u in de 
linkerbovenhoek te voorzien van de 
tekst ‘bieding’. Uw bod dient ont-
vangen te zijn vòòr 10 september, 
10 uur. Op 11 september zullen al-
le enveloppen om 10 uur geopend 
worden en zal tot verkoop worden 
besloten op basis van de hoogste 
inschrijving per materieel. 
U kunt de materiëlen na betaling 
– middels overschrijving – ophalen 
op de gemeentewerf. De gemeen-
te biedt geen garantie voor kwaliteit 
en compleetheid van de te verkopen 
materiëlen. Op de transactie zijn de 
inkoopvoorwaarden en de aanbe-
stedingsvoorwaarden 2003 van de 
Gemeente Aalsmeer van toepas-
sing.  

Aansluiting Aalsmeerderweg met Noordvork en Middenweg

Definitief ontwerp voor de 
‘Zevensprong’ in de maak
Aalsmeer - Als gevolg van de ver-
legging van de N201 zullen bedrij-
venterrein Green Park Aalsmeer en 
de in het kader van het project &2=1 
te ontwikkelen deelgebieden Polder-
zoom en Stommeerkade ontsloten 
gaan worden door de Middenweg, 
de doorgetrokken Molenvlietweg en 
de nog te realiseren Noordvork. De 
Middenweg krijgt zowel aansluiting 
op de Machineweg als op de naar 
de Aalsmeerderweg door te trekken 
Molenvlietweg. De Noordvork gaat 
lopen vanaf de huidige N201, paral-
lel aan de Stommeerkade (achter de 

huidige bebouwing) en krijgt aan-
sluiting op de Aalsmeerderweg. De 
door te trekken Molenvlietweg en 
de Noordvork gaan aansluiten op de 
Aalsmeerderweg op een punt waar 
thans al zeven wegen en fietspaden 
uitkomen. Het wordt een drukke 
boel en dat vraagt om maatregelen 
ofwel een ontwerp om een en ander 
in goede banen te leiden. Het punt 
heeft van burgemeester en wethou-
ders de passende naam de ‘Zeven-
sprong’ gekregen. Vorige week heb-
ben de bestuurders besloten het 
startsein te geven voor de realisa-

tie van een definitief ontwerp voor 
de ‘Zevensprong’. Zeker is dat op dit 
punt een rotonde gerealiseerd gaat 
worden, de derde in Aalsmeer. De 
andere te nemen maatregelen han-
gen af van wat voorgesteld wordt 
in het Aalsmeerse Verkeer en Ver-
voer Plan. Naast de komst van de 
rotonde staat vast dat de aansluiting 
van de Middenweg op de Machine-
weg een vlakke kruising zonder ver-
keerslichten wordt en dat de Molen-
vlietweg en de Middenweg beiden 
twee keer één baan blijven met elk 
een vrijliggend fiets- en voetpad. 

Garage onder nieuwbouw 
in Zijdstraat is dicht!
Aalsmeer - De bouw van apparte-
menten met winkels tussen de Zijd-
straat en het Praamplein ligt mo-
menteel stil. Er zijn geen historische 
voorwerpen gevonden, ook geen 
gevaarlijke explosieven, maar er zijn 
eenvoudig geen activiteiten vanwe-
ge de bouwvakantie. 
De werklui hebben het bouwter-
rein verlaten voor drie weken, ech-
ter niet voordat ze de ‘zaak’ gedicht 

hebben. De parkeergarage die on-
der de pandjes komt, is voorzien van 
een dak. Liever natuurlijk geen re-
gen, maar mocht het gaan hozen 
dan ontstaat er geen extra zwem-
bad in het centrum! 
Over drie weken gaan de werk-
zaamheden voortgezet worden en 
gaan in totaal vierentwintig appar-
tementen verrijzen boven een ne-
gental winkels, waaronder de Albert 

Heijn supermarkt. Negentien van 
de appartementen worden gereali-
seerd boven de nieuwe winkels op 
het Praamplein en in de Zijdstraat. 
Vijftien hiervan op de eerste verdie-
ping en vier op de tweede verdie-
ping. 
De overige vijf appartementen zijn 
bestemd voor starters en worden in-
gebouwd op de eerste verdieping 
van de ABN-AMRObank.

Liggend plassen in toilet?
Aalsmeer - Is het een nieuwe ra-
ge? Niet meer staand of zittend 
plassen, maar er bij gaan liggen? 
De mobiele toilet in het gras bij de 
Stommeerkade is er in ieder geval 
wel bij gaan liggen. Natuurlijk niet 
uit zichzelf, maar omgeduwd of ge-
trapt door voorbijgangers. De toilet-
wagen is gebruikt tijdens de bouw 
van een nieuwe woning en is, nu het 
huis voltooid is, niet meer ‘in dienst’. 

Vergeten door zijn ‘baas’ of nog niet 
opgehaald. 
Fietsers, wandelaars of automobilis-
ten die denken even van deze sani-
taire voorziening gebruik te kunnen 
maken, grijpen mis. De deur zit op 
slot! Het is te hopen dat de recht-
matige eigenaar snel het oranje ge-
vaarte oppikt voordat iemand gaat 
uitproberen of de toilet kan zwem-
men...

Project N201
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten om twee 
wijzigingsovereenkomsten voor het 
project N201plus mede te onderte-
kenen. Het betreft een scopewijzi-
ging in Schiphol Rijk en één voor de 
aanleg van een aquaduct onder de 
Amstel (in plaats van een brug). In 
de in 2004 gesloten realisatieover-
eenkomst voor de verlegging van 
de N201 is de scope van het project 
vastgelegd. Tevens is daarin vast-
gelegd dat voor eventuele scope-
wijzigingen de goedkeuring van alle 
deelnemende partijen nodig is. De 
scopewijzigingen vallen buiten de 
grenzen van Aalsmeer. 

Denk mee over gebiedvisie!
Aalsmeer - Om in beeld te krij-
gen hoe Aalsmeerders hun dorp in 
de toekomst willen zien heeft de 
gemeente de afgelopen maanden 
op verschillende manieren het ge-
sprek gezocht. Onlangs zijn de laat-
ste Dorps- en Straatgesprekken ge-
houden, maar via de enquête op 
www.aalsmeer.nl/gebiedsvisie kan 
men nog tot 1 augustus aangeven 
wat men verwacht en wenst in het 
Aalsmeer van de toekomst. 
De afgelopen twee maanden zijn 
verschillende kanalen ingezet om 
de inwoners en ondernemers in 
Aalsmeer zoveel mogelijk te betrek-
ken bij de totstandkoming van de 
Gebiedsvisie voor Aalsmeer. 
Er zijn bijeenkomsten georgani-
seerd in de drie kernen Kudelstaart, 
Aalsmeer Centrum en Aalsmeer 
Oost. De opkomst bij deze bijeen-
komsten was wisselend, maar er zijn 
goede gesprekken gevoerd en er is 
veel informatie uitgekomen die ge-
bruikt kan worden voor het opstel-

len van de Gebiedsvisie Aalsmeer. 

Straatgesprekken 
Omdat je met bijeenkomsten maar 
een beperkte groep mensen kunt 
bereiken, is de gemeente ook de 
straat opgegaan. Op deze manier 
wilde de gemeente ook die men-
sen bereiken die niet naar de bij-
eenkomsten kunnen of willen ko-
men. In deze straatgesprekken kon-
den mensen kort en bondig aange-
ven wat hun beeld van en mening 
over de toekomst van Aalsmeer is. 
Het is voor de gemeente en verant-
woordelijk wethouder Berry Nijme-
ijer een leuke en goede manier ge-
bleken om op een ongedwongen 
wijze met elkaar in gesprek te gaan. 
In totaal zijn er vier bijeenkomsten 
georganiseerd en zeven straatge-
sprekken gehouden. 

Website 
Naast de Dorps- en Straatgesprek-
ken biedt de gemeente ook de mo-

gelijkheid om via internet meningen 
te uiten over het Aalsmeer van de 
toekomst. Daarvoor is een apart on-
derdeel op de website aangemaakt 
voor de Gebiedsvisie. Via www.
aalsmeer.nl/gebiedsvisie kan men 
alle informatie vinden over de Ge-
biedsvisie en de thema’s die daar-
in aan de orde komen. Hier kan men 
tot 1 augustus via een enquête aan-
geven welke wensen, ideeën en/of 
verwachtingen men heeft van de 
toekomst van Aalsmeer.

Na afronding van het participatie-
traject (na 1 augustus) zal de in-
breng worden geanalyseerd en de 
Gebiedsvisie worden opgesteld. 
Een concept zal eerst aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders worden voorgelegd, naar ver-
wachting zal dit in oktober 2008 zijn. 
Vervolgens wordt een formeel in-
spraaktraject doorlopen waarna uit-
eindelijk de gemeenteraad de visie 
zal vaststellen.



Nieuwe Meerbode  - 17 juli 2008 pagina 11

Vervolg van de voorpagina

Zorgcentrum ‘Aelsmeer’ 
krijgt HKZ/ISO-certificaat
Aalsmeer - De Kwaliteitswet Zor-
ginstellingen verplicht instellingen 
om verantwoorde zorg te leveren en 
hoe vertaald zich dat naar de prak-
tijk. Stichting HKZ staat voor Har-
monisatiemodel Kwaliteitsbeoorde-
ling in de Zorgsector en is in 1994 
door brancheorganisaties in het le-
ven geroepen om eenheid te krijgen 
in het kwaliteitsbeleid en de kwali-
teitsborging in de zorg. Kwaliteit is 
het vermogen om aan de verwach-
tingen en behoeften van de cliën-
ten te voldoen. Kwaliteit is geen toe-
val, maar een beredeneerd, georga-
niseerd en beheerst resultaat. Een 
kwaliteitsmanagementsysteem is 
een hulpmiddel voor het manage-
ment om processen te beheersen en 
om de kwaliteit van een organisatie 
op systematische wijze te sturen. Bij 
een kwaliteitssysteem dat aan HKZ-
normen (circa 160) voldoet, staat de 
cliënt centraal en zoekt de organi-
satie continu naar mogelijkheden 
om zichzelf te verbeteren. Certifi-
cering stelt eisen aan het primaire 
proces: de intake/indicatie, de uit-

voering van de zorg- en dienstverle-
ning en de evaluatie/nazorg. Daar-
naast moeten ook de ondersteunen-
de processen zoals personeelsbe-
leid, diensten door derden etc. aan 
specifieke eisen voldoen. De tref-
woorden transparantie, meetbaar-
heid en cliëntgerichtheid geven de 
gebieden aan waarop HKZ de na-
druk legt. Van even groot belang is 
de pragmatische insteek: een goed 
functionerend kwaliteitssysteem le-
vert niet alleen voor de cliënt, maar 
ook voor de eigen organisatie voor-
delen op.

Voordelen
Voordelen voor de cliënt zijn: dui-
delijke afspraken die worden na-
gekomen; regelmatig overleg tus-
sen cliënt en  zorgverlener; meting 
of de cliënt tevreden is door mid-
del van een klanttevredenheidson-
derzoek; continue streven naar ver-
betering; zeggenschap van de cliënt 
is goed geregeld; een goede klach-
tenprocedure en -regeling en hel-
derheid in taken en verantwoorde-

lijkheden van de individuele mede-
werkers. Voordelen voor de organi-
satie zijn: samenhang, transparantie 
en inzichtelijkheid van de proces-
sen; aansturing en controle; structu-
reel en sneller verbeteren; meer rust 
in de organisatie en minder verloop. 
Zorgcentrum Aelsmeer heeft haar 
kwaliteitsmanagementsysteem la-
ten toetsen door de Kema en heeft 
daarmee het HKZ/ISO-kwaliteits-
keurmerk verworven. 
Dit keurmerk laat zien dat de orga-
nisatie de zaken intern goed op orde 
heeft, de klant principieel centraal 
stelt en voortdurend werkt aan de 
verbetering van de zorg- en dienst-
verlening, uitgevoerd door deskun-
dige en professionele medewer-
kers. Het certificaat dat gisteren, 
woensdag 16 juli werd uitgereikt, 
is het tastbare bewijs dat het Zorg-
centrum Aelsmeer kwaliteit hoog 
in het vaandel heeft en daar zijn ze 
met zijn allen bijzonder trots op. De 
korte plechtigheid werd dan ook te-
recht besloten met het heffen van 
het glas. 

Verkeersplan besproken in Kudelstaart: 

“Maak Robend weer open voor 
vrachtwagens van Hoofdweg”
Kudelstaart - De gemeente inven-
tariseert van alle wijken de wensen 
voor de toekomst wat betreft verkeer 
en vervoer. Vorige week woensdag-
avond was Kudelstaart aan de beurt. 
De Dorpsraad nodigde buurtbewo-
ners uit hun mening te geven over 
de huidige verkeersproblematiek en 
oplossingen aan te dragen. De raad 
kwam samen in het Dorpshuis. Hei-
kele punten zijn de snelheid die op 
de Bilderdammerweg door menig 
weggebruiker wordt gehanteerd. 
Daarnaast het sluipverkeer dat van-
uit het Groene Hart door Kudelstaart 
rijdt. Overigens waren hier tegen-
werpingen over te horen tijdens de 
avond. “Is dat echt wel zo veel als 
wij denken? Wie zegt dat al dat ver-
keer om half negen niet gewoon Ku-
delstaarters zijn die naar hun werk 
gaan?”, aldus een van de bewoners 
die in die verkeersstroom richting 
Schiphol rijdt. Naast de Bilderdam-
merweg en het sluipverkeer staat de 
Kudelstaartseweg hoog op de lijst 
van irritaties. 
Vrachtwagens die de weg langs de 
Fortbocht nemen om bij een van de 
bedrijven aan de Kudelstaartseweg 
te lossen, kunnen niet meer keren. 
Ze vervolgen hun weg naar het cen-
trum van Kudelstaart en daar is de 

weg niet voor geschikt.  “Als er een 
vrachtwagen als tegenligger komt, 
staat alles meteen vast”, klaagde 
iemand. De weg dan maar 1-rich-
tingsverkeer maken, was een van de 
aanraders. Een andere optie, waar 
meer positieve stemmen over op-
gingen, ging over het Robend. Ooit 
was er een aansluiting van het Ro-
bend op de Hoofdweg. Nu is die er 
alleen voor fietsverkeer. “Als je de-
ze ontsluiting wat breder maakt en 
een rotonde aanlegt kan vracht-
verkeer dat bijvoorbeeld bij Albert 
Heijn moet lossen snel op de plaats 
van bestemming zijn en is ook vlot 
de woonwijk weer uit”, zo gaf een 
van de aanwezigen aan. De Dorps-
raad staat niet onwelwillend tegen 
dit advies. 

Bilderdammerweg
De adviezen en wensen worden 
meegegeven aan de gemeente. Uit-
eindelijk worden de aanbevelingen 
van alle wijken in het Verkeer- en 
Vervoersplan verwerkt. Voordat al-
le wensen vastliggen zal de raad 
zich er nog over buigen. Een groot 
punt van aandacht van de Dorps-
raad is de Bilderdammerweg. “Een 
grote ramp, die snelheidsremmers 
die er nu zijn”, aldus een aanwonen-

de. “Jammer is dat er wettelijk niet 
gehandhaafd kan worden op over-
schrijding van 30 km. Dit omdat de 
weg niet voldoet aan de eisen voor 
een 30 km weg”, zo werd gezegd. 
“Maak er een 50 km weg van en 
plaats camera’s, dat is in totaal toch 
niet zo duur? Dat werkt goed hoor, 
kijk maar naar de Handweg in Am-
stelveen”, liet een bewoner weten. 
De variant waar de gemeente nu 
voor pleit is een Bilderdammer-
weg waar 30 km mag worden ge-
reden en 50 km op de Mijnshe-
renweg en Hoofdweg. “Niet doen”, 
vindt de Dorpsraad, want dan sluipt 
het verkeer letterlijk door heel Ku-
delstaart heen. “Maak de uitvalswe-
gen juist 70 km per uur, dan stroomt 
het verkeer veel sneller door.” De 
Kudelstaartseweg zou overwegend 
een 50 km weg moeten worden. 
“We moeten onszelf niet gaan pes-
ten met een 30 km weg”, zo is de 
mening van de Dorpsraad. Verder 
werd de wens geuit om een goede 
aansluiting op de tram in Amstel-
veen te realiseren. De Legmeerdijk 
op Kudelstaarts grondgebied zou 
dubbelbaans moeten worden of 
tenminste drie banen. Na het reces 
is het aan de gemeenteraad om zich 
er over te buigen.  

AB-man Leo van Erp zegt gemeenteraad vaarwel:

“Mijn wereld is wel veel 
breder geworden”
Aalsmeer - Na zes jaar de belan-
gen van Aalsmeerse en Kudelstaart-
se inwoners vertegenwoordigd te 
hebben namens Aalsmeerse Belan-
gen,  stelt Leo van Erp zijn raadsze-
tel weer beschikbaar. Het intensie-
ve raadswerk is niet te combineren 
met al het werk dat het exploiteren 
van ‘de Oude Veiling’ met zich mee 
brengt. Jammer vindt Leo het wel. 
Tenslotte kies je niet zomaar voor 
een plaats in de gemeenteraad. Je 
moet zelf gekozen worden, natuur-
lijk, maar het blijft een bewuste keu-
ze. Meedenken, belangrijke beslis-
singen nemen voor Aalsmeer en 
haar inwoners en zorgen dat er een 
goed leefklimaat is en blijft, dat zijn 
zaken waar je als raadslid voor komt 
te staan. Politiek kan een passie zijn, 
maar een eigen horecaonderne-
ming leiden en er een leuke cultu-
rele trekpleister van maken, is ook 
een passie. Je kunt je ziel en zalig-
heid maar in een passie tegelijk leg-
gen, wil je het goed doen. En daar-
om nam Leo zijn beslissing: voor het 
zomerreces inging, liet hij weten uit 
de gemeenteraad te stappen. 

Gemotiveerd
Het ging trouwens wel op een bij-
zondere manier hoe Leo in de ge-
meenteraad terecht kwam. “Ik heb 
altijd al op AB gestemd. Maar voor 
de verkiezingen van 2002 dreigde 
de partij er mee op te houden. De 
gedachte ‘op wie moet ik dan stem-
men?’ kwam op en voor ik het wist 
zat ik aan bij een vergadering over 
de toekomst van de partij. Dick Kuin 
en Theo van Kempen waren bij die 
vergadering en verder nog een aan-
tal gemotiveerde mensen die AB 
wel levend wilden houden. Ik meld-
de me aan en heb zoiets gezegd als 
‘zet mij maar op vijf’. Wie had kun-

nen vermoeden dat de verkiezin-
gen zo goed uitpakten voor AB! Van 
twee naar vier zetels en een wet-
houder.” Leo vertelt dat Aalsmeer-
se Belangen altijd al ‘zijn’ partij was. 
Zeker in de tijd van Geurt Ouwer-
kerk en Coq Scheltens raakte hij 
geïnteresseerd in het doen en la-
ten van AB. “Ze hadden vaak een 
andere mening en waren wars van 
het geijkte. Jan Piet zei destijds ‘AB 
is een luis in de pels van de raad’ 
en dat klopt ook. Altijd scherp en bij 
een andere mening wel met een al-
ternatief komen, dat vond en vind 
ik de kracht van de partij.” De eer-
ste periode van Leo’s raadslidmaat-
schap leverde de partij een wethou-
der. Uiteindelijk trad Theo van Kem-
pen terug. De partij en Van Kempen 
waren niet meer gelijkgestemd in 
diverse opzichten. 

Jongeren en cultuur
Een opvolger voor Leo van Erp is 
(ten tijde van het interview) nog niet 
aangewezen. Voor hij of zij die Leo’s 
plaats inneemt heeft de ex-AB man 
nog wel iets dat hij wil meegeven. 
“Geduld. Een visie die je uitdraagt 
zal niet altijd meteen het beoogde 
resultaat hebben. Je lanceert iets 
maar pas later is de tijd rijp voor uit-
voering. Je moet dus zeker blijven 
ontwikkelen, laat die ballonnetjes 
op, breng een goed verhaal.” Leo 
heeft in de zes jaar heel wat plan-
nen de revue zien passeren. En er 
zijn er veel uitgevoerd of in ontwik-
keling. “In mijn tijd zijn grote pro-
jecten in gang gezet, de N201, gro-
te bestemmingsplannen, de Brede 
Scholen, noem maar op. Het was 
vooral een leuke en leerzame peri-
ode”, blikt Leo al een beetje terug. 
Ook in een van zijn aandachtsge-
bieden, jongerenwerk, was en is er 

nog veel te doen. “Jeugd en jonge-
ren zijn in Aalsmeer echt onderbe-
licht. We hebben bijvoorbeeld grote 
wijken gebouwd, maar onvoldoen-
de voorzieningen voor deze groep 
gerealiseerd. Nu moeten we daar-
op een inhaalslag maken.” Op het 
gebied van cultuur kan het ook be-
ter, vindt Leo. “Voorbeeld: in Amstel-
veen betalen inwoners omgerekend 
25 euro per jaar aan het culturele le-
ven, tegen 8 in Aalsmeer.”
De partij heeft altijd moeten opbok-
sen tegen de ‘leidende partijen’. Die 
hebben de omlegging van de N201 
altijd een warm hart toegedragen. 
AB niet, stemde altijd tegen. “Wij 
vinden het jammer dat het dorp dan 
doorsneden wordt. AB had het liefst 
de weg volledig ondertunnelt.” Nu 
dit alternatief het duidelijk niet ge-
worden is, strijdt de partij voor meer 
regie op grote bouwprojecten door 
de gemeente. “En niet de regie voor 
projectontwikkelaars”, aldus Leo. 

Veel op stapel
Hij kan nog uren over politieke 
speerpunten en het raadswerk ver-
tellen. “Missen zal ik het wel, voor-
al de omgang met mensen. Je komt 
via het raadswerk zoveel mensen 
van verschillend pluimage tegen. 
Wat dat betreft lijkt het wel op mijn 
werk in de horeca!” Leo vertelt dat 
hij druk bezig is de planning voor 
optredens en activiteiten in de Oude 
Veiling rond te breien. Er staat heel 
veel op stapel, dat is zeker. En niet 
alleen muziek. “Theater, cabaret, we 
denken ook aan een talkshow.” Dit 
alles gaat zich afspelen in de boven-
zaal van de Oude Veiling, die hele-
maal is opgeknapt en klaar voor ge-
bruik is. 

Door: Joke van der Zee.

Waterplan Aalsmeer ligt 
bij gemeente ter inzage
Aalsmeer -  Het waterplan Aalsmeer 
is het resultaat van de samenwer-
king van de gemeente Aalsmeer 
en het hoogheemraadschap van 
Rijnland op weg naar een duur-
zaam waterbeheer. In dit waterplan 
wordt het waterbeheer in Aalsmeer 
van beide overheden over de pe-
riode 2008-2015 helder uiteenge-
zet en in concrete maatregelen ver-
taald. In het waterplan Aalsmeer zijn 
de meest recente beleidsontwikke-
lingen: de Europese Kader Richt-
lijn Water (KRW) en het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) op-
genomen en vertaald naar onder-
zoek- en uitvoeringsmaatregelen. 
Zo is dit het eerste waterplan bin-
nen Rijnland waarin de KRW voor 
de gebieden (zogenaamde waterli-
chamen) Westeinderplassen en de 
Boezemlanden Aalsmeer tot uitvoe-
ring komt voor 2015. Het plangebied 
van het waterplan Aalsmeer betreft 
de Westeinderplassen en Boezem-
landen Aalsmeer en drie polders: 
de Schinkelpolder, de Oosteinder-

poelpolder en Horn- en Stommeer-
polder. Het waterplan Aalsmeer met 
daarin een uitvoeringsprogramma 
is afgestemd met een brede groep 
vertegenwoordigers en inwoners 
van Aalsmeer (klankbordgroep), zo-
dat het ook in de uitvoering op vol-
doende draagvlak in de samenle-
ving kan rekenen. 

Heldere doelstellingen
Het doel van het waterplan Aalsmeer 
is: het verkrijgen van een uitvoe-
ringsgericht waterplan Aalsmeer 
dat door alle partijen gedragen 
wordt. Een plan dat leidt tot voor dit 
gebied goed functionerende water-
systemen waarbinnen een goede 
waterkwaliteit en kwantiteit zijn ge-
waarborgd en zal leiden tot inten-
sivering en verbetering van de sa-
menwerking tussen het Hoogheem-
raadschap Rijnland en de gemeen-
te Aalsmeer. In het waterplan ge-
ven gemeente en Rijnland hun ge-
zamenlijke visie (2050) op een veilig, 
veerkrachtig en ecologisch gezond 

watersysteem. Deze visie is vertaald 
in heldere doelstellingen voor het 
water (keten) systeem tot en met 
2015. Door een knelpuntanalyse 
van de huidige situatie en door het 
formuleren van doelstellingen voor 
2015 zijn beide partijen tot een uit-
voeringsprogramma gekomen. 
De uitvoeringsgerichte maatrege-
len zijn samen met een kosten- en 
een capaciteitinschatting gepri-
oriteerd. In de samenvatting van 
het waterplan Aalsmeer zijn enke-
le voorbeelden gegeven van de on-
derwerpen die in het waterplan aan 
de orde komen. Het waterplan ligt 
tot en met 21 augustus ter inzage 
in het gemeentehuis. Inwoners kun-
nen een schriftelijke reactie op het 
waterplan sturen aan de gemeen-
te Aalsmeer. Voor meer informatie 
over het waterplan kunt u contact 
opnemen met de heer C. Riechel-
man (0297-387716) of de heer M. 
Clewits (0297-387751) van de afde-
ling Maatschappij en Ruimte van de 
gemeente.

“Internet prima middel voor opsporing”

Politie lanceert nieuwe site: 
www.overvallersgezocht.nl
Aalsmeer - Overvallers die tijdens 
hun daad op beeld zijn gezet, kun-
nen zichzelf vanaf nu terugzien op 
internet. De politie Amsterdam-Am-
stelland heeft een nieuwe website 
gelanceerd met foto’s en video’s van 
verdachten. De nieuwe site is be-
doeld om zoveel mogelijk overval-
lers van de straat te krijgen. De fo-
to- en videobeelden van overvallers 
en overvallen zijn gemaakt door be-
veiligingscamera’s van de betrok-
ken ondernemers. Wie verdachten 
herkent of andere informatie heeft, 
wordt gevraagd zo snel mogelijk 
contact op te nemen met de politie. 
Volgens hoofdcommissaris Bernard 
Welten is de website het begin van 
een nieuwe ontwikkeling, waarbij 
het internet en burgers vaker wor-
den ingezet om misdrijven op te los-
sen. Bernard Welten: “Het internet 
is een prima middel voor de opspo-

ring. Het voegt een extra dimensie 
toe aan het politiewerk en zal in de 
toekomst beslist nog allerlei ande-
re mogelijkheden bieden. Want als 
het voor overvallen kan, dan kan het 
ook voor andere misdrijven”. 

Kernteam Overvallen
De internetsite is een product van 
het Kernteam Overvallen dat in 
maart dit jaar werd opgericht om 
nieuwe wegen te bewandelen in 
de strijd tegen het stijgende aan-
tal overvallen. Voor de website wor-
den de bestaande regels voor de 
landelijke opsporingsberichtgeving 
gebruikt. Een en ander is in over-
leg met het Openbaar Ministerie tot 
stand gekomen. Via een nieuwsbrief 
en RSS (en later SMS-alert) kunnen 
mensen op de hoogte blijven als er 
nieuwe gezochte personen op de si-
te worden geplaatst. Er zijn drie ma-

nierem om tips en informatie door te 
geven. Rechtstreeks bellen via 020-
5593600 (Regionaal Service Center 
van de politie Amsterdam-Amstel-
land); via een tipformulier dat on-
der de desbetreffende zaak staat of 
via de meldlijn 0800-7000. Om als 
een overval heeft plaatsgevonden 
over beelden van goede kwaliteit te 
kunnen beschikken, roept de politie 
Amsterdam-Amstelland onderne-
mers op om hun bedrijven van be-
tere beveiligingscamera’s te voor-
zien en ze op plaatsen te hangen 
die in het geval van een overval het 
beste beeld opleveren. De website 
www.overvallersgezocht.nl is ook te 
benaderen via de algemene web-
site van de politie Amsterdam-Am-
stelland: www.politie-amsterdam-
amstelland.nl. Er is een button ge-
plaatst en in het onderdeel “Opspo-
ring” komt een link.

‘Laat geen ramen en deuren open’
Aalsmeer - Mooi weer: sluit ramen 
en deuren! Uit gegevens van de poli-
tie Amsterdam-Amstelland blijkt dat 
er in de zomermaanden een piek te 
herkennen is in het aantal diefstal-
len door insluipingen in woningen 
en bedrijfspanden. Daar waar het 
aantal woninginbraken in de regio 
daalt, neemt bij warm weer juist het 
aantal insluipingen toe. In 2008 wil 
het korps dat zoveel mogelijk voor-
komen en voert daarom sinds 14 juli 
een preventieve publiekscampagne.
Met warm weer laten bewoners ra-
men en deuren openstaan. Als er 

niemand in huis of in de tuin aan-
wezig is, maken gelegenheidsdie-
ven van deze “uitnodiging” gebruik. 
Zonder geluid te maken nemen de 
dieven op eenvoudige wijze waar-
devolle spullen weg. 

Bewust worden
De campagne is er op gericht be-
woners bewust te maken van het ri-
sico dat zij lopen wanneer zij ramen 
en deuren onbeheerd open laten 
staan. Op de regionale televisiezen-
der AT5 wordt gedurende de zomer-
maanden een commercial uitgezon-

den. Op de website ‘Youtube’ staan 
ook filmpjes waarin te zien is hoe 
gemakkelijk een insluiper geruis-
loos een woning kan binnendrin-
gen, om er vandoor te gaan met de 
waardevolle spullen van de bewo-
ners. Verder moeten posters, video-
boodschappen in de trams en fly-
ers bewoners waarschuwen. Politie-
mensen zullen tijdens hun surveil-
lance of gericht toezicht in de wijk 
in tuinen en achter openstaande ra-
men en deuren “voetstappen” neer-
leggen, om daarmee het risico on-
der de aandacht te brengen.
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Vrijwilligers voor het voetlicht

Reinoud Staps: Bacchus is 
veel meer dan alleen café
Aalsmeer - “Wanneer wij met de 
band Los Boundros hadden ge-
speeld gingen wij na afloop even 
naar Bacchus om een afzakkertje 
te halen. Voor mij en de bandleden 
was dat toen al het leukste café in 
Aalsmeer. Daar kwam je leeftijdge-
noten en bekenden tegen.” Reinoud 
Staps (1963), één van de enthousi-
aste vrijwilligers van Bacchus, heeft 
het dan over het jaar 1992. 

Variatie aan cultuur
Cultureel café Bacchus zit ‘geplakt’ 
aan het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. Het gebouw lijkt wat ver-
loren zo vlak achter het Boom-
kwekerskerkhof, maar voor wie de 
weg kent is het binnen goed toe-
ven. Want nog steeds is Bacchus het 
leukste culturele café van Aalsmeer. 
Het interieur van de locatie is door 
een team van vrijwilligers een paar 
jaar geleden grondig aangepakt. Op 
de muur prijkt een meer dan levens-
grote Bacchus die zich op een vrolij-
ke manier tegoed doet aan de alco-
hol. Maar Bacchus is veel meer dan 
alleen maar een café waar het pils-
je goed smaakt. Wie zich tevens wil 
laven aan cultuur, voelt zich thuis in 
Bacchus. 
Tot 1998 was Reinoud Staps een 
graag geziene gast. Hij besloot niet 
alleen gast te blijven en meldde zich 
aan als barmedewerker. “Bij de start 
in 1992 was Bacchus vier dagen per 
week open. Dat bleek wat ambitieus 
en op den duur geen haalbare kaart. 
Er waren te weinig vrijwilligers voor 
handen om de zaak goed draaien-
de te houden. Kees Broere vroeg mij 
in 1998 met hem een ‘barkoppel’ te 
vormen en in 2002 zijn wij langzaam 
het bestuur binnengedrongen.”

Van, door en met vrijwilligers
Reinoud vervolgt: “Wat mij zo aan-
spreekt bij Bacchus is de sterke ge-
dachte  van, door en met vrijwilli-
gers. Werkelijk alles wordt door vrij-
willigers geregeld. 
Voor wij op maandagavond gaan 
vergaderen, wordt eerst de hele 
boel schoongemaakt. Daarna wor-
den de zaken besproken, zoals op-
treden bandjes,
vervanging apparatuur, inkoop 
drank, de organisatie van onze ei-
gen festiviteiten, en de door derden 
aangevraagde feestjes. De drijven-
de krachten van de laatste paar jaar 
zijn Job Tas (techniek), Kees Broe-

re (bandjes en financiën), Jacko 
Hansen (film en posters), Frits Haak 
(bestellen drank), Bettine Clemens 
(vliegende kracht) en Maricke Off-
man (communicatie). Samen met 
Pierre Tuning onderhoud ik de con-
tacten met de jazz musici, wij luis-
teren naar de aangeboden demo’s  
en nodigen de musici uit. Daarnaast 
onderhoud ik het contact met het 
Parochiehuis en doe ik de overige 
inkopen zoals de pinda’s, wc papier, 
etc. Al het overige werk, zoals on-
derhoud gebouw of een extra bar-
dienst wordt onderling verdeeld. De 
tent moet blijven draaien is ons cre-
do.”

Geen subsidie
Hoewel het gemeentebestuur volle-
dig achter de plannen staat en al-
le werkzaamheden zeer toejuichen, 
wordt aan Bacchus geen subsidie 
verleend. 
Al het benodigde geld moet uit ei-
gen kas en middelen komen. KCA 
stort jaarlijks een onkostenvergoe-
ding voor het gebruik van de ruim-
te tijdens de cabaret- jazz en literai-
re avonden. Ook werd het bestuur 
van Bacchus verleden jaar verrast 
door uit handen van de wethouder 
Jaap Overbeek de tweejaarlijkse 
Cultuurprijs te ontvangen. Het daar-
aan gekoppelde geldbedrag kwam 
zeer goed van pas. Deze prijs, ooit 
in het leven geroepen door Pierre 
Tuning, wordt beschikbaar gesteld 
door KCA. 
Dat de samenwerking tussen KCA 
en Bacchus uitstekend verloopt, 
lijkt hiermee bijna een overbodige 
opmerking. “In de statuten van de 
Stichting staat dat Bacchus het cul-
turele en sociale leven in Aalsmeer 
moet stimuleren. Dat is ons in de af-
gelopen vijftien jaar behoorlijk ge-
lukt. Wij bieden een open podi-
um aan vele muzikanten, dich-
ters, schrijvers en politici. Band-
jes uit heel Nederland kunnen gra-
tis komen optreden. Dat is werke-
lijk uniek in Nederland. En de mu-
zikanten zijn allemaal lovend over 
de sfeer en de akoestiek. Zij komen 
graag naar Bacchus. Ook de caba-
retiers vinden de locatie geweldig 
vanwege de intieme sfeer. Daar-
naast zijn de akoestische bandjes 
avonden altijd een feest, evenals 
het pianogala waar steeds meer be-
langstelling voor bestaat. De literaire 
avonden worden heel goed bezocht 

evenals de jazzavonden. Vooral deze 
avond is goed voor onze baromzet”, 
wordt er met een jongensachtige 
lach meegedeeld. “Mensen kunnen 
luisteren naar goede muziek onder 
het genot van een drankje en na af-
loop nog even napraten met de jazz 
musici. Dat vind je echt nergens! Wij 
draaien tijdens de filmavonden goe-
de films waar veel mensen op af ko-
men. Nieuw is het politieke café, dat 
blijkt gezien de belangstelling even-
eens een succes.”

Stijging aantal bezoekers
“Ons vaste team bestaat uit vijf-
tien mensen. Allemaal leuke men-
sen met een totaal andere achter-
grond. Er zijn mensen afkomstig uit 
de zorg, uit het onderwijs, de com-
mercie en techneuten. En allemaal 
dienen wij maar een doel en dat is 
het koesteren van het mooie hok-
je en alle Aalsmeerders een sociaal  
culturele omgeving bieden. Wij be-
steden veel van onze vrije tijd aan 
Bacchus, maar dat kan niet anders 
als je iets goed wilt doen. Geluk-
kig merken wij dat door alle gele-
verde inspanningen, onze persbe-
richten, de website, het steeds pro-
fessioneler handelen, het aanschaf-
fen van goede geluids- en film-ap-
paratuur, het bezoekersaantal stijgt. 
In de toekomst hopen wij ook meer 
bewoners uit Nieuw-Oosteinde en 
het centrum naar Bacchus te krij-
gen. Wij werken daaraan.”

tussenkop: Onzichtbaar
Zeven dagen per week is het Bac-
chus team beschikbaar en veel van 
deze uren zijn onzichtbaar voor pu-
bliek. “Wij hebben regelmatig beslo-
ten bijeenkomsten, die het culturele 
en sociale leven van Aalsmeerders 
dienen. Daar maken wij ook geen 
melding van in de kranten.” Kunnen 
jullie nog vrijwilligers gebruiken wil 
ik aan het eind van ons gesprek we-
ten. Er hoeft geen moment te wor-
den nagedacht; het antwoord is kort 
en bondig: Ja! 

Dus mensen die het leuk vinden om 
een pilsje te tappen, een kopje kof-
fie te schenken kunnen zich melden. 
Beloning is het werken met een fan-
tastisch team, in een ludieke en in-
spirerende omgeving, en er valt al-
tijd iets bijzonders te beluisteren.

Janna van Zon

Schiphol in canon van het 
Nederlandse landschap
Streek - Het is voor het eerst dat 
er een canon is samengesteld voor 
het Nederlandse Landschap. Het 
grootschalige moderne landschap 
bij Schiphol is in deze erelijst opge-
nomen. Er is een prachtige foto ge-
maakt van de Schipholtunnel, die 
deel uitmaakt van een serie van zes-
tig foto’s. Op billboards van 4 bij 2,5 
meter worden ze deze zomer ten-
toongesteld in Apeldoorn. De Ca-
non is een initiatief van de twaalf 
Nederlandse provincies. Iedere pro-
vincie heeft vijf tot tien landschap-
pen genomineerd. De definitieve se-
lectie is gemaakt door Dirk Sijmons, 
de rijksadviseur voor het landschap. 
Hij voegde een belangrijk element 
aan de nominatie toe: Iedere pro-
vincie moest landschappen kiezen 

die in diverse tijdsperioden zijn ont-
staan. Zo hebben ook ruilverkave-
linglandschappen en verstedelij-
king een kans gekregen. In deze ca-
non komen niet alleen de histori-
sche landschappen van terpen, es-
dorpen en slagen aan bod, maar 
ook eigentijdse nieuwe landschap-
pen, zoals de Betuwelijn en Schip-
hol. De Canon van het Nederland-
se Landschap is onderdeel van de 
Internationale Triënnale Apeldoorn. 
Het doel is de variatie en rijkdom 
van ons landschap te laten zien. De 
beelden kunnen bovendien de dis-
cussie over de toekomst van het 
Nederlandse landschap aanwak-
keren. De expositie is te zien in de 
voormalige Nettenfabriek in Apel-
doorn. Met vier tentoonstellingen 

is het deze zomer een belangrijke 
attractie voor jong en oud. De Ca-
non van het Nederlandse landschap 
is op de binnenplaats tentoonge-
steld op zestig grote billboards. Dat 
levert een spectaculaire belevenis 
op. Alle beelden zijn in vijf weken 
tijd gemaakt door fotograaf Michiel 
Pothoff, in samenwerking met land-
schapsarchitect Henk van Blerck, na 
een tour van 5.600 kilometer door 
Nederland. Meer informatie over de 
Internationale Triënnale Apeldoorn 
is beschikbaar op  www.triennale.
nl. Onder de button Programma/Ca-
non van het Nederlandse landschap 
is een link naar de website van de 
Canon opgenomen, die uitgebrei-
de informatie bevat en een overzicht 
geeft van alle beelden. 

Groengebied Amstelland 
krijgt ruime voldoende
Streek - De bezoeker aan Groen-
gebied Amstelland is tevreden en 
geeft het gebied gemiddeld een 7,3. 
Ook de voorzieningen in het gebied 
worden goed beoordeeld. De kin-
derboerderij Elsenhove, het pont-
veer en Buitenplaats Wester-Am-
stel krijgen de hoogste score. Dit 
blijkt uit de recreatiemonitor 2007, 
waarvoor zowel standaardvragen-
lijsten zijn gebruikt als persoonlijke 
vragenlijsten onder bezoekers zijn 
afgenomen. Groengebied Amstel-
land bestaat uit drie deelgebieden: 
de Amstelscheg langs de Amstel, 
de Diemerscheg ofwel Gaaspgebied 
en het Geingebied. Deze gebieden 
hebben elk hun eigen kenmerken 
met een afwisseling van rust en ver-
tier. In 2007 zijn totaal ruim 2,6 mil-
joen bezoeken gebracht aan Groen-
gebied Amstelland, waarmee het 
gebied alleen Spaarnwoude voor 
laat gaan als drukst bezochte recre-
atiegebied in Noord-Holland. 

Waardering
De bezoekers zijn tevreden over zo-
wel het recreatiegebied als de voor-
zieningen. De scores liggen boven 
de zeven. Als suggesties komen on-
der andere naar voren: meer on-
derhoud van ondermeer de toilet-
ten, de paden, de bankjes en het 
groen, maar ook het opruimen van 
afval en hondenpoep. Daarnaast is 
er vraag naar meer voorzieningen 
voor de kleinste kinderen en nieuwe 
kleinschalige horeca met een aan-
bod van gezond voedsel. 

Recreatiedruk
De recreatiedruk op met name de 
Gaasperplas en de Ouderkerkerplas 
is hoog. Op bijna alle dagen in het 
jaar wordt de norm van 20 bezoeken 
per ha per dag in deze deelgebie-
den gehaald. Jaap Bond, lid gede-
puteerde staten van de provincie en 
tevens voorzitter van Groengebied 

Amstelland: ‘Je ziet dat met name 
de twee grote plassen op zonnige 
dagen een goed alternatief voor de 
kust bieden. Op dagen met iets min-
der mooi weer trekken juist voorzie-
ningen zoals de kinderboerderij El-
senhove in Amstelveen en speel-
paradijs Ballorig bij de Gaasperplas 
bezoekers. Hierdoor is het gebied 
het hele jaar rond aantrekkelijk. Het 
is de uitdaging dit verder uit te bou-
wen zodat de recreatiegebieden op-
timaal worden gebruikt waarvoor ze 
in de jaren ’60 zijn aangelegd, maar 
dan wel aangepast aan de wensen 
en eisen van de huidige bezoekers.’

Activiteiten
Wandelen, fietsen, zonnen en zwem-
men zijn de meest ondernomen ac-
tiviteiten in Groengebied Amstel-
land. Volgens 7% van de respon-
denten kunnen evenementen een 
reden zijn om in de toekomst het 
gebied te bezoeken. Wil Pieterman, 
wethouder van de gemeente Ou-
der-Amstel en tevens vice-voorzitter 
van Groengebied Amstelland: ‘Het 
afgelopen jaar hebben we met de 
ANWB-kampeerdagen bij de Ou-
derkerkerplas voor het eerst erva-
ring opgedaan met de organisatie 
van een grootschalig evenement. 
Dat heeft  positieve reacties opge-
leverd. De overlast voor de omge-
ving is beperkt gebleven en daar-
naast helpt een dergelijk evenement 
bij het vergroten van de bekendheid 
en de mogelijkheden van Groenge-
bied Amstelland. We gaan nu bekij-
ken wat er in de toekomst nog meer 
mogelijk is.’ 

Genieten dichtbij huis
De bezoekers komen voornamelijk 
uit de omliggende gemeenten. Ze 
willen genieten van natuur en land-
schap dichtbij huis. Ze wandelen of 
fietsen vanuit hun eigen straat zo 
het recreatiegebied in. De pieken 

liggen dan ook rond de middag en 
in de avond. Ongeveer de helft be-
zoekt het gebied vanwege de na-
bijheid en de natuurlijke en land-
schappelijke waarden. Daarnaast is 
voor 41% ontspanning de drijfveer.

Bekendheid
Bij de mensen uit de regio en daar 
buiten zijn de Ouderkerkerplas en 
Gaasperplas beter bekend dan het 
hele Groengebied Amstelland. In to-
taal kent 64% de Ouderkerkerplas 
en 81% de Gaasperplas. Daar staat 
tegenover dat 36% Groengebied 
Amstelland kent. Bij de bezoekers 
ligt dit percentage hoger; van deze 
groep weet 89% de naam van het 
gebied te noemen. 

Veiligheid
Het gebied wordt als redelijk veilig 
ervaren. Ongeveer een derde geeft 
aan wel eens overlast te ervaren in 
de vorm van achtergebleven afval 
en lawaai. Daarbij voelt 11% zich 
wel eens onveilig en mijdt 16% be-
paalde plekken vanwege veiligheid. 
Ruim een kwart van de bezoekers 
vindt het belangrijk dat er meer toe-
zicht in het gebied plaatsvindt. Een 
kleiner deel (15%) denkt dat ook 
het aanbrengen van verlichting bij-
draagt aan de veiligheid van het ge-
bied.
 
Groengebied Amstelland
Groengebied Amstelland is een ge-
meenschappelijke regeling tussen 
de provincie Noord-Holland en de 
gemeenten Amstelveen, Amster-
dam, Ouder-Amstel en Diemen. Met 
elkaar zorgen zij ervoor dat het lan-
delijke gebied tussen Amstelveen 
en het Amsterdam-Rijnkanaal ook 
echt landelijk blijft. Het beheer en 
onderhoud van het gebied is onder-
gebracht bij Recreatie Noord-Hol-
land. Kijk voor meer informatie op 
www.recreatienoordholland.nl

Aangifte doen via internet
Aalsmeer - In de regio Amstelland, 
dus ook in Aalsmeer, is het moge-
lijk om aangifte te doen van diefstal 
via internet. Het bespaart de gedu-
peerde een rit naar het politiebu-
reau en geeft de mogelijkheid om 
een en ander in eigen, rustig tem-
po vast te leggen. Aangifte via inter-
net kan gedaan worden na inbraak 
in een auto of een ander voertuig, 
evenals de site van de politie be-
zocht kan worden als een poging tot 
inbraak is ondernomen. Fiets gesto-
len, spullen uit de schuur of garage 
gestolen, uw kantoor door onverla-

ten bezocht? Ook hiervan kan aan-
gifte gedaan worden via de compu-
ter, evenals de site van de politie be-
zocht kan worden om vernieling aan 
de auto, scooter of ander voertuig 
te melden. 
Vermissing van voorwerpen of juist 
voorwerpen gevonden, geef het 
door aan de politie en wie weet 
komt de verloren ketting of mobie-
le telefoon boven water. 

Paspoorten en sleutels niet
Paspoort, rij- of kentekenbewijs, 
identiteitskaart of sleutels kwijt? 

Dan moet wel de weg naar het po-
litiebureau gemaakt worden, mede 
omdat een aangiftebewijs nodig is 
om nieuwe papieren te krijgen. 

Aangifte doen kan overigens al-
leen als de feiten in de regio Am-
stelland hebben plaatsgevonden, 
er geen dader of signalement van 
de daders bekend is en er geen ge-
weld is gebruikt. Surf voor aangiftes 
naar www.politie-amsterdam-am-
stelland.nl en klik op ‘aangifte doen’. 
Hou overigens belangrijke gegevens 
bij de hand! 

“Tuin al behoorlijk volgroeid”
Aalsmeer - “Ook ik stuur een aan-
tal foto’s van onze achtertuin aan het 
water in de Van Leeuwenhoekstraat 
19 in Kudelstaart”, schrijft leze-
res Marjorie Meijer. “De tuin is nu 
ongeveer 6 jaar oud en al behoor-

lijk volgroeid. Onze tuin is 7,5 me-
ter breed en ruim 10 meter lang en 
heeft een terras aan het water waar 
we vaak eten of genieten van een 
kop koffie of thee. 
Vlak bij het huis hebben we een 

zonneterras met luie stoelen om in 
de middag- of avondzon even te re-
laxen. Momenteel bloeien de vas-
te planten in overvloed en zit er veel 
kleur in de tuin, voornamelijk geel, 
wit en blauw.” 
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Met dank aan Rommelmarkt Kudelstaart

Dak op school in Gambia 
zit er eindelijk op!
Kudelstaart - Van de Stichting 
Foundation Mission House of The 
Gambia heeft de werkgroep van de 
Rommelmarkt in Kudelstaart een 
positief bericht ontvangen: “Er zit 
een dak op de school in Mansajang 
in Gambiamission. 
Dat heeft best wat voeten in de aar-
de gehad. Ik zou in januari in de 
nieuwe school beginnen met les 
geven, maar dat kon niet, want de 
bouw had enige maanden stil ge-

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan be-
staat in 2008 vijftien jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit 
jaar elke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinder-
boerderij. Monique van der Linden en Huub van Schaik, (resp. be-
heerder en vrijwilliger, geven hun eigen kijk op het werk, de orga-
nisatie, de activiteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boeren-
vreugd.

Samen werken
Aalsmeer - In den beginne start-
te een groep enthousiaste vrijwilli-
gers met de realisatie van de kin-
derboerderij in Aalsmeer. De eerste 
gebouwen werden neergezet en het 
terrein werd in orde gemaakt om te 
worden begraasd door de schapen 
en geiten. In diezelfde periode is de 
samenwerking ontstaan met Stich-
ting Ons Tweede Thuis, een stich-
ting ten dienste van mensen met 
een handicap. Dit hield verband met 
het feit, dat men de kinderboerderij 
zo vaak als mogelijk was open wil-
de stellen voor het publiek. U kunt 
zich voorstellen, dat de meeste vrij-
willigers ook hun werk en een ge-
zin hebben en daardoor niet in staat 
zijn dagelijks de boel te runnen op 
de boerderij. Vandaar dat een bege-
leidster met een kleine groep cliën-
ten van uit OTT het werk en de zorg 
voor de dieren door de weeks, van 
maandag tot en met vrijdag, op zich 
nam. In de loop van de afgelopen ja-
ren zijn er op Boerenvreugd aanpas-
singen gedaan om het werk voor de 
cliënten overzichtelijker en gemak-
kelijker te maken (in principe heeft 
iedereen hier profi jt van). Zo wordt 
er bijvoorbeeld gewerkt met picto-
grammen, heel simpele plaatjes die 
bijvoorbeeld aangeven welk dier er 
in een hok zit of wat er waar op het 
rek moet hangen (bezem, schep, 
hark). Ook zult u op ieder hok een 
gekleurde plakker terug vinden. De-
ze kleuren komen overeen met de 
maatschepjes die gebruikt worden 
om de konijnen en cavia’s hun voer 
te geven; rood is het kleinste schep-
je, blauw de grootste. De kleuren 
komt u ook weer tegen in het voer-
hok, waar het voer voor de dieren 
is opgeslagen. Op een groot bord 
hangen gekleurde vellen, die over-
een komen met de kleuren van de 
weides, en met foto’s van de die-
ren en daarbij plaatjes van maat-

scheppen en aantallen kunnen de 
cliënten in principe zelfstandig het 
voer voor de dieren klaar zetten. De 
hokken voor de kleine dieren zijn 
qua hoogte zo gemaakt, dat je zit-
tend of staand schoon kunt maken 
zonder je in allerlei bochten te hoe-
ven wringen.  Op de kinderboerde-
rij wordt veel werk verzet en daar-
om zijn de materialen, of althans de 
keuze daarvan, aangepast aan wat 
de cliënten nodig hebben. Kruiwa-
gens met twee wielen vallen niet zo 
snel om, een bladhark kun je prima 
gebruiken om keutels  bij elkaar te 
harken, er is een kunstmest strooier 
die je lopend over het veld leeg kunt 
rijden. Een plamuurmes is uitermate 
geschikt om de hoekjes en de vloe-
ren van de hokken schoon te krab-
ben en met een fl inke afwasborstel 
voorzie je de dieren van een schoon 
bord om van te eten. De begeleiders 
annex beheerders leren, samen met 
de ‘oude’ garde, iedere nieuweling 
hoe en wat er gedaan moet worden 
op de boerderij en zij zorgen er te-
vens voor, dat iedereen de hulp en 
begeleiding krijgt die nodig is.
Met een opleiding op dierengebied 
en in de zorg zijn zij in staat de die-
ren op de juiste manier te verzor-
gen, waarnaast zij de cliënten een 
vaste basis bieden op hun werkplek 
waarin duidelijkheid, (enige mate 
van) structuur, maar vooral mense-
lijk contact en acceptatie de boven-
toon voeren.
En wat heel belangrijk is: er heerst 
onderling een hele goede sfeer en 
iedereen, cliënten, vrijwilligers en 
andere medewerkers, zijn zeer met 
elkaar begaan. En dat we het met el-
kaar goed doen blijkt wel uit de uit-
spraak van één van de cliënten: “Ik 
blijf hier werken tot mijn pensioen, 
en daarna ook nog.”

Monique van der Linden

Container-dief actief
Met het risico dat dit andere men-
sen oproept om hetzelfde te doen, 
ben ik toch in de pen geklommen.
Wat blijkt, voor de tweede keer bin-
nen drie maanden heft een ‘aardige’ 
buur onze container meegenomen 
(lees: gestolen).
Eerst eind april de groene spoor-
loos. Er bleef een vieze, kapotte bak 
staan. Nu de grijze (restafval). 
Zijn er mensen die niet kunnen le-
zen? Naam en huisnummer staan 
erop! Of is het een zieke geest 
die geen zin heeft om zijn contai-
ner schoon te maken? De onze 
wordt eenmaal per maand door een 
schoonmaakbedrijf schoon gebor-
steld. Is iemand aan het klussen en 

heeft daarbij even een reserve bak 
nodig? Is hun bak kapot?
Van alles kan ik bedenken, we we-
ten voor 90 procent zeker wie on-
ze groene heeft meegenomen eind 
april. En deze groene is vervolgens 
vorige week weer aangeboden om 
te worden geleegd. Vies en met een 
kapt deksel, met coniferen afval. We 
hebben ondertussen een andere 
groene bak gekregen van de Meer-
landen. Maar dit kost gewoon veel 
geld. 
Waarom pakt u niet uw eigen bak? 
U bespaart ons veel boosheid! 

R. Boon, Leeghwaterstraat 27, 
Kudelstaart.

ingezonden

Spannend Welpen-kamp 
van Tifl o in Huizen
Aalsmeer - Een graf, een amulet, 
een monnik en heksen spannen-
de ingrediënten voor een spannend 
kamp. De welpen van scouting-
groep TIFLO vetrokken zaterdag 5 
juli voor hun zomerkamp naar Hui-
zen. Van tevoren hadden de welpen 
een brief ontvangen van de monnik 

Fransiscus Kornalijnslijper met de 
vraag of zij een oogje in het zeil wil-
den houden omdat er heksen rond-
dwaalde in Huizen. Dat beloofde 
een spannende kamp te worden. 
Naast een heel spannend kamp, 
vol spannende speurtochten en be-
langrijke brieven van de monnik, 

waren de welpen ook nog heel ac-
tief bezig. Rennen op de zandvlakte 
tijdens het smokkelspel, verstoppen 
in de bossen voor Levend Stratego 
en zoveel mogelijk liedjes zingen tij-
dens het Grote Zing-spel. Maar ook 
creatief schilderen met je neus, een 
appel ruilen voor iets groters tijdens 

het ruil-spel en gezellig rond het 
kampvuur zitten met warme choco-
lademelk. Ook verdiende de welpen 
een insigne voor zelf boodschappen 
doen en ’s avonds lekker koken. 
Kortom een heel gezellig kamp. 
Echt spannend werd het toen de 
welpen iets moesten stelen uit de 
hut van heksen en ze op zoek moes-
ten naar een amulet die hun zou be-
schermen. Gelukkig werd deze op 
tijd gevonden want tijdens de nacht 
van donderdag op vrijdag stond de 
monnik ineens in de slaapzaal met 
de mededeling dat de heksen vlak-
bij waren en dat hij de hulp no-
dig had van de welpen. Gewapend 
met het amulet en de daarbij beho-
rende spreuk, aarzelde de welpen 
geen moment en hielpen de mon-
nik om de heksen te verjagen. Met 
een plons in het zwembad werd het 
kamp afgesloten, namen de oudste 
welpen afscheid van de groep tij-
dens het captainsdinner omdat zij 
overvliegen naar de verkenners en 
werd er in bed nog fi lm gekeken. Op 
zaterdagochtend werden alle wel-
pen weer opgehaald en konden de 
papa’s en de mama’s al hun span-
nende verhalen horen, die ze had-
den beleefd. 
Ben jij een jongen tussen 7 en 11 
jaar en wil jij ook spannende dingen 
mee maken? Kom dan op zaterdag-
ochtend eens kijken bij de welpen 
van scouting TIFLO. De eerste op-
komst is op zaterdag 23 augustus 
van 9.30 tot 11.30 uur onder de Kar-
melkerk aan de Stommeerweg 13. 
Voor meer informatie kan je kijken 
op www.tifl o.nl. 

legen. Er was te weinig cement, de 
dakplaten lagen nog in de hoofd-
stad Banjul, de elektricien hield er 
opeens mee op, de timmerman had 
teveel werk aangenomen enz. 
Zelfs toen ik er was bleek weer hoe 
moeilijk het is in Gambia iets te 
plannen. De dakplaten waren on-
derweg, maar de wegen in Gambia 
en de vrachtwagens zijn zo slecht 
(de vrachtwagens worden ook veel 
te zwaar beladen) dat de wagen 

panne kreeg onderweg en twee we-
ken langs de kant heeft gestaan 
voor hij weer verder kon. Daarna 
ging het ineens veel sneller. De tim-
merman kwam weer opdagen, er 
werd een nieuwe elektricien gevon-
den en begin april zat het grootste 
gedeelte van het dak op de school. 
Helaas trad er toen weer een onder-
breking op, er waren niet genoeg 
dakplaten besteld. Deze zijn onder-
tussen geleverd en bevestigd, dus 
het dak zit er op.  
Dankzij de financiële steun van 
Rommelmarkt Kudelstaart is het 
dus echt gelukt. 
Dank aan iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd”, aldus  Stef Holling, 
voorzitter van de Stichting Mission 
House of the Gambia.

Henk en Wim
één bij ANBO
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de speelavond van de ANBO op 9 
juli in het Parochiehuis is gewonnen 
door Henk Könst met 5834 punten. 
De tweede plaats voor Dit Beumer 
met 5676 punten, de derde plaats 
Anton van Rijn met 4902 punten en 
op de vierde plaats is Cor Kooij ge-
eindigd met 4891 punten. Bij het 
pandoeren was de hoogste eer voor 
Wim Buskermolen met 670 pun-
ten. Als tweede is Tom Verlaan ge-
eindigd met 630 punten, de  derde 
plaats was voor Dora Wittebol met 
560 punten en plaats vier was voor 
Kees van de Meer met 540 punten. 

26 Juli: Muzikale Tropical Night
Zomerse muziek en tropische 
sfeer in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer  - Het centrum van 
Aalsmeer wordt op zaterdag 26 ju-
li aanstaande in tropische sferen 
gehuld voor de Tropical Night. Van 
20.00  tot 1.00 uur kan het publiek in 
de Zijdstraat en de Marktstraat ge-
nieten van zomerse muziek in een 
heerlijke relaxte sfeer. 
De Tropical Night wordt georga-
niseerd door de horeca in samen-
werking met Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum. Deelnemende 
horecagelegenheden zijn Café De 
Praam, Eetcafé ’t Holland Huys, Ca-
fé Bar Joppe, Poolcafé The Fifties en 
Grandcafé De Oude Veiling.
Bij Café De Praam wordt met palm-
bomen en zand op de straat een 

strandfeest nagebootst. De barbe-
cue zal daar ook niet ontbreken om 
saté op bruin te bakken. DJ Martijn 
zorgt daar van achter de draaitafel 
voor zomerse klanken. Bij ’t Holland 
Huys en Café Bar Joppe staan ook 
dj’s die de zonnigste platen uit hun 
koffers halen. De Oude Veiling en 
Poolcafé The Fifties zorgen tijdens 
de Tropical Night voor livemuziek 
van een band, die de Marktstraat 
een tropisch tintje moet geven. 
Voor een heerlijke zomerse avond 
kom je dus zaterdag 26 juli dus naar 
Aalsmeer Centrum, want daar kom 
je elkaar tegen! 
Kijk voor meer informatie op: www.
aalsmeercentrum.nl .

Bloemenzegelwinkeliers 
laten weer van zich horen
Aalsmeer -  In juli zijn door de 
Bloemenzegelwinkeliers weer twin-
tig cadeaubonnen uitgereikt van 5 
euro aan spaarders. 

De gelukkige winnaars zijn:
Fam. Berghoef, Ophelialaan 169; 
mevrouw Bos, Ophelialaan 57; fam. 
Harte, Baanvak 76; P.B. Hulsbos, 
Aalsmeerderdijk 363 in Aalsmeer-
derbrug; Tiny Jongkind, Sweelinck-
straat 10; J.J. Kamerbeek, Jan v. 
Beerstraat in Den Haag; R. Kragt-

wijk, Marsstraat 4; Jo Maris, Rozen-
hof 27; Yvette Oussoren, Kastan-
jelaan 1; C. Ruyter, Freesialaan 24; 
Loes Stapel, Berkenlaan 5; B. Tromp-
Kniep, Aalsmeerderweg 204; Veen-
stra, Christinastraat 23; J. de Vries, 
Beethovenlaan 6; Nels de Vries, Ui-
terweg 95; E.M. Warmels-de Vries, 
Mendelstraat 54; Weber, Machine-
weg 19; B. Weening, Oosteinderweg 
385; mevrouw Van Woerden, Heren-
weg 7 in Leimuiden; v.d. Zwaag, Lin-
naeuslaan 52.

Corsobraderie 2007

Zaterdag 6 september Aalsmeer Centrum

Inschrijven kraam voor 
Corsobraderie
Aalsmeer - Traditiegetrouw vindt 
op de eerste zaterdag van sep-
tember de Corsobraderie plaats in 
Aalsmeer Centrum. Op zaterdag 6 
september zijn er van 10.00 tot 17.00 
uur kramen beschikbaar voor be-
drijven, winkeliers en verenigingen. 
Inschrijven voor de braderie is nog 
mogelijk tot 15 augustus. 
De Corsobraderie is de ideale ge-
legenheid om uw product, bedrijf 
of vereniging onder de aandacht te 
brengen van een groot publiek. Het 
is een gezellige maar vooral diver-
se markt met winkeliers uit het cen-
trum en andere marktkramen. Daar-
naast is op verschillende plaatsen 
in het Dorp muziek te horen en is 
het mogelijk om een hapje of drank-
je te nuttigen. Ook is er een aantal 
kinderattracties aanwezig. Naast de 

braderie vindt op 6 september ook 
de Watersportdag plaats. Aalsmeer 
Centrum staat dus de gehele dag 
bol van activiteiten. Meer informatie 
over het precieze programma volgt 
binnenkort.

Inschrijven
De Corsobraderie wordt georgani-
seerd door organisatiebureau Na-
tural Solutions in samenwerking 
met Winkeliers Vereniging Aalsmeer 
Centrum. Er hebben zich al heel wat 
winkeliers en standhouders inge-
schreven, maar er zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Inschrijven voor de 
Corsobraderie is nog mogelijk tot 15 
augustus, via www.naturalsolutions.
nu. Voor meer informatie en vragen 
kunt u terecht op de website, of bij 
Theo van der Hoek: 06-15303433.

Cursus ‘Inkopen’ bij Flora 
Holland in Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember start de cursus ‘Inkopen’ bij 
FloraHolland vestiging Aalsmeer. 
Klanten krijgen de kans om zich 
(verder) te bekwamen in het inko-
pen van bloemen en planten op de 
klok. Ook komen de veilingproces-
sen en -diensten uitgebreid aan 
bod. Zo helpt de veiling (aspirant)-
inkopers om breder en slagvaardi-
ger inzetbaar te worden.
In tien weken leren deelnemers ie-
dere woensdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur de fi jne kneepjes van het 
vak. Alle belangrijke thema’s komen 
aan bod: de verschillende inkoop-
mogelijkheden, het keuren van pro-
ducten, assortiment, kwaliteit en e-

business. Ook wordt er uitgebreid 
geoefend met inkopen op de snij-
bloemenklok, de potplantenklok en 
via Kopen op Afstand. De cursus 
wordt geleid door deskundigen van 
FloraHolland vestiging Aalsmeer in 
samenwerking met Floweracademy.
nl, de specialist in cursussen voor 
(toekomstige) medewerkers in de 
sierteeltsector. Ook komen ervaren 
praktijkmensen aan het woord. Er 
zijn nog plekken beschikbaar. Deel-
name aan ‘Inkopen’ bij FloraHolland 
vestiging Aalsmeer kost � 250 euro 
per persoon (inclusief opleidings-
materialen). Meer informatie en in-
schrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
via telefoonnummer 0297-398802.
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Proef het echt! De Poelier

Buiten koken, buiten genieten!

Comfort in de buitenlucht
Op zomerse avonden hangt meer en 
meer het hongermakend aroma van 
gegrild vlees in de lucht. Het buiten 
koken heeft in de afgelopen jaren een 
enorme vlucht genomen. Dit is vooral 
te danken aan de ontwikkeling van de 
buitenkookapparatuur in de afgelopen 
jaren. De mogelijkheden zijn einde-
loos: van de oude, vertrouwde barbe-
cue op houtskool tot een complete, 
luxe buitenkeuken met vierpits gas-
brander, teppan yaki platen, spoelbak 
en marmeren werkblad. Er is voor ieder 
wat wils. Eén ding is zeker: wonen, le-
ven en koken verplaatsen zich letter-
lijk naar buiten! 

Uw buitenkookspecialist
Het assortiment van de poelier breidt 
zich de laatste jaren steeds verder 
uit. De keuze beperkt zich niet meer 
tot wild en gevogelte, maar bevat ook 
steeds meer lekkere salades, gegrilde 
specialiteiten, exclusieve tussendoor-
tjes en zelfs complete maaltijden. De 
lekkere en eerlijke producten van deze 
vakman, maken de poelier ook tot spe-
cialist op het gebied van buiten koken. 
Traditionele producten als kipsaté, 
drumsticks of kipsaucijsjes zijn heer-
lijk voor op de grill. Maar denk bijvoor-

beeld ook eens aan een lekker stukje 
kalkoen of een stukje parelhoen! 

Wild in de zomer
Vers wild is niet alleen verkrijgbaar 
tijdens het jachtseizoen, ook in de 
zomermaanden kunt u genieten van 
dit heerlijke en bijzondere vlees. 
Verras uw gasten tijdens een zomers 
buitenetentje bijvoorbeeld eens met 
een smakelijk gerecht met struisvogel 
of mals reevlees. Wist u overigens 
dat wild ook verrukkelijk smaakt met 

diverse zomergroenten? Bij uw poelier 
kunt u terecht voor lekkere sauzen, 
marinades, wildfonds, kruiden én voor 
advies over de beste bereiding. 

Snel en gemakkelijk
Ook als u niet zo’n held bent in de 
keuken, bereidt u met een beetje hulp 
van uw poelier een verrassende maal-
tijd voor uw gezin of gasten. Staat 

er een gezellige barbecueavond op 
het programma? Dan stelt de poelier 
voor u een uitgebreid barbecuepak-
ket samen met verse producten, en 
ook (huisgemaakte) sauzen, marina-
des en bijgerechten kunnen worden 
geleverd. 

De poelier weet het zeker,
vandaag eten we buiten!

Buiten leven betekent ook buiten koken, dé trend van deze zomer. Geen 
wonder, want koken in de openlucht is een heerlijke en ontspannende 
ervaring. De tijd dat enkel hamburgers en braadworsten op de barbecue 
belandden, behoort tot het verleden. Tegenwoordig is buiten koken lekker, 
gezond én veelzijdig. Met het verse en gevarieerde assortiment van de 
poelier zet u een overheerlijke buitenmaaltijd op tafel.

Smakelijke recepten
Bent u op zoek naar een lek-
ker en verrassend recept? 
Bezoek dan de website
www.poelier.nl. In de recep-
tendatabase vindt u ruim 500 
recepten en bereidingswijzen 
van de meest uiteenlopende 
wild- en pluimveeproducten.

Wist u dat...
De trend van het buiten koken is 
komen overwaaien uit Amerika 
en Canada, waar mensen al 
jaren hun avondeten in de frisse 
buitenlucht klaarmaken? In de 
zomer zitten de doorgewinterde 
buitenkokers regelmatig aan 
de televisie gekluisterd om 
barbecueshows te volgen en er 
worden zelfs hele festivals rond 
het buiten koken georganiseerd.

Tips voor buiten 
koken en barbecuen

Lekker buiten koken en barbe-
cuen tijdens een lange zwoele 
zomeravond, dat is pas echt 
genieten! Hieronder een aantal 
nuttige tips.

Ongeveer een uur nadat de 
houtskool is aangestoken is de 
barbecue het heetst. Begin dus 
niet eerder. Bij een elektrische 
of gasbarbecue en zeker met 
een buitenfornuis kunt u 
sneller aan de slag.

olie en kruid het eventueel. 
Strooi er geen zout over, dit 
onttrekt vocht aan het vlees 
waardoor het minder sappig 
blijft en geen mooi bruin 
korstje krijgt.

droog met keukenpapier voor-
dat het op de barbecue wordt 
gelegd. Dit voorkomt dat het 
vlees aanbrandt of vastkoekt 
aan het rooster.

schone schaal en nooit weer 
terug op de schaal waar het 
rauwe vlees op heeft gelegen. 

-
neer het vanzelf loslaat. Vlees 
dat gaar is, wordt steviger 
doordat de eiwitten gaan stol-
len en trekt zichzelf daardoor 
van het rooster of de grill los. 

-
kers hebben het nadeel dat ze 
snel verbranden. Voorkom dit 
door de stokjes van tevoren 
een tijdje in een bakje met 
water te leggen.

Bewaren
Kies bij voorkeur een plaats laag 
in de koelkast, bijvoorbeeld vlak 
boven de groentelade. Dit is 
namelijk de koudste plek in de 
koelkast. 

Voorgaren
Het is verstandig om vlees met 
bot (bijvoorbeeld kippenpoten, 
-bouten of -dijen) voor te garen. 
Uiteraard is bij uw poelier een uit-
gebreid assortiment voorgegaarde 
producten verkrijgbaar.

Let op! Kip en kalkoen moeten 
altijd gaar worden geserveerd, 
ook al doet een naam als 
kalkoenbiefstuk anders vermoe-
den. Het vlees is gaar wanneer 
het ondoorschijnend wit is.

Lekkere marinades
Voor alle marinades geldt: hoe 
langer de marinade in het vlees 
kan trekken, hoe beter. Minimaal 
1 uur, 24 uur is optimaal. Bewaar 
uw gemarineerde vlees wel altijd 
afgedekt in de koelkast!

Oosterse marinade:
snufje (versgemalen) peper en 
zout, 2 teentjes knoflook, 1 tl 
gemberpoeder, 2 el limoensap 
en4 el ketjap. 

Citroenmarinade:
snufje (versgemalen) peper en 
zout, 1 fijngesnipperd sjalotje, 
1 teentje knoflook, 1 tl citroen-
rasp, 1 tl honing, 2 tl citroensap 
en 3½ el olijfolie.

Vraag uw poelier om advies voor 
een bijzondere en verrassende 
buitenmaaltijd.
Kijk voor meer informatie én het 
adres van de poelier bij u in de 
buurt op www.poelier.nl

Ingredienten
4-8 kant-en-klare kipshaslicks van uw poelier of metalen spiezen, 
kipfilets in blokjes, mini kipburgers en ontbeend kippendijvlees in 
stukjes, 4 el olie, rode en groene paprika, ui, 2 tl BBQ kruiden,
sauzen, salades, versgebakken stokbrood, aardappelen en fruit.

In de keuken
Aluminiumfolie om shaslicks af te dekken en BBQ schalen van folie, 
kwastje en BBQ bestek. 

Bereiding
Neem kant-en-klare shaslicks met kip of rijg verschillende kippro-
ducten aan spiezen, afgewisseld door stukjes paprika en ui. Bewaar 
ze tot gebruik in de koelkast. Bestrijk het vlees met een mengsel 
van de olie met de kruiden alvorens ze op het rooster te leggen. Zorg 
ervoor dat shaslicks regelmatig worden gekeerd en bak ze goudbruin 
en gaar. Lekker met diverse barbecuesauzen, salades, versgebakken 
stokbrood, gepofte aardappelen (van BBQ) en fruit als dessert.

Kipshaslicks van de BBQ

Ingredienten
Struisvogelvlees (afhankelijk van het aantal spiesen), paprika, ui, 
champignons, peper, zout, barbecuespiesen.

Bereiding
Snij het vlees in blokjes en peper deze naar smaak. Snij de groenten 
in grove stukken. Rijg het vlees aan een pen, afgewisseld door stukjes 
paprika, ui en in plakjes gesneden champignons. Bestrijk het vlees met 
olie alvorens ze op het rooster te leggen. Zorg ervoor dat de spiesen 
regelmatig worden gekeerd en bak ze tot het vlees rosé is.  Bestrooi na 
bereiding eventueel met wat zout.

Variatietip
Neem in plaats van struisvogelvlees, kangoeroe of wissel beide vlees-
soorten op één spies met elkaar af.

Spiesen van struisvogelvlees

Proef het echt! De Poelier

Buiten koken, buiten genieten!

Comfort in de buitenlucht
Op zomerse avonden hangt meer en 
meer het hongermakend aroma van 
gegrild vlees in de lucht. Het buiten 
koken heeft in de afgelopen jaren een 
enorme vlucht genomen. Dit is vooral 
te danken aan de ontwikkeling van de 
buitenkookapparatuur in de afgelopen 
jaren. De mogelijkheden zijn einde-
loos: van de oude, vertrouwde barbe-
cue op houtskool tot een complete, 
luxe buitenkeuken met vierpits gas-
brander, teppan yaki platen, spoelbak 
en marmeren werkblad. Er is voor ieder 
wat wils. Eén ding is zeker: wonen, le-
ven en koken verplaatsen zich letter-
lijk naar buiten! 

Uw buitenkookspecialist
Het assortiment van de poelier breidt 
zich de laatste jaren steeds verder 
uit. De keuze beperkt zich niet meer 
tot wild en gevogelte, maar bevat ook 
steeds meer lekkere salades, gegrilde 
specialiteiten, exclusieve tussendoor-
tjes en zelfs complete maaltijden. De 
lekkere en eerlijke producten van deze 
vakman, maken de poelier ook tot spe-
cialist op het gebied van buiten koken. 
Traditionele producten als kipsaté, 
drumsticks of kipsaucijsjes zijn heer-
lijk voor op de grill. Maar denk bijvoor-

beeld ook eens aan een lekker stukje 
kalkoen of een stukje parelhoen! 

Wild in de zomer
Vers wild is niet alleen verkrijgbaar 
tijdens het jachtseizoen, ook in de 
zomermaanden kunt u genieten van 
dit heerlijke en bijzondere vlees. 
Verras uw gasten tijdens een zomers 
buitenetentje bijvoorbeeld eens met 
een smakelijk gerecht met struisvogel 
of mals reevlees. Wist u overigens 
dat wild ook verrukkelijk smaakt met 

diverse zomergroenten? Bij uw poelier 
kunt u terecht voor lekkere sauzen, 
marinades, wildfonds, kruiden én voor 
advies over de beste bereiding. 

Snel en gemakkelijk
Ook als u niet zo’n held bent in de 
keuken, bereidt u met een beetje hulp 
van uw poelier een verrassende maal-
tijd voor uw gezin of gasten. Staat 

er een gezellige barbecueavond op 
het programma? Dan stelt de poelier 
voor u een uitgebreid barbecuepak-
ket samen met verse producten, en 
ook (huisgemaakte) sauzen, marina-
des en bijgerechten kunnen worden 
geleverd. 

De poelier weet het zeker,
vandaag eten we buiten!

Buiten leven betekent ook buiten koken, dé trend van deze zomer. Geen 
wonder, want koken in de openlucht is een heerlijke en ontspannende 
ervaring. De tijd dat enkel hamburgers en braadworsten op de barbecue 
belandden, behoort tot het verleden. Tegenwoordig is buiten koken lekker, 
gezond én veelzijdig. Met het verse en gevarieerde assortiment van de 
poelier zet u een overheerlijke buitenmaaltijd op tafel.

Smakelijke recepten
Bent u op zoek naar een lek-
ker en verrassend recept? 
Bezoek dan de website
www.poelier.nl. In de recep-
tendatabase vindt u ruim 500 
recepten en bereidingswijzen 
van de meest uiteenlopende 
wild- en pluimveeproducten.

Wist u dat...
De trend van het buiten koken is 
komen overwaaien uit Amerika 
en Canada, waar mensen al 
jaren hun avondeten in de frisse 
buitenlucht klaarmaken? In de 
zomer zitten de doorgewinterde 
buitenkokers regelmatig aan 
de televisie gekluisterd om 
barbecueshows te volgen en er 
worden zelfs hele festivals rond 
het buiten koken georganiseerd.

Tips voor buiten 
koken en barbecuen

Lekker buiten koken en barbe-
cuen tijdens een lange zwoele 
zomeravond, dat is pas echt 
genieten! Hieronder een aantal 
nuttige tips.

Ongeveer een uur nadat de 
houtskool is aangestoken is de 
barbecue het heetst. Begin dus 
niet eerder. Bij een elektrische 
of gasbarbecue en zeker met 
een buitenfornuis kunt u 
sneller aan de slag.

olie en kruid het eventueel. 
Strooi er geen zout over, dit 
onttrekt vocht aan het vlees 
waardoor het minder sappig 
blijft en geen mooi bruin 
korstje krijgt.

droog met keukenpapier voor-
dat het op de barbecue wordt 
gelegd. Dit voorkomt dat het 
vlees aanbrandt of vastkoekt 
aan het rooster.

schone schaal en nooit weer 
terug op de schaal waar het 
rauwe vlees op heeft gelegen. 

-
neer het vanzelf loslaat. Vlees 
dat gaar is, wordt steviger 
doordat de eiwitten gaan stol-
len en trekt zichzelf daardoor 
van het rooster of de grill los. 

-
kers hebben het nadeel dat ze 
snel verbranden. Voorkom dit 
door de stokjes van tevoren 
een tijdje in een bakje met 
water te leggen.

Bewaren
Kies bij voorkeur een plaats laag 
in de koelkast, bijvoorbeeld vlak 
boven de groentelade. Dit is 
namelijk de koudste plek in de 
koelkast. 

Voorgaren
Het is verstandig om vlees met 
bot (bijvoorbeeld kippenpoten, 
-bouten of -dijen) voor te garen. 
Uiteraard is bij uw poelier een uit-
gebreid assortiment voorgegaarde 
producten verkrijgbaar.

Let op! Kip en kalkoen moeten 
altijd gaar worden geserveerd, 
ook al doet een naam als 
kalkoenbiefstuk anders vermoe-
den. Het vlees is gaar wanneer 
het ondoorschijnend wit is.

Lekkere marinades
Voor alle marinades geldt: hoe 
langer de marinade in het vlees 
kan trekken, hoe beter. Minimaal 
1 uur, 24 uur is optimaal. Bewaar 
uw gemarineerde vlees wel altijd 
afgedekt in de koelkast!

Oosterse marinade:
snufje (versgemalen) peper en 
zout, 2 teentjes knoflook, 1 tl 
gemberpoeder, 2 el limoensap 
en4 el ketjap. 

Citroenmarinade:
snufje (versgemalen) peper en 
zout, 1 fijngesnipperd sjalotje, 
1 teentje knoflook, 1 tl citroen-
rasp, 1 tl honing, 2 tl citroensap 
en 3½ el olijfolie.

Vraag uw poelier om advies voor 
een bijzondere en verrassende 
buitenmaaltijd.
Kijk voor meer informatie én het 
adres van de poelier bij u in de 
buurt op www.poelier.nl

Ingredienten
4-8 kant-en-klare kipshaslicks van uw poelier of metalen spiezen, 
kipfilets in blokjes, mini kipburgers en ontbeend kippendijvlees in 
stukjes, 4 el olie, rode en groene paprika, ui, 2 tl BBQ kruiden,
sauzen, salades, versgebakken stokbrood, aardappelen en fruit.

In de keuken
Aluminiumfolie om shaslicks af te dekken en BBQ schalen van folie, 
kwastje en BBQ bestek. 

Bereiding
Neem kant-en-klare shaslicks met kip of rijg verschillende kippro-
ducten aan spiezen, afgewisseld door stukjes paprika en ui. Bewaar 
ze tot gebruik in de koelkast. Bestrijk het vlees met een mengsel 
van de olie met de kruiden alvorens ze op het rooster te leggen. Zorg 
ervoor dat shaslicks regelmatig worden gekeerd en bak ze goudbruin 
en gaar. Lekker met diverse barbecuesauzen, salades, versgebakken 
stokbrood, gepofte aardappelen (van BBQ) en fruit als dessert.

Kipshaslicks van de BBQ

Ingredienten
Struisvogelvlees (afhankelijk van het aantal spiesen), paprika, ui, 
champignons, peper, zout, barbecuespiesen.

Bereiding
Snij het vlees in blokjes en peper deze naar smaak. Snij de groenten 
in grove stukken. Rijg het vlees aan een pen, afgewisseld door stukjes 
paprika, ui en in plakjes gesneden champignons. Bestrijk het vlees met 
olie alvorens ze op het rooster te leggen. Zorg ervoor dat de spiesen 
regelmatig worden gekeerd en bak ze tot het vlees rosé is.  Bestrooi na 
bereiding eventueel met wat zout.

Variatietip
Neem in plaats van struisvogelvlees, kangoeroe of wissel beide vlees-
soorten op één spies met elkaar af.

Spiesen van struisvogelvlees
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Midgetgolfclub Aalsmeer

Marrie Bonhof en Henk Slink 
winnen 8ste koppeltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
12 juli werd op de banen van mid-
getgolfclub Aalsmeer voor de 8ste 
maal het 12-uurs koppeltoernooi 
verspeeld. 
Deden vorig jaar slechts 11 koppels 
mee, editie 8 in 2008 bracht maar 
liefst 16 duo’s aan de start.  Mede 
door de groei van het aantal leden 
van de vereniging maar liefst 5 kop-
pels meer.
Om 10.00 uur was de aanvangstijd 
gepland. Edoch, het weer zat be-
paald niet mee. Regen kwam met 
bakken naar beneden zodat het nog 
een tijdje duurde eer echt goed de 
gang erin werd gezet. Pas rond half 
twaalf kon de laatste speler voor 
ronde 1 van start.
De startvolgorde bleef 6 ronden ge-
handhaafd, want eerder wegstarten 
op sterkte vergt te veel wachttijd. 
Na ronde 6 weerd er een maaltijd 
geserveerd. Soep, brood, kroket en 
een slaatje stond op het menu met 
een kopje koffie als toetje.
Nog twee finale ronden volgden op 
sterkte van de tussenstand. 
Eigenlijk waren er nog twee koppels 
in de race voor de eindoverwinning: 
koppel M. Bonhof.H. Slink en kop-
pel Monique Bonhof/Remon Ver-
veer met resp. 365 en 363 punten. 
Na 7 omlopen was de voorsprong 
van Bonhof/Verveer opgelopen tot 
3 punten.
Maar het kan verkeren: Ronde 8 
bracht voor het hele toernooi de 
beste koppelscre op het scorebord: 
een totaal van 54 slagen lever-
de Bonhof/Slink de eindzege. Duo 
Bonhof/Verveer benodigde 65 sla-
gen: een gat van 11 punten. Bohof/
Slink eindtotaal van 481, Bonhof/
Verveer als nummer 2 met 489, Els 

Tennisliefhebbers kijken uit 
naar vijftiende TVK Open 
Kudelstaart - Van 19 tot en met 
27 juli wordt in Kudelstaart het TVK 
Open voor dubbels gehouden. Dat 
betekent een week lang genieten 
van spannende tennispartijen, volop 
gezelligheid en lekkere hapjes.  De 
ballen worden geteld, het schema 
wordt opgesteld en het park mooi 
aangekleed. 
Over enkele dagen zal het aan de 
Bilderdammerweg in Kudelstaart 
bruisen van de activiteit. Voor de 
vijftiende keer alweer organiseert de 
Kudelstaartse tennisclub dit grote 
toernooi. Het toernooi is in de loop 

der jaren uitgegroeid tot een popu-
lair evenement bij sportliefhebbers 
en is een van de hoogtepunten van 
deze sportzomer. Renault Nieuwen-
dijk en Auto Benelux hebben zich 
opnieuw aan het toernooi verbon-
den als hoofdsponsor. 

Bijna 300 partijen
Zo’n 400 deelnemers zullen volgen-
de week bijna 300 partijen spelen, 
te beginnen op zaterdag 19 juli, uit-
mondend in ongetwijfeld spannen-
de finales op zondag 27 juli. Van laat 
in de middag tot ’s avonds laat zal 

op de zeven banen van TVK dage-
lijks worden gestreden door heren- 
dames- en mixparen in de catego-
rieën 3 tot en met 8. Het TVK-toer-
nooi is ver in de omtrek beroemd om 
de prachtige decoratie en de fantas-
tische keuken. Thema van dit jaar is 
Olympische Spelen, een thema dat 
de toernooicommissie ongetwijfeld 
heeft geïnspireerd tot een prachti-
ge aankleding en een verleidelijke 
menukaart. 
Kortom, wie zin heeft om leuke ten-
niswedstrijden te zien, lekker te eten 
en bekenden te ontmoeten komt 

Wedstrijdzeilen
Florence van Mierlo met team 
opnieuw Europees kampioen
Aalsmeer - In het Franse La Ro-
chelle werden afgelopen week de 
Europese Kampioenschappen in 
de J22-Klasse verzeild. La Rochel-
le bood een prachtig decor voor 
het evenement: Niet alleen is het 
de grootste jachthaven van Euro-
pa, maar ook  de grote stranden en 
de blauwe zee met veel stroming en 
de spreekwoordelijke Franse gast-
vrijheid boden alles om er een ge-
slaagd evenement van te maken. 
En een geslaagd evenement werd 
het voor het team van Florence van 
Mierlo met stuurman Jeroen den 
Boer en andere crewleden Sanne 
Botterweg en Martijn Punt. 
Zij wonnen vorig jaar het Europees 
Kampioenschap in Hoorn, werden 
tweede bij de wereldkampioen-
schappen in Durban en wonnen re-
cent onder meer opnieuw de North 
Sea Regattá in Scheveningen. Zij 
hadden heel wat te verdedigen en 
deden dat met de beste verdedi-

ging: de aanval. De eerste dag was 
er nog weinig wind met veel stroom 
en werd met een eerste plek beze-
geld. De tweede dag was de wind er 
bijna uit en werd een vierde plaats 
gezeild. 

Maar de derde en vierde dag wer-
den al beslissend met in totaal vijf 
overwinningen, waarvan één met 
zeer grote voorsprong, waardoor de 
nummers twee en drie nog geldig 
konden finishen en de rest van het 
veld te laat achter de winnaar lag en 
door de tijdslimiet niet meer geldig 
kon finishen. 
Op de slotdag was een derde plek 
genoeg voor de titel. De Nederlan-
ders Menno Bron en Kasper Kieft 
werden tweede en derde in het to-
taalklassement.

v.d. Stroom/Tom Pardaans eindig-
den op de derde plaats met 498.
Als prijzen werden waardebonnen 
voor aanschaf van midgetgolfmate-
riaal uitgereikt. 
Het was toen al ruim half tien in de 
avond. Dus de 12 uur waren weer 
aardig verbruikt.
De beste individuele scores kwamen 
op naam van Marrie Bonhof: 2 maal 
een omloop van 25 slagen. Ook dat 
werd met een ballenbon beloond. 
Het gelegenheidsduo Joke van He-
teren/Ria Blokzijl kon dankzij een 
totaal van 713 punten de aanmoedi-
gingsprijs in ontvangst nemen.
Beste spelers van de dag over 8 om-
lopen: Wederom Marrie Bonhof, sa-

men met Remon Verveer 238 sla-
gen. Een gemiddelde iets onder de 
dertig per ronde. Henk Slink en Tom 
Pardaans deelden de derde plaats 
met een totaal van 243 slagen.
Gelukkig bleef het weer in de loop 
van de dag op peil en hoefden er 
geen stops te worden ingelast. Een 
geslaagd evenement met een goe-
de opkomst kan weer in de annalen 
worden bijgeschreven.
IJs en weder dienende in 2009 edi-
tie 9 van dit leuke midgetgolfeve-
nement, wat ook bij diverse andere 
verenigingen gretig navolging krijgt. 
Aankomend weekend is er name-
lijk ook in Ridderkerk een dergelijk 
toernooi gepland.

Wie wordt de tegenstander?
Loting Europacup voor 
FIQAS op 22 juli
Aalsmeer - De loting voor de eerste 
ronde in het Europese Cup Winners 
Toernooi, waaraan de heren van FI-
QAS Aalsmeer als nationale beker-
winnaar mogen deelnemen, is op 
dinsdag 22 juli aanstaande. De te-
genstander wordt één van de vol-
gende zeven ploegen: Vive Kielce 
uit Polen, Chocolate Boys uit Est-
land, Panellinios AC uit Griekenland, 
HC Sutjeska Niksic uit Montenegro, 
SPE Strovolos uit Cyprus, ASA Tel 
Aviv uit Israël en HBC Bascharage 
uit Luxemburg. De wedstrijden in de 
eerste ronde worden gespeeld in de 
op 6 en 7 september en 13 en 14 
september.  

Serge Rink is terug 
Cirkelspeler Serge Rink zal het ko-
mend seizoen weer uitkomen voor 
FIQAS Aalsmeer. In 2005 ging hij, 
na vijf jaar in Aalsmeer te hebben 
gehandbald en vele successen met 
de ploeg te hebben behaald, terug 
naar zijn oude club Internos, dat uit-
komt in de eerste divisie. Nu, drie 
jaar later, heeft Serge aangegeven 
toch graag weer op het hoogste ni-
veau te willen handballen en FIQAS 
Aalsmeer is dan ook erg blij met zijn 
terugkeer. 
De komst van Rink wordt gezien 
aan versterking en aanvulling van 
de huidige spelersgroep.     

Vierde Haarlem Night Skate 
Streek - Op woensdag 23 juli gaat 
de vierde Haarlem Night Skate van 
dit seizoen van start. Dit jaar zijn 
er net als in 2007 zeven skatetoch-
ten die een grote groep skaters, de 
mooiste plekken en het beste asfalt 
van Haarlem en omstreken laat zien. 
De derde Haarlem Night Skate op 9 
juli jl ging helaas vanwege de regen 
niet door. 
Aan het thema van de vierde Haar-
lem Night Skate zal het dan ook 
niet liggen: Tropicana. De organisa-
tie verwacht op 23 juli dat de deel-
nemers weer compleet met hu-
la-rokjes, Hawaï-slingers en in fel-
le kleuren aan de start zullen staan. 
Sinds 2006 wordt er aan elke Haar-
lem Night Skate een thema verbon-
den. De route voert de skaters via 
de Waarderpolder onder meer rich-
ting Schoteroog. 
De start is om 20.00 uur bij de Kunst-
ijsbaan Kennemerland en deelname 
is gratis.
 De route is ongeveer 20 kilometer 
lang en halverwege wordt gepau-
zeerd. 

Als het regent of het wegdek nat is, 
gaat de tocht niet door. Via www.
haarlemnightskate.nl worden de 
laatste weersontwikkelingen en het 
al of niet doorgaan van de tocht be-
kend gemaakt. 
Ondanks het niet al te hoge tempo 
is de Haarlem Night Skate bedoeld 
voor gevorderde skaters. Deelne-
mers moeten goed kunnen sturen 
en remmen en niet schrikken van 
slecht wegdek, bruggen of paaltjes. 
Elke deelnemer wordt dringend ge-
adviseerd voldoende bescherming 
te dragen tijdens de tocht: knie-, 
pols- en elleboog-bescherming en 
een helm. 
De tochten worden georganiseerd 
in samenwerking met de gemeente 
Haarlem, Sport Support Haarlem en 
politie Kennemerland. 
Samen met de vrijwillige gecerti-
ficeerde verkeersregelaars van de 
Haarlem Night Skate wordt gezorgd 
dat het peloton veilig de route kan 
skaten. 
Kijk ook op www.haarlemnightska-
te.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 13 
juli konden de deelnemers aan het 
Dutch Flower All Out tennistoernooi 
gedurende de hele dag lekker bui-
ten spelen! 
Een mooie afsluiter van het toer-
nooi, met een gezellige barbecue in 
het zonnetje! Tijdens het open toer-
nooi was de zon overigens soms ver 

te zoeken! De deelnemers hebben 
een aantal keren naar binnen moe-
ten uitwijken vanwege fikse regen-
buien. 
Ondanks het tegenvallende weer 
kijken het bestuur en de deelne-
mers terug op een succesvol toer-
nooi, met in totaal 353 deelnemers, 
in 25 onderdelen en 314 gespeelde 

wedstrijden. Alles onder leiding van 
Devin Hoogervorst met zijn com-
missie. 
GD 8 
Monique Joshua
Fred Kok, Diana v Kessel, Laurens 
v. Kessel.
DD 8 
Nicolette Poortvliet, Monique Stok-
man, Monique Joshua, Ineke v. 
Zwieten.
HD 8 
Maurice Brancart, Tobias Idsinga, 
Ton v/d Bilt, Bert Kruijsman.
DE 8 
Monique Brouwer, Michelle Krijnen.
HE8 
Arthur Leijgraaff, Robert Tates.
GD 7 
Barbara Vreken, Stefan Romkema, 
Sandra Postma, Henk v. Berkel.
DD 7 
Cynthia Bisschop, Heidi Tilburg, 
Mascha v. Diemen, Margot Lam-
booy.
HD 7 
Martijn Los, Teun Los, Koen Bakker, 
Joris Bakker.
DE 7 
Mariska Bus, Nouchka Schweiger.
HE 7 
Erwin Kok, Rob v. Rijn.
GD 7 35+ 
Sylvia Blauwhoff, Louis Blauwhoff, 
Claudia Lenk, Edwin Broekhuis.
DD 7 35+ 
Sylvia Blauwhoff, Mieke Ammerlaan, 

Trudy Steenkamp, Anke de Wit.
HD 7 35+ 
Rob v. Rijn, Marco Broekkamp, 
Frans de Bies, René Maarse.
GD 6 
Madelon Hulsbos, Klaas Visser, Kim 
v. Neijenhof, Dennis Janmaat.
DD 6 
Kim v. Neijenhof, Britt Visser, Ange-
la Bus, Mariska Bus.
  
HD 6 
Jos Glasbergen, Marinus Kuite, Pe-
ter v. Gijlswijk, Dennis Janmaat.
DE 6 
Tanya Elzas, Yvette Laduk.
HE 6 
René Selier, Martijn Verbeek.
GD 6 35+ 
Marianne Meijer, John Queijsen, 
Yvonne Bus, Karel Bus.
HD 6 35+ 
M. van Heese, Marco Hooiveld, Leo 
v. Luling, Martin Moolhuijsen.
GD 5 
Marleen v/d Goot, Peter Helder, Li-
sette Vooges, Michel Schavemaker.
DD 5 
Monique Meering, Astrid Verhoef, 
Marleen v/d Goot, Yvette Laduk.
HD 5 
Jorrit Hertsenberg, Gerwin Pouw, 
Richard v/d Berg, Jaco v. Zijverden.
DE 5 
Tanja Elzas, Yvette Laduk.
HE 5 
Martijn v. Dongen, Rob Broekhof.

Zonnige afsluiting van het 
Dutch Flower All Out Open!

Ouderen genieten volop van 
vakantie Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op dit moment verblijft 
er een groep van 39 ouderen en 4 
leiding in hotel De Bergse Bossen in 
Driebergen. 
Vanaf zaterdag geniet deze en-
thousiaste groep van vele activitei-
ten en uitstapjes. De vakantiegan-
gers wandelen in de mooie bossen, 
maakten een fietstocht van 30 kilo-
meter langs verschillende kastelen 
en genoten van een prachtige bus-
rit over de Utrechtse Heuvelrug en 
de Veluwe.

Elke dag is er aandacht voor het 
thema ‘Ommekeer, Ommekaar’. “Het 
is hier heerlijk en er staat ons nog 
meer te wachten. Het hotel is prima, 
het eten smaakt uitstekend en het 
weer is tot nu toe goed.
Zaterdag 19 juli verwachten wij 
om 14.30 uur weer terug te zijn in 
Aalsmeer op het plein bij zwembad 
De Waterlelie aan de Dreef”, laten 
Elise Moolhuijsen, Yvonne Lamers, 
Loes en Jaap van Leeuwen van de 
leiding weten.

Winnaar Martijn van Dongen in de categorie heren 5.
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Recordtijd bij Florimex Baanloop
Aalsmeer - Ondanks stevige re-
genbuien waren er op woensdag 
9 juli maar liefst 61 hardlopers en 
hardloopsters naar de atletiekbaan 
van AV Aalsmeer gekomen voor de 
maandelijkse Florimex 5km baan-
loop. Het was gezellig druk en de 
omstandigheden waren goed te 
noemen. Weinig wind, een graad 
of 15 en lichte regen.  Het start-
schot werd gegeven door de Ge-
rard van Looy, de startofficial van 
AV Aalsmeer en bij de finish ston-
den zoals altijd een aantal juryleden 
die de gelopen rondjes bijhouden 
en de tijden van de lopers exact re-
gistreren.
De snelste hardloper was, net als 
vorige maand, Michael Woerden. 
Deze 32-jarige atleet van de Veen-
lopers uit Mijdrecht finishte in de 
prima tijd van 16:20. Alle aandacht 
ging vanavond echter uit naar Ada 
Habes die vooraf  had aangekon-
digd een poging te doen om snel-
ler te lopen dan het huidige Neder-
lands Record in haar leeftijdsklasse. 
De dame die in februari Nederlands 
Kampioen 70+ werd in Schoorl in 
een nieuw Nederlands Record van 
54:24 en een maand later in Alphen 
met een tijd van 2:00:57 het Neder-
lands Record op de 20km verbeter-
de ging goed van start. De gehe-
le wedstrijd regende het maar Ada 
liep geconcentreerd haar rondjes en 
kwam na 26 minuten en38 secon-
den moe maar voldaan over de fi-
nish. Helaas voor Ada is de Florimex 
Baanloop geen officiële wedstrijd 
en ofschoon zij 19 seconden snel-
ler was dan het Nederlandse Record 
leverde deze prestatie geen vermel-
ding in de ranglijsten van de Atletie-
kunie op. Dit laatste lijkt -gezien de-
ze uitstekende prestatie- een kwes-
tie van tijd. Op woensdag 13 au-
gustus staat de volgende baanloop 
weer op de agenda. 
Ook zin om een keer mee te doen? 
Kom gerust eens langs. Inschrij-
ving staat open voor eenieder. Kos-
ten 2 euro. Aanvang 20.00 uur in de 
Sportlaan 43. Voor meer informatie: 
www.avaalsmeer.nl.
De volledige uitslag:
Michael Woerden 16:20
Marcel Pool 17:22

Frans Woerden 17:27
Fred Hazeleger 17:28
Ricardo van ‘t Schip 17:43
Theo van Rossum 18:29
Rene van der Meer 18:49
Dave Hoogwout 18:55
Johan Baas 18:57
John ‘t Hoen 19:05 PR 
Marianne van der Linde 19:13
Gustaaf Weber 19:17
Martin Heruer 19:26
Dik van der Stelt 19:31
Jan Mulder 19:35
Jacques Verhoef 19:35
Dick Verhoef 19:44
Fred van Rossum 19:51
Gerard Albers 19:54
Toon Ligtenberg 19:58
Ron Wijnands 19:59
Ralph van Langen 20:12
Harry Schoondijk 20:29
Kees Eigenhuis 20:40
Arjen Koopstra 20:41
Marcel van Iterson 20:43 PR
John Verheyen 20:46
Derk Jan Broekema 20:50
John Celie 20:54
Els Raap 21:02
Arnold van Velthoven 21:29
Julitta Boschman 21:30
Jos Snel 21:32
Peter Akerboom 21:37
Chiel Hoek 21:38
Mirjam Colijn 21:40
Jarcha van Dijk 21:52
Kees Hoek 21:53
Peter van Wouwe 21:57
Marvin Chin 21:59
Rene Spitteler 22:19
Marjan van Ginkel 22:24
Jos van ‘t Schip 22:40
Cedar Spaargaren 22:57
Remco van Eftrik 23:19
Reinier van Oene 23:40
Herman van ‘t Schip 23:56
Anton Schuurman 23:58
Gustaaf Roordijk 24:25
Sepp Nick 24:30
Peter Velthuis 24:36
Rick Sollman 25:18
Piet van Langen 25:41
Sharon van Nieuwstadt 25:46
Jan Bruine de Bruin 25:47
Gemma Terpstra 25:56
Piet de Boer 26:08
Wim Zandvliet 26:22
Ada Habes 26:38
Gerrit van der Steeg 32:50

Laatste inschrijvingskans!
Watertorentoernooi bij 
tennis-2-tennis
Aalsmeer - Ondanks dat Tennis-
2Tennis al meer inschrijvingen heeft 
voor het Watertoren-tennistoernooi 
dan vorig jaar, is toch de inschrij-
vingsperiode met een paar dagen 
verlengd. De organisatie mist nog 
een aantal vaste deelnemers en 
heeft verder verschillende telefoon-
tjes en mailtjes binnen gekregen met 
de vraag of men zich nog steeds kan 
inschrijven ondanks dat de inschrij-
vingsdatum is verstreken. Omdat de 

vereniging alleen inschrijvingen via 
de website verwerkt is besloten de 
inschrijvingsdatum te verlengen tot 
aanstaande woensdag. Maar dit is 
dan ook de uiterste datum! 

Het toernooi wordt gehouden van 
28 juli tot en met 3 augustus, met als 
voorweekend 26 en 27 juli, bij Rac-
ket Sport in de Beethovenlaan. In-
schrijven kan via de website www.
tennis2tennis.nl.

Exotic Green Autorally in West-Brabant

Erik en Jalmar doen goede 
zaken voor titelstrijd
Aalsmeer - - Erik Wevers en Jal-
mar van Weeren hebben goede za-
ken gedaan voor hun positie in het 
Rallyclinic Dutch Open met een ze-
ge tijdens de Exotic Green Rally. De 
winst kwam geen moment in gevaar 
voor de man uit Markelo en zijn na-
vigator uit Aalsmeer. Het ontbreken 

van Mark van Eldik zorgde ervoor 
dat de verwachte titanenstrijd tus-
sen de snelste mannen van Neder-
land geen doorgang vond. Toch lie-
ten Wevers en Van Weeren niets aan 
het toeval over, immers met Jas-
per van den Heuvel, Dirk Boers en 
teamgenoot John Temmink, was er 

ten Wevers en Van Weeren zich op 
voor de avondproeven, de beruch-
te nacht van Achtmaal. “We moe-
ten wel een stevig tempo aan blijven 
houden. Als je teveel terugneemt 
zijn foutjes zo gemaakt”, overpeins-
de Jalmar van Weeren het plan voor 
de avond. Op de tweede doortocht 
van de beroemde KP de Hel door 
Achtmaal werden de mannen even 
op de feiten gedrukt. Een klein mo-
mentje van onachtzaamheid en de 
Ford Focus RS WRC 06 stond ach-
terstevoren. En even later sloeg de 
auto even af. 
Toch liep de voorsprong op Boers en 
Van den Heuvel na zestien van de 
achttien proeven van de eerste dag 
op naar meer dan twee minuten. 
“We moeten zorgen dat we de con-
centratie vasthouden. Het is zaak 
een goed tempo te zoeken zon-
der concentratie te verliezen”, vond 
Erik Wevers dan ook. Het moment-
je op de Hel zorgde er wel voor dat 
hij weer volledig geconcentreerd de 
laatste twee proeven aflegde om 
met een grote buffer op Van den 
Heuvel en Boers te kunnen genie-
ten van een korte nachtrust. 
De zes resterende proeven van de 
zondag reden Wevers en Van Wee-
ren opnieuw in een hoog tempo, 
zonder al te veel risico’s te nemen. 
Dat het tempo van de Ford Focus RS 
WRC 06 heel hoog lag, blijkt uit het 
feit dat Wevers 21 van de 23 verre-
den proeven wist te winnen. “Echt 
heel spannend was het inderdaad 
niet, maar we hebben er toch echt 
voor moeten gaan. Het ontbreken 
van strijd zorgde er wel voor dat ik 
behoorlijk wat tijd per proef liet lig-
gen”, analyseerde Wevers zijn pres-
tatie. 

nog concurrentie genoeg over. Ge-
concentreerd werd de eerste bou-
cle van vier proeven afgelegd. Bij te-
rugkeer op het serviceterrein was 
de voorsprong op Dirk Boers al op-
gelopen naar bijna driekwart mi-
nuut. Vier proeven later was het al 
anderhalve minuut. En dus maak-

Atletiek: AV Aalsmeer
Pr’s voor Erwin en Jordi bij 
Mondo Keien Meeting in Uden 
Aalsmeer - Zaterdag 12 juli is in 
het Brabantse Uden de Mondo Kei-
en Meeting gehouden, een interna-
tionale atletiekwedstrijd, onderdeel 
van het KNAU baancircuit.
Vier atleten van AV Aalsmeer, te we-
ten Erik Witpeerd, Jasper Bras, Er-
win Koopsta en Jordi Baars, namen 
deel aan deze wedstrijd. Erik, die 
onlangs nog een zilveren medaille 
behaalde bij het NK voor masters, 
kwam bij het hoogspringen tot een 
hoogte van 1.70 meter. 
Met deze hoogte was hij nog niet 
helemaal tevreden, maar het sprin-
gen zelf gaat steeds beter. 
Jasper liep een 400 meter horden 

waar hijzelf niet echt tevreden over 
was. Desondanks was zijn tijd van 1 
minuut en 02.76 seconde nog heel 
behoorlijk.
Erwin liep een goede 800 meter, 
echter zijn zeer snelle start moest 
hij op het einde wat bekopen. Toch 
mocht hij met een nieuw persoonlijk 
record van 2 minuten en 02.25 se-
conde zeker tevreden zijn. 

Ook Jordi liep een goede wedstrijd 
en hoewel hij bij de 1.500 meter ge-
hoopt had op een nog iets snellere 
tijd mocht ook hij best tevreden zijn 
met zijn nieuwe persoonlijke record 
van 4 minuten en 12.17 seconde.

Erwin Koopstra met nummer 934 zette een persoonlijk record neer.

Jordi Baars met nummer 453 liep een goede wedstrijd.

Jasper Bras met nummer 440 was na afloop niet tevreden over zijn prestatie.

Vakantietip voor jong en oud
Midgetgolf sport voor iedereen
Aalsmeer - De zomervakantie is 
begonnen en bij mooi weer is niets 
leuker dan lekker naar buiten gaan. 
Bij heel mooi weer is een duik ne-
men in het zwembad een heerlij-
ke verfrissing, echter niet zolang de 
temperatuur nog aan de lage kant 
blijft. Maar naar buiten en sportief 
aan de slag kan ook op andere lo-
caties in Aalsmeer. De kleinste in-
woners kunnen zich naar hartelust 
vermaken in de kinderboerderij in 
de Hornmeer. Boerenvreugd heeft 
een zandbak, schommels en diverse 
klim- en klauterrekken. Bovendien 
zijn de kippen, konijnen en onder 
andere geitjes gek op aandacht van 
kinderen. Voor de iets oudere jeugd 
is de ook aan de Beethovenlaan ge-
legen midgetgolfbaan een aanrader. 
De baan kent achttien holes en is 
gevestigd in een prachtige groene 
omgeving met veel bomen en strui-
ken. Natuurlijk wordt voor de lol ge-
speeld, maar nagenoeg iedereen 
telt na afloop de punten op en kijkt 
naar het scorebord hoe de prestatie 
omschreven wordt. Is er matig ge-
speeld of juist heel goed? 
En wie na een middagje midgetgol-
fen met vrienden of familie hele-
maal de smaak te pakken heeft, kan 

lid worden van de midgetgolfclub 
Aalsmeer. Voor de leden van deze 
club is midgetgolfen niet zomaar 
een spelletje. Er wordt competitie 
gespeeld op zowel de eigen baan 
als op andere banen in het district 
West. Ook worden er op de baan 
in Aalsmeer diverse toernooien ge-
organiseerd, voor zowel wedstrijd-
golfers als recreanten. Midgetgolf-
club Aalsmeer is een actieve vereni-
ging en nieuwe leden worden warm 
welkom geheten. Op de woensdag 
heeft de vereniging haar clubavond. 
Vanaf 19.00 uur is de kantine ge-
opend. U/jij bent welkom. Voor de 
mogelijk nieuwe leden liggen sticks 
en een setje ballen klaar, zodat eerst 
uitgeprobeerd kan worden of mid-
getgolf inderdaad dé nieuwe sport 
voor u/jou is. 
Geen tijd, geen ambitie, maar wel 
zin in een ongedwongen middag-
je sportief een balletje slaan? Ook 
dat kan uiteraard. In de maanden 
juli en augustus is de midgetgolf-
baan in de Hornmeer dagelijks ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tevens van 19.00 tot 21.00 
uur. Vast en zeker dat deze vakan-
tietip bij jong en oud in de smaak 
valt. Veel plezier!

P.V. De Telegraaf
Duif John van Duren de 
snelste in wedvlucht
Aalsmeer - Zaterdag 12 juli is al-
weer de vierde jonge duivenvlucht 
vervlogen. Er waren 738 duiven in-
gekorfd waaronder ook een aantal 
‘Belgen’. Met een w.z.w. wind werd 
het een vlot concours. In een goed 
kwartier waren de prijzen verdiend. 
De snelste was deze keer van John 
van Duren.
 Met een snelheid van ongeveer 90 
kilometer per uur bezorgde dit duif-
je zijn baas de eerste prijs plus de 
bloemen. In het voorjaar gaat er 
een aantal leden van De Telegraaf 
naar de duivenmarkt in het Belgi-
sche Lier. Daar wordt dan een flink 
aantal jonge duiven gekocht. Bij te-
rugkomst in Aalsmeer worden deze 
Belgen onder de liefhebbers verloot. 
Tijdens de jonge duivenvluchten 
worden er aparte Belgen wedstrij-
den georganiseerd. De snelste Belg 
geeft recht op een pakket Belgische 
bieren of bonbons. Heel toepasse-
lijk! Aan het einde van de vluchten 
worden de behaalde punten opge-
teld en de Belg met de hoogste sco-
re wint ook nog een leuke geldprijs. 
Een heel leuk initiatief waar ieder-
een lol aan beleeft. De snelste Belg 
deze week werd geklokt door Comb. 
Wiersma en Zon.

De volledige uitslag:
1. J. v. Duren. 2. J. Spook. 3. Comb. 
Wiersma en Zn. 4. C. v. Vliet. 5. Hespe 
en Spook. 6. A. v.d. Wie. 7. V. Leeu-
wen/v. Grieken. 8. Comb. v. Ackooy. 
9. P. v.d. Meyden. 10. D. Baars. 11. 
M. de Block. 12. R. Koers. 13. Th. v.d. 
Wie. 14. J. v. Dijk. 15. G. v.d. Berggen. 
16. J. Vijfhuizen. 17. J. Kluinhaar en 
dr. 18. A.W. Kok.

Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet 10.602 pnt
2. Oerlemans Confectie 9.903 pnt
3. Zuivelsp. Langelaan 9.865 ont
4. A.A. Sloopwerken 9.627 pnt
5. Bosman Kassenbouw 8.583 pnt

Jo Kok wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag 
wordt er gekaart in het Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. Af-
gelopen donderdag is het klaver-
jassen gewonnen door Jo Kok met 
5399 punten, gevolgd door Maar-
ten Jongkind met 5313 punten. De 
derde plaats was voor Piet van As 
met 5132 punten en de vierde voor 
Daan Sandee met 5078 punten. Bij 
het jokeren is Gré Bon op de eer-
ste plaats geëindigd met 31 pun-
ten en tweede werd Saar Looy met 
35 punten.

Nieuw clubrecord 
voor Eva van Ee
Aalsmeer - Op woensdagavond 9 
juli was het ondanks het natte weer 
druk tijdens de tweede avondinstuif 
van Leiden Atletiek in Leiden. D-ju-
nior Eva van Ee liep een 1500 meter 
bij de oudere C-junioren en deed dit 
uitstekend. Eva finishte als tweede 
in een nieuw persoonlijk en clubre-
cord van 5.15.60 minuten.

Wakeboardclinic voor jeugd
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
19 juli wordt er een wakeboard cli-
nic voor de jeugd georganiseerd 
bij de WSVA in Aalsmeer, mits de 
weersomstandigheden het toelaten. 
De dag start om 8.30 uur en duurt 
tot circa 16.30 uur. 
Bij regen of teveel wind, waardoor 
het wakeboarden ook niet leuk is, 
zal het evenement afgelast worden. 

Op de website wordt vrijdagavond 
18 juli tussen 20.00 en 21.00 uur 

de clinic definitief doorgaat.
Onder leiding van bekwame in-
structeurs mogen de jeugdige deel-
nemers deze dag drie sets wake-
boarden. 
Deelname kost 30 euro. Aanmelden 
kan op de site. Broodjes voor de 
lunch en limonade zijn bij de prijs 
inbegrepen. 
Wie aan het einde van de dag nog 
energie over heeft, kan nog een 
rondje mee op de banaan! Meer in-
formatie: www.wsva.nl.
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Veilig en voordelig op vakantie
In de zomer stappen zo’n vijf miljoen Nederlanders in de auto op weg naar 

hun vakantiebestemming. Dat is al gauw een paar dagen rijden met een 

zwaar beladen auto of met een caravan. Wel zo prettig om dat comforta-

bel, veilig en voordelig te doen. U kunt de kans op pech onderweg sterk 

verminderen door vooraf uw auto na te (laten) kijken. Dat kan bij de dea-

ler of uw garage. Een laatste check kan op weg naar uw vakantiebestem-

ming op zes plaatsen bij de grens met België of Duitsland.

Geef uw auto (en caravan) 
een vakantiecheck
Voordat u vertrekt naar uw vakan-

tiebestemming, is het goed om een 

afspraak te maken bij uw dealer of 

garage (bijvoorbeeld van de BOVAG) 

voor een vakantiecheck. De vakman 

controleert de auto of caravan dan 

op een aantal belangrijke aspecten 

om de vakantie zonder pech door te 

komen. Daarbij zal hij letten op de 

volgende onderdelen:

werkende ventilator en radiateur 

zorgen dat de motor het ook bij 

hoge temperaturen volhoudt.

-

servloeistof.

de bijbehorende stroomvoorzie-

ning, als u een caravan of andere 

aanhanger heeft.

-

set.

kwaliteit van de remvloeistof.

wiellagers, oude gasslangen en de 

technische staat van de caravan.

Houd de spanning erin ...
Een bijzonder onderdeel van de va-

kantiecheck vormen de banden. Zorg 

dat uw banden de juiste spanning 

-

spanning is gevaarlijk: u heeft minder 

grip op de weg, een langere remweg 

en een grotere kans om te slippen. 

Bovendien is het brandstofverbruik 

hoger, de banden slijten sneller, u be-

last het milieu meer en rijdt minder 

comfortabel. 

De banden op spanning brengen kan 

bij de garage, de bandenspecialist 

of natuurlijk bij het tankstation. De 

meeste tankstations hebben appara-

tuur om de bandenspanning te meten 

en de banden bij te vullen. U vindt de 

juiste bandenspanning op een sticker 

in de deurstijl aan de chauffeurszijde, 

aan de binnenkant van het tankklepje 

of in het instructieboekje van uw 

auto of caravan. Meet de bandenspan-

ning als u minder dan drie kilometer 

heeft gereden of wacht eerst 15 mi-

nuten voor het meten van de span-

ning. Tijdens het rijden worden de 

banden warm waardoor de spanning 

oploopt. Breng de banden op de voor-

geschreven (hoogste) spanning van 

een beladen voertuig. Vergeet niet 

om ook de banden van de caravan of 

andere aanhanger en het reservewiel 

te controleren.

Houd de caravan in balans
Essentieel voor de caravan is de ba-

lans. Door het verkeerd beladen kan 

de stabiliteit verminderen en kan de 

je dat? 

Een paar tips van de ANWB:

-

in de caravan, zo dicht mogelijk 

bij de as.

de linker- en de rechterzijde van 

de caravan.

de auto.

-

van niet meer weegt dan maxi-

maal 75% van het gewicht van de 

beladen auto.

-

komst.

Deze vindt u terug in het instruc-

tieboekje van de caravan.

-

terop, maar in de caravan.

Kies voor Het Nieuwe Rijden
Autorijden kan voordeliger, veiliger, mi-

lieuvriendelijker en comfortabeler, als u 

-

mee veel brandstof en zorgt ervoor dat 

de auto minder CO2 (verantwoordelijk 

voor het broeikaseffect) uitstoot. 

Het Nieuwe Rijden voor caravans:

-

in de gaten of de motor de lage toeren-

tallen aankan, met name in heuvelach-

tig of bergachtig gebied. Vuistregel is: 

als het gaspedaal niet verder dan 1⁄2 

tot 3⁄4 hoeft te worden ingetrapt is 

het goed, anders is het verstandig om 

een versnelling terug te schakelen.

De laatste check
voor de grens
Op weg naar uw vakantiebestemming 

ANWB/ Wegenwacht en Veilig Verkeer 

laatste technische check aan uw auto 

laten uitvoeren door de Wegenwacht 

en uw caravan laten wegen door ANWB 

Caravanadvies. Vredestein voert samen 

uit en brengt uw banden op de juiste 

spanning. Ook ontvangt u actuele in-

formatie over de verkeerssituatie in het 

buitenland. U kunt hier niet terecht 

voor (achterstallig) onderhoud en repa-

raties van uw auto, aanhanger of cara-

en niet verbaliserend.

Tips voor Het Nieuwe Rijden
Schakel zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren.

laat dan tijdig gas los en laat de auto in de versnelling van dat moment uitrollen.

boordcomputer.

De service-infopunten zijn geopend van 6.30 uur tot 13.00 uur.
U vindt ze op de volgende locaties:

A7 grens Duitsland  P

A12 grens Duitsland  P  Oudbroeken
A16 grens België  P  Hazeldonk
A67 grens Duitsland  P

A2 grens België  P  Knuvelkes
A12 grens Duitsland  P  Oudbroeken
A16 grens België  P  Hazeldonk

Initiatiefnemers
-

sten), ANWB, Veilig Verkeer Neder-

-

sen u een veilige en voordelige reis! 

Kijk dan op www.hetnieuwerijden.nl. 

Of zoek op de site www.anwb.nl op 

’rijden met de caravan’.

Breng de banden op de voorgeschreven (hoogste) spanning van een beladen 

voertuig.

Bij de service-infopunten ontvangt u advies over uw auto en/of caravan voordat u op vakantie gaat.
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Aalsmeer - René van Druten heeft 
een aantal foto’s van zijn tuin in de 
Begoniastraat 25 gestuurd naar de 
krant. Hij schrijft: “Eigenlijk is het de 
tuin van mijn vrouw, die hem ver-
zorgt en onderhoudt. Ondanks dat 
ze in een elektrische rolstoel zit en 
allergisch is voor insektenbeten, 
probeert ze wel de tuin elke dag 
even een half uur te onderhouden, 
of het nu zomer of winter is. De tuin 
is ook in de winter een genot om te 
aanschouwen. Er staan ook winter-
harde planten in. Rozen , een peren-
boom, seringenboom, hortensia’s, 
yucca’s (voor het eerst in twee jaar 

in bloei) en een kersenboom staan 
onder andere in onze tuin. Voor an-
dere planten moet u bij mijn vrouw 
zijn, ik kan ze zo niet benoemen.”
Er gaat bijna geen week voorbij of 
er worden wel planten gekocht. De 
vogels hoeven in de zomer en de 
winter niet te verhongeren, aan de 
schuur hangen diverse plankjes en 
afdakjes, waar brood, rijst en vet-
bollen worden neergelegd. Mussen, 
koolmeesjes, spreeuwen en laatst 
zelfs een gaai weten de tuin in de 
Begoniastraat moeiteloos te vinden.
Een prachtige tuin die met liefde is 
aangelegd en wordt verzorgd!

Aalsmeer - De familie Plantinga uit 
Tartinihof 14 is trots op hun tuin, en 
terecht. Sinds vorig jaar juli woont 
de familie in Aalsmeer. Na het in-
richten van het huis, is gelijk een 
aanvang gemaakt met de tuin. “We 

begonnen met een grote lap gras en 
zand en we zijn trots op wat we nu 
hebben bereikt.” Bijgaande foto’s la-
ten het begin en het prachtige eind-
resultaat zien.

Aalsmeer - De familie van den 
Broek van de Aalsmeerderweg 363  
stuurden twee foto’s voor de tuinen-
wedstrijd naar de Meerbode. Eén 
geeft een zonnig doorkijkje, de an-
der toont de vijver en beeldjes naast 
de prachtig bloeiende rododendron.  
Een heerlijke tuin om in te verblijven 
en te genieten van alles wat de na-
tuur biedt!

Aalsmeer - Emiel en Hanny Bunck 
wonen in Seinpost op nummer vijf-
tien en zijn ook terecht trots op hun 
gezellige en goed onderhouden 

tuin. Het terras leent zich prima voor 
feestjes en deze worden dan ook re-
gelmatig gegeven. Bedankt voor de-
ze vrolijke bijdrage!


