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Miele specialist

Eigen technische dienst
Wilt u op uw vakantieadres het plaatselijk
nieuws niet missen?
Elke donderdagmiddag
vanaf 13.00 uur
kunt u terecht op

Wellant college ‘kopje kleiner’
Aalsmeer - Een aanvang is gemaakt met het slopen van een deel
van de gebouwen van het Wellant college in de Jac. P. Thijsselaan. Als deze werkzaamheden voltooid zijn, en dit gaat behoorlijk snel,
gaat nieuwbouw gepleegd worden.
Een pand van iets meer dan 1.400
vierkante meter gaat gerealiseerd
worden aan het gebouw dat blijft

staan. Ook krijgt het Wellant college
een nieuwe sportzaal van ongeveer
1.000 vierkante meter. De nieuwbouw van de school moet voldoen
aan strikte geluidswerende maatregelen en dit heeft natuurlijk alles
te maken met Schiphol. “De nieuwbouw biedt uitstekende mogelijkheden eigentijds onderwijs te blijven
verzorgen”, aldus het bestuur. De

voltooiing is over een jaar gepland.
Als de bouw volgens schema verloopt, kunnen de eerste leerlingen
in juli 2010 hun vernieuwde school
betreden. Komend schooljaar wordt
les gegeven in de gebouwen die
blijven staan en de dependance in
de voormalige Populier-school, iets
verder op in de Thijsselaan, blijft in
gebruik.

www.meerbode.nl

Kluis niet open
Aalsmeer - Op vrijdag 10 juli rond
drie uur in de nacht is ingebroken
bij een bedrijf aan de Lakenblekerstraat. In het kantoor hebben de inbrekers geprobeerd de kluis te openen. Duidelijk was zichtbaar dat er
geknoeid is met het cijferslot. De
kraak is mislukt, de kluis is dicht gebleven. Overigens hadden de dieven
bij opening vast vreemd opgekeken.
De kluis wordt namelijk dagelijks
geleegd.
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Gemeente: “Maak bezwaar op
aanslag precariobelasting!”
Aalsmeer - Vorige week hebben
enkele Aalsmeerse organisaties en
verenigingen een ingezonden brief
naar de weekbladen gestuurd over
de precariobelasting. Hoewel het
college van B&W al in gesprek was
met enkele organisaties over dit
probleem, hierbij ook nog een officiële reactie. De gemeente wil benadrukken dat zij blij is met alle evenementen in Aalsmeer en zij wil er
ook aan meewerken dat die evenementen plaats kunnen vinden. Voor
het houden van evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van de
openbare ruimte zijn organisaties
precariorechten verschuldigd aan
de gemeente.
Organisaties hebben gemerkt dat
deze belasting onbedoeld flink is
verhoogd. De oorzaak van deze hoge
aanslagen ligt simpelweg in het gegeven dat de afdeling Vergunningen
hun werkproces heeft veranderd en
er, in tegenstelling tot vorige jaren,
tijdig (vooraf) vergunningen worden afgegeven op grond waarvan
de afdeling Belastingen de omvang
van het evenement kan vaststellen,
waarop de precariorechten worden
gebaseerd. Deze nieuwe werkwijze
lijdt, blijkt nu, tot aanmerkelijke hogere aanslagen dan in het verleden.
Hierover is helaas door de gemeente niet vooraf gecommuniceerd. De

reacties op de hoge aanslagen zijn
voor het college van B&W aanleiding geweest de gemeenteraad
voor te stellen de Verordening op de
Precariobelasting aan te passen. In
de Raad van 25 juni is dit voorstel
aangenomen. Aan artikel 7 is een
lid toegevoegd waarin is aangegeven dat vrijstelling kan worden verleend voor kleinschalige activiteiten met niet-commerciële doelstelling van culturele en maatschappelijke instellingen welke in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. Met deze bepaling hoopt het
gemeentebestuur de diverse vrijwilligers en verenigingen tegemoet
te komen. De vrijstelling moet nog
uitgewerkt worden in beleidsregels
om willekeur te voorkomen. Tevens
moet bekeken worden in hoeverre
er een terugwerkende kracht aan
de bepaling gegeven kan worden.
De betrokken organisaties wordt
dringend geadviseerd bezwaar te
maken tegen de ontvangen aanslag.
Zodra de beleidsregels zijn vastgesteld zal er dan met hen contact opgenomen worden over de toepassing van de vrijstelling voor hun organisatie. De gemeente is blij met
het verenigingsleven in Aalsmeer en
wil geenszins door het heffen van
precariorechten evenementen onmogelijk maken.

Forse boete voor
winkeldief
Kudelstaart - Op donderdag 9 juli
rond vier uur in de middag is in een
supermarkt in het winkelcentrum
een winkeldief op heterdaad betrapt. Personeel van de super hebben de dief overgedragen aan de
politie. Het betreft een jongeman
uit Kudelstaart van 21 jaar. Justitie
heeft bepaald dat de dief een boete
moet betalen van 135 euro.

Let op mobiel!

Tuinenwedstrijd nu al groot succes

‘Loungetuin’ aan Legmeerdijk
Aalsmeer - Een overweldigend
succes kan de tuinenwedstrijd nu al
worden genoemd. De redactie van
de Nieuwe Meerbode heeft enorm
veel foto’s ontvangen. Traditioneel,
dus via post, maar daarnaast stromen dagelijks tientallen tuinenfoto’s
de mailbox in. Het is een cliché maar

toch is het ook dit jaar weer niet
eenvoudig om wekelijks de meest
mooie of bijzondere tuin uit te kiezen. De tuin die dit keer voor het
voetlicht wordt gebracht is die van
Jeroen en Rina Dikkeboom aan de
Legmeerdijk Aalsmeer. De twee weten wel wat relaxen inhoudt: “Lek-

Verdachten rijden op bromfietsen

Parfum weg na inbraak
Aalsmeer - In de nacht van zondag
12 op maandag 13 juli is ingebroken
in een drogisterij in de Zijdstraat.
Met een paal is een ruit ingeslagen.
De dieven zijn er vandoor gegaan
met een behoorlijke hoeveelheid
parfumflessen. Net na de inbraak
arriveerde de serveillance-wagen
van de politie. De agenten zagen
drie jongens op twee bromfietsen
wegrijden. Toen het drietal de arm
der wet zag, maakte zij zich snel uit

de voeten. Richting Kanaalstraat
werd gereden. De agenten hebben
de achtervolging ingezet, maar de
drie inbrekers wisten te ontsnappen
via een fietspad. Mogelijk zijn er getuigen. Ook in Uithoorn zijn al inbraken gepleegd door drie jongens op
twee bromfietsen. Mogelijk zijn dit
dezelfde daders. Het drietal rijdt op
een platte en op een stoere brommer. Wie meer weet wordt verzocht
te bellen naar via 0900-8844.

Gewond naar ziekenhuis
na eenzijdige aanrijding
Kudelstaart - In de Schweitzerstraat heeft op zaterdag 11 juli om
vijf uur in de ochtend een eenzijdige
aanrijding met letsel plaatsgevonden. Agenten troffen een zwaar gehavende bromfiets aan op het wegdek. Het slachtoffer lag op het fietspad. De 19-jarige Kudelstaartser
verklaarde te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben en waar-

schijnlijk uit de bocht te zijn gevlogen. De politie vermoedt echter dat
de trapper van de brommer de afscheiding tussen de rijbaan en het
fietspad heeft geraakt, waardoor het
voertuig is gaan slingeren en onhoudbaar werd voor de bestuurder.
Het slachtoffer is met onder andere
een gebroken bovenbeen naar het
ziekenhuis vervoerd.

ker wat drinken aan de bar en daarna heerlijk loungen en een plaatje
draaien!” Op de voorgrond de uitbundige bloei van witte hortensia’s,
‘Annabel’ genaamd. Geheel in stijl
(kleur) verder nog witte mandeville, witte passieflora en witte begonia. Ook nog een tip van tuinman
Jeroen: “Snijd de hortensia Annabel vroeg in het voorjaar terug tot
15 cm. boven de grond, je krijgt dan
stevige stelen en bloemen van wel
35 cm in doorsnee.”
Uw tuin in de krant en kansmaken
op 100 euro? Stuur uw tuinfoto naar
de Nieuwe Meerbode, Visserstraat
10, 1431 GJ Aalsmeer of redactieaalsmeer@meerbode.nl
Vergeet niet naam- en adresgegevens (telefoon) te vermelden.

Aalsmeer - Al vier aangiftes zijn
gedaan bij de politie wegens diefstal van mobiele telefoons. In zowel de zwembaden als bij het surfeiland hebben dieven toegeslagen.
Met name jongeren zijn hier de dupe van. Ze gaan zwemmen en verstoppen hun mobiele telefoon onder een handdoek of in hun tas. De
politie raadt de jeugd en natuurlijk
ook volwassenen aan geen spullen onbewaakt achter te laten. Zorg
dat er altijd iemand bij de tassen en
handdoeken blijft, neem een kluisje
als mogelijk of laat kostbare goederen, waaronder mobieltjes, thuis.

Kippen uit vlammen gered

Schuur in vlammen op!
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 10 juli
rond 4 uur in de middag is brand uitgebroken in een schuur/loods aan
de Oosteinderweg. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de
vlammen al uit het pand. Het vuur
verspreidde zich razendsnel. Met
groot materieel kwam de brandweer
ter plaatse om de brand te blussen. De brand was redelijk snel geblust, maar de brandweer had wel
enige uren nodig om na te blussen.

De schuur, die achter een woning
stond, mag als verloren worden beschouwd. Alle in de loods aanwezige spullen zijn verbrand. Ook enkele dieren hebben de brand met de
dood moeten bekopen. Wel wisten
de spuitgasten enkele kippen uit het
vuur te redden. Door snel en adequaat bluswerk heeft de brandweer
kunnen voorkomen dat het vuur
zich kon uitbreiden op een naast de
schuur gelegen woning.

Rijverbod na
teveel alcohol
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
10 op zaterdag 11 juli is rond twee
uur een Aalsmeerder betrapt op rijden onder invloed van alcohol. De
37-jarige automobilist werd op de
Aalsmeerderweg door surveillerende agenten ‘gespot’. De bestuurder werd tot stoppen gemaand en
gevraagd is te blazen. De test was
positief en de Aalsmeerder is meegenomen naar het bureau voor
een ademanalysetest. Het apparaat stokte bij 550 Ugl. Er is procesverbaal opgemaakt en de 37-jarige
kreeg een rijverbod van zes uur.

zin om te zwemmen...??

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

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

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Foto’s Ronald van Doorn

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft witte
teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed,
witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met
adres. Haar naam is “Muis”.
- Mosland in Kudelstaart, rode poes met wit op snuit en witte
pootjes, heeft zwart bandje met naamkokertje om. Ze heet “Mini”
en is 13 jaar oud.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, zwarte kater met witte bef en
pootjes. Is vrij slank en 1 jaar oud. Naam “Bodhi”.
- Midvoordreef in Kudelstaart, grijs/zwarte poes. Witte bef en linker
voorpoot. Haar naam is “Pepsi”
- Jupiterstraat in Aalsmeer, groenkleurige, parkietachtige vogel.
Soort pruimekop. Is 4 weken oud en tortelduif grootte.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, lapjespoes, 6 jaar, ze heet “Lapje”.
Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak, Aalsmeer.
Gevonden:
- Kruising Hoofdweg/Voltastraat, wit-grijze kat, Europese korthaar.
- Rietwijkeroordweg in Aalsmeer, visslang.
Goed tehuis gezocht:
- Rode poes 8 jaar, gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/wit gecastreerde kater van 6 jaar.
- Kittens, 2 katertjes.
- Tibetaanse terrier wit, kan bij kinderen en andere honden, niet bij
katten.

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

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

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

Wie heeft ‘Muis’ gezien?
Rijsenhout- Waar is Muis? De
poes genaamd Muis is weggelopen van haar huis aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout De poes
is grijs van kleur en heeft een bruine
gloed. Muis heeft een witte bef en

witte voetjes. Ze draagt een zwart
bandje met haar adres.
Heeft iemand muis gezien? Neem
dan contact op met de Dierenbescherming Aalsmeer tel. 0297343618.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker:
Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. GD in NGK, ds.
Schelhaas, Zwolle. 18.30u. GD in
CGK. ds. S.Pos, Sassenheim.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst, ds. D. van
der SLuis. Extra collecte: werk van
Diet Koster. Zondagsschool en oppas voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. vg. ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman, Aalsmeer.
Oost: 10u. dienst, J. de Vries, Urk.

Rode Kruis boottocht:

Dag met een gouden randje
Aalsmeer - Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerde
het Rode Kruis Aalsmeer een boottocht voor ouderen, mensen met
een handicap en chronisch zieken
uit Aalsmeer. Op vrijdag 26 juni jl.
togen 35 auto’s met meer dan 100
gasten van het Rode Kruis naar het
Amsterdamse Bos om daar ingescheept te worden op de boot. Samen met 15 vrijwilligers van het Rode Kruis genoten zij van een hele dag varen naar het Amsterdamse IJ. De inscheping vond plaats op
de aanlegsteiger bij het gemaal in
de Ringvaart en vandaar voer men
over de Nieuwe Meer richting Amsterdam. De tocht voerde door OudWest en veel mensen kenden deze wijk van vroeger (sommige hadden er zelfs gewoond) en vielen van
de ene verbazing in de andere dat er
zoveel nieuwbouw heeft plaats gevonden en er zoveel panden zo mooi
zijn gerenoveerd.
De prachtige, sfeervolle pleintjes
met lindebomen sierden de omgeving van deze huizen en appartementen. Bij het doorvaren van de
vele open bruggen in Amsterdam
stonden er veel mensen langs de
kant te zwaaien naar de mensen op
de Rode Kruis boot. De Rode Kruis
vlag in top trok veel aandacht en
daarom was het een mooie promotietocht door Amsterdam. Vanwege
het mooie weer zaten de gasten bijna allemaal op het bovendek vanwaar ze zo hoog op de boot gezeten van het prachtige uitzicht over
de stad konden genieten. Op het
IJ gekomen straalde de zon hele-

maal en voer de boot langs de enorme cruiseschepen die aangemeerd
lagen. Wat een huizenhoge kastelen zijn die cruise schepen dan. Als
je daar langs vaart lijkt het net of je
zelf op een kleine boot vaart terwijl
op deze boot toch 150 mensen kunnen! De bekende Aalsmeerse accordeonist Cor Trommel speelde er
lustig op los en ‘s middags, na het
heerlijke diner dat op de boot geserveerd werd, speelde Cor weer, maar
nu op het bovendek.
In het kader van de Maatschappelijke Stages, opgelegd door de overheid, hadden drie scholieren van
het Wellantcollege uit de Thijsselaan zich opgegeven om stage te lopen bij het Rode Kruis. Het was dus
prachtig voor hen dat zij mee konden op deze fantastische boottocht
en zij hebben zich het vuur uit hun
sloffen gelopen voor de Rode Kruis
gasten en konden ervaren wat voor
dankbaar werk het is om eens iets
voor een ander te doen. Om 16.15
uur werd weer aangemeerd in het
Amsterdamse Bos waar de vrijwilligers en chauffeurs weer klaar stonden om de gasten naar huis te brengen. Hulde aan deze groep vrijwilligers die steeds weer voor het Rode Kruis klaarstaan om mensen van
huis op te halen om ze, in dit geval, naar de boot te brengen. En natuurlijk ook petje af voor de 17 Rode Kruis vrijwilligers die ook nu
weer klaar stonden om de gasten
een heerlijke dagje uit te bezorgen.
Zoals een van de gasten zei toen ze
uit de boot stapte: “Dit was een dag
met een gouden randje”.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. ds. J. Schelhaas, Zwolle. gez. dienst met CGK.
18.30u. ds. S. Pos, Sassenheim. Gez.
dienst in CGK.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags
school om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen diensten.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch.
viering met Karmelieten. 10u ZC
Aelsmeer euch. viering met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M.
van Zoelen. Om 19u in Karmelkerk
euch. viering met L. Seeboldt. Zondag in de Karmelkerk om 14.30u.
Poolse dienst.
Roomskatholieke gemeenschap
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds. J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. W.C.
Meeuwse, Bilthoven. 18.30u dr P.F.
Bouter, Leerdam.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 9.30u woordcomm. viering.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Samenk. om
10u. met spreker Lammy Dekkers.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Opname van kind

.

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over de operatie en
ziekenhuisopname van kinderen.
Uit de praktijk blijkt dat kinderen na
deze voorlichting de operatie veel
rustiger ondergaan. Op woensdag
22 juli van 14.00 tot 15.00 uur is de
bijeenkomst voor kinderen van drie
jaar en ouder. Op vrijdag 24 juli van
9.30 tot 10.00 uur is de bijeenkomst
voor kinderen jonger dan drie jaar.
Deelname is gratis en aanmelden
kan tijdens kantooruren via 020–
3474268.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Eef van Mourik met 5232
punten, gevolgd door Mary Akse
met 4949 punten. Derde werd Jos
Thijssen met 4878 punten en plek
vier was voor Ab ven der Laarse met
4836 punten.

Achtjarige Beau Tromp
haalt 52,55 euro op!
verkocht” vertelde de kleine onderneemster trots. Beau had zo in haar
eentje 21,05 euro opgehaald! Haar
moeder, enigzins geschrokken maar
wel heel trots, heeft Beau wel goed
uitgelegd dat ze zoiets niet meer alleen mocht doen.
Beau heeft dat goed in haar oren geknoopt en ging de volgende morgen
weer snel aan de slag met kettingen
maken en vervolgens is ze samen
met een vriendje en een vriendinnetje langs de deuren gegaan. Beau
heeft toen nog eens 31,50 euro opgehaald! Met een totaalbedrag van
52,55 euro kunnen er dus weer veel
ezels geholpen worden! Beau is een
meisje met een hart van goud, vindt
ook Leontien Zethof. Voor meer informatie over de ezelopvang: http://
www.ezelopvangkreta.eu/.

Zondag 19 juli

Eef winnaar
ouderensoos

Kleine onderneemster:

Aalsmeer - Toen Beau Tromp uit
Kudelstaart hoorde dat Leontien
Zethof met haar bedrijf ezels in Kreta helpt was ze onder de indruk. Leontien heeft namelijk een eigen bedrijf, Uzepia, dit bedrijf ondersteunt
de ezelopvang in Kreta door eigen
gemaakte geitenmelk zeep te verkopen. Van elk stukje zeep wordt
een kwartje gestort voor de ezels,
die daar gratis door een hoefsmid
en paardentandarts uit Nederland
verzorgd worden.
Al gauw vroeg Beau of ze ook mocht
helpen. De achtjarige uit Kudelstaart
belde een dag later op: “Met Beau,
ik heb een verrassing.” Ze kwam
even later langs bij Leontien met een
dienblad met daarop de folder over
de ezel opvang en een paar sieraden. “Kijk, dit heb ik aan de deuren

KERKDIENSTEN

Kids op vakantie
in Aalsmeer e.o.
Aalsmeer - Op maandag 20 juli komen in Aalsmeer veertig kansarme kinderen aan om in de regio, bij
gastgezinnen, van een onbezorgde
vakantie te genieten. De bus komt
om ongeveer 7.30 uur aan bij Chimpie Champ op de Oosteinderweg.
Wie meer informatie wil over het
gastouderschap is welkom of kan
telefonisch contact opnemen met
Lucy Claessen via 06-20903481.

Contant geld
weg na inbraak
Kudelstaart - Tussen zaterdag 11
en maandag 13 juli is ingebroken in
een woning aan de Bilderdammerweg. De dieven hebben zich toegang tot het huis verschaft door een
deur te forceren. De bewoners waren op het moment van de inbraak
niet thuis. Vooralsnog wordt alleen
contant geld vermist.

Bootje gevonden
Aalsmeer - Op vrijdag 10 juli is in
een sloot bij de Uiterweg een onbekend bootje gevonden. Het vaartuig
is ongeveer 4,5 meter lang, is van
het merk Neveux-Sarl en is wit van
kleur. Het bootje is voorzien van een
Yamaha buitenboordmotor. De eigenaar kan zich melden bij het politiebureau aan de Dreef.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zomerreces tot 12 augustus.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Met palmbomen, strand en cocktails

Tropical Night in centrum
bomvol live-muziek!

Aalsmeer - Het is fiësta in het
centrum volgende week zaterdag
25 juli! Van 20.00 tot 01.00 uur is
Aalsmeer een tropisch dorp tijdens
de Tropical Night. Dit tropische feest
staat bomvol zomerse livemuziek en
wordt compleet gemaakt met gezellige terassen, palmbomen, cocktails
en lekkere barbecue-hapjes. De
Tropical Night wordt georganiseerd
door de horeca in samenwerking
met Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum. Deelnemende horecagelegenheden zijn danscafé de Praam,
eetcafé ’t Holland Huys, café bar
Joppe, De Oude Veiling en Himalaya
Huis. Tijdens Tropical Night zijn op
vier locaties in het Dorp podia opgesteld bij de deelnemende horecagelegenheden voor een band of
een dj.
Bij De Praam speelt de band La
Banda Loca. Ondanks de kleine
bezetting geeft deze band het gevoel dat er een volledig Caribisch/
Zuid-Amerikaans orkest speelt. La
Banda Loca zorgt voor een feestelijke sound waarbij het voor ieder-

een moeilijk zal zijn om niet mee te
dansen. Bij De Oude Veiling en Himalaya Huis speelt de Aalsmeerse
band De Klugt. In de zestiger jaren
begonnen zij als één van de eerste
Aalsmeerse bandjes onder de naam
The Sounds. In 1998 zijn ze opnieuw
gestart als De Klugt in bijna dezelfde samenstelling. De Klught speelde vooral muziek uit de jaren zestig en zeventig, zoals van de Rolling
Stones, Animals, Rob Hoeke en Elvis. Maar de afgelopen jaren is daar
ook veel recenter werk bijgekomen.
Denk daarbij aan Van Morrison, Dire Straits, De Dijk en Normaal. Voor
de luisteraars een feest der herkenning, maar toch met die specifieke
eigen stijl van De Klught. De zomerse sfeer in het Dorp wordt compleet
gemaakt met lekkere hapjes van de
barbecue, cocktails, palmbomen en
er wordt zelfs een tijdelijk wit strand
aangelegd. Voor een zomers feestje kom je dus volgende week zaterdag naar de Tropical Night. Kijk voor
meer informatie op: www.aalsmeercentrum.nl.

2 Viking/Folkmetalbands
vrijdag live in de N201
Aalsmeer - Er spelen regelmatig
metalbands in de N201, maar één
genre eigenlijk nooit. Aanstaande
vrijdag 17 juli een voor de N201 heel
nieuw metal geluid met optredens
van de twee Viking/Folkmetalbands
Grimhorde en Myrkvar.
Grimhorde is een Folk/viking-metalband uit Amstelveen, bestaande
uit zes heren en één dame. De band
combineert middeleeuwse klanken met stijlen als power- en black
metal. Myrkvar werd in 2003 opgericht onder de naam Lord Astaroth
en speelde in het begin traditionele black metal. In 2004 werd de eerste demo opgenomen met daarop
drie Engelstalige nummers. In de
loop van de jaren veranderde de
band behoorlijk vaak van samenstelling en langzaam ook van stijl.
Invloeden uit de folk en viking metal werden dominanter en de black
metal verschoof wat naar de achtergrond. Ten tijde van de tweede demo in 2006 waren de folk-invloeden
duidelijk hoorbaar, onder meer door
het gebruik van viool en fluit. Ook
werden de teksten nu in het Nederlands gezongen en werd het oude

logo vervangen door een nieuwer,
leesbaarder, exemplaar. In 2006 en
2007 werd het eerste album “Als een
woeste horde” opgenomen, in 2008
werd dit album uitgebracht door het
Belgische Shiver Records. In datzelfde jaar verscheen ook de single
“Trollen met de prei”. De band is intussen een tamelijk bekende naam
op de Nederlandse metalpodia en
heeft al het podium gedeeld met
bands als Ancient Rites, Finntroll en
Heidevolk.
De zaal van het jongerencentrum
aan de Zwarteweg gaat vrijdag open
om 21.00 uur en de entree is gratis.
Meer info over het programma in de
N201 is te vinden op www.n201.nl.

Muziek/Theater
Vrijdag 17 juli:
* Viking/Folkmetalbands Grimhorde
en Myrkvar live in N201, Zwarteweg.
Open om 21u.
Tot en met 9 augustus:
* Theater Het Amsterdamse Bos
speelt ‘Storm’ van Shakespeare in
bostheater. Iedere dinsdag tot en
met zondag om 21.30u.
Zaterdag 25 juli:
* Tropical Night bij horeca-gelegenheden in centrum met optredens
van artiesten en dj’s, 20-01u.

Kijkje nemen kan tot 30 augustus

Schilderijen van bewoners
te zien in zorgcentrum
Aalsmeer - Donderdagmiddag 2
juli is de tentoonstelling van schilderijen van bewoners uit Zorgcentrum Aelsmeer feestelijk geopend
door Engelien van der Weijden, kunstenares uit Kudelstaart. Maanden
is door de deelnemers naar dit moment toe geleefd. Het is dan ook bewonderenswaardig dat je rond je 88
levensjaar nog aan een nieuwe hobby begint en je werk mag tentoonstellen. De meeste deelnemers aan
de teken- en schilderclub zijn ongeveer twee jaar bezig met schilderen.
Het is echt een hobby geworden,
want een aantal van de deelnemers
schildert ook regelmatig op hun kamer. Ria Bruine de Bruin, hoofd activiteiten in het zorgcentrum, gaf in
haar welkomswoord aan dat zij bijzonder trots is op de kunstenaars,
de dames Fase, Van der Lugt, Zuijderhoudt, Julio, Alderden, Bos en
Eveleens. “Het is fijn om creatief te
zijn en hiervoor de mogelijkheid te
krijgen. Leeftijd doet er dan niets
meer toe.” De officiële opening bestond uit het invullen van een blank

stukje in een schilderij. Engelien
kweet zich kundig van deze taak.
Zij sprak woorden van lof en gaf de
kunstenaars de tip om in de toekomst vooral vanuit het hart te schilderen. Ron Szaverinsky, hoofd verzorging, feliciteerde tot slot de bewoners met het prachtige en gevarieerde werk. “Het is dus mogelijk dat
je zo’n hobby kunt aanleren en wellicht stimuleren deze kunstwerken
andere bewoners om het ook eens
te proberen.” De middag werd met
muziek omlijst door de Hint-docenten Judith en Melissa op dwarsfluit.
Daarna kregen alle deelnemers een
prachtige bos bloemen uitgereikt
met de felicitaties van Ria. Als laatste stond een receptie in de planning waarbij familie en genodigde
de werken konden bewonderen.

rOlAnd CUBE 30W

% 234,-

flIGHTCASES
2HE v/A % 65,-

ZATErdAG GITAArSnArEn AAnBIEdInGEndAG:
SET COBrA SnArEn % 3,75

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Vergaderingen/bijeenkomsten
Maandag 20 juli:
* Informatie Connexxion over OVchipkaart in kraam voor gemeentehuis, Raadhuisplein, 9-17u.

Dampende Ratband-avond
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 11 juli vond de tweede Ratband-avond plaats in café de Walrus in Aalsmeerderbrug. Het was
volle bak in De Walrus. Het publiek
werd getrakteerd op optredens van
de drie bands Puik, Sicilian Necktie
en de bekende formatie De Klught.
In de bands Puik en Sicilian Necktie spelen de zonen van bassist Jan
Ratterman die in De Klught speelt.
Sicilian Necktie bracht een surfsound ten gehore die wel deed denken aan een Tarantino film. Het Oa-

sis nummer Wonderwall, die de
band Puik uitvoerde, was bijna niet
van het origineel te onderscheiden.
En de bleus en beatrockband De
Klught speelde weer als vanouds
bekende klassiekers van onder andere Dire Straits en Bobby Womack.
De bekende Aalsmeerse saxofonist Edwin van Leeuwen vervulde een uitstekende en spetterende
gastrol daarbij. Het was weer een
dampende, gezellige en gevarieerde avond. Op naar de volgende Ratband-avond.

Expositie in Het Oude Raadhuis

Karin Borgman vertelt over
haar wonderkamer zondag

Wie wordt dé jubileum
miss Aalsmeer 2009?

‘Who got the SPIE-factor’
tijdens sportavond in tent
Aalsmeer - Zaterdag 12 september
staat alweer de 24-ste Aalsmeerse pramenrace op het programma.
Voorafgaande aan de race vindt op
maandagavond 7 september traditie
getrouw de spie-sportavond plaats
in de feesttent. Op deze maandag
strijden de teams om de beste startnummers.
Dit jaar staat de avond in het teken
van ‘who got the SPIE-factor’. Deelnemers krijgen op deze avond twee
minuten de tijd om zich te presenteren. Dit kan zingend, dansend of
pratend, bedenk het maar zijn. De
jury, de Village People uit USA, zullen de honneurs waarnemen voor
het SPIE bestuur. Uiteraard zijn er
een aantal spelregels: De Village

Diversen
Donderdag 16 juli:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 17 juli:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Stommeerweg vanaf 20u.
Zaterdag 18 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Zondag 19 juli:
* Vertelsessie Karin Borgman over
expositie ‘Wonderkamers’ in Oude
Raadhuis Dorpsstraat v/a 14.30u.
18 tot en met 26 Juli:
* TVK Open bij tennisvereniging Kudelstaart, Bilderdammerweg.
Dinsdag 21 juli:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan.
Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
Vanaf 1 september weer in sporthal
De Bloemhof, Hornweg.
27 Juli t/m 2 augustus:
* Watertorentoernooi bij Tennis2Tennis in hallen Racketsport, Beethovenlaan, Hornmeer.

Nieuwsgierig geworden? Ook u/jij
bent van harte welkom in het zorgcentrum aan het Molenpad in het
centrum. De tentoonstelling is in de
grote zaal van Aelsmeer en is te zien
tot 30 augustus.

STAGE
MUSIC SHOP
GITAAr vErSTErkEr

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Tot en met 2 augustus:
* Expositie ‘Wonderkamers’ met 4
Aalsmeerse kunstenaars in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Op kinderkunstzolder mode en kleding van
Diede Daalman. Open: donderdag t/
m zondag 14-17u.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 18 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-

derdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.

People na doen mag helaas niet.
Het optreden mag maximaal 2 minuten duren. Word je weggestemd,
dan moet je gelijk van het podium
af. Je moet je eigen muziek meenemen, op een cd waar alleen het
nummer op staat welke je wilt gaan
doen. Uiteraard moet ook je teamnaam er op staan. Over de uitslag
is geen discussie mogelijk. Opgeven
voor deze bijzondere sportavond
kan bij het secretariaat tot uiterlijk
zaterdag 5 september. Voor zaterdag 12 september is SPIE druk bezig met de nieuwe route. In het kader van Leimuiden 750 jaar is gevraagd om vanuit Leimuiden te starten, of eventueel te finishen. Een en
ander is in onderzoek.

Aalsmeer - Dit jaar viert de Feestweek Aalsmeer haar 15 jarige jubileum. Dit betekent ook dat al veertien keer miss Aalmeer verkiezingen
zijn gehouden. Vanwege het lustrum gaat op donderdag 10 september een heel speciale miss verkiezing plaatsvinden. Voor deze avond
is de organisatie op zoek naar missen die de afgelopen jaren nummer
1, 2 of 3 zijn geworden. De invulling
van de avond blijft nog even een
verrassing, maar dat het spectaculair wordt, is zeker.
Al een groot aantal missen heeft
zich aangemeld. Om precies te zijn
tien en om de groep te completeren,
kunnen nog een vijftal missen van
de afgelopen jaren zich opgeven.
Dus, heb jij tussen 1994 en 2009
meegedaan aan de miss Aalsmeer
verkiezing, en wil je nog één keer
schitteren op het podium en hele
leuke prijzen winnen? Meld je dan
snel aan via feestweekaalsmeer@
gmail.com of via www.feestweek.nl.
Zoals gewend van de feestweekorganisatie staan op donderdag 10
september naast de miss verkiezing
tevens enkele spetterende optredens op het programma. Vanwege
het jubileum, zit ook hier een feestelijk tintje aan. Wat dacht je van
een mini concert van Belle Perez,

oude herinneringen ophalen met
Danny de Munk en onder andere
de Aalsmeerse topper Jan Leliveld?
Het beloofd weer een topavond te
worden!
Voorverkoop start 25 juli
Zaterdag 25 juli start de organisatie overigens met de verkoop van
de kaarten van 17.00 tot 22.00 uur
in danscafé de Praam in de Zijdstraat. Er zullen maximaal 10 kaarten per persoon per avond worden
verkocht! Vanaf maandag 27 juli zijn
kaarten verkrijgbaar bij de overige
voorverkoopadressen en naast de
Praam is dit in het centrum boekhandel Bruna in de Zijdstraat, in de
Ophelialaan Ridder & Co. en in Kudelstaart bij Marskramer Berg in
het winkelcentrum. Bij alle voorverkoopadressen dient contact betaald
te worden, pinnen is niet mogelijk!
Kaarten voor de woensdagavond
met Aalsmeerse bands kosten 7,50
euro per stuk. Voor de donderdag,
vrijdag en zaterdag wordt 17,50 euro
in de voorverkoop gerekend en indien nog beschikbaar 22,50 aan de
zaal. Een passepartout kost 47,50 en
geeft alle avonden, behalve op dinsdag, toegang tot de feesttent op het
Praamplein. De feestweek is van 7
tot en met 13 september.

Aalsmeer - De Aalsmeerse kunstenares Karin Borgman geeft zondag
19 juli een toelichting op haar expositie in Het Oude Raadhuis. Karin
Borgman toont met haar wonderkamer, het thema van de tentoonstelling, een overzicht van haar werk
door de jaren heen. En dan nog lang
niet al haar werk.
De Aalsmeerse heeft in de ruim dertig jaar dat ze als beeldende kunstenaar bezig is, een indrukwekkend
oeuvre opgebouwd van schilderijen, grafiek, tekeningen in kleine en
grote maten. De expositie in het Oude Raadhuis vertelt het verhaal van
haar eigen bovenkamer. Het verhaal
over hoe haar werken tot stand komen, welke bronnen haar inspireren, hoe ze denkt, wat haar dagelijks zoal bezig houdt in haar atelier aan de Uiterweg. Borgman is
een begenadigd verteller. Dat doet
ze niet alleen als docent in het middelbaar onderwijs, maar ook deze
zondagmiddag.
Met haar expositie in Het Oude

Raadhuis laat ze haar belangrijkste
schatten zien. Niet alleen haar werk,
maar ook haar schetsen, aantekeningen en brieven die ze schreef en
foto’s van de alledaagse dingen die
Karin Borgman weet te vertalen in
kleurrijke vertellingen op het doek.
Zondagmiddag vanaf 14.30 uur bent
u/jij van harte welkom in Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat in het
centrum.

Dj Rodriques op tiende
Summer Dance Party
Aalsmeer - Komende zomer wordt
alweer voor de tiende keer de Summer Dance Party georganiseerd.
Het zomerse strandfeest op het
Aalsmeerse surfeiland vindt dit jaar
op zaterdag 15 augustus plaats. Elk
jaar wordt getracht de voorgaande
jaren te overtreffen. Zeker dit jaar,
met de tiende editie, staat de bezoekers weer een bijzonder evenement
te wachten. De programmering is
bekend. De winnaar van de dj contest zal de avond openen waarna de
dj’s Lucien Foort, Hardwell en Benny Rodrigues plaats zullen nemen
achter de draaitafels. De Summer
Dance Party is een kostbaar evenement om te organiseren. Met alleen kaartverkoop is het onmoge-

lijk om de begroting rond te krijgen,
de steun van sponsoren is onontbeerlijk. De organisatie komt dan
ook graag in contact met bedrijven
die het evenement willen sponsoren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via sponsor@summer-dance-party.nl.
Verder komt er natuurlijk ook veel
kijken bij de organisatie van dit grote openlucht dansfeest. Op diverse vlakken kan de organisatie hulp
gebruiken, zowel op de avond zelf
als in de voorbereiding. Lijkt het je
leuk om mee te helpen? Stuur dan
een mail naar medewerker@summer-dance-party.nl en geef aan wat
je zou willen doen. Voor uitgebreide
info: www.summer-dance-party.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 18 augustus en 22 september
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

VOOR MEER
INFORMATIE:
WWW.AALSMEER. NL

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 105, 5 coniferen, 12 knotwilgen, 2 berken,
7 elzen, 1 denneboom
• Wilhelminastraat 5, 1 populier
• Wilhelminastraat 51, 1 populier
Datum verzending vergunningen: 3 juli 2009
• Mendelstraat 74, 1 veldesdoorn en 1 den
• Mendelstraat 75, 1 berk
• Uiterweg 358, 1 esdoorn
Datum verzending vergunningen: 14 juli 2009
• Waterhoenstraat, 6 esdoorns, 1 berk, 1 conifeer, 2 wilgen,
2 eiken, 1 meelbes en 15 essen
• Geerland 73, 1 kastanje
Datum verzending vergunningen: 20 juli 2009
Uitwegvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• Achter Aalsmeerderweg 91-93-95-101 Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 13 juli 2009
Verkeerbesluit
Het college heeft besloten om door middel van een verkeersbesluit de
Wilgenlaan aan te wijzen als woonerf. Wanneer de reconstructie van
deze straat gereed is, zullen hiervoor borden G5 en G6 (begin en einde
woonerf), uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), worden geplaatst. Burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om
tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door middel van het plaatsen van borden C01 en/of
E01 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 (RVV 1990) voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen
geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• de Zijdstraat, de Schoolstraat, de Marktstraat en de Weteringstraat tussen de Marktstraat en de Zijdstraat ten behoeve van
de Tropical Night.
De ontheffing geldt voor zaterdag 25 juli 2009 tussen 17.30 en 01.00
uur.
VOORKEURSRECHT IN N201-zONE
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer op 25 juni 2009 ten aanzien van de behandeling van de 36 thans nog relevante bezwaarschriften, die zijn ingediend
op het gemeenteraadsbesluit van 14 februari 2002 inzake de vestiging
van een voorkeursrecht in de zogeheten N201-zone heeft besloten de
bezwaren ongegrond te verklaren.
Het voorkeursrecht is gevestigd op gronden die gelegen zijn in het
gebied in de gemeente Aalsmeer dat globaal wordt begrensd door de
Hoge Dijk tussen de Stommeerkade en de Machineweg, Machineweg,
Legmeerdijk, Bloemenveiling Aalsmeer, bedrijventerrein Molenvliet en
Stommeerkade, met uitzondering van de lintbebouwingsstroken ter
weerszijden van de Aalsmeerderweg en Hornweg en de strook langs
de parallelweg Machineweg tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge dijk
waarop de woningen en de school zijn gelegen, alsmede een strook van
ca. 100 m breed tussen de Hoge Dijk en de Ringvaart.
Het besluit van de gemeenteraad ligt, tezamen met het raadsvoorstel en
de daarbij behorende bijlagen met ingang van 16 juli 2009 gedurende
een periode van 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de
afdeling dienstverlening.
KENNISGEVING ONTEIGENING BESTEMMINGSPLAN
“OOSTEINDERWEG E.O. 2005” EN ONTWERP
UITWERKINGSPLAN “DORPSHAVEN”
In verband met het bepaalde in artikel 80 van de Onteigeningwet en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang van
vrijdag 17 juli 2009, gedurende zes weken bij de afdeling dienstverlening een plan tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de raad van de gemeente
voor te stellen om tot onteigening over te gaan van een gedeelte van
het perceel kadastraal bekend Gemeente Aalsmeer, sectie G, nummer
5149 (zoals opgenomen op de grondplantekening en lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten). De onteigening geschiedt ten
name van de gemeente Aalsmeer, ter realisering van de bestemming
“Uit te werken Woondoeleinden (UW)” zoals opgenomen in het op 21
september 2006 door de raad van de gemeente Aalsmeer vastgestelde en
inmiddels onherroepelijke (als gevolg van de uitspraak van de Raad van
State d.d. 9 juli 2008) bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005” en
ter realisering van de bestemmingen “Woondoeleinden (Wg2, Wng2 en
Wng3)”, “Water”, “Groenvoorzieningen” en “Verkeersdoeleinden” zoals
opgenomen in het Ontwerp Uitwerkingplan “Dorpshaven”. Voor de uitvoering van voornoemde bestemming dient de gemeente over genoemd
perceel te kunnen beschikken. Het bij deze onteigening betrokken perceel is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005” en het Ontwerp Uitwerkingplan “Dorpshaven”,
welk plangebied ter weerszijden van de Lijnbaan is gelegen en zich
bevindt ten noordoosten van de kern Aalsmeer. Gedurende de termijn
van de ter inzage legging kunnen zienswijzen omtrent het onderhavige
onteigeningsplan, naar keuze schriftelijk en/of mondeling, kenbaar gemaakt worden. Schriftelijk kan dit geschieden bij de gemeenteraad van
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Indien u van de mogelijkheid
gebruik wilt maken om mondeling zienswijzen naar voren te brengen
dan kunt u binnen genoemde termijn terecht bij de heer C. Maarsen
(tel. 0297-387589).
WONINGWET
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen
een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41

Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn
ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 11, het plaatsen van een schuur in de
voortuin;
• Einsteinstraat 79b, het vernieuwen van een lichtbak;
• Gerberastraat 3 t/m 161 (oneven), het plaatsen van glazen
balustrades/regenschermen;
• Lisdoddestraat 80, het vernieuwen van een schoeiing;
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en schoeiing;
• Oosteinderweg 86, het vernieuwen van een schuurdak;
• Zwarteweg 90, het wijzigen van een gevel.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Zijdstraat 2, 4, 6, 10, 14 (ged.), 18 (ged.) en 20, het bouwen
van een appartementengebouw met winkelruimte.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Aalsmeerderweg 190 t/m 204 (toekomstig Braziliëlaan 22)
het oprichten van een bedrijfsruimte;
• Oosteinderweg 123a, het plaatsen van een botenloods.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak,
ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond
van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen
te verlenen:
• Aalsmeerderweg 22, het gewijzigd bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.
Verzenddatum bouwvergunningen: 14 juli 2009.
• Einsteinstraat 79b, het vernieuwen van een lichtbak;
• Oosteinderweg 411, het gedeeltelijk vernieuwen van een schuur;
• Pontweg 28, het vergroten van een dakkapel en het plaatsen
van een dakterras met bijbehorende trap;
• Uiterweg 260, het vernieuwen van een schoeiing;
• Zwarteweg 90, het wijzigen van een gevel.
Bouwvergunning 2e fase:
• Machineweg tussen 291 en 299, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 21 juli 2009.
Verleende ontheffing
• Marktstraat 38, het gebruik van het pand als lunchroom &
delicatessenwinkel.
Verzenddatum: 21 juli 2009.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak,
ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Legmeerdijk 209 (straks Hornweg 250), het plaatsen van
een tijdelijke woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 21 juli 2009.
Rectificatie
Op 9 juli is gepubliceerd dat er een 2e fase bouwvergunning is verleend
voor het bouwen van een schuur, Machineweg tussen 291 en 299. Het
betreft hier echter het bouwen van een woning en de vergunning wordt
pas deze week verleend.
BESTEMMINGSPLANNEN
Het onderstaande ontwerp uitwerkingsplan, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van vrijdag 17 juli 2009 gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling dienstverlening Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de internetsite www.aalsmeer.nl.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende, bij voorkeur schriftelijk,
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer onder vermelding van: ‘zienswijze
ontwerp uitwerkingsplan Dorpshaven’. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving
via telefoonnummer (0297) 387 746.

Uitwerkingsplan ‘Dorpshaven’
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 10 van het bestemmingsplan, maken burgemeester
en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met
toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub b. van de Wet ruimtelijke ordening,
het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005” uit te werken. Het
ontwerp uitwerkingsplan heeft betrekking op het project Dorpshaven
en is gelegen tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Dorpsstraat, Oude
Spoordijk en de Oosteinderweg. Het geldende bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ geeft voor het gebied een globale bestemming
‘uit te werken woondoeleinden’, waar na uitwerking binnen de uitwerkingsregels maximaal 30 woningen per hectare gebouwd mogen worden.
Aldus voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid om woonbebouwing op te richten na het vaststellen van een uitwerkingsplan door
burgemeester en wethouders. Het ontwerp uitwerkingsplan geeft de
bouw- en gebruiksvoorschriften voor de bouw van diverse woningen.
Tevens is in het ontwerp uitwerkingsplan een verantwoordingsparagraaf
opgenomen met betrekking tot de toename van het groepsrisico in het
kader van de externe veiligheid van het LPG-tankstation in relatie tot
de woningbouw. Dat wil zeggen dat het college van burgemeester en
wethouders door het nemen van verschillende maatregelen de toename
van het risico op het aantal getroffenen, indien zich een calamiteit bij
het LPG-tankstation voordoet, beperkt. Echter, dit risico neemt toe ten
opzichte van de huidige situatie. Het college onderbouwt dit door te
stellen dat zij in dit geval het (ruimtelijk planologische) belang van de
ontwikkeling van deze bouwlocatie groter acht dan het belang van deze
geringe toename van het groepsrisico.
WET GELUIDHINDER
Het onderstaande ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van vrijdag 17 juli 2009 gedurende 6 weken van tijdens
de openingstijden ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Daarnaast zijn
de stukken te raadplegen de internetsite www.aalsmeer.nl. Gedurende deze
termijn kan een belanghebbende, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze
tegen de ontwerpbesluiten naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen
met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297)
387 746.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 83 lid 2 in samenhang met artikel 110a lid 1 en lid 3 van de Wet Geluidhinder, maken burgemeester
en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om hogere
waarden vast te stellen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwbouwwoningen binnen het project ‘Dorpshaven’. Die
vaststelling is noodzakelijk in verband met de vaststelling van het ontwerp uitwerkingsplan ‘Dorpshaven’.
ONTHEFFINGEN INGEVOLGE DE WET RUIMTELIJKE ORDENING
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Gedurende deze termijn kan een
belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430
AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact
opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer
(0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het geldende
bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en
beschoeiing.
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
Ontwerpbesluit tijdelijke buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 40 van de Woningwet, een tijdelijke ontheffing van
het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Lijnbaan/Oosteinderweg te Aalsmeer: het plaatsen van een
dubbel project/bouwbord t.b.v. verkoop en bouw project
Dorpshaven, met een instandhoudingtermijn van 3 jaar.
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)
Het onderstaande verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
met ingang van a.s. vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afdeling
vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel
19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen van:
Lid 1
• Het bestemmingsplan Aalsmeer Dorp, voor het gedeeltelijk
vernieuwen en vergroten van een hotel/restaurant,
Dorpsstraat 15.
TER INzAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 29
t/m 16 juli
t/m 16 juli
t/m 17 juli
t/m 20 juli
t/m 28 juli
t/m 4 aug
t/m 7 aug

t/m 7 aug
t/m 7 aug
t/m 14 aug

t/m 20 aug
t/m 21 aug
t/m 21aug
t/m 24 aug
t/m 25 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 31 aug
t/m 1 sept
t/m 8 sept
t/m 1 okt

Verkeersbesluit: Veiligheidsdag op 6 juni op de Zwarteweg: Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2009 op de
Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart:
Uitbreiding Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding
Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet
inburgering;
Onteigening Bestemmingsplangebied “Nieuw-Oosteinde;
Kapvergunningen: Zijdstraat 66, 4 esdoorns; Rozenhof,
1 blauw spar, 1 berk;
Uitwegvergunning: Wilgenlaan 20B, Aalsmeer:
Kapvergunningen: Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn;
Uiterweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres (snoei);
Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287), 4 berken;
Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers, 1 kastanje;
Verkeersbesluit Gedempte Sloot;
Verkeersbesluit Korfstraat;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 105, 5 coniferen,
12 knotwilgen, 2 berken, 7 elzen, 1 denneboom;
Wilhelminastraat 5, 1 populier: Wilhelminastraat 51,
1 populier;
Kapvergunning: Uiterweg 55, 2 witte berken,1 kastanje;
Monumentenvergunning Oosteinderweg 245-247
(Bloemenlust) ;
Wijziging bestemmingsplan Uiterweg–Plasoevers 2005;
Uitwegvergunningen: Achter Aalsmeerderweg
91-93-95-101 Aalsmeer;
Inspraakontwerp nieuwe keur van Hoogheemraadschap
van Rijnland;
Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3-5-7;
Voorkeursrecht in N201- zone
Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet ruimtelijke
ordening;
Kennisgeving onteigening Bestemmingsplan
“Oosteinderweg e.o. 2005” en Ontwerp Uitwerkingsplan
“Dorpshaven”;
Uitwerkingsplan ‘Dorpshaven’
Kapvergunningen: Waterhoenstraat, 6 esdoorns, 1 berk,
1 conifeer, 2 wilgen, 2 eiken, 1 meelbes en 15 essen;
Geerland 73, 1 kastanje;
Ontwerp Legger oppervlaktewateren van Hoogheemraadschap van Rijnland;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;

TER INzAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 17 juli 2009
• Helling 20, het vergroten van de verdieping ten behoeve van een
woning;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen;
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods met 1 inpandige
woning.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 24 juli 2009
• Kastanjelaan 26, het bouwen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 289/291, het gebruiken van twee loodsen voor
opslag;
• Stationsweg 38H,het gebruiken van het pand voor een kapperszaak.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 31 juli 2009
• Freesialaan 7, het plaatsen van een blokhut.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 7 augustus 2009
• Westeinderplassen H, 294 het vernieuwen van een schoeiing
ten behoeve van het gebruik als baggerdepot.
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Franse kaasweek bij C1000

Rabobank Regio Schiphol helpt
startende ondernemers naar top
Aalsmeer - Startende ondernemers uit de gemeente Aalsmeer en
Uithoorn maken ieder kwartaal bij
Rabobank Regio Schiphol kans op
gratis publiciteit voor hun startende
onderneming. In december organiseert de bank de online-verkiezing
‘Starter van het jaar in Aalsmeer en
Uithoorn’.
De winnaar ontvangt 2.000 euro voor extra investering in het bedrijf en kan rekenen op uitgebreide
media-aandacht. Zeker in de huidige tijd is dit een interessant pakket
voor de startende ondernemer. Rabobank Regio Schiphol kiest ieder
kwartaal uit haar klanten de ‘Starter
van het kwartaal’.
Startende ondernemers die in aanmerking komen voor deze titel zijn
uniek met hun product of dienstverlening en beschikken over een
goed ondernemingsplan. Als belo-

ning voor deze titel krijgt de ondernemer uitgebreide aandacht in de
diverse media.
In december organiseert de bank via
haar website www.regioschiphol.rabobank.nl de verkiezing ‘Startende
Ondernemer van het jaar Aalsmeer
en Uithoorn’.
Alle winnaars van de titel Starter
van het kwartaal Aalsmeer en Uithoorn worden automatisch genomineerd.
Iedere bezoeker van de website van
de bank kan een stem uitbrengen
op zijn/haar favoriete ondernemer.
De starter met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot ‘Startende Ondernemer van het jaar’. Hij/zij
en ontvangt onder andere 2.000 euro. Voor meer informatie kan een afspraak gemaakt worden met één
van de adviseurs in de buurt via
www.regioschiphol.rabobank.nl.

Blauwalg Westeinderplassen
Aalsmeer - De afgelopen jaren is er
in de regio flinke overlast geweest
van de bacterie blauwalg. Blauwalg ontstaat vooral bij warm weer
en vanwege de productie van giftige stoffen is het schadelijk voor
de gezondheid. De bacterie is momenteel weer actief in de Westeinderplassen, met name in de ‘kleine’ slootjes. Er geldt in verband met
de blauwalg dan ook sinds afgelopen dinsdag een zwemverbod voor

de Zwemsteiger aan de Herenweg
te Kudelstaart. Voor de Spartelvijver in het Haarlemmermeerse bos
te Hoofddorp is een waarschuwing
in verband met slechte waterkwaliteit gegeven. Omdat de waarschuwing voor blauwalg per dag kan verschillen wordt aangeraden voor het
zwemmen eerst te kijken op de site www.noord-holland.nl. Of te bellen naar de zwemtelefoon, tel. 08009986734.

Gijs winnaar bij actie Ed Kriek
Aalsmeer - Gijs Hockx is kinderbrillenkampioen tweede kwartaal
2009 geworden! Hij heeft met 148
voorkeurstemmen de andere kinderen, die bij Ed Kriek Optiek hun
bril kochten, achter zich gelaten.
Gijs heeft daarmee een cadeaubon
van Bart Smit ter waarde van 35 euro gewonnen om naar eigen keuze
te besteden.
Tevens dingt hij samen met de andere kwartaalwinnaars Amanda
Spaargaren en Melle van Berkel
mee naar de hoofdprijs, een lang
weekend voor 4 personen naar Disneyland Parijs! Gefeliciteerd Gijs,
namens het hele Ed Kriek Optiek
team.

Mevrouw Frank van tuincentrum het Oosten overhandigt de cheque aan de
heer Komen (2e prijs)

Aalsmeer - Op vrijdag 3 juli is onder toezicht van notaris Van Gaalen
van notariskantoor Boswijk & Van
Gaalen te Aalsmeer de trekking verricht van de lenteactie van Tuincentrum Het Oosten. Klanten konden
zich inschrijven voor de lenteactie en zo meedingen naar een tuin
ter waarde van 3.000 euro (hoofdprijs), 1.000 euro (tweede prijs) en
500 euro (derde prijs). Opvallend
was dat de aanmeldingen uit alle hoeken van Nederland kwamen.
Naast veel aanmeldingen uit de regio schreef ook een aantal klanten
van over de grens zich in. De heer
H. Meijer uit Amsterdam bemachtigde de hoofdprijs. De heer K. Komen uit Amsterdam won de twee-

Expositie in Oude Raadhuis

50 Jaar Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - Fotogroep Aalsmeer
bestaat dit jaar 50 jaar en presenteert zich in augustus van dit jubileumjaar met een expositie in Het Oude Raadhuis te Aalsmeer. Daarnaast
geeft zij een jubileumboek uit.
In de fotogroep Aalsmeer zijn amateurfotografen verenigd die bezig
zijn met het verbeteren van de kwaliteit van hun werk door middel van
opdrachten, instructieavonden, het
houden van presentaties en deelname aan wedstrijden.
Fotogroep Aalsmeer is op 24 november 1959 opgericht als onderdeel van het Nederlands Instituut
voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON), afdeling
Aalsmeer.
Op 1 januari 2004 heeft de fotogroep zich losgemaakt van het NIVON en is als zelfstandige vereniging doorgegaan.
De expositie wordt zaterdag 8 augustus om 16.00 uur officieel geopend door Marian Kaaijk, voorzitter van de Stichting Kunst en Cul-

tuur Aalsmeer (KCA) en sluit op
zondag 30 augustus. De expositietijden zijn donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Een twintigtal leden van de fotoclub
toont eigen werk. Het accent zal liggen op variatie van cameratechnieken, mogelijkheden tot fotobewerking en vormen van presentatie.
Tijdens de tentoontenstelling zullen
enkele leden vertellen over hun specialiteiten.
Bezoekers kunnen deelnemen aan
een fotowedstrijd. De suppoosten
zijn ervaren leden van de fotoclub.
Graag delen zij hun kennis over fotografie met de bezoekers. De tentoonstelling krijgt daardoor een interactief en educatief karakter.
Fotoclub Aalsmeer geeft een mooi
jubileumboek uit, met een stukje geschiedenis en veel eigen fotowerk.
Het boekje is vierkleurendruk, telt
ongeveer 50 pagina’s en is verkrijgbaar tijdens de tentoonstelling.

actie geeft de klant zelf aan wat hij
vindt passen bij zijn portemonnee.
Eye Wish Groeneveld is een landelijke optiekketen met meer dan 75
jaar ervaring. Het assortiment, dat
elk kwartaal geupdate wordt, is
breed en smaakvol. Bovendien nemen de deskundige medewerkers
de tijd om net die ene bril te vinden
voor de klant. Voor meer informatie:
www.eyewishgroeneveld.nl. Of bel
met tel. 0297-324939.

Monumentenvergunning
De eigenaar van perceel Bloemenlust aan de Oosteinderweg is voornemens om het metselwerk van de
voor- en een gedeelte van de zijgevel van het pand te herstellen en te
reinigen. Omdat dit pand in 2002
is aangewezen als Rijksmonument
kunnen deze werkzaamheden alleen worden uitgevoerd nadat hiervoor een monumentenvergunning is
afgegeven. De Centrale Monumentencommissie van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland heeft in
haar vergadering van 24 juni 2009
ingestemd met het plan en kan de

Geen gratis
NIK meer!

Aalsmeer - Met ingang van 1 januari volgend jaar wordt de gratis verstrekking van de Nederlandse Iden-

procedure voor het afgeven van een
monumentenvergunning worden
gestart. Het ontwerp besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 10 juli
ter inzage in het gemeentehuis van
Aalsmeer. Tot eind augustus bestaat
voor belanghebbenden de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Bouwlocatie Kudelstaartseweg
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Bouwlocatie Kudelstaartseweg tussen 40
en 50’ ligt ter inzage in het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders hebben besloten om inzicht te
geven in het plan en het ontwerpbesluit voor de vaststelling van een
hogere grenswaarde voor een periode van zes weken. Gedurende deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpwijzigingsplan.
Belanghebbenden kunnen gedurende die termijn een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit tot
vaststelling van een hogere grenswaarde.

titeitskaart (NIK) afgeschaft. Kinderen van 14 jaar of kinderen die uiterlijk 25 februari 14 jaar worden, kunnen tot en met uiterlijk 31 december 2009 een gratis identiteitskaart
aanvragen. Voor vragen kan gebeld
worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 0297–387575.

Kaas op vakantie
Mist u op vakantie in Denemarken
of Spanje ook altijd zo uw eigen Hollandse kaas? Daar heeft C1000 Koster op de Ophelialaan wat op gevonden. Sinds kort beschikt deze supermarkt over een vacumeermachine, die uw vers afgesneden stukje
kaas zo verpakt dat deze lange tijd
vers blijft. Daardoor kunt u uw eigen
kaas meenemen op vakantie.
Het assortiment verse Hollandse kazen van C1000 Koster is zeer breed.
Noord-Hollandse kazen, komijnenkazen, de beste Boerenkaas, zelfs
Aelsmeerse kaas. Kom dus gerust
uitgebreid proeven en neem dan de
kaas van uw keuze mee op vakantie.

de prijs en de heer F.J. Dijkman uit
Amsterdam ging met de derde prijs
naar huis. De heer Meijer werd uit
duizenden deelnemers getrokken
tot winnaar van de hoofdprijs van
de lenteactie van Tuincentrum Het
Oosten. De heer Meijer is nog met
vakantie, maar kan daarna voor een
bedrag van maar liefst 3.000 euro
spullen uitzoeken in het tuincentrum voor zijn huis en tuin. De heer
Komen en de heer Dijkman hebben hun cheque inmiddels al in ontvangst genomen en gaan zich beraden over wat ze voor het bedrag
gaan uitzoeken. “Het zal geen probleem zijn om het bedrag te besteden, ik heb zoveel keus!”, aldus de
heer Dijkman.

Wittebol geeft Senseo weg
Aalsmeer - Bij aankoop van een
fles Tia Maria konden klanten van
Wittebol Wijn een halslabel invullen, een originele slagzin maken en
het geheel deponeren in de actiebox. De meest originele inzending
zou worden beloond met een Senseo Latte Select. Na vele flessen Tia
Maria te hebben verkocht en vele
mooie slagzinnen te hebben gekregen, mocht Wittebol de winnaar lekker in het zonnetje te zetten.
Willie van Leeuwen is blij gemaakt

met een super de luxe Senseo Latte Select ter waarde van 199 euro.
“Het was moeilijk een keuze te maken wie nu het meeste recht had op
deze mooie prijs, maar na lang wikken en wegen waren we er toch met
ze allen uit dat mevrouw van Leeuwen de mooiste slagzin had ingeleverd”, aldus Debby Kieftenbelt van
Wittebol Wijn die de prijs aan mevrouw van Leeuwen mocht uitreiken. De Aalsmeerse winnares is in
haar nopjes met de gewonnen prijs.

Weer snackkar op Surfeiland
Aalsmeer - Op recreatie-eiland
Vrouwentroost is sinds eind juni
weer een tijdelijke snackkar en toiletvoorziening in bedrijf. Wethouder
Berry Nijmeijer heeft de eigenaren
van snackbar De Pollepel de mogelijkheid gegeven hier een snackkar
neer te zetten. Snackbar De Pollepel
aan de Zijdstraat is eind vorig jaar
afgebrand. Op dit moment wach-

ten de eigenaren, de heren Bushra
en Bozkurt, op de bouwvergunning
voor de nieuwbouw voor dit pand.
De realisatie van de snackkar is mede mogelijk door samenwerking met
de Surfclub. Het is de verwachting
dat medio volgend jaar het nieuwe
restaurant op het surfeiland klaar is.
Ook gaat een openbare toiletvoorziening gerealiseerd worden.

Zaterdag feestje 40 jaar
stichting Oud Aalsmeer
Aalsmeer - De geschiedenis van
Aalsmeer is een verhaal dat al meer
dan 876 jaren geleden is begonnen en duurt nog steeds voort. Nog
elke dag wordt in Aalsmeer, Kudelstaart en Calslagen geschiedenis geschreven. Om als spreekbuis
te fungeren van waarden uit het verleden is 40 jaar geleden de stichting
Oud Aalsmeer opgericht. De stichting kon en kan zich prima vinden in
de officieuze wapenspreuk van de
gemeente Aalsmeer: ‘Retine quod
habes’ (behoudt wat ge hebt), zonder nu direct te willen dat alles onveranderd blijft. Maar, zo stelt Oud
Aalsmeer: Wat waardevol is, moet

Bedrijfsverzamelgebouw
aan Braziliëlaan

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben in
het wekelijkse overleg op 7 juli besloten met toepassing van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de ruimtelijke
ordening vrijstelling te verlenen van
het bestemmingsplan N201-zone
voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Braziliëlaan in
Green Park Aalsmeer.

18 juli naar C1000 en verbreed uw
kennis van Franse kazen.

Prijzenregen bij lenteactie
Tuincentrum Het Oosten

Leuke actie bij Eye Wish
Aalsmeer - Door de economische
crisis letten klanten meer op hun
uitgaven. In veel winkels is daarom
de uitverkoop al in juni begonnen.
Het geven van korting op de verkoopprijs is inmiddels heel standaard en niet meer verrassend voor
de klant. Eye Wish Groeneveld in de
Zijdstraat komt nu echter wel met
een hele ludieke actie. De klant bepaalt nu namelijk zelf wat hij betaalt
voor een montuur. Gedurende deze

Aalsmeer - Van 13 tot en met 18 juli is er bij C1000 Koster in de Ophelialaan een echte Franse kaasweek.
Met enkele zeer scherp geprijsde
aanbiedingen.
Voor iedere liefhebber van Franse kaas zit er wel wat bij. Zo sluit
C1000 aan bij het Franse gevoel van
de Tour de France en de Franse nationale feestdag op 14 juli. In de
aanbieding is de Brie Roitelet. Deze komt rechtstreeks uit de Centre
Val de Loire en is heerlijk romig van
smaak. Proef ook eens de Saint Andre, een gewassen korstkaas met
een milde, luchtige nasmaak. Voor
de liefhebbers van blauwschimmelkaas is er Bresse Plue Petit. Deze
komt uit de Dordogne en staat bekend als de top van de blauwschimmelkazen.
Dus kom gezellig van 13 tot en met

waardevol kunnen blijven. Geschiedenis is niet alleen terugkijken naar
het verleden, maar ook het oog gericht houden op de toekomst en dit
wordt aanstaande zaterdag 18 juni gedaan.
Op de Historische Tuin wordt ter gelegenheid van van het 40 jarige jubileum feest gevierd. Onder andere
wordt tijdens de bijeenkomst voor
relaties de eerste ‘Retine Quod Habes’ prijs uitgereikt aan een persoon
of instelling die zich bijzonder heeft
ingezet voor (elementen van) de
Aalsmeerse historie. De gemeente
wordt vertegenwoordigd door wethouder Jaap Overbeek.

Cursus Omgaan met geld
Afscheid Linda van Sam Sam
Aalsmeer - Na tien jaar werkzaam
te zijn geweest bij peuterspeelzaal
Kinderhof Sam Sam heeft Linda
Baardse woensdag 1 juli afscheid
genomen. Veel ouders en hun kinderen kwamen haar gedag zeggen
tijdens het koffie-uurtje. Linda is behoorlijk verwend door de kinderen.

De leidster heeft onder andere een
door alle kinderen versierde schort
en een kookboek met van elk kind
het lievelingsrecept gekregen. Na
vele jaren trouwe dienst heeft Linda
nu een nieuwe uitdaging gevonden.
Kinderhof wenst Linda heel veel plezier met haar nieuwe baan.

Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen

Aalsmeer - Een cadeaubon van 5
euro is door de Bloemenzegelwinkeliers uitgereikt aan een twintigtal
spaarders. De gelukkigen zijn:
Ria Baas-Visser, Wilhelminastraat
42; G. van Beek, Aalsmeerderdijk 231; G. Clemens-Kooy, Cyclamenstraat 53; M.H. Eveleens, Gerberastraat 23; Mark van Eyk, Reuzenpandasingel 144 in Heerhugowaard; M. Filius, Sem Dresdenlaan
28 in Hoofddorp; I. Goemaat, Rijshornstraat 94 en M. Grosscurt, Ben-

nebroekerweg 57 in Rijsenhout; J.
Hartog, Stommeerkade 23; G. van
Hemert, Hadleystraat 51; F. de Jong,
Aalsmeerderweg 7; M. Kesting,
Baanvak 67; J. Koger, Rietgorsstraat
17; G. van Leeuwen, Aarbergerweg
25 in Rijsenhout; A.M. Man, Meerlanderweg 46 in Amstelveen; Scholten, Ringvaartzijde 51; N. StubbeSpaargaren, Emmastraat 21; A. Tates, Oosteinderweg 81; T. Samsom,
Schans 322 in Uithoorn, N.S. Woltjer,
A.H. Blaauwstraat 51.

Aalsmeer - Vita welzijn en advies
start in augustus een cursus Omgaan met geld. De cursus is bestemd
voor inwoners van de gemeenten
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en
Ouder-Amstel die moeite hebben
om rond te komen en wat meer zicht
op hun uitgaven willen krijgen. De
cursus gaat in op het ordenen van
de financiële administratie. De cursist leert onder meer een maandbegroting en een jaarbegroting te maken. Zo krijgen de deelnemers een
beter zicht op de dure en de goedkope maanden. De cursist leert om
zijn of haar inkomsten en uitgaven
op een rijtje te zetten, zodat er weloverwogen beslissingen genomen
kunnen worden en financiële problemen worden voorkomen. In de
cursus komen ook schulden en betalingsachterstanden ter sprake en
hoe de cursist hiermee kan omgaan.
Andere onderwerpen die in de cur-

OVAK-soos

Aalsmeer - Op woensdag 8 juli hield de OVAK een soosmiddag
in het Parochiehuis in de Gerberastraat. De eerste plaats bij het klaverjassen was voor Rinus Buskermolen met 5229 punten, de twee-

sus aan bod komen zijn sparen, verzekeringen en subsidies. Over deze
onderwerpen wordt gerichte informatie gegeven. De cursus bestaat
uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van
2 uur en start dinsdag 18 augustus
of dinsdag 25 augustus. Iedere bijeenkomst begint om 18.45 uur met
koffie en thee en eindigt om 21.00
uur. De cursus wordt gegeven in het
centraal bureau van Vita welzijn en
advies aan de Dr. Willem Dreesweg
2 te Amstelveen. Voor deze cursus
wordt een eigen bijdrage van 12,50
euro gevraagd. Hierbij zijn de kosten voor de cursusmap en de consumpties inbegrepen. Aanmelden
kan tot 7 augustus telefonisch bij
Barbara den Haan of Ilona van Riet,
de maatschappelijk werkers van Vita welzijn en advies die de cursus
gaan begeleiden. Zij zijn dagelijks te
bereiken op telefoonnummer 0205430430.
de plaats voor Dit Beumer met 5165
punten en op drie is Arie Oliemans
geëindigd met 4862 punten. Bij het
pandoeren was de hoogste eer voor
Wim Buskermolen met 730 punten.
De volgende soos vindt plaats op
woensdagmiddag 22 juli vanaf 14.00
uur in het Parochiehuis.
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Van de hak
op de tak

ingezonden

Dorpsraad Rijsenhout wel blij
met herstructureringsplan
In de Nieuwe Meerbode editie
Aalsmeer van 9 juli jl. stond op de
voorpagina een artikel met de kop
“Achter in de tuin kijk je tegen een
glazen wand van twaalf meter aan”.
Dat artikel staat bol van suggestieve beweringen en populistische uitspraken die de werkelijkheid geweld aan doen.
Wethouder Arthur van Dijk heeft zowel in informatieavonden als tijdens
de behandeling van het herstructureringsplan in de gemeenteraad
duidelijk gezegd dat er omgevingsbewust zal worden gebouwd en er
beslist geen kassen van 12 meter
hoog achter bestaande woningen
zullen komen, zeker niet in het gebied, tussen de Kleine Poellaan en
de camping aan de Leimuiderdijk,
waar het hier om gaat. Dit gebied
heeft agrarische bestemming en er
staan heel wat (meestal oude) kassen en er ligt terrein braak.
Deze inwoners hebben graag een
andere bestemming rondom hun
huis of hun onderneming en dat is
ook best te begrijpen. Als die echter volstrekt niet past in het eerder door de gemeenteraad aangenomen masterplan PrimAviera voor
de nieuwbouw en herstructurering
van kassen in de omgeving van Rijsenhout en Burgerveen, kon worden verwacht dat deze mensen
geen gehoor hebben gekregen van
de gemeenteraad, die het herstructuringsplan bijna unaniem heeft
goedgekeurd (alleen de SP was tegen). Vervolgens worden in het artikel negatieve meningen verkon-

digd over de verkoopbaarheid van
de grond aan glastuinbouwondernemers en het belang van de (regionale) economie, die op geen enkele manier worden onderbouwd en
worden weersproken door prognoses van deskundigen. Het is eerder
andersom: zolang betrokkenen niet
meewerken aan de plannen (en de
mogelijkheid aangrijpen om de uiteindelijke inrichting van het gebied
positief te beïnvloeden) zal er van
herstructurering in dit gebied niets
komen, zullen nog meer bedrijven
failliet gaan of gewoon stoppen en
zal de verpaupering verder gaan,
hetgeen de woon- en werkomgeving alleen maar slechter zal maken.
Wel meewerken is wat de betrokken
bewoners beter kunnen doen.
De Dorpsraad Rijsenhout heeft,
voorafgaande aan de raadsbehandeling van het herstructureringsplan, in het belang van het hele dorp een inspraakreactie gegeven. De Dorpsraad is blij dat het uiteindelijke besluit van de gemeente
in de geest van ons standpunt met
zo’n grote meerderheid is aangenomen (inclusief een motie van CDA
en VVD, die het standpunt van de
Dorpsraad nog eens bekrachtigt).
De Dorpsraad hoopt dat alle betrokkenen, ook uit het betreffende gebied, mee zullen werken aan een
voor Rijsenhout en Burgerveen goede ontwikkeling van het hele PrimAvieragebied.
Hans G. Paar,
Voorzitter Dorpsraad Rijsenhout.

Molen

Grond Praamplein in baggerdepot
Reigersbos van De Bovenlanden
Aalsmeer - De grond die afgegraven is van de voormalige akker
van Zandvliet naast het Praamplein
heeft een nieuwe bestemming gekregen. Stichting De Bovenlanden
heeft van het Rijk een vergunning
gekregen voor een periode van drie
jaar om bagger te mogen storten in
het Reigersbos.

De looptijd is volgens de stichting
voldoende om het depot tot even
onder de waterlijn te vullen. De
voormalige akker van Zandvliet is
afgegraven tot 1.60 meter onder het
maaiveld. In totaal is zo’n 6.000 kubieke meter grond afgevoerd. Uiteraard zijn grondmonsters genomen
vanwege mogelijke vervuiling, maar
deze waren goed. De stort in het
Reigersbos leverde geen probleem
op. Het enige probleem was dat in
de bagger uit de sloot veel puin zat.
Voor de afvoer is dit weggesorteerd.

Het Reigersbos is uiteraard niet het
enige stukje natuurgebied dat beheerd wordt door stichting De Bovenlanden. In de Binnenrijsen is onlangs weer een seringenakker van
1800 vierkante meter aangekocht.
Het liefst wil de stichting deze akker verpachten aan een seringenkweker. Ook recentelijk aan het bezit toegevoegd is een stukje bos van
895 vierkante meter aan de Piswetering in de Rijsen en na lang touwtrekken is het gelukt een overeenkomst te sluiten met de gemeente
om water tegen natuur te ruilen. De
stichting is van mening dat natuurbeheer beter past bij De Bovenlanden, terwijl de openbaar water juist
bij de gemeente thuis hoort. Het
betreft grond en water bij de Grote Brug in de Westeinderplassen.
Een project in uitvoering tot slot is
de aanleg van een natuurvriendelijke oever bij de Koek-akker in de Rij-

sen ter vervanging van een negentig
meter lange asbest schoeiing.
Jaarlijkse vaartocht
Op donderdag 13 augustus staat
de jaarlijkse vaartocht voor begunstigers en sponsors van De Bovenlanden weer op het programma. De
boot vertrekt om 19.30 uur vanaf het
zorgcentrum in het centrum, ingang
Kanaalstraat.
Op de MPS Koningin Juliana is
plaats voor maximaal deelnemers.
De tocht voert dit jaar over de Ringvaart richting Aalsmeer-Oost naar
het natuurgebied van de Oosteinderpoel. Aanmelding vooraf is beslist noodzakelijk en dit kan door
voor 1 augustus op te geven bij
stichting De Bovenlanden, Postbus
356, 1430 AJ Aalsmeer of door een
email te sturen naar info@bovenlandenaalsmeer.nl. Opgeven kan
voor maximaal twee personen.

Conceptplan ter inzage tot en met 9 september

Verkeer- en vervoerplan
voor goede bereikbaarheid
Twee nieuwe medewerkers van De Meerlanden onthullen het infobord aan de
Zwarteweg. Foto De Meerlanden/Bas Boone..

Gemeente draagt beheer over

De Meerlanden in de bres
voor een schoon Aalsmeer

Aalsmeer - Vanaf 1 juli houdt De
Meerlanden de gemeente Aalsmeer
schoon, heel en veilig. Het beheer
van de openbare ruimte en het
groenbeheer neemt De Meerlanden
over van de gemeente Aalsmeer.
Voor inwoners van Aalsmeer verandert bijna niets. Het servicenummer
blijft ongewijzigd, meldingen kunnen aan de gemeente doorgegeven
worden, de openbare ruimte wordt
op dezelfde dagen en door dezelfde
mensen onderhouden en de kwaliteit blijft hetzelfde. Wat wel verandert, is de manier van werken. De
Meerlanden voert haar taken door
haar omvang efficiënter, innovatief
en op een duurzame manier uit. De

Meerlanden heeft zich gespecialiseerd in straatreiniging, groenonderhoud, marktbeheer, rioleringswerken, ongediertebestrijding en
parkmanagement. Ook beheert De
Meerlanden milieustraten en geeft
gedegen advies over efficiënte en
duurzame afvalscheiding en -verwerking. Met gemeenten, bedrijven
en bewoners samenwerken aan een
schone en duurzame leef- en werkomgeving is het doel van De Meerlanden. Dit doet zij door innovatieve afvalinzameling en - verwerking.
De Meerlanden is veel meer dan alleen een afvalinzamelaar. Uitgebreidere informatie is te lezen op www.
meerlanden.nl.

Ontwerp van architect Richard Pannekoek.

Wethouder tekent contract voor
nieuwbouw Molenpad/Zijdstraat

Aalsmeer - Wethouder Berry Nijmeijer heeft op vrijdag 3 juli het
contract getekend met Van Berkel
Projectontwikkeling uit Leimuiden
voor de nieuwbouw aan het begin
van de Zijdstraat. Tussen het Molenpad en de Zijdstraat komen 34 appartementen en 2190 vierkante meter nieuwe winkelruimte.
Ook wordt een parkeergarage met
80 parkeerplaatsen voor de appartementen en gebruikers van winkels gerealiseerd. Verder komen er
nog 50 openbare parkeerplaatsen
op het dak van de parkeergarage.
Het is mooie architectuur die door
de afwisselende kleuren en bouwstijl past in het dorpse karakter.
Wethouder Nijmeijer: “Het is een
heel mooi project, dat past in de
vernieuwing van Aalsmeer dorp. Ik
ben ook blij dat er door dit plan zo
veel parkeerplaatsen in het dorp bijkomen.” Frans van Berkel vult aan:

“Ik ben heel gelukkig met het plan
voor de ontwikkeling van Molenpad/Zijdstraat en ik vind het ontwerp van architect Richard Pannekoek prachtig.”
De gemeenteraad heeft op 25 juni
ingestemd met het plan Molenpad/
Zijdstraat. Voor de gemeente ontstaat door het bouwplan de mogelijkheid een terrein aan de kant van
het Molenpad (op het dak van de te
realiseren ondergrondse parkeergarage) toe te voegen aan het openbaar gebied en dit in te richten als
parkeerplaats, wat past in de ambities die in het kader van de Vernieuwing van Aalsmeer Dorp zijn gedefinieerd. Van Berkel heeft al meer projecten in de gemeente gedaan, onder andere in de Dorpsstraat, Stommeerweg en de huidige uitbreiding
van Blokker in de Zijdstraat wordt
gebouwd door deze projectontwikkelaar.

Aalsmeer - De gemeenteraad heeft
op 25 januari 2007 de kadernota verkeer en vervoer vastgesteld. Hierin
staan de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het Aalsmeers
Verkeer- en Vervoerplan (AVVP) en
het doel van dit plan is het verkrijgen van een evenwichtig infrastructureel netwerk in Aalsmeer, waardoor functies in Aalsmeer middels
verschillende modaliteiten goed bereikbaar zijn, de inrichting van het
netwerk veilig is en dat overlast veroorzaakt door verkeer in Aalsmeer
leefbaar is en blijft.
Leefbaarheid
Aalsmeer zet voor de komende jaren sterk in op uitbreiding van de
woningvoorraad en uitbreiding van
het werkareaal. Ook vanuit de buurgemeenten worden vergelijkbare initiatieven ontplooid (werkstad
A4, bedrijventerreinen Uithoorn en
Amstelveen). De omlegging van de
N201 en de realisatie van een busbaan over het oude tracé van de oude N201 hebben ruimtelijke consequenties in Aalsmeer. Gevoegd bij
de bestaande knelpunten in de verkeersnetwerken levert dit een aantal concrete opgaven op, die bepalend zijn voor het functioneren van
het (toekomstige) verkeer- en vervoersysteem in Aalsmeer. Voor de
bereikbaarheid van Aalsmeer is de
aanleg van de omgelegde N201 van
cruciaal belang. Het zorgt voor een
complete verandering van (doorgaande) verkeersstromen.
Doelstellingen
De gemeente Aalsmeer streeft naar
een heldere en goed functionerende
verkeersstructuur. De ontwikkeling
van deze verkeersstructuur vindt
plaats binnen de kaders van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.
Concreet is dit vertaald in drie doel-

stellingen: het verbeteren van de regionale en lokale bereikbaarheid
met alle vervoerwijzen, zorgen voor
een verkeersveilige leefomgeving en
zorgen voor een leefbaar verblijfsklimaat. De wensstructuur voor het
autoverkeer is erop gericht om het
doorgaande verkeer zoveel mogelijk
te verleiden via de omgelegde N201
te rijden, met behoud van een goede interne bereikbaarheid. In de kadernota zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd: de Noordvork
wordt gerealiseerd en de omgelegde N201 wordt gerealiseerd en de
huidige N201 wordt ‘geknipt’. Vanuit de modelanalyses is gebleken
dat de verkeersdruk op de bestaande N201 hoog blijft. Om te zorgen
voor een goede afwikkeling binnen
Aalsmeer, wordt voorgesteld om
op de Burgemeester Kasteleinweg
tussen de Aalsmeerderbrug en de
Noordvork twee rijstroken Aalsmeer
uit en een rijstrook Aalsmeer in te
realiseren. Hierdoor wordt bereikt
dat de afwikkeling binnen Aalsmeer
goed blijft en doorgaand verkeer
wordt gestimuleerd via de omgelegde N201 te reizen. Voor het centrum bij de kruising van de Stationsweg met de Van Cleeffkade en
het Raadhuisplein gaat de voorkeur
uit naar de variant waarbij de snelheid van het autoverkeer ter hoogte van het centrum wordt teruggebracht en langzaam rijdend verkeer
meer ruimte krijgt (Shared Space).
Voor de linten is per weg een keuze gemaakt voor de functie die past
bij het (gewenste) gebruik van de
weg. Voor het goederenvervoer is
het uitgangspunt dat de werkgebieden en bedrijventerreinen goed
bereikbaar zijn. De wegen moeten
voldoende breed zijn en er geldt
in principe een maximum snelheid
van 50 km/uur. Voor fietsers worden
op de hoofdroutes fietsvoorzienin-

gen (bij voorkeur fietspaden) aangelegd. Ook winkelgebieden moeten toegankelijk blijven voor het bevoorradingsverkeer, zonder dat dit
tot grote overlast leidt. De gemeente Aalsmeer wil het regionale openbaar vervoer de komende jaren verbeteren. Er wordt onder ander een
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV-)verbinding gerealiseerd in
oost-west richting via de bestaande
N201. De lijnen 171 en 172 tussen
Aalsmeer en Amstelveen blijven gehandhaafd en worden zo hoogwaardig mogelijk uitgevoerd (snelheid,
frequentie). Waar nodig en mogelijk worden op kruispunten en wegvakken aanvullende (optimalisering)
maatregelen getroffen. Daar waar
de buslijnen elkaar kruisen is een
nieuw busstation in Aalsmeer langs
het tracé van de huidige N201 voorzien. De nadruk in het fietsbeleid ligt
op het verbeteren van utilitaire verbindingen. De aanleg van ontbrekende schakels in de regionale en
lokale hoofdroutes heeft de hoogste
prioriteit. Verbetering van recreatieve fiets- en wandelroutes heeft een
lagere prioriteit.
Mobiliteitsmanagement biedt de
mogelijkheid om het autogebruik in
het woon- en werkverkeer te verminderen en geeft bedrijven aan op
welke wijze zij hieraan invulling kunnen geven. De gemeente Aalsmeer
wil komen tot een meer gerichte acties in werkgebieden om het gebruik van fiets en openbaar vervoer
te stimuleren. In het Aalsmeer Verkeer en Vervoerplan is een uitgebreide lijst van projecten en maatregelen opgenomen die erop gericht
zijn om invulling te geven aan het
beleid en de wensbeelden voor de
verkeersstructuur in Aalsmeer. Het
plan (in concept) ligt ter inzage tot
en met woensdag 9 september aanstaande.

Inzet brandweer
op de Poel
Aalsmeer - Maandag even voor
acht uur in de avond is de brandweer van Aalsmeer en Amstelveen
opgeroepen naar de Westeinderplassen te rijden. Een persoon zou
in verwarde toestand met een boot
het water op gegaan zijn. Leden van
de brandweer Aalsmeer werkten
snel om de boot in het water te leggen en de duikers van Amstelveen
stonden klaar om in te stappen. Precies op dat moment kregen ze te horen dat de boot weer op het droge
mocht. De inzet bleek niet meer nodig, omdat de betreffende persoon
voet aan wal had gezet in een jachthaven. De brandweerlieden zijn vervolgens rustig gaan inpakken en teruggegaan naar de kazerne.
Foto: Ronald van Doorn.

Aalsmeer - Wat een flauwekul om
een onderzoek te gaan doen naar het
verhogen van korenmolen ‘de Leeuw’
in de Zijdstraat. Dat is weer zo’n zotte gedachte van het gemeentebestuur omdat notabene datzelfde gemeentebestuur allang wist dat de
wieken door de hoge bebouwing
achter de molen niet meer voldoende windvang zouden hebben. Wethouder Berry Nijmeijer, tot voor kort
nog voorzitter van de stichting korenmolen ‘de Leeuw’, sust de raad door
te lispelen dat het zo erg niet is en
dat de hoge bomen omgehakt worden. Hoge bomen vangen veel wind,
dacht de wethouder zeker. Jop Kluis,
de molenaar van molen ‘de Leeuw’
heeft klip en klaar laten weten dat
het echt niet goed gaat met de molen als het zo doorgaat. Het was een
laatste poging van de molenaar om
het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. Wat moet het
zéér doen dat als je als molenaar
heel goed weet waar je het over hebt
en je, desondanks, geen poot aan
de grond krijgt? Misschien, achteraf, hebben de bestuurders toch een
beetje naar Jop geluisterd omdat er
nu dan om een ‘onderzoek’ gevraagd
is om de molen omhoog te krikken
opdat de wieken alsnog wind zullen vangen. Een paar jaar geleden,
na jarenlang geharrewar, is korenmolen ‘de Leeuw’ schitterend gerestaureerd door de gemeente. Tóen zag
men het belang in om de molen te
behouden en weer te laten malen.
Jan Lunenburg†, molenkenner bij uitstek, was er dagelijks bij toen de molen werd gerestaureerd en begeleidde de molenbouwers toen met raad
en daad. Jop Kluis was toen nog leerling-molenaar en heeft veel over het
vak kunnen leren van de oude rot,
Jan Lunenburg. Om de molen nu nog
hoger te bouwen dan in het verleden
al is gebeurd, lijkt mij nu geen goed
plan. De gemeenteraad had, voordat de beslissing over de hoogte van
de nieuwbouw viel, al in een vroeger
stadium moeten nadenken over de
benarde toestand van de molen. Nu
zal de molen nog wel mondjesmaat
op eigen kracht kunnen malen, maar
is dat in de toekomst nog steeds zo?
Is het niet zo dat het zwiepen van
de wieken storend is voor de bewoners van de appartementen die op dit
moment vlakbij de wieken gebouwd
worden? Hoe hoog zou de molen gebouwd moeten worden om volop te
kunnen wieken en geen geluidsoverlast te geven? Bovendien vraag ik me
af of het verhogen van de molen wel
mooi is. Heel vroeger, u en ik hebben dat niet meegemaakt, stond deze molen zonder de huidige onderbouw, op het Stokkeland, waar nu
allang het gemeentehuis staat. Het
was dus een lage molen. Toen de
molen naar de Zijdstraat verhuisde
kwam hij op de huidige onderbouw
te staan. Hoog genoeg om de wieken volop wind te laten vangen. Ik
zei het al: de gemeente heeft veel
geld in de restauratie gestopt, iedereen was dolblij! Tot en met nu draagt
iedereen die mooie molen een warm
hart toe. Dat warme hart klopt niet
meer omdat er niet geknokt is om
de molen in de huidige staat zonder
ingrepen te laten draaien. Wat jammer, en hoe dom toch. Hèbben we
iets moois midden in het dorp, prevaleren tóch de niet-aflatende bouwdriften tot heel dicht bij de molen. De
gemeenteraad heeft een beetje het
schaamrood op de kaken en vraagt
als mosterd na de maaltijd naar een
duur kostend rapport om te onderzoeken of de molen, door hem nog
hoger te bouwen, weer biotoopwaardig te maken. Eén partij vraagt zelfs
(alweer) om de molen te verplaatsen. Daaruit blijkt dat de raadsleden
eigenlijk niets weten van het karakteristieke behouden vàn... Dat staat
toch hoog in het vaandel? Nu worden er ‘maatregelen’ genomen waar
ik niet blij mee ben.
Coq Scheltens

Demobus voor
OV-chipkaart
in Aalsmeer!

Aalsmeer - Hoe werkt de OV-chipkaart? Waar kan ik het kopen? En
hoe laad ik het op? Dit zijn enkele vragen die beantwoord worden
in de OV-chipkaart demobus van
Connexxion. Op 17, 20 en 21 juli rijdt
de demobus in Amstelland Meerlanden. De demobus ondersteunt
de OV-chipkaart campagne waarbij reizigers en inwoners van Amstelland en de Meerlanden de OVchipkaart voor 1,50 euro kunnen
aanvragen in plaats van het bedrag
van 7,50 euro.Reizigers kunnen de
OV-chipkaart demobus bezoeken
op vrijdag 17 juli van 9.00 tot 17.00
uur op de markt in Hoofddorp centrum, op maandag 20 juli van 9.00
tot 17.00 uur voor het gemeentehuis
van Aalsmeer op het Raadhuisplein,
Reizigers kunnen het kortingsformulier voor de OV-chipkaart krijgen
in de demobus, aanvragen via Connexxion Klantenservice of via www.
connexxion.nl.
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Einduitslag seizoen bridgeclub
Strijd & Vriendschap

Kudelstaart - Bridgeclub Strijd &
Vriendschap houdt de speelavonden
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Bridgers (beginnend, half gevorderd, gevorderd en ver gevorderd)
zijn van harte welkom bij deze gezellige club. Op 1 september start
het nieuwe seizoen. Aanmelden
kan bij de secretaresse: Coby Blom,
Hornweg 271, 1432 GL in Aalsmeer.
De einduitslag van dit seizoen is als
volgt:
1. Jan en Krijnie Joore
53,35
2. Rita en Wim Ritzen
52,64
3. Jan van Ginkel en Cor Kroes
51,69
4. Juul en Matje Wentzel
51,65
5.Martin Lammers en Christien Blom 51,50
6.Ger Lubbers en Willy Stokman
51,27
7.Jan en Jaap Geleijn
51,27
8 .André Lanser en Joris v.d. Zwaard 51,20
9. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 51,12
10 Lucas Rombouts en Gert Wentzel 51,06
11. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
50,60
12.Jasper en Coby Blom
50,48
13.Ko van Es en Theo Blom
50,46
14. Erna en Pieter Jongkind
50,41
15. Maarten en Mary Jongkind
50,40
16. A. Korenromp en M. v.d. Laarse 50,39
17. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 50,25
18.Marianne Joore en Herma Raggers 50,18
19. Gonny en Pim van der Zwaard
50,17

20.Oege de Jong en Agn. v.d. Goot
50,14
21.Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 49,94
22. Martha en Theo Teunen
49,92
23.Janny Tates en Nel Alders
49,92
24. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 49,85
25. Gré Aartse en Agatha Blom
49,78
26. Tiny Bartels en Bea van Diemen 49,77
27. Nelly Mul en Marry Tulp
49,74
28. Jan en Henny Jooren
49,67
29.Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 49,67
30. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 49,60
31. Guus en Mieke van Neijenhof
49,57
32. Klaas Maarse en Adri Otto
49,42
33. An Joore en Mien v.d. Laarse
49,42
34. Huub Zandvliet en Ben Wahlen 49,41
35. Trudy Stokkel en Ingrid Smit
49,36
36. Anny en Sima Visser
49,27
37. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 48,96
38. Corry Kuin en Carla Verwoerd
48,90
39. B. Brockhoff en Ank Roodenburg 48,84
40. Leny Lubbers en Wil Oor
48,80
41. L. Delfos en Joke/Alex Pannekoek 48,80
42. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten 48,57
43. Coby en Gerrit van Leeuwen
48,55
44. Hero Janzing en Gerard Vermeer 48,55
45. Laurens en Rina Veldt
47,82
46. Hans en Lia Vreeswijk
46,99
47. Henny v.d. laarse en Els Vermeer 46,59
48. Piet van Hoek en partner
46,54
49. R. Doornbos en Tineke Molenaar 45,13
50. Ton Celie en Loes Oosterwijk
43,94

Sport- en Spelinstuif op
de Midgetgolfbaan!
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur vindt er een
sport- en spelinstuif voor ouderen
plaats.
Hier worden onder andere de sporten en/of spellen badminton, jeu
de boules, tafeltennis, koersballen,
sjoelen, fit-gymnastiek en lijnbal beoefend. In de maanden juli en augustus is deze activiteit verplaatst

van sporthal De Bloemhof naar de
midgetgolfbaan in de Hornmeer.
Deelname kost 2,50 euro. Vanaf 1
september is iedereen weer van harte welkom in Sporhal De Bloemhof
aan de Hornweg 187 waar de sporten spelinstuif dan weer plaats vindt.
Voor meer informatie kun u bellen
met Vita welzijn en advies, tel. 0297344094.

Examens sportschool Wassanim
succesvol afgesloten
Aalsmeer - Op donderdag 25 en
zaterdag 27 juni waren de laatste
examens bij sportschool Wassanim
voor de kandidaten die hard voor
hun volgende graduatie getraind
hadden. Kees Steegman en Jeroen
van Honschoten behaalden hierbij
hun oranje band. Remzi Bras, Marit Dee, Niels Dee, Bram Eijkhout en
Steven Rijsenhout behaalden hun
wit-oranje band en Ilias Abarkan
slaagde voor zijn gele band .
In de week van 20 juli beginnen de
lessen weer op de donderdag en
vanaf 15 augustus starten de lessen weer op de zaterdag. Voor meer
informatie: www.wassanim.nl of tel.
06-51987470.

Zomerschaakvirus bij
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Steeds meer schakers uit de omgeving weten de weg
naar het Stommeerkwartier te vinden, want ook afgelopen vrijdag
was het speellokaal van Schaakclub
Aalsmeer weer gezellig gevuld met
schakers.
Dit jaar doen ook opvallend veel
schakers van schaakverenigingen
uit de buurt mee. De zomercompetitie is dan ook een uitgelezen
kans om eens tegen andere schakers dan alleen de leden van de eigen club te spelen. Ondanks de zomervakantie lijkt het zomerschaakvirus dan ook uit te breken. Volgens
de GGD vormt het echter geen risico voor de gezondheid, integendeel!
Een opvallende verschijning bovenaan de ranglijst is Ron Klinkhamer
die reeds 14 punten uit 6 ronden bij
elkaar heeft weten te spelen. Afgelopen vrijdag moest Jan van Willigen eraan geloven met 3-1. Ook
Marco Hutters was op dreef. Zowel
Thierry Siecker als Tom van der Zee
hadden het zwaar tegen Marco. Wat
heet! Marco wist beide heren zonder pardon aan zijn zegekar te binden. Daarmee was Marco de eni-

ge speler die de volle 4 punten wist
te scoren, want in alle andere ontmoetingen wisten beide spelers een
puntje te pakken. Marco is door zijn
goede score doorgestoten in de top
10 en hij heeft de blik omhoog gericht!
De gehele zomer wordt er nog zomercompetitie gespeeld. Iedereen
die een partij mee wil spelen is van
harte welkom, deelname is geheel
kosteloos. Per ronde worden twee
partijen tegen dezelfde tegenstander gespeeld, een keer met de witte
en een keer met de zwarte stukken.
De bedenktijd bedraagt 45 minuten
per persoon per partij.
Uitslagen:
Ferry Weverling - Vincent Jongkind
Thierry Siecker - Marco Hutters
Marco Hutters - Tom van der Zee
Jan Bosman - Cees Verburg
Gerrit Harting - Huup Joosten
Ron Klinkhamer - Jan van Willigen
Hans Pot - Jan van der Laarse
Anton Kraaij - Rob van Haaften
Elham Wasei - Abdul Wasei
Bert Drost - Clemens Koster
Tom van der Zee - Thierry Siecker

2-2
0-2
2-0
3-1
2-2
3-1
2-2
2-2
3-1
1-3
0-2

Tenniscompetitie

Spannende finales tijdens
Open Jeugdtoernooi All Out
Nick Smit (nr 97)

Atletiek

Sterk optreden Jordi Baars
Aalsmeer - Na een succesvol NK
indoor afgelopen winter in Apeldoorn waar hij tweemaal goud pakte, heeft van Atletiek Vereniging
Aalsmeer B junior Jordi Baars wederom een medaille weten te behalen, ditmaal op het NK outdoor. In
het broeierige Emmeloord, waar ondanks de voorspellingen slechts een
fikse regenbui te noteren viel, waren
maar liefst vier atleten van de Atletiek Vereniging Aalsmeer aanwezig
die zich wisten te kwalificeren voor
dit toernooi. Op vrijdagavond was
het B junior Jordi Baars die het spits
afbeet en wel op de 3.000 meter. Na
een sterk gelopen wedstrijd waarbij hij meeging met de twee favoriete jongens in deze race, wist hij een
fraaie zilveren medaille te bemachtigen. Tevens wist hij daarbij zijn persoonlijk record met maar liefst 10
seconden aan te scherpen.
Zaterdag was het allereerst de beurt
aan A juniore Mirjam van Ouwerkerk. Mirjam kwam uit op de 800
meter en mocht tot de outsiders gerekend worden, gezien haar vierde
plaats op de plaatsingslijst. Helaas
kon Mirjam haar rol als outsider niet
waarmaken.
In een voor haar matige tijd van
2.26.60 min., kwam zij over de finish. Een heel stuk beter verging
het Shannon Lakerveld. Shannon,
nog slechts C juniore, had zich met
een prima 1.500 meter dit voorjaar
gelopen in Utrecht, weten te plaatsen voor dit toernooi voor A en B junioren. Ze liep een prima wedstrijd
waarbij ze met een tijd van 5.06.65
Shannon Lakerveld (nr 98)

min. net boven haar persoonlijk record bleef steken. Met deze tijd en
een achttiende plaats in de eindrangschikking mocht ze zeker tevreden zijn.
A junior Nick Smit, die recentelijk de
Atletiek Vereniging Aalsmeer gelederen kwam versterken, kwam uit
op zijn favoriete onderdeel speerwerpen. Als je op een NK je beste prestatie van het seizoen levert
heb je het goed gedaan, en dat was
wat Nick deed. Met een afstand van
51.22 meter kwam hij tot een prima
achtste plaats en tevens een clubrecord. Ook Jordi mocht zaterdag nog
een keer aantreden en wel bij de
series 1.500 meter. Enigszins moeizaam wist hij zich met een tijd van
4.15.28 min. te plaatsen voor de finale die zondag gelopen zou worden. Ondanks de inmiddels wat vermoeide benen wist hij zich ook in
deze finale kranig te weren. De derde wedstrijd op rij was echter net
iets teveel van het goede en Jordi moest zich tevreden stellen met
een zevende plaats en een tijd van
4.09.28 min.
Zaterdag 4 juli was er eveneens een
sterk optreden van Jordi. Op de 3000
meter, de afstand waarop hij eerder
nog zilver pakte bij het Nederlandse Kampioenschap, wist hij zijn persoonlijk record flink aan te scherpen. In een prima gelopen wedstijd dook hij voor het eerst onder de
grens van negen minuten, met een
tijd van 8.4.8.73. Hiermee behaalde
hij de derde plaats op de nationale
ranglijst van 2009!

Aalsmeer - Van zaterdag 4 tot en
met vrijdag 10 juli vond het Rabobank Open Jeugdtoernooi plaats
bij tennisvereniging All Out. Helaas
waren de weergoden dit jaar minder gunstig gezind. Desondanks
konden alle wedstrijden toch gewoon gespeeld worden, omdat geregeld gebruik gemaakt kon worden
van de tennishal. Op vrijdagmiddag
was er een loterij voor de aanwezige
deelnemers met allerlei leuke prijzen. Al met al kijkt All Out terug op
een geslaagd toernooi. Op de eerste
en tweede plaatsen in de verschillende categorieën zijn geëindigd:
Meisjes enkel t/m 10 jaar
1. Cindy Koppelman. 2. Sterre van
Halm.
Meisjes enkel t/m 12 jaar
1. Naomi Dol. 2 Nina Meijer.
Meisjes enkel t/m 14 jaar
1. Patricia Bond. 2 Sita Coenraads.
Jongens enkel t/m 10 jaar
1. Theo Bond. 2. Ayrton Dol.
Jongens enkel t/m 12 jaar

1. Roy Gomersbach. 2. Kasper van
Dijk.
Jongens enkel t/m 14 jaar
1. Jacco Koppelman. 2. Jorn Veldt.
Jongens enkel t/m 17 jaar
1. Jacco Koppelman. 2 Robin Staff.
Meisjes dubbel t/m 12
1. Lara van Bruggen & Sophie Pijnenburg. 2. Fleur Mijssen & Manon
Spaargaren.
Jongens dubbel t/m 10
1. Olivier Veenemans & Karel van
Wieren. 2 Jord de Koning & Hassan
Nawar.
Jongens dubbel t/m 12
1. Koen van Ederen & Stef Korenwinder. 2. Ayrton Dol & Rutger Kroes.
Jongens dubbel t/m 14
1. Jelle Bos & Niels Botman. 2 JanJoost Eveleens & Alex Wielart.
Jongens dubbel t/m 17
1. Robert Landman & Sion Roest. 2
Alex Haak & Robin Staff.
Gemengd dubbel t/m 14
1. Naomi Dol & Kasper van Dijk. 2
Lisan Wegstapel & Joep Wegstapel.

Team Richard wint eerste editie
Beachvolleybal Klustoernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
het tijd voor het eerste beachvolleybal toernooi georganiseerd speciaal voor klusbedrijven uit de regio. Er werden zoveel mogelijk klusbedrijven benaderd om gezamenlijk te gaan strijden voor de titel winnaar klustoernooi beachvolleybal
2009. Uiteindelijk barstte er een flinke strijd los tussen de deelnemende teams. In twee poules konden
de beste twee teams zich kwalificeren voor de strijd in de finale poule. De volgende vier teams voldeden
aan deze opdracht: Van de Drift,

Team Richard (Emmerik), Bouwbedrijf Dekker en Provak. In de finale poule ging het Team Richard er
met drie overwinningen vandoor en
pakte zodoende de felbegeerde titel. Kampioen The Beach klustoernooi 2009. Alle deelnemende teams
waren zeer enthousiast over het initiatief om zo’n toernooi te organiseren. De organisatie besloot ter plekke om er een jaarlijks evenement
van te maken. Dus, hou website van
The Beach (www.beach.nl) in de gaten voor de datum van het volgende
branchetoernooi.

Bart wint NK Fietscross
Aalsmeer - In het weekend van 4
en 5 juli werd het NK fietscross verreden in Valkenswaard. De achtjarige Bart van Bemmelen mocht hieraan meedoen. “We reden in twee
groepen met in totaal 13 jongens.
In de manches was ik drie keer eerste, dus had ik een plek in de finale”,
vertelt Bart. Samen met Wessel van
Dijk en nog zes rijders begonnen de
jeugdige finalisten de race. “Ik was
niet als eerste weg, maar bij de eerste bocht ging ik er als een speer
vandoor,” vervolgt Bart. Met Wessel
vlak achter zich kwam hij uiteindelijk als eerste over de streep en bemachtigde hij de eerste plaats! Bart
vindt het erg ‘gaaf’ van zijn ouders
dat die iedere keer weer meegaan
naar alle wedstrijden!

Atletiek bij AV Aalsmeer

Kampioenen, records en
familiestrijd in Sportlaan

De moegestreden spelers van Villepreux TT en Bloemenlust na afloop van het
vriendschappelijke treffen.

Tafeltennis

Bloemenlust op Frans avontuur
Aalsmeer - De Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust kreeg een
uitnodiging van Villepreux TT, een
tafeltennisclub in de buurt van Versailles, om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Het contact
was ontstaan door een Franse speler in Tafeltennis Club Bloemenlust,
Hervé Pantegnies. Zes spelers van
Bloemenlust waren afgereisd naar
Frankrijk om het eens op z’n Frans
te doen, want een team bestaat in
de Franse competitie uit zes spelers.
Wim v.d. Aardweg, Frans Ravesteijn,
Johan Berk, Brian v.d. Heuvel, Hervé Pantegnies en Bart Spaargaren
waren de enthousiastelingen om de
lange rit te maken.
De wedstrijden waren van een mooi
niveau, waarbij de uitslag verraadde
dat het Franse niveau een tikkeltje
hoger was: 35-25. Vertaald naar Hollandse maatstaven met twee teams
spelend, zou de vergelijkbare uitslag

6-4 en 9-1 geweest zijn. Brian was
de beste speler, hij bleef ongeslagen na enkele spectaculaire wedstrijden. Hervé kwam tegen zijn oude clubgenoten éénmaal tot winst.
Ook Frans Ravesteijn wist nog een
wedstrijd in winst om te zetten. Wim,
Johan en Bart moesten de Franse
opponenten in alle gevallen feliciteren. Na afloop van het sportieve
treffen werd er gezellig gedineerd.
Bloemenlust maakte zijn naam waar
door alle tegenstanders met prachtige gemengde rozenboeketten te
verrassen. T
evens overhandigde voorzitter Bart
Spaargaren de Franse teamcaptain
Bruno Michel een het herinneringschild: un souvenir de notre match
amical du 26 Juin. Met dit Frans
avontuur sloot Bloemenlust het seizoen 2008-2009 op een mooie manier af. Op woensdag 19 augustus
start het nieuwe seizoen weer.

Aalsmeer - Woensdag 8 juli kwamen de atleten weer massaal naar
AVA voor de 5 kilometer Florimex
Baanloop. Een record aantal van
72 atleten gingen van start, met een
leeftijdsverschil van ongeveer 70
jaar tussen de jongste en de oudste loper. Ondanks de dreigende wolken bleef het na de start om
20.00 uur droog, met wel een stevige bries. Het bleek uiteindelijk mooi
hardloop weer door de vele records.
Ook bleek 70 procent van de lopers
onder de magische grens van 25 minuten te blijven. De winnaar van de
avond, Richardo van ‘t Schip, lag al
vanaf de start op kop. Na 200 meter had hij al een niet te dichten
gat geslagen met de nummer twee,
Frans van Woerden. Uiteindelijk
verbrak hij zijn persoonlijke record
met maar liefst 4 seconden en eindigde hij na 5 kilometer (12,5 rondjes om de baan) met een winnende tijd van 16 minuten en 34 seconden. Frans kwam binnen op 17.43,
een verschil van meer dan 1 minuut.
Karin Versteeg kwam als eerste dame over de finish op 20.07 gevolgd
door de winnares van de Florimex
Baanloop Bokaal Els Raap, die met
21.41 tweede werd. Daarmee wist
Els nog net AVA atlete Mirjam Colijn
achter zich te houden. Siem Herlaar
wist met een strakke tijd van 25.21
nog een record bij te schrijven op
zijn conto. Hij was al meervoudig
wereldkampioen in de leefdtijdsklassen 65+ en 70+. Maar nu heeft
hij in de leeftijdsklasse 80+ ook een
record gelopen. De leeftijd alleen al,
80+, en dan nog wedstrijden meelopen en tevens in record tijd, geweldig. Als laatste is een vermelding waard dat Winfried Falk (di-

recteur van Florimex, sponsor van
deze Baanloop) niet alleen de sport
een warm hart toe draagt. Hij loopt
zich ook warm voor nieuwe records.
Woensdag avond heeft hij zijn tijd
met 19:50 weer scherp gezet onder
de 20 minuten. Hulp had hij van de
haas Jan Mulder, die Winfried zo nu
en dan uit de wind hield.
Verder was het opvallend dat een
bekende AVA atleet, die normaal
goed kan tellen, zich door een wat
minder geconcentreerde vrijwilliger
liet verleiden om te denken dat hij
zijn persoonlijke record met enkele
minuten ging verbeteren. Hij kwam
na de finish toch tot het inzicht dat
er minimaal nog 1 rondje gelopen
moest worden, zodat de verbetering
van zijn pr die dag niet door ging.
Aan de start was reeds gezegd dat
het tellen van de ronden een ‘service’ van de baanloop organisatie
is en iedere atleet zijn eigen ronden moet tellen. Maar blijkbaar is
een atleet in het heetst van de strijd
toch eenvoudig op een dwaalspoor
te zetten.
Tevens zijn twee familie wedstrijden gelopen. Bij de familie van de
Heuvel heeft dochter Lilian het met
30.00 toch net wat minder gedaan
als vader Thomas die op 25.37 over
de finish kwam. De familie van de
Steeg ging van start met Opa Gerrit en Kleinzoon Fabian. Het lukte
Kleinzoon Fabian wel om met 27.41
net wat sneller te finishen als Gerrit
die 31.45 liet registreren. Het belooft
weer spannend te gaan worden op
de baanloop van 12 augustus, weer
vanaf 20.00 uur op de baan in de
Sportlaan. U bent van harte welkom
om deze prestaties met eigen ogen
te aanschouwen.
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Handbal

TVK Open van 18 tot en met 26 juli:

Sharelle naar Europees
Jeugd Olympisch Festival
Aalsmeer - A-jeugd speelster
Sharelle Maarse, die in maart al bij
de selectie zat van Oranje >17 voor
de EK kwalificatie, is opnieuw geselecteerd. Van 18 tot en met 25 juli gaat Sharelle met de Oranje Youth
naar Finland om daar deel te nemen
aan het Europees Jeugd Olympisch
Festival (EJOF). Dit is een groot internationaal sportevenement dat om
de twee jaar wordt gehouden en dat
bedoeld is als stimulans voor jonge talenten om door te gaan op hun
weg naar de top. Een soort Olympische spelen in het klein. Neder-

land is in Finland met zo’n 80 sporters vertegenwoordigd, die behalve handbal ook aan volleybal-, atletiek-, basketbal-, wielren-, judozwem- en tenniswedstrijden zullen
deelnemen. In het handbaltoernooi
is Nederland ingedeeld in poule A,
samen met Servië, Noorwegen en
Denemarken, terwijl in poule B Rusland, Frankrijk, Slowakije en Finland
uitkomen. Een geweldige kans dus
voor Sharelle om internationale ervaring op te doen tegen Europese
toplanden.
Foto Don Ran fotografie

Drukke tijden voor triatleten

Derde seizoenszege voor
Carla van Rooijen op Texel
Aalsmeer - Het zijn drukke tijden
voor de triathleten van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team.
Een week geleden deden Sander
en Birgit Berk mee aan het EK Triatlon en stond een grote teamdelegatie aan de start van de Triathlon van
Noordwijkerhout. Afgelopen weekeinde won Carla van Rooijen op
Texel haar derde wedstrijd van dit
seizoen. Een week geleden stonden
Sander en Birgit Berk, die worden
gesponsord door Multi Supplies en
P. Hoekwater, aan de start van het
EK triatlon in Holten. Sander Berk
werd voor eigen publiek 21ste in het
topveld. Het was niet het resultaat
waar hij op had gehoopt, maar het
was wel zijn beste klassering ooit op
een Europees kampioenschap. Tijdens het laatste gedeelte van het
looponderdeel had Berk nog veel
atleten in weten te halen. Zijn zus
Birgit eindigde in Holten op de 27ste
plek, doordat ze na het zwemmen
een goede fietsgroep had gemist
en die opgelopen schade later niet
meer kon goedmaken.
Triatlon Texel
Afgelopen zaterdag was de Triatlon
van Texel, waar het Multi Supplies
Triathlon Team al sinds de beginjaren van het team in de zomer heeft
meegedaan. Frans van Heteren hield
de traditie dit jaar samen met Carla
van Rooijen in stand. De twee multi’s gaven meteen een visitekaartje af voor het team. Beiden stonden
op het podium van de kwarttriatlon.
Het zwemonderdeel over 1000 meter werd gelukkig voor Van Rooijen
in een vlakke Waddenzee afgelegd.
Op de fiets kon ze haar achterstand
goedmaken. Ze haalde een aantal
dames in op de fiets. Tijdens het 10
kilometer lange looponderdeel nam
de Multi-dame al snel de leiding in
de wedstrijd. Na 2.12.20 kwam ze
met ruim zes minuten voorsprong
als eerste dame over de finish. Het
betekende haar derde overwinning
al in dit seizoen. Frans van Heteren
kon op Texel ook zeer tevreden zijn
over zijn wedstrijd. Het zwemmen
was dan misschien niet super gegaan bij hem, op de fiets voelde hij
zich wel sterker. En dat ondanks de
wind (windkracht 4) op het Waddeneiland. Van Heteren pakte na
1.55.00 uur met slechts 12 seconden

achterstand op de nummer twee het
brons.
Triatlon Utrecht
Een dag later stonden Fokko Timmermans en Jeroen Hijstek namens
het Multi Triathlon Team in Utrecht
aan de start voor een kwarttriatlon,
die werd gekenmerkt door veel regen. Jeroen Hijstek uit Nieuw Vennep had een sterk fietsonderdeel
en liep ook een goede afsluitende
10 kilometer. Hij finishte in 2.21.00
uur op een vijftigste totaalplek en
een vijfde plek in zijn categorie Heren 50. Aalsmeerder Fokko Timmermans finishte slechts drie minuten
achter zijn teamgenoot op de 69ste
totaalplek. Hij kon vooral erg tevreden zijn over het zwemonderdeel
waarbij hij als 38ste uit het water
was gekomen. Timmermans finishte in 2.24.16 uur als 35ste in de categorie Heren20-40.
Triatlon Noordwijkerhout
Een week eerder stond in Noordwijkerhout een hele teamdelegatie aan de start. Op de kwarttriatlon werd Frans van Heteren tweede in 1.59.34 uur, wat in de categorie Heren 40 goed was voor de eerste plek. Corné Klein uit De Kwakel
kwam na een rustperiode in Noordwijkerhout weer terug en finishte
slechts een minuut achter Van Heteren op de derde overallplek. Bij de
Heren 40 werd hij daarmee tweede. Tonny Blom stond dit keer net
buiten het podium. Hij finishte in
2.03.46 als achtste overall en vierde bij de Heren 40. Jeroen Hijstek
stond in de categorie Heren 50 wel
op het podium. Hij werd tweede in
2.12.18 uur. Fokko Timmermans was
in 2.17.56 uur als twintigste gefinisht
in zijn leeftijdscategorie onder de 40
jaar. Freek de Boer uit Zwaanshoek
won in Noordwijkerhout de achtste triathlon met drie minuten voorsprong. D
e Multi-triatleet, die vorig jaar een
seizoen verloren zag gaan door
ziekte, liet met een sterk looponderdeel zien weer op de goede weg te
zijn. Menno Koolhaas uit Amstelveen viel in Noordwijkerhout ook op
door zijn sterke lopen. Tussen veel
oudere mannen werd de jonge Multi knap elfde, en in zijn eigen leeftijd
was hij de snelste.

Jeroen Hijstek fietste sterk in Noordwijkerhout en Utrecht. Foto Pieter van
der Meer.

Toernooi van jubilerende
club garandeert spektakel!

Wevers tevreden met zesde
plaats in Rally del Casentino
Aalsmeer - Eigenlijk was de derde
ronde van de Euro Rally Challenge
voor het team van Wevers Sport een
grote ontdekkingsreis. De heuvels
in de prachtige Italiaanse Toscane
vormden het decor van de 29e Rally Del Casentino. Erik Wevers en Jalmar van Weeren wisten vooraf nauwelijks wat hen te wachten stond.
Achteraf was het één grote belevenis. “Wat een ongelofelijk mooie
rally is deze wedstrijd”, vond Van
Weeren na afloop. “We hebben heel
zorgvuldig verkend, want het was
ons al heel vlug duidelijk dat terreinkennis in deze wedstrijd erg belangrijk was. De wegen die in Toscane liggen hebben een heel specifiek karakter en dat kom je niet in
Nederland, België of Duitsland tegen. De Italianen, die hier stuk voor
stuk al meerdere keren gereden
hebben, waren duidelijk in het voordeel.” De typische Toscaanse wegen
rondom Bibbiena, een kleine zestig kilometer ten zuiden van Firenze
(Florence), kennen nauwelijks rechte stukken. Daarom was de strategie van Erik Wevers er op gebaseerd
om eerst vertrouwen te krijgen en
vervolgens het tempo te verhogen.
“We hebben maar één keer een stuk
van 250 meter rechtdoor in de notes
kunnen zetten. En zelfs daar zaten
flauwe bochten in. Het rijden hier
is zo totaal anders dat we bewust
zonder al te veel risico te nemen zijn
vertrokken”, aldus Erik Wevers.
Op de eerste klassementsproef van
het compacte evenement opende de
Markeloër met een zesde tijd, al was
het verschil met de leiders al meteen

bijna een halve minuut. Op de volgende proeven kwamen Wevers en
Van Weeren beter en beter in hun
ritme en leken zij zich te handhaven
op een zesde positie in de ranglijst
na tweede zesde tijden en een vijfde tijd. Op de vierde proef, Crocina,
ging het echter bijna mis toen in een
snelle linkerbocht de rechterachterband van de Ford Focus RS WRC lek
raakte. “Dat was een hachelijk moment”, zo vertelt Jalmar van Weeren.
“Met aan de ene kant een muur en
aan de andere kant een ravijn slik je
wel even op zo’n moment. Maar het
ging gelukkig goed.” Wevers en Van
Weeren moesten nog een kleine zes
kilometer naar de finish afleggen en
besloten daarom niet te wisselen.
Het gevolg was een 51e tijd en bijna twee en een halve minuut tijdverlies. De mooie zesde plaats was
plotseling een veertiende plaats geworden. De mannen met de Focus
RS WRC 06 gingen niet bij de pakken neerzitten en namen zich voor
zo ver als maar mogelijk weer te
stijgen in de ranglijst. En dat lukte
uitstekend. Met een vierde tijd op
de vijfde en de achtste en laatste
proef, afgewisseld met goede tijden
op de proeven zes en zeven, klommen Wevers en Van Weeren weer in
de ranglijst naar een welverdiende
zesde plaats. “Alles ging erg goed.
De Hellendoorn rijden is ook zwaar,
maar ik heb nu het gevoel alsof ik
vier Hellendoorns gereden heb. Dat
had ik niet verwacht maar ik heb het
er graag voor over. Wat een ongelofelijk mooie rally is dit”, aldus Jalmar
van Weeren na afloop.

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
18 juli gaat het zestiende TVK Open
van start. Het werven van deelnemers voor het populaire tennistoernooi was zoals meestal geen enkel
probleem. Ruim voor het einde van
de inschrijftermijn was het maximaal aantal deelnemers bereikt. Het
belooft weer een week vol sportief
geweld en gezelligheid te worden.
Helaas is het onvermijdelijk dat veel
deelnemers al komend weekeind
moeten sneuvelen vanwege het keiharde knock-out systeem. Alleen de
meest talenvolle, sterke en gelukkige spelers zullen meerdere rondes overleven en doordringen tot de
finales op zondag 26 juli. Dus toeschouwers, blijf niet te lang weg als
je vrienden, buren en kennissen aan
het werk wilt zien. Voor je het weet
lopen ze alleen nog maar in spijkerbroek in de rondte in plaats van in
trainingspak. Moeite met het bedenken van een thema had de toernooicommissie dit jaar ook niet. De
tennisclub viert haar 25-jarig jubileum en zal dat komende week volop benadrukken. Ongetwijfeld zal
het park er feestelijk uit zien en

kan iedereen smullen van smakelijke dagmenu’s. Dat Wim Hulsbos
gaat zorgen dat het toernooi op
rolletjes loopt zal niemand verbazen en hetzelfde geldt voor het feit
dat Renault Nieuwendijk/Auto Benelux zich opnieuw als hoofdsponsor aan het TVK Open heeft verbonden. Wordt het dan een voorspelbare week? Dat zeker niet. Want zal de
keukenploeg dit jaar opnieuw met
een nieuw dessert op de proppen
komen? Met welke originele decoraties hebben de creatievelingen
het park dit keer aangekleed? Loopt
het toernooi volgens schema of toch
weer nét niet? Blijft het droog of
moet het dak dicht? Welk drankje
is dit jaar favoriet? Speelt de jeugd
iedereen weg of maakt ervaring de
dienst uit? Sowieso is tennis nooit
voorspelbaar. Huizenhoge favoriete kunnen in de eerste ronde van de
baan worden geslagen. Outsiders
kunnen op zondagochtend aan de
aardbeien met slagroom zitten tijdens het finalistenontbijt. Spanning
genoeg dus! Op www.tvkudelstaart.
nl staan de speelschema’s en komen de uitslagen te staan.

P.V. de Telegraaf

Wederom winst Van Ackooy
Aalsmeer - Het afgelopen weekend werden er twee duivenvluchten
gehouden. Bij de vereniging aan de
Dreef werden donderdagavond 178
duiven ingekorfd voor de midfondvlucht vanuit Monteuil. De snelste
duif was wederom van de Comb. v.
Ackooy!
Nog één oude duivenvlucht te gaan,
dan zijn alle kampioenen bekend.
De uitslag:
1. Comb. van Ackooy. 2. Comb.
v. Leeuwen/v. Grieken. 3. Comb.
Wiersma en Zon. 4. C. v. Vliet. 5. G.
v.d. Bergen. 6. D. Baars. 7. J. v. Duren. 8. A. v.d. Wie. 9. Th. v.d. Wie. 10.
M. de Block. 11. J. van Ackooy.
Wedvlucht Strombeek
Op vrijdagavond werden de jonge duiven ingemand voor de wedvlucht Strombeek. De 15 deelnemers brachten tesamen 485 juni-

oren aan de start. De westenwind
was duidelijk in het voordeel van de
Amstelveense liefhebbers in de vereniging. De eerste prijs werd met
verve gewonnen door Wiebe en Eric
Wiersma. Leuk voor vader Wiebe dat
hij de duiven zelf thuis zag komen.
De uitslag:
1. Cob. Wiersma en Zn. 2. M. de
Block. 3. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4. J. v. Duren. 5. G. v.d. Bergen.
6. A. v.d. Wie. 7. J. en P. Spook. 8. Th,
v.d Wie. 9. Comb. v. Ackooy. 10. D.
Baars. 11. J. v. Dijk. 12. A. Kok. 13. J.
Kluinhaar en dr. 14. P. v.d. Meyden.
15. H. Spaargaren.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 10.122 pnt
2. Oerlemans Confectie 9.939 pnt
3. A.A. Sloopwerken
8.490 pnt
4. Bosman Kassenbouw 8.219 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
7.744 pnt

BeachTeamAalsmeer domineert
eredivisie in Hoek van Holland
De winnaars Remon Verveer en Monique Bonhof. Foto Jan Paarlberg.

Toernooi midgetgolfclub

Remon en Monique goed koppel
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juli werd
op de midgetgolfbaan het jaarlijks
terugkerende koppeltoernooi gehouden. Bij dit toernooi schrijven de
deelnemers zich per koppel in en
de uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Gezien het feit dat de wedstrijd over acht ronden gaat, wordt
de einduitslag dus bepaald over een
totaal van 16 ronden per koppel. Afgelopen jaren werd de eerste prijs
steeds verdeeld tussen de koppels
Henk Slink met Marrie Bonhof en
Remon Verveer met Monique Bonhof. De verwachting was dat één
van deze koppels dit jaar wederom
zou gaan winnen. Henk en Marrie begonnen flitsend: Beiden hadden een voortreffelijke openingsscore van 27, dus 54 slagen voor dit
koppel. Monique en Remon moesten blijkbaar nog even wakker worden, want zij begonnen met beide
een ronde 32, dus 64 slagen voor dit
koppel. Na de eerste ronde dus al
een achterstand van 10 slagen voor
dit koppel. Zou het dit jaar zo makkelijk worden voor Henk en Marrie?
Door een geweldige serie van Monique (26, 27, 27, 27, 28) en een solide vervolg van Remon stonden deze twee na zes ronden op een totaal
van 351 slagen tegen een totaal van
355 van Marrie en Henk. Vier slagen voor dus!
Gevaarlijke outsider bleek het koppel Els vd Stroom met Tom Pardaans
dat over deze zes ronden op 560

slagen stond. Als één van de andere koppels de mist in zou gaan, hadden zij ook nog kans op de overwinning. Tussen de zesde en zevende ronde is het tijdens dit toernooi
tijd voor een gezamenlijk diner en
dat was dit jaar ook weer heel goed
verzorgd. Dat dit eten niet alleen
erg lekker was, maar ook slechte
prestaties kan geven, bleek in ronde zeven en acht. Aan de briljante reeks van Monique kwam gelijk
na het eten een abrupt einde door
een rondje 36. Het koppel eindigde
echter alsnog als eerste, omdat Remon na het eten nog even een eindspurt inzette met rondjes 27 en 28.
Marrie en Henk werden derde (met
een eindtotaal van 489 slagen) door
beide een slechte laatste ronde te
spelen, resp. 37 en 35. Zo werden
Tom en Els alsnog tweede met in
totaal 485 slagen. De vierde plaats
was voor het koppel Ramon Craane
en Gerco Berentsen met een totaal
van 504 slagen en als vijfde eindigde het koppel Hans Broodbakker en
Herman Kas met 512 slagen. Opmerkelijk was ook de laatste ronde
van Marius Ciesielsky die dit toernooi afsloot met een rondje 25, met
nota bene nog een 2 op baan 18! De
laagste ronde van de dag. De aanmoedigingsprijs ging naar Ria Blokzijl en Joke van Heteren met een totaal van 708 slagen. Het was weer
een leuk, gezellig maar ook spannend midgetgolftoernooi.

Aalsmeer - De zesde ronde van
de eredivisie in Hoek van Holland
is afgelopen weekend gedomineerd
door de drie teams van BeachTeamAalsmeer. Met een eerste, derde en vijfde plaats konden de teams
terugkijken op een prima toernooi.
Het team uit Aalsmeer bestaande
uit Guido Mopman en Sven Vismans
legde beslag op de vijfde plaats
door te winnen van de teams van
Noorden/van Noorden en Boehlee/
Boehlee. Verlies tegen de latere finalisten Oude Elferink/Stiekema
betekende een nette vijfde plaats.
De heren spelen de laatste weken
steeds beter en dat biedt perspectief voor de komende weken. Het
Tilburgse team Daan Spijkers/Niels
van de Sande legde beslag op de
derde plaats door in de kleine finale
te winnen van het hoger geplaatste duo Bolsterlee/Lokerse. De heren waren net terug van het internationale toptoernooi in Gstaad en
zijn na de vijfde plaats in Scheveningen weer terug op het podium. De
hoogste trede op het podium werd

deze week bezet door het duo Marco Daalmeijer/Frank van den Outenaar uit respectievelijk Renswoude en Beverwijk. De heren speelden
een prima toernooi door onder andere in de halve finale af te rekenen
met het eerder genoemde duo Spijkers/van de Sande.
In de alles beslissende finale wisten zij met 2-0 (21-18/25-23) te winnen van het team Stiekema/Oude Elferink. Dit betekende de eerste eredivisie overwinning voor het
team Daalmeijer/van den Outenaar.
Een paar weken geleden vonden in
Hoek van Holland de Nederlandse
kampioenschappen beachvolleybal
plaats waarbij de 17-jarige Jeroen
Vismans samen met zijn partner Johan van der Poel kampioen werd
bij mannen onder de 20 jaar. Ook
mochten de heren uit het BeachTeamAalsmeer tijdens het eredivisietoernooi op Ameland op het podium plaats nemen. Al met al een
prima resultaat voor de eerste commerciële beachvolleybalploeg van
Nederland: BeachTeamAalsmeer!

De heren van BeachTeamAalsmeer op het podium van Hoek van Holland. Vlnr
Niels v Sande, Marco Daalmeijer, Frank van den Outenaar en Daan Spijkers
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Contador en Armstrong
favoriet in Tourspel

Huilen bij brand in schuur
Te huilen stond ik vrijdagmiddag 10
juli bij de grote brand bij mijn broer
aan de Oosteinderweg. Hij had daar
een grote schuur en die stond in
brand. Een grote brand.
In de schuur was een prachtige hobby- en werkruimte waar menigeen
van droomt, zo mooi. Met schappen en een takel, werkbanken. Al
zijn gereedschap stond er in, al zijn
hobbyspullen. De hobbyspullen van
zijn zoon. En buiten bij de schuur,
kippen, een konijn en een cavia van
zijn dochter.
De elektra in de schuur was geheel vernieuwd. Van binnen was de
schuur perfect. Van buiten moest
hij nog wel aangepakt worden, zo
was het plan. Er moest een nieuw
dak op. We hebben een moeilijke
tijd gehad, onze moeder moest naar
een tehuis in verband met Alzheimer en in maart is onze vader overleden. Het huis moest dus leeg. Allerlei spullen en aandenkens uit dat
ouderlijk huis stonden tijdelijk opgeslagen in de schuur die in brand
stond. Geen redden meer aan en ik
dus huilen. Als mokerslagen kwamen daarom de opmerkingen van
de ramptoeristen die mij niet kenden of mij niet opmerkten omdat
de brand veel interessanter was. Ik
hoor knallen in het vuur en een opmerking: “Ja joh, die schuur zit natuurlijk vol met asbest, dat wil wel
knallen!” Maar één ding weet ik zeker, er zat geen stukje asbest in de

schuur. Weer een knal: ”Vast gasflessen”. Er waren geen gasflessen
in de schuur, wel een compressor. Ik
ben toen naar de achterkant gelopen en hoorde daar de volgende opmerking: “Ja, hier kon je op wachten
natuurlijk!” Oh ja? Waarom dan wel?
Heb je de schuur ooit geïnspecteerd
dan? De brand is overigens aan de
achterkant buiten de schuur begonnen. Het maakte de brand voor mij
nog veel erger dan ik het bij aanvang al vond. Wat moet het voor
mijn broer dan wel niet zijn? En dan
de rokende ravage nu? De kippen
zijn gered. Dat was dan ook de enige mooie foto van de brand die ik op
het internet kon vinden; de brandweerman met op beide handen een
geredde Barnevelder. De cavia en
het konijn zijn verbrand. De paarden
in een naastgelegen loods stonden
zijn ook gered.
Wat ik hier mee zeggen wil is, dat
alles aan de buitenkant niet altijd zo
lijkt als het is. Kijk eens wat meer
naar de binnenkant, zoals ook bij
mensen de binnenkant veel belangrijker is dan alle mooie schijn aan
de buitenkant. Houd ook eens een
beetje rekening met de gedupeerden als je naar een ongeval of ramp
kijkt. Natuurlijk waren er gelukkig
ook enkelen die wel meeleefden. In
het bijzonder wil ik hier Ingrid noemen.
Gonny van Oene

Tenniscompetitie

Toch nog zonnige afsluiting
van All Out open toernooi
Aalsmeer - Van zaterdag 4 tot en
met zondag 12 juli vond het Dutch
Flower Open Senioren tennistoernooi plaats aan de Sportlaan bij All
Out. Bijna de hele week is het droog
geweest en brak hier en daar de zon
door. Er hoefden slechts een paar
wedstrijden binnen gespeeld te
worden, tot aan de finale dag! Toen
kwam de regen helaas non-stop uit
de hemel vallen. Gelukkig kon uitgeweken worden naar de hal en tegen het einde van de middag klaarde het gelukkig weer op. Dankzij de
inzet van een aantal trouwe vrijwilligers konden de tennissers tegen
15.00 uur toch weer naar buiten om
de laatste finales te spelen.
Al met al kan teruggekeken worden
op een zeer geslaagd toernooi, met
ook dit jaar weer meer inschrijvingen dan het jaar ervoor! Dit jaar waren er 418 deelnemers en zijn totaal
329 wedstrijden gespeeld. Zonder
de steun en inzet van sponsoren,
vrijwilligers en de technische commissie was het onmogelijk geweest
om een dergelijk succesvol toernooi
te kunnen organiseren. Allen zeer
bedankt!
Dames enkelspel 6
1. Mariska Bus.
Dames enkelspel 7 17+
1. Annelies Dick-v. Berkel.
Dames enkelspel 8 18+
1. Robina Smits.
Dames dubbelspel 5
1. Tanya Elzas en Annemijn v. Zijverden.
Dames dubbelspel 6
1. Marije Dormaar-Pol en Britt
Spring in’t Veld.
Dames dubbelspel 6 35+
1. Elly Gabriels en Myrna Stevens.

Dames dubbelspel 7 17+
1. Sandra Postma en Tessa v. RooijMaarschalkerwaart.
Dames dubbelspel 7 35+
1. Ellen Eskes en Marjo Peters.
Dames dubbelspel 8 17+
1. Sophie Hoeberechts en Robina
Smits.
Heren enkelspel 5
1. Edwin v. Ravenswoud.
Heren enkelspel 6
1. Sander Limpens.
Heren enkelspel 7 17+
1. Rob Schröder.
Heren enkelspel 8 17+
1. L.M. van den Heuvel.
Heren dubbelspel 5
1. Herman Demper en Peter van den
Helder.
Heren dubbelspel 6
1. Vincent v. Baal en Edwin v. Ravenswoud.
Heren dubbelspel 7 17+
1. Arthur Tates en Robert Tates.
Heren dubbelspel 7 35+
1. Fred Bruine de Bruin en Marcel
Bruine de Bruin.
Heren dubbelspel 8 17+
1. T.A. Brouwer en Berry Knecht.
Gemengd dubbelspel 5
1. Karin v. Es en Peter v.d. Helder
Gemengd dubbelspel 6
1. Mariska Bus en Stefan Romkema.
Gemengd dubbelspel 6 35+
1. Marianne Meijer en John Queijsen.
Gemengd dubbelspel 7 17+
1. Pleunie Jansen en Arthur Tates.
Gemengd dubbelspel 7 35+
1. Ank Spring in ‘t Veld en Herman
Blauwhoff.
Gemengd dubbelspel 8 17+
1. Claudia v.d. Laarse en Wilco v.d.
Laarse.

Bindingkamp Almen 2 super leuk
Aalsmeer - In Almen is deze week
het tweede Bindingkamp van start
gegaan. De deelnemers Aleksandra
en Anniko laten weten het super
leuk te hebben. In het kort hun programma: “Dag 1: we zijn om 11.30
uur vertrokken naar Almen. Om half
3 zijn we bij de Baankreis/ Almen 2
aangekomen. We gingen tentenindeling maken. Daarna zijn we een
klein stukje gaan fietsen en onderweg deden we een kennismakingsspelletje. ’s Avonds hebben we de
kampkrant en nog wat kennismakingsspelletjes gedaan. Dag 2: In

zes groepjes is een fietsenspeurtocht gemaakt. ’s Avonds hebben
we sleutelhangers gemaakt. Dag 3:
De sportdag. We maakten zes teams
en die moesten vla happen, skilatten
race, doeklopen, kratje verleggen,
kleedje hoppen, popcorn verleggen
en trefbal, voetbal en survival doen,
dat was erg leuk. Groep 1 heeft gewonnen. Dag 4: We zijn naar Zutphen geweest en we hebben daar
vossenjacht gedaan. Daarna hadden we driekwartier om te winkelen en de meeste kinderen hebben
snoep en ijs gekocht.”

Gediplomeerd dierenverzorger
Aalsmeer - Op dinsdag 14 juli zijn
op kinderboerderij Boerenvreugd in
de Hornmeer diploma’s uitgereikt
aan vijftien cliënten van de kinderboerderijen van Ons Tweede Thuis.
In bijzijn van afgevaardigden van
het Wellantcollege en Ons Tweede
Thuis kregen allen het MBO diploma dierverzorging niveau 1. Tijdens
de opleiding hebben de cliënten
geleerd wat de dieren eten, welke
verzorging verschillende dieren nodig hebben, en hoe je veilig en hygiënisch werkt. Karin Keizer, verantwoordelijk sectormanager van Ons
Tweede Thuis, benadrukte in haar
toespraak dat de nieuwe gediplomeerden hun werk daarvoor al jaren prima deden, maar dat ze nu

een officiële proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. Ook voor de
buitenwereld is het nu duidelijk dat
de dierenverzorgers van Ons Tweede Thuis goed zijn in hun werk en
dat de dieren van de kinderboerderijen daar wel bij varen. Ons Tweede Thuis doet inmiddels de dierenverzorging op zes kinderboerderijen in Amstelland en de Meerlanden. De cliënten werken onder begeleiding van begeleiders, maar zijn
daar naarmate hun kennis groeide, steeds zelfstandiger in geworden. Buiten alle kennis en diploma’s
zijn het bovendien allemaal mensen
die toegewijd zijn aan de dieren op
de boerderij. Het plezier in het werk
staat voorop!

Aalsmeer - Het Meerbode-prijzenfestival in de speciale bijlage over
de Tour de France mag een succes
genoemd worden. Massaal zijn inwoners aan het puzzelen gegaan en
zijn zich gaan verdiepen wie dit jaar
als winnaar Parijs inrijdt. De tour
eindigt op zondag 26 juli en gaat
deze dag van Montereau en FaultYonne naar de Champs Elysées in
de Franse hoofdstad. Vandaag, donderdag 16 juli, staat etappe twaalf
op het programma voor de renners,
een vlakke rit van totaal 211,5 kilometer. Vrijdag wacht hen een bergrit
van 200 kilometer. In totaal zijn in de
Tour zeven bergritten opgenomen.
Deelnemen aan het Meerbode-prijzenfestival is overigens niet meer
mogelijk. Afgelopen 11 juli was de
laatste inleverdag. De hoofdprijs is
een omafiets met drie versnellingen
aangeboden door Mégalos wielerspecialist. Sparnaay Juweliers trakteert een winnaar op een cheque
van 250 euro, Rinus Bon heeft een
kinder ‘race’ driewieler ter beschikking gesteld en Ed Kriek Optiek gaat

een winnaar vast heel blij maken
met een sportzonnebril. Wie de prijs
wint van Wittebol Wijn kan gaan genieten van een doosje Rosé en ook
een zonnebril, van het merk Fifosi, is
te winnen dankzij Waning Tweewielers, Tot slot gaat twee deelnemers
van het Meerbode-prijzenfestival
getrakteerd worden op een fotoklok
van Foto De Boer en een slagroomtaart van Ab Müller. Alvast weten
of u/jij mogelijk in de prijzen ‘valt’?
“Zal Lance Armstrong nu ook weer
heer en meester zijn? De komende
weken kunnen we het beleven. Veel
plezier!”, luidt de oplossing van de
puzzel. Lance Armstrong wordt inderdaad door een groot aantal deelnemers genoemd als winnaar, maar
volgens de puzzelaars maakt Alberto Contador eveneens grote kans
de Tour op naam te schrijven. Favorieten verder ook zijn Carlos Sastre,
Cadel Evans, Andy Schleck en Denis Menchov. De uitslag van het
Meerbode-prijzenfestival wordt in
de krant van donderdag 30 juli bekend gemaakt.

Bindingkamp Texel voorspoedig!
Aalsmeer - Een korte impressie van
de deelnemers aan de kampweek in
Texel. De meiden en jongens mailen:
“Zaterdag rond twee uur plaatselijke tijd landden wij op Texel. Vanwege het uitzonderlijke mooie weer
zijn we gelijk even de zeewatertemperatuur gaan meten. Dat was
aangenaam verkoelend! ’s Avonds
werd het kampthema bekend gemaakt. Dit jaar is dat ‘leven met lef’,
welke als rode draad door ons kamp
heen zal lopen. Zondag liet de zon
ons in de steek, maar de wind niet.
Met een windkrachtje 5 gingen we
in een grote rubberboot de zee op
om te brandingraften. Dit was spectaculair en paste prima binnen het
thema. ’s Avonds De Koog verkend,
waar de lokale jeugd bij de dames in
de smaak viel. Maandag paperclips
geruild op de markt in Den Burg,
waarna we onze weg vervolgden op

de fiets richting de Slufter. Na hier
op het strand gezandstraald te zijn,
tegenwind terug naar ons gammele
kamphuis, waar Barbara een overheerlijk diner voor ons had bereid. ’s
Avonds kleur bekend via een stellingenspel en daarna de naald van het
kompas gevolgd door een donker
bos. Dat lukte niet bij iedereen even
goed, maar we zijn nog steeds met
z’n negenentwintigen. Ook dit programma paste weer prima binnen
het kampthema.
Op dit moment (dinsdagmiddag)
fietsen we heel Texel over op aanwijzingen van sms team van Leeuwen. Op de foto in etalages, met
schapen, politieagenten en andere
fietsers. Dit alles voor de hoofdprijs:
een avondje frituren met de leiding.
Alles gaat dus voorspoedig, we zien
jullie zaterdag om 15.00 uur op het
plein bij zwembad de Waterlelie.”

30 seconden is vaak al genoeg

Houd de dief! buiten de deur
Streek - Ruim 90 procent van de inbraken zijn gelegenheidsinbraken.
Een inbreker heeft gemiddeld namelijk maar 30 seconden nodig om
binnen te komen!
Vijftig procent van de inbraken kan
worden voorkomen met eenvoudige middelen!
Een inbraak in uw woning is een zeer
aangrijpende gebeurtenis. Het blijft
een vervelend gevoel dat een onbekende aan uw spullen heeft gezeten. De politie en gemeente werken
daarom nauw samen om het aantal inbraken terug te dringen. Als
bewoner kan echter nog veel meer
gedaan worden. U heeft 95 procent
minder kans op inbraak met sloten
die het Politiekeurmerk Veilig Wonen bezitten! Voor tips en gratis advies: www.politiekeurmerk.nl.
Tijdens de zomervakantie is het risi-

co op woninginbraak nog groter. U
kunt zelf de kans hierop aanzienlijk
verkleinen met relatief eenvoudige
maatregelen.
Enkele tips zijn: laat iemand regelmatig de brievenbus legen, laat de
post uit het zicht leggen, spreek niet
op uw antwoordapparaat in dat u
met vakantie bent, vraag de buren
een oogje in het zeil te houden en
laat de buren weten waar u in geval van nood te bereiken bent. Indien het toch misgaat, belt u dan
tijdens een inbraak of bij verdachte omstandigheden direct de politie
via 112. Indien de inbraak al heeft
plaatsgevonden belt u dan direct
0900 8844.
Belangrijk hierbij is dat u niks aanraakt en alles laat liggen zoals u het
aantreft. U voorkomt hiermee dat
sporen worden uitgewist.

Feestelijke openluchtdienst ter
gelegenheid 60 jaar VZOD
Kudelstaart - Om de jubileumweek
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van korfbalvereniging VZOD
in stijl af te sluiten, wordt op zondagmorgen 30 augustus op de buitenaccommodatie van VZOD aan de
Wim Kandreef een oecumenische
viering gehouden. Dit belooft een
mooi spektakel te worden waarin een groot aantal mensen reeds
spontaan zijn/haar medewerking
heeft toegezegd. Voor het gelegenheidskoor kunnen zangers en zangeressen zich nog aanmelden. Iedereen van 8 tot 88 jaar wordt uitgenodigd mee te komen zingen. De

te zingen nummers zijn makkelijke,
vlotte liederen waarvan in ieder geval de melodie bij een ieder bekend
is. Talent is niet het voornaamste,
jouw enthousiasme telt! Er is slechts
één oefendag, op zaterdag 22 augustus in de VZOD-kantine, waarbij je natuurlijk wel verwacht wordt.
Vanzelfsprekend wordt een lunch
aangeboden. Wie mee wil zingen,
kan zich opgeven bij Paula Dogger
via postbus@hjdogger.demon.nl of
tel. 343882 of bij Gerrie Ruessink
via fgeml.ruessink@zonnet.nl of tel.
327283. Uiteraard kun je hier ook terecht voor meer informatie.

Hoe gastvrij is Aalsmeer?

YFU zoekt gezinnen voor
uitwisselingsstudenten
Aalsmeer - YFU International Exchange (YFU) is op zoek naar gezinnen in Aalsmeer en omgeving, die
hun huis en hart willen openstellen
voor een uitwisselingsstudent. Via
YFU komen begin augustus bijna
zeventig jongeren van 15 tot 19 jaar
oud naar Nederland, die in ons land
een semester of jaar ‘meedraaien’ in
een gezin. Voor vijftien jongeren is
YFU nog op zoek naar gastgezinnen.
Bent of kent u een gezin die zichzelf
een onvergetelijke ervaring wil bezorgen? Lees dan verder en neem
contact op met YFU. YFU biedt al
50 jaar enerzijds Nederlandse jongeren de mogelijkheid een jaar door
te brengen in een gastgezin in het
buitenland en anderzijds jongeren
van over de hele wereld de kans om
het alledaagse Hollandse leven te
proeven. Zo ervaren de jongeren en
hun (gast)-ouders de culturele verschillen waar men in deze globale maatschappij tegenaan loopt en
werkt YFU aan meer begrip en tolerantie in de wereld. In augustus arriveren onder andere een fanatieke
fotografe uit Estland, een zangeresin-wording uit Georgië en een Canadese die graag de taal van haar
grootouders leert kennen. Zij grijpen de kans om zich in de Nederlandse samenleving onder te dompelen. Graag proeven zij onze huts-

pot, kroketten en stroopwafels, leren zij fietsen, bekijken zij de dijken
en (wind)molens en lopen ze een
keertje rond op klompen. Zij brengen ook eigen tradities mee, zoals
het vieren van Halloween, Mid-zomerfeest en Thanksgiving. Meestal ontstaat een band voor het leven
en worden onverbrekelijke vriendschappen gesloten. Alle gastoudergezinnen en studenten genieten
professionele begeleiding tijdens
het verblijf van de buitenlandse student in het gezin. Als gastgezin kun
je een voorkeur uitspreken voor een
jongen of een meisje en een bepaalde nationaliteit. Ook wordt rekening
gehouden met de interesses van en
hobby’s van het gastgezin en de uitwisselingsstudent. Niet alleen gezinnen met wat oudere kinderen, maar
ook gezinnen met kleine kinderen,
éénoudergezinnen of gezinnen zonder kinderen kunnen gastgezin worden. Op www.yfu.nl zijn ervaringen
te lezen van gastgezinnen. Zij kunnen vertellen hoe leuk, spannend en
uitdagend het kan zijn om een ‘extra’ kind in huis te hebben. Leer uw
eigen en een andere cultuur beter
kennen; ontdek de wereld bij u thuis
en word wereldouder! Bent of kent
u een wereldouder? Neem dan contact op met YFU International Exchange, telefoon 0297-264850.

Zonnebloem een dagje uit
Rijsenhout- Woensdagmiddag 8 juli genoten een aantal gasten van de
Zonnebloem van een middagje naar
het Cruquiusmuseum, met aansluitend een High Tea in het naast gelegen theehuis.
Voor velen was dit een ontmoeting
met het verleden. Veel van dit soort
activiteiten die georganiseerd wor-

den door de Zonnebloem, kunnen
bekostigd worden door onder andere de lotenverkoop die momenteel
in volle gang is.
Deze loten die het Zonnebloemwerk steunen zijn verkrijgbaar bij
mevrouw F. Bloemendaal, tel. 0297321515. Voor meer informatie: www.
zonnebloem.nl.

