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Geen krant
ontvangen?
0251-674433 Gewraakt ‘ei’ eindelijk weg!
Aalsmeer - Weggehaald, het gewraakte ‘ei’ op de hoek van de Jac.
P. Thijsselaan en de Zwarteweg. De
kei heeft al voor menig ongeval gezorgd en is al vele jaren een doorn in
het oog van nabij gelegen bedrijven
en inwoners geweest. Zij waren het
die te hulp schoten als weer een auto de bocht tekort had genomen en
strandde op het ‘ei’. Vorige week nog
moest een automobilist zijn wagen
aan de kant laten staan, nadat hij in
botsing was gekomen met de kei.
Deze bestuurder zelf raakte niet gewond, zijn auto moest weggesleept
worden. Maar er zijn in het verleden ook aanrijdingen geweest met
gewonden tot gevolg en vorig jaar

Toenemende overlast, vliegveiligheid zeker stellen

Blijvende aandacht voor
groei populatie ganzen!
Aalsmeer - Een grote groep grauwe ganzen zwemt gakkend rond in
de Westeinderplassen nabij de oever langs de Stommeerweg. Het lijkt
of ieder jaar het aantal toeneemt.
Overdag blijven de ganzen, zeker
bij zonnig weer, lekker in het water,
in de avond worden veelal de oevers opgezocht. En soms gaan groepen de lucht in om de nacht elders
door te brengen. De grauwe ganzen en nijlganzen bij de Westeinderplassen zijn niet de veroorzakers
van de noodlanding die een Boeing
737 van Royal Air Maroc op 7 juni
moest maken, maar hadden het natuurlijk wel kunnen zijn. Na het opstijgen van de Aalsmeerbaan is het
toestel tegen een groep Canadese
ganzen aangevlogen, waardoor forse schade aan één van de twee motoren en de romp van het vliegtuig
is ontstaan. De noodlanding is vervolgens gemaakt op de Polderbaan.
Door onder andere de PvdA zijn vragen gesteld aan de Provincie over
de toenemende overlast door gan-

zen. Anderhalf jaar geleden heeft
Schiphol al de noodklok geluid over
de toename van vooral ganzen rond
de luchthaven. Er is toen een regiegroep gevormd, die de groei van de
ganzenpopulatie moet tegengaan.
En inmiddels zijn ook al maatregelen ingezet. Zo zal het gebied rond
de luchthaven onaantrekkelijk gemaakt worden voor ganzen door
aangepaste teelt en landbouwmethodes. Er is ook gestart met een
pilot voor 40 hectare om de graanstoppels direct na de oogst om te
ploegen waardoor het gebied onaantrekkelijk wordt voor ganzen.
Verder heeft Schiphol een eigen vogelwachtersgroep die ganzen mag
verjagen met valken en gaskanonnen en toestemming heeft om ganzen te verwijderen door middel van
afschot en nestbehandeling. Schiphol heeft in het kader van het faunabeheer een status apart. Dit vanwege het zeker stellen van de vliegveiligheid. Zo mogen ganzen door de
luchthaven bijvoorbeeld al één uur

voor zonsopkomst en één uur na
zonsondergang afgeschoten worden. Voor de rest van Noord-Holland
geldt alleen na zonsopgang. Recent
zijn er in het kader van het onderzoek ganzen geringd en gezenderd
om ze via satellietverbindingen te
volgen en zo de trekbewegingen
tussen voed- en rustplaats in kaart
te brengen.
Niet alleen in Haarlemmermeer is
de ganzen populatie in kaart gebracht. De wildbeheer eenheid
Haarlemmermeer heeft ook een telling gedaan op de Westeinderplassen. Maar liefst 1.105 ganzen zijn
geteld, 854 grauwe ganzen en 251
nijlganzen.
Binnenkort start een evaluatie naar
de effecten van de genomen maatregelen en kan op basis daarvan bezien worden of aanvullende maatregelen nodig zijn. Want, zo besluiten
de leden van Provinciale Staten: “De
groei van de populatie ganzen blijft
voor Noord-Holland een zorg en belangrijk punt van aandacht.”

Bromfiets knalt
op bromfiets
Aalsmeer - Een bromfiets is woensdagavond 14 juli omstreeks tien voor
half elf achterop een andere bromfiets gereden. De botsing vond plaats
op de Aalsmeerderweg. Een meisje,
dat achterop de achterste bromfiets
zat, raakte daarbij gewond. Zij is behandeld door ambulancepersoneel.

Boete openbare
dronkenschap
Kudelstaart - Een 24-jarige man
heeft woensdagavond 14 juli rond
10 uur geprobeerd een huis te betreden aan de Joke Smitstraat. De
bewoner hield de man tegen, waarna een woordenwisseling ontstond.
De man gaf de bewoner vervolgens
een schop. De bewoner kon de verdachte tegen de grond werken, in
afwachting van de komst van de politie. Agenten hebben de man aangehouden voor openbare dronkenschap. Tegen de verdachte is proces- verbaal opgemaakt.

Snelheidsduivel
op snelweg

Stuur uw tuinfoto in en win!

Tuinenwedstrijd van start!
Aalsmeer - Elk jaar een hit: de tuinenwedstrijd van de Nieuwe Meerbode. Op de vraag ‘Wie heeft de
mooiste tuin?’ krijgt de redactie
in de zomermaanden steevast de
mooiste foto’s binnen van voor-,
achtertuinen, fleurige balkons en
gezellige zitjes. De allermooiste tuin
wordt beloond met een mooie prijs.
Stuur dus vanaf nu uw tuinfoto in
en maak kans op een aantrekkelijke geldprijs! Een kleine of grote tuin,

groen of misschien wel overwegend
steen met prachtige bloembakken,
dat maakt niets uit.
Als u trots bent op uw tuin, doet
u mee! Digitale foto’s kunnen gestuurd worden naar: redactieaalsmeer@meerbode.nl. Per post:
Nieuwe Meerbode, Visserstraat 10,
1431 GJ Aalsmeer. Vergeet niet om
naam, adres en telefoon/e-mailadres te vermelden. De wedstrijd
duurt tot eind augustus.

versperde de door het ‘ei’ gekantelde aanhanger van de gemeente
de weg en zorgde voor files op de
Zwarteweg. De botsingen kwamen
omdat de kei zo laag is en bij het nemen van de bocht voor een automobilist niet (meer) te zien is. Degenen
die al langer de steen trotseerden,
draaiden vanuit de Thijsselaan met
een ruime bocht rechtsaf de Zwarteweg op.
De gemeente lijkt nu ‘eieren’ voor
haar geld gekozen te hebben en
besloten is de steen te vervangen.
Een hoog paaltje is eind vorige week
neergezet. Veel vriendelijker voor
auto’s en automobilisten en, heel
belangrijk, te zien!

Kudelstaart – Politiemensen zagen
rond 23.00 uur op donderdag 15 juli
op de rijksweg A5 een auto rijden
die opviel door zijn snelheid. Na een
korte achtervolging kon de bestuurder, een 25-jarige inwoner van Kudelstaart, het sein tot stoppen worden gegeven. Hij bleek met 178 kilometer per uur meer dan 50 kilometer te hard te hebben gereden. Het
rijbewijs van de Kudelstaarter is ingevorderd. Daarnaast heeft hij een
proces-verbaal gekregen voor de te
hoge snelheid.

Service coördinator

De Kwakel - Een lijnbus is op dinsdagochtend 13 juli rond 10 uur tegen een andere lijnbus gereden, die
stond te wachten voor een verkeerslicht op de Provinciale weg in De
Kwakel. De wachtende lijnbus botste vervolgens op een personenauto,
die ook voor het verkeerslicht stond.

Aalsmeer - Via de website www.
aalsmeerplaza.nl kan 24 uur per dag
een blik op de Westeinder worden
genomen. De beelden worden doorgegeven via de webcam die sinds
enige tijd boven op de watertoren
is bevestigd. Helaas is het beeld ‘op

zwart’ gegaan na blikseminslag tijdens het noodweer van twee weken
geleden. Voor windsurfers is dat erg
jammer aangezien zij via de site kunnen checken of het goed surfweer
is op de Poel. Wanneer de webcam
wordt hersteld is niet bekend.

Jongen gewond na aanrijding
en kwam op dat moment ten val. De
bromfiets is daarbij mogelijk over
hem heen gereden. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding.

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF DE ZON SCHIJNT...

HET WORDT WARM!

Wilt u verkoeling?
Vraag dan vrijblijvend een
offerte voor een airco aan.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Twee inzittenden van de personenauto, een man en een vrouw, alsmede de buschauffeur van de geramde
bus, zijn overgebracht naar het ziekenhuis met nekklachten. Zowel de
personenauto als de bussen hebben
aanzienlijke materiële schade.
Foto: Ronald van Doorn

Webcam watertoren door
blikseminslag op zwart

Rijsenhout - Een 14-jarige jongen
uit Rijsenhout is maandagavond 19
juli gewond geraakt bij een aanrijding. De jongen reed rond 20.00
uur op zijn fiets op Verremeer. Hij
werd ingehaald door een bromfiets

Nu 100 vacatures

Vacature van
de week is:

Kettingbotsing met auto
en twee lijnbussen

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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KOM BINNEN
EN BUITEN
ZWEMMEN IN
Dreef 7 | 1431 WC Aalsmeer | Tel. 0297-322022
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INFORMATIEF
DOkTERs
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 0205923315.
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.

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

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

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 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.

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.
Internetsite: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet
Spooky en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje.
- Ophelialaan: Zwarte ongecastreerde kater met witte haartjes opzijn rug. Hij heet Simba.
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart: Zwart/witte kater met wit en
zwart pootje. Hij is 2 jaar oud.
- Hornweg: Klein zwart poesje van 5 jaar oud.
- Lorentzhof in Kudelstaart: Kleine cyperse poes, grijs/bruin met
witte buik en witte poten. Lijkt erg jong, maar is toch 13 jaar. Ze
heet Dropje.
- Omgeving Specht bij Bovenkerk/grens in Aalsmeer: Zwart/witte
kat. Gecastreerd. Asymetrische witte streep over zwarte kop.
Gevonden:
- Haydnstraat: Al een paar weken loopt hier een ongecastreerde
zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart, witte bef en
over zijn rechter oog een zwarte vlek.
- Zwarteweg, ter hoogte van de brandweerkazerne: Zwarte poes.
- Ophelialaan: Drachtige zwarte poes.
- Seringenpark: Kat. Loopt daar al enige maanden rond. Is aan éénoog blind.
Goed tehuis gezocht:
- 4 kittens geboren 17 mei en 4 kittens geboren 30 mei.
- 2 kittens, 9 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend.

Tosti’s bakken voor Almen 2
Aalsmeer - Op zaterdag 17 juli is
vanaf het parkeerterrein van De Waterlelie een bus vertrokken naar Almen voor het tweede kamp van De
Binding. Eenmaal aangekomen werden eerst de jongens en meiden van
Almen1 uitgezwaaid. Na het indelen van de tenten, stonden kennismakingsspelletjes op het programma. De volgende dag is een fietsspeurtocht gehouden en de groep
heeft gezwommen in rivier de Berkel. ’s Avonds stonden aardappels,
gehaktballen en sperziebonen of
bloemkool op het menu. Maandag
is het dierenvangspel gespeeld in
het bos! Tussen de middag aten de
jongens en meiden tomatensoep en
tosti’s. De koks hebben liefst 180
tosti’s gebakken! `s Middags ging
de groep het douanespel spelen in
het bos en daarna werd een water-

gevecht gehouden! Het kampthema
is dit jaar ‘praten zegt meer’. Maandagavond hebben de kampgangers
in groepjes over communiceren gesproken. Er werden verschillende
vormen van communiceren besproken in groepjes, zoals schrijven, praten, gebarentaal, smsen, hyves, bellen en msnen. Dinsdag hebben de
jongens en meiden ‘s ochtends een
hoesje voor het kampmobieltje geknutseld en hebben ze lekker gezwommen in het zwembad van Almen. Woensdag stond een bonte dag op het programma en aanstaande zaterdag 24 juli komt de
groep weer naar huis. De aankomst
bij De Waterlelie aan de Dreef is gepland om 16.00 uur.
Voorlopig nog vanuit Almen: Groetjes van Stef, Willem en de rest van
Almen 2.

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

gecollecteerd en het resultaat was
overweldigend. Het afdelingsbestuur wil iedereen die, als gever en/
of als collectant, een bijdrage heeft
geleverd aan deze collecte bedanken voor de inzet en giften. Het bestuur gaat daarom met volle moed
op de ingeslagen weg door en hoopt
in 2010 een collecte te kunnen houden in alle straten en wijken van
Aalsmeer en Kudelstaart. Vanaf 1
september aanstaande gaan de Rode Kruisactiviteiten plaatsvinden in
en vanuit het nieuwe onderkomen,
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is van harte
welkom als deelnemer, vrijwilliger of
als lid van de Aalsmeerse afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis.

Bel Dierenbescherming
bij vermissing huisdier
Aalsmeer - Naar aanleiding van
meldingen van vermissing van katten in de omgeving Dahliastraat,
Rozenstraat en Dorpsstraat verzoekt
de inspectie van de Dierenbescherming eenieder die inlichtingen hieromtrent kan verschaffen, of iets gehoord of gezien heeft, de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. te bellen.
Telefoonnummer is 0297-343618,
bereikbaar op werkdagen van 9.30
tot 11.30 uur.

Informatiestand
slechtzienden
Hoofddorp - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden heeft in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp eens in de maand
een informatiestand op de polikliniek oogheelkunde (volgroute 40).
Op donderdag 29 juli is er tussen
9.00 en 12.30 uur een lid van de ver-

Buiten deze uren kan de voicemail
ingesproken worden. De mogelijkheid dat hier kwaad opzet in het spel
is, wordt niet uitgesloten. Mensen in
de omgeving worden geadviseerd
om goed op te letten en eventuele
huisdieren (voorlopig) zoveel mogelijk binnen te houden. Het doden of
verminken van huisdieren is volgens
de wet een misdrijf. Men kan hiervoor tot hoge boetes en hechtenis
worden veroordeeld.
eniging aanwezig om iedereen die
meer wil weten over hoe om te gaan
met een visuele handicap en informatie wil over praktische hulpmiddelen, zoals de luisterbibliotheek,
sport en computergebruik te woord
te staan. Tevens is er informatie te
verkrijgen over lotgenotencontact,
sport en contactbijeenkomsten.
Voor nadere informatie kan contact
opgenomen worden met patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis, tel. 023-8908360.

Zondag 25 juli

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker Martijn Piet.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. huisdienst. Zie; www.
alphakerk.nl.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag zomerdiensten
10u. in NGK Rijsenhout, ds. K. Muller en 18.30u. in CGK Aalsmeer, ds.
ds. D.J.A. Brink.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om
10u. met ds. Liesbet Geijlvoet. Extra
collecte jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst, vg. Janneke
Stegeman, Amsterdam.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds E.J. Westerman, Aalsmeer. Organist J. v/d
Zwaard.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, dhr J.W. v/d
Kamp, Beverwijk. Organist J. Terlouw.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen

Vrij bridgen bij
Onder Ons
Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert bridgevereniging Onder Ons vrij bridgen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Omdat er om
20.00 uur wordt begonnen, wordt
gevraagd om 19.50 uur aanwezig te
zijn in verband met de inschrijving.
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro
per paar.
Met een beetje geluk gaat u ook
nog met een klein prijsje naar huis.
Nieuwe leden zijn welkom. Eén bridger van Onder Ons zoekt voor het
komend seizoen een bridgepartner.
Informatie via 342612.

Waar is poes
Dropje?

Prima opbrengst collecte
Rode Kruis Aalsmeer
A a l s m e e r - H e t R o d e Kr u i s
Aalsmeer heeft in de (landelijke)
collecteweek van 21 tot en met 26
juni in Aalsmeer en Kudelstaart in
totaal 3.866,40 euro opgehaald. Het
is hartverwarmend om te ervaren
dat de plaatselijke activiteiten van
het Rode Kruis, ondanks de crisis en
de WK voetbal, ten opzichte van vorig jaar hebben geleid tot een bijna
verdrievoudiging van de opbrengst.
In 2009 werd, na vele jaren, weer
begonnen met de jaarlijkse huisaan-huiscollecte en werd er door
een handvol collectanten in een beperkt aantal straten al een mooi bedrag opgehaald. Dit jaar werd er in
meerdere wijken van Aalsmeer en
Kudelstaart op uitgebreidere schaal

KERKDIENSTEN

Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10u. leesdienst
en 18.30u. ds. A. van Vuuren.

Kaartverkoop van start

Summerdance Party op
surfeiland in aantocht
Aalsmeer - Nog een paar weken
en dan barst het feest weer los op
het Surfeiland in de Hornmeer. Op
zaterdag 14 augustus vindt alweer
de elfde editie van de Summerdance party plaats.
Het belooft dit jaar, volgens de organisatie, weer een mooie editie
te worden. Met dj´s als Quintino,
Sidney Samson en Shermanology
wordt het vast en zeker een spectaculair feest. De organisatie gaat
flink uitpakken met de aankleding,
zo wordt een waanzinnige lichtshow
gepresenteerd en komen er ondermeer VIP decks en zomerse attributen. Van twaalf tot zes uur zal het
middagprogramma plaatsvinden
met onder andere spectaculaire watersportdemonstraties van waterskivereniging Aalsmeer. De toegang
tot het middagprogramma is geheel
gratis. Om zes uur worden de poorten gesloten en zal het terrein worden omgetoverd tot een ware dance
arena. Uniek dit jaar is de samenwerking met het Westeinderpaviljoen. Hier zullen de mensen die een
VIP kaart hebben extra in de watten worden gelegd. Traditiegetrouw

Eef winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Mensen die graag willen rummi-

wordt elk jaar voorafgaand aan de
Summerdance party een dj-contest
georganiseerd. De winnaar van deze contest mag de avond openen
en krijgt daarmee de kans om zijn
muziek aan een groot publiek te laten horen. Dj’s die zich willen inschrijven voor deze dj-contest kunnen een e-mail sturen naar: contest@summer-dance-party.nl Om
1 uur ‘s nachts is het feest afgelopen, althans bijna, want voor wie er
nog energie over heeft, wordt in de
N201 vanaf 1 uur een ware waterpartij georganiseerd die tot 4 uur
zal duren. Op deze afterparty zal
niemand minder dan Gregor Salto
zijn zomerse klanken laten horen.
Dit jaar is opnieuw C1000 Koster de
hoofdsponsor van de Summerdance party. Kaarten voor de Summerdance party zijn verkrijgbaar bij: Big
L in de Zijdstraat, Read Shop in de
Ophelialaan, Annemieke’s Kramerie
aan de Machineweg en Gall en Gall
in winkelcentrum Kudelstaart). Ook
kunnen er dit jaar weer online kaarten worden gekocht via de website.
Voor meer informatie en kaartverkoop: www.summer-dance-party.nl
kubben zijn ook van harte welkom.
Het klaverjassen op 15 juli is gewonnen door Eef van Mourik met
5305 punten, gevolgd door Geertje
Koopstra met 5281 punten, Piet van
As met 5102 punten en Wim Pet met
5025 punten.
De hoogste eer bij het jokeren is behaald door Gerard de Wit met 144
punten. Op plaats twee is Bets Teunen geëindigd met 176 punten.

Aalsmeer - Als vermist opgegeven door zijn baas, is de klein cyperse poes op bijgaande foto. Het dier
heeft een grijs/bruine rug en haar
buik en poten zijn wit.
Dropje is de naam van deze 13 jaar
oude poes, die wordt vermist vanaf de Lorentzhof in Kudelstaart. Wie
het dier heeft gezien wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via tel.
0297-343618.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. gez. dienst met CGK,
ds. K. Muller en 18.30u. gez. dienst
in CGK, ds. D.J.A. Brink.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Zaterdag 17. in Kloosterhof, woordcommunieviering, diaken J. Snoek
en 19u. in Karmelkerk euch.viering,
vg. H. Post. Zondag 14.30u. Poolse
dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. viering met pastor Jacob Spaans.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. A. Mak (radio Bloemendaal).
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 9.30u. eucharistieviering,
vg. H. Post.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 september.
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.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975

Geen groen licht
voor blokhuit
Aalsmeer - Op 13 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bezwaarschrift tegen de geweigerde bouwvergunning en ontheffing voor het oprichten van een berging/blokhut bij de
woning aan de Distelvlinderstraat
in Nieuw-Oosteinde ontvankelijk en
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk en
Inkomen, Wmo-voorzieningen en WOZ/
belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg.
Openingstijden inloopspreekuur cluster
Werk en Inkomen Aalsmeer en
Uithoorn
ma. 9.00 – 11.00 uur
wo. 13.30 – 15.30 uur
Vr. 9.00 – 11.00 uur
Telefonisch spreekuur cluster Werk en
Inkomen Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00 tot 11.00 uur.
Tel. (0297) 513 255
Openingstijden inloopspreekuur Loket
Wonen, Welzijn en Zorg Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00 – 12.00 uur
Openingstijden inloopspreekuur Loket
Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur
Telefonisch spreekuur Loket Wonen,
Welzijn en Zorg Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur.
Tel. (0297) 51 31 31
Telefonnummer cluster WOZ/belastingen Aalsmeer en Uithoorn
Tel. (0297) 38 75 30

Algemene informAtie
Wmo-vervoer door Regiotaxi Amstelland

Klanttevredenheidsonderzoek huishoudelijk verzorging

Vanaf 1 augustus 2010 gaat Regiotaxi
Amstelland (onderdeel van Connexxion Taxi Services) het Wmo-vervoer in
de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en
Ouder-Amstel verzorgen. Maakt u nu
gebruik van de Regiotaxi of Servicetaxi? Dan is onderstaande voor u van
belang.

Inwoners van Aalsmeer en Uithoorn
die gebruik maken (of in 2009 gemaakt
hebben) van huishoudelijk verzorging
op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben een
brief ontvangen met daarbij een vragenlijst. Het Samenwerkingsverband
Aalsmeer- Uithoorn (de G2) vraagt u
om deze vragenlijst in te vullen en te
retourneren voor 30 juli.

Een andere vervoerder betekent veelal
andere spelregels. Welke dat zijn, kunnen de huidige gebruikers van de Regiotaxi/ Servicetaxi lezen in de Nieuwsbrief
Regiotaxi Amstelland die zij samen met
de nieuwe vervoerpas ontvangen van de
vervoerder Connexxion.
Een belangrijke wijziging is dat uw persoonlijke pasnummer wijzigt. Dit pasnummer heeft u nodig als u een rit reserveert. Een andere belangrijke wijziging
is dat een rit met Regiotaxi Amstelland
naast telefonisch óók via internet gereserveerd kan worden.

Voor de huidige gebruikers van de
Servicetaxi is er nog een wijziging.
Vanaf 1 augustus betaalt u de rit niet meer
contant aan de chauffeur, maar middels
een automatische incasso. U krijgt tegelijk met uw nieuwe pas en Nieuwsbrief
een machtigingsformulier meegestuurd.
Deze dient u zo snel mogelijk (in ieder
geval vóór 1 augustus) terug te sturen
naar Connexxion. Daarmee machtigt u
Connexxion om de kosten van de door
u gemaakte ritten in een maand automatisch per maand van uw bankrekening af
te schrijven.
Heeft u vragen over Regiotaxi Amstelland? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket
is op werkdagen telefonisch te bereiken
van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0297) 51 31 31.

Wijziging uurtarief Persoongebonden budget huishoudelijk
verzorging (PGB HV)
Vanaf 1 januari 2011 wijzigt het uurtarief van het Persoongebonden budget (PGB)
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijk
verzorging. Er komen twee tarieven, namelijk een uurtarief voor iemand die een particuliere hulp inhuurt (deze is maximaal € 15) en een uurtarief voor iemand die een hulp
van een professionele zorgaanbieder inhuurt (deze is maximaal € 20).
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn (de G2) heeft
voor deze tweedeling gekozen, omdat gebleken is dat een tarief van maximaal € 15 een
marktconform tarief is voor het inhuren van particuliere hulp (particuliere hulp kan uw buurvrouw, kleindochter of kennis zijn). Een tarief van maximaal € 20, wordt gehanteerd voor
het inhuren van een hulp bij een professionele zorgaanbieder. Zorgaanbieders hanteren
een hoger uurtarief, omdat deze te maken hebben met extra kosten voor planning en organisatie.
Heeft u een Persoongebonden budget voor huishoudelijke verzorging? Dan heeft u hierover
een brief ontvangen van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn. Daarin wordt u
de mogelijkheid geboden om aan te geven of u in een persoonlijk gesprek een toelichting
wil krijgen op deze wijziging.
Heeft u vragen over uw Persoonsgebonden budget en de mogelijke wijzigingen? Neem dan
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket is op werkdagen telefonisch te
bereiken van 9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0297) 51 31 31.

Te koop:
Zwemvest 30-40 kg z.g.a.n. 20
euro. 2x handmaaier 10 euro
p.st. Benzinemaaier 65 euro.
Tel. 0297-268121
Te koop:
Ikoda cartridge Pack G100 15
euro.
Tel. 0297-323707
Te koop:
Meisjesfiets met hand- en terugtraprem 28 inch 65 euro.
Tel. 0297-344364

Te koop:
Examenbundel 2009/2010 VMBO kader wisk., biologie, Ned/
Eng/Duits p.st. 5 euro.
Tel. 0297-341262
Te koop:
Elektrisch zonnescherm 410 br.
kl. geel uitval 3 mtr. 395 euro.
Tel. 0297-366523
Te koop:
Damesfiets met terugtraprem
t.e.a.b.
Tel. 0297-341703

Aangeboden:
2-3 zits bank met bloemenprint
(3-zits bank is licht doorgezakt,
2-zits in goede staat) af te halen
voor een bos bloemen.
Tel. 06-18161103
Gevraagd:
Wie wil er voor mij breien?
Tel. 0252-675519
Te koop:
Kinderledikant grenen + nw.
matras en dekbed 50 euro.
Tel. 0297-775295

Ons Tweede Thuis zet zich in voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap in Amstelland en Meerlanden. Ze biedt een compleet en ﬂexibel
hulpverleningsaanbod op het gebied van wonen, dagbesteding, werken en ambulante dienstverlening. Kinderdagcentrum De Lotusbloem in Aalsmeer biedt
dagbesteding aan 48 kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke
of meervoudige handicap. Dagcentrum Amstel-Meer in Amstelveen biedt dagbesteding aan volwassenen. Wij zoeken een

BUSBEGELEIDER

WONENDE IN AALSMEER OF OMGEVING

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag ’s morgens van ongeveer
7.30 uur tot 9.00 uur en ’s middags van ongeveer 15.00 uur tot 16.30 uur.
De kinderen en volwassenen worden vervoerd met busjes. Op ieder busje is een
begeleider aanwezig om ervoor te zorgen dat de kinderen en volwassenen op een
leuke manier en veilig vervoerd worden van huis naar het dagcentrum en terug.
Kijk voor meer informatie over de functie op www.onstweedethuis.nl of neem
contact op met Maria Hoekstra, telnr. 0297-347475. Uw schriftelijke sollicitatie
kunt u sturen naar KDC De Lotusbloem, Apollostraat 66, 1431 WT Aalsmeer.

www.onstweedethuis.nl

De vragenlijst is bedoeld om de tevredenheid van de cliënten in Aalsmeer en
Uithoorn te meten over de zorgaanbieder die huishoudelijk verzorging leveren.
De resultaten van het onderzoek worden
verwerkt in een Ranking (volgorde). De
zorgaanbieder met de hoogste score
komt bovenaan en de zorgaanbieder met
de laagste score onderaan.
Inwoners aan wie huishoudelijke verzorging wordt toegekend, maken zelf een
keuze voor een zorgaanbieder die de

hulp gaat leveren. De Zorgcatalogus kan
hierbij een hulpmiddel zijn. In de Zorgcatalogus stellen alle zorgaanbieders zich
voor. De ranking maakt onderdeel uit van
de Zorgcatalogus.
Naast de meting van de klanttevredenheid over de zorgaanbieder die de hulp
levert, wordt in een later stadium ook nog
in de Ranking opgenomen de wachttijd
tussen de toekenning van de hulp en de
werkelijke start van de hulp.
De mening van inwoners die huishoudelijk verzorging op grond van de Wmo ontvangen is hierbij van groot belang.
Heeft u vragen over het onderzoek?
Neem dan contact op met het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket is op
werkdagen telefonisch te bereiken van
9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer
(0297) 51 31 31.

Ouder dan 65 jaar? Declareer het maar!
Wilt u op het terras een kopje koffie drinken, graag naar de bioscoop, een keer naar Ajax of naar het museum, maar is het
helaas te duur? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Declaratiefonds 65-plussers. Want wanneer u 65 jaar of ouder
bent, woont in Uithoorn of Aalsmeer en behoort tot de doelgroep met een minimuminkomen (tot 125% van de bijstandsnorm), kunt u gebruik maken van dit declaratiefonds. Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel om ouderen deel te
laten nemen aan sociale activiteiten. Zij kunnen de kosten tot maximaal € 116 (minimale declaratie is € 45) die in relatie
staan tot maatschappelijke participatie vergoed krijgen van het cluster Werk en Inkomen. Er wordt geen rekening gehouden
met het eigen vermogen.
Wat kunt u allemaal declareren?
Voorbeelden van activiteiten die u kunt declareren zijn:
• een bioscoopkaartje;
• een dagje weg;
• diverse sporten;
• lidmaatschap van de bibliotheek;
• entree van het zwembad;
• een cursus;
• cadeau (klein)kinderen, buurvrouw, vriendin, dochter (etc.);
• abonnementen;
• lidmaatschap vereniging.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het beste bespreken met een
medewerker van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur
op telefoonnummer 0297 513 255. Komt u liever persoonlijk langs? Dit kan op maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 en
woensdag van 13.30 tot 15.30 in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn.

* Gevraagd:
Verhuizen of opruimen? Ik kom
uw overgebleven spullen ophalen. Geem meubels.
Tel. 0172-508710
Te koop:
Rose Easy-Swim zwempakje mt.
M + roze zwembroekje niet gedragen 25 euro. Voorop fietszitje Bobike nw. 30 euro.
Tel. 0297-342528
Te koop:
Zwitserland vignet 2010 18,50
euro. Tel. 020-6436334
Te koop:
2 mooie cremekleurige nachtkastjes met ieder 2 laden.
Tel. 0297-344467
Te koop:
Grote leren 3-zits bank bord.
rood t.e.a.b. Tel. 0297-344467
Te koop:
Bl.. eiken 3-2-1 zits bankstel met
grijs leer 100 euro ook los. Luxaflex smal/grijs h.126 br.219.
Tel. 0297-347008
Te koop:
2 hardschalen koffers 1 Carlton
1 Samsonite 35 euro p.st.
Tel. 0297-342145
Gevraagd:
Zwitserland vignet 2010.
Tel. 0297-341850
Gevraagd:
Haringen om tent te spannen.
Tel. 0297-340602
Te koop:
Buffetkast 2 delen i.z.g.st. kl.
grenen 100 euro.
Tel. 0297-391463
Te koop:
Medion scanner 20 euro. HP
deskjet 916C printer 35 euro.
Tel. 0297-323675
Gevraagd:
Ajax shirtjes, trainingspakjes
voor 6-8 jaar. Tel. 0297-360036

Hoofdweg 111 • 1424 PE De Kwakel • Tel.: +31 297 363 163 • Fax: +31 297 347 340
Internet: www.nieuwkoop-europe.com • E-mail: info@nieuwkoop-europe.com
HR Amsterdam nr. 34056147

Nieuwkoop Europe B.V. is al jaren een toonaangevend bedrijf op het gebied van interieurbeplanting en
exclusieve toebehoren. Onze producten vinden hun weg naar veelal zakelijke eindgebruikers via exporteurs,
tuincentra en bloemisten in meer dan 40 landen op 3 continenten. Met ruim 85 medewerkers en meer dan
110.000 m² aan voorraden hebben wij in een gespecialiseerde markt al jaren een leidinggevende positie.

Voor onze afdeling Verkoop zoeken wij een:

VERKOPER (M/V | fulltime)
functie omschrijving
Na een intensieve inwerkperiode, waarin u met alle afdelingen kennis zult maken krijgt u de verantwoordelijkheid voor uw eigen portefeuille en een grote vrijheid deze naar eigen inzicht te beheren
en uit te bouwen.
functie-eisen
- Een MBO/HBO werk- en denkniveau alsmede afgeronde opleiding in een agrarische of
commerciële richting
- Goede communicatieve en empathische vaardigheden
- Actieve beheersing van in ieder geval de Nederlandse en een andere moderne taal
- Uitstekende computervaardigheden

wij bieden
- Een brede functie waarin u veel kansen krijgt om uzelf verder te ontwikkelen en waarin
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal staan
- Een goed salaris aangevuld met een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een prettige werksfeer in een moderne kantooromgeving
Ambieert u een dergelijke functie, stuur dan uw reactie met uitgebreid C.V. per post of e-mail
t.a.v. Eduard Vroege, eduard@nieuwkoop-europe.com
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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. 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 24 augustus en
7 september 2010.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 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 8.30-12.30 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: 0297-381777.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS). BAS is bereikbaar op alle
dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 0206015555 of via info@mailbas.nl of
website www.bezoekbas.nl
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of
mail naar infobu@noord-holland.nl.

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

• Corellihof 13
• Johan Frisostraat 4
Datum verzending: 21 juli 2010;
Op deze parkeerplaatsen mogen alleen de daarvoor bestemde voertuigen parkeren. Betreffende verkeersbesluiten liggen vanaf de dag
na bekendmaking ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening Voor
meer informatie kunt u contact opnemen mevr. P.D. Hutters, tel.
387 652.
woninGwet

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Oosteinderweg naast 249, 1 moerascypres
• Schweitzerstraat 14-53, 20 x linde, 1 x sierkers , 1 x conifeer,
1 x populier.
Datum verzending vergunningen: 27 juli 2010
Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van de Triathlon 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 acties uit te voeren met betrekking tot weggebruik:
t.b.v. Triathlon:
• Verkeersvrij maken/afsluiten Dreef. De Dreef is uitsluitend
bereikbaar voor bestemmingsverkeer;
• Parkeerterrein Voetbalvereniging, Zwembad en tankstation
alleen bereikbaar vanaf Zwarteweg;
• Beethovenlaan vanaf parkeerterrein midgetgolf tot aan Luna
één rijbaan verkeersvrij maken;
• Parkeerterrein RKAV, kinderboerderij bereikbaar vanaf
Mozartlaan/ Glucklaan
• Lunalaan voorzien van parkeersverbod;
• Mijnsherenweg éénrichtingsverkeer richting Kudelstaart,
eventueel afsluiten;
• Lunalaan éénrichtingsverkeer richting Kudelstaartseweg,
eventueel afsluiten;
• Kudelstaartseweg éénrichtingsverkeer richting Bachlaan;
• Kudelstaartseweg vanaf Bachlaan / Stommeerweg tot
Zwarteweg afsluiten;
• Zwarteweg vanaf Stommeerweg tot Dreef afsluiten.
Deze ontheffing geldt voor zondag 29 augustus 2010 tussen
9.30 - 15.00 uur.
t.b.v. Tropical Night:
• Zijdstraat, Markstraat en Weteringstraat
Deze ontheffing geldt voor zaterdag 24 juli 2010 tussen
17.00 - 01.00 uur.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend voor:
• Tropical Night op zaterdag 24 juli 2010
Datum verzending vergunning 20 juli 2010.
• Triatlon op zondag 29 augustus 2010.
Datum verzending vergunning: 21 juli 2010.
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de
APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is verleend:
• ’t Holland Huys B.V., Zijdstraat 14.
Datum verzending vergunning: 15 juli 2010.
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de
APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• Café de Praam, Zijdstraat 60.
Datum verzending vergunning: 15 juli 2010.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet de volgende drank- en horeca vergunningen zijn
verleend:
• ’t Holland Huys B.V., Zijdstraat 14;
Datum verzending vergunning: 15 juli 2010.
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten
tot het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
(aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990) bij
• Anjerhof 28

Vorige week is gepubliceerd dat de gemeenteraad van Aalsmeer op
8 juli 2010 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor - onder
andere - een aantal percelen die zijn gelegen in de bestemmingsplannen “Oosteinderweg e.o. 2005”, “Aalsmeer Dorp” en “Uiterweg
Plasoevers 2005”. Dit is niet juist. Het voorbereidingsbesluit heeft
alleen betrekking op de Schinkelpolder, de gehele N201-zone, en het
bedrijventerrein Stommeer Hornmeer.
PUBliCatie melDinG artiKel 8.40 wet milieUBeHeer

Bouwaanvragen
DefinitieVe BesCHiKKinGen

reCtifiCatie

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 tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387698.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Cyclamenstraat 55, het wijzigen van de gevel;
• Lisdoddestraat 8, het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 38, het bouwen van een garage;
• Rietwijkerdwarsweg 1, het bouwen van een bedrijfs- en
kantoorgebouw met woonruimte;
• Zwarteweg 101, het vergroten van de woning.
Verleende bouwvergunningen

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Restaurant Nagoya
Adres
: Dorpsstraat 6
Plaats
: 1431 CD Aalsmeer
Datum
: 14-07-2010
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen
bij de afdeling vergunningen en handhaving.

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van 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:
• Westeinderplassen, H 2585, het plaatsen van een meerpaal.
Verzenddatum bouwvergunning: 19 juli 2010.
• Helling 20, het plaatsen van een dakkapel;
• Rietlanden, het wijzigen van 26 woningen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 22 juli 2010.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.
Verzenddatum bouwvergunningen: 22 juli 2010.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

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:
• Kastanjelaan 1, het plaatsen van een houten zwembad;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree.
BoUwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Geraniumstraat 15, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 22 juli 2010 verzonden.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 29
t/m 22 juli
t/m 29 juli
t/m

2 aug

t/m
t/m

3 aug
4 aug

t/m

4 aug

t/m 10 aug
t/m 19 aug
t/m 20 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 28 aug
t/m 1 sep

t/m

1 sep

t/m

2 sep

t/m

2 sep

t/m

8 sep

Kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2 x
Metasequoia; Westeinderplassen H2736, 2 x
populier;
Kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica;
Oranjestraat 22, 2 meidoorns, 1 vlierbes;
IJsvogelstraat 25, 1 acer;
Evenementenvergunning: de Jordaanse Avond op
3 juli 2010;
Uitwegvergunning: Middenweg, Aalsmeer;
Kapvergunning: Herenweg 34K Kudelstaart,
2 schietwilgen en 2 elzen;
Evenementenvergunning: Bandjesavond op 26 juni
2010;
Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer,
Dorpsstraat 15;
Evenementenvergunning: een Stuntshow op 15 juli
2010, parkeerterrein De Dreef;
Evenementenvergunning: het plaatsen van een TV
Scherm op het Molenplein i.v.m. WK-Finale op 11 juli;
Exploitatievergunning: ’t Holland Huys B.V.,
Zijdstraat 14; Café de Praam, Zijdstraat 60
Drank- en horecawet: ’t Holland Huys B.V., Zijdstraat 14;
Kapvergunning: Westeinderplas H 233 / 234;
Kapvergunning: Dorpsstraat/Kanaalstraat 1, 1
esdoorn en 1 berk,; hoek Linnaeuslaan/ J.P.
Thijsselaan:
1 Italiaanse populier; Uiterweg 90: 1 berk;
Evenementenvergunning: Tropical Night op zaterdag
24 juli 2010;
Evenementenvergunning: Triatlon op zondag 29
augustus 2010;
Verkeersbesluit aanleggen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats: Anjerhof 28;
Corellihof 13; Johan Frisostraat 4;
Kapvergunning: Oosteinderweg naast 249,
1 moerascypres; Schweitzerstraat 14-53,
20 x linde, 1 x sierkers , 1 x conifeer, 1 x populier.

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.
inzagetermijn tot vrijdag 30 juli 2010
• Zwarteweg, het plaatsen van een geluidsscherm
inzagetermijn tot vrijdag 6 augustus 2010
• Robend, het plaatsen van een bouwbord.
inzagetermijn tot vrijdag 13 augustus 2010
• Oosteinderweg 25, het uitbreiden van een bedrijfshal met
kantoren;
• Oosteinderweg 123, het oprichten van een botenshowroom.
inzagetermijn tot vrijdag 20 augustus 2010
• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Ringvaart, het plaatsen van 2 bewegwijzeringborden;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie buitenschoolse opvang, met een instandhoudingtermijn van 5 jaar.
inzagetermijn tot vrijdag 27 augustus 2010
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een hekwerk
• Lijnbaan te Aalsmeer, bouwen van 16 woningen en
appartementen (bouwnrs. 9 t/m 24, oostelijk plangebied).
inzagetermijn tot vrijdag 3 september 2010
• Kastanjelaan 1, het plaatsen van een houten zwembad;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Nog tot en met 1 augustus

Zoektocht naar dj-talenten

Schilderijen uit Bali en foto’s
uit India in Oude Raadhuis

Nu inschrijven voor Summer
Dance Party dj-mixwedstrijd

Aalsmeer - In Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat zijn nog tot en met
1 augustus werken van de Vinkeveense fotograaf Pieter Schunselaar en de Balinese schilder Mantra
te bewonderen. Iedere belangstellende is van harte welkom. Mantra’s
onderwerp is duidelijk: Sterk gestileerde figuren, elementair en tijdloos. Zijn losse penseelstreek en lyrisch kleurgebruik geven de figuren
een expressieve kracht en scheppen een sfeer van oosterse mystiek
en poëzie.
Ook Pieter Schunselaar is sterk geboeid door Oosterse mystiek. De
handen in zijn foto’s vertellen ver-

Aalsmeer - De inschrijvingen voor
de grote regionale dj mixwedstrijd,
die georganiseerd wordt voor de
Summer Dance Party, is van start
gegaan. Net als voorgaande jaren
vindt de finale van deze zoektocht
naar dj-talent plaats tijdens het
middagprogramma van de Summer
Dance Party.
Het grote openlucht dansfeest
wordt gehouden op het surfeiland
in Aalsmeer op zaterdag 14 augustus. De inschrijving voor deze mixwedstrijd sluit aanstaande maandag
26 juli. Daarna zal tijdens de voorrondes op verschillende locaties bepaald worden of de aspirant dj’s die

halen, bevatten geheimen, ze tellen,
troosten en verzoeken de goden. In
februari/maart van dit jaar heeft hij
voor de elfde keer een reis door India gemaakt.
Serie ‘Handen’
Dit keer vooral op zoek naar goden voor zijn nieuwe thema ‘Images
from Heaven’. Ook voor zijn serie
‘Handen’ heeft hij tijdens deze reis
en tijdens zijn bezoek aan Birma en
Libië vele prachtige foto’s gemaakt.
Het Oude Raadhuis in de Dorpstraat
9 is iedere donderdag tot en met
zondag open tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.

zomerse beats in huis hebben om
door te kunnen naar de finale.
Vier voorrondes
De voorrondes vinden deze zomer
plaats tussen 2 en 13 augustus en
worden gehouden in de N201 en
Bon Ami te Aalsmeer, All Round
in Mijdrecht en DownTown in Amstelveen. Dj’s kunnen zich aanmelden via e-mail op contest@summer-dance-party.nl. Belangrijk voor
de deelnemers: Het is een zomers
strandfeest, hou hier rekening met
de setting. Het is de bedoeling dat
er een demo wordt meegestuurd
van circa 30 minuten.
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Jubileumtentoonstelling in Het Oude Raadhuis

25 Jaar ASG: ‘Al doende leer je’

Met dj’s Martijn en Marco

Tropical party in Praam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 24 juli presenteert danscafé de
Praam een Tropical festival. Anders
dan andere jaren is de Tropical party aan de achterzijde van de praam,
kant Praamplein. Op zo’n 200 meter wordt een zandstrand gecreëerd
met palmbomen en een danspodium. Bezoekers kunnen zowel de
ingang in de Zijdstraat als die op
het Praamplein nemen. De muziek
wordt verzorgd door de dj’s Martijn
en Marco. Ook worden de bezoekers getrakteerd op een dansshow
van de groep Eristoff. Verder krijgen
de eerste 100 bezoekers een gratis
Malibu hoed, de tweede 100 stuks
een t-shirt en de derde 100 een zon-

nebril. Er zijn tropische snacks verkrijgbaar en natuurlijk wordt Sangria geserveerd. Ook wordt een
speciale bar van Corona ingericht
met leuke aanbiedingen. Verder zal
er een speciaal Red Bull verkooppunt zijn en worden aparte drankjes en cocktails als Boswandeling
met mangosap en Malibu met jus d’
Oranje aangeboden. Kom ook dansen in het zand met zomerse muziek van de dj’s. Het tropische feest
is van 21.00 uur tot 01.00 uur en na
afloop is er binnen een afterparty
tot 04.00 uur. Toegangskaarten zijn
gratis. Aangeraden wordt deze alvast af te halen in de Praam, want
vol is vol.

Aalsmeer - Een toptalent hoef je
niet te zijn om aan te sluiten bij het
Aalsmeers Schilders Genootschap.
“Je moet het leuk vinden”, zegt Guda Markwat. “Zin hebben om te tekenen en te schilderen”, vult voorzitter Loes van de Poel aan. Van begin september tot en met eind mei
komen de leden van het ASG elke
maandagavond bijeen. Ze nemen
allemaal hun eigen werk en spulletjes mee en gaan aan de slag. Ze
kijken naar elkaar, leren van elkaar,
en bespreken het gemaakte werk.
“Kritiek mag, maar wel met uitleg
waarom”, gaat Guda verder. “We stimuleren elkaar, helpen elkaar verder ontwikkelen. Het werkt echt inspirerend. Voordat ik bij het ASG
kwam, had ik nog nooit geschilderd.
Echt, al doende leer je.” Regelmatig worden thema’s als dieren, landschappen en portretten op doek gezet. Ook workshops worden georganiseerd, evenals gasten en docenten uitgenodigd worden voor demonstraties van bepaalde technieken. “We hebben porselein schilderen geleerd, linoleum snijden en
onder andere een monoprint drukken.” Verder staan excursies naar
musea regelmatig op het programma en worden zelfs schildersreizen
op touw gezet. “En we gaan regelmatig buiten schilderen. We zijn een
actieve club”, concludeert voorzitter
van de Poel.
Vrijblijvend
“Geheel vrijblijvend hoor. Iedereen
mag zelf weten of ze wel of niet actief de activiteiten bezoeken. We
hebben dertig leden, ongeveer vijftien à twintig komen iedere maandagavond tekenen en schilderen.
We zijn creatief bezig voor een leuke prijs. Lidmaatschap kost namelijk
slechts 15 euro per jaar.” Van deze
inkomsten worden materialen gekocht als bijvoorbeeld een demonstratie of workshop gegeven wordt.
De verf, potloden, kwasten, etc. kopen alle leden individueel van hun
eigen geld.
De ASG draait geheel zonder subsidie van de gemeente. “We draaien

op ons zelf.” En dat al 25 jaar lang.
In 1985 volgde een vaste groep een
cursus tekenen en schilderen bij De
Werkschuit, toen nog gehuisvest
in de school aan de Uiterweg, onder leiding van Annefie van Itterzon.
Vrijdag werd open atelier gehouden
en ging iedereen zelfstandig aan de
slag. Vanwege het vermaak, de gezelligheid en de inspirerende werking over en weer, werd besloten
een ‘eigen clubje’ op te richten. Onder voorzitterschap van Ans Creemer werd de Aalsmeerse Amateur
Schildersclub een feit.
Van AAS naar ASG
Een registratie werd niet aangevraagd en toen schaakclub AAS het
levenslicht zag, waren de leden wel
verbolgen, maar er zat niets anders
op dan van naam te veranderen: Het
Aalsmeerse Schilders Genootschap.
“Wij zeggen allemaal ASG. Genootschap is zo’n beladen woord”, legt
Marianne Maarse uit. Samen met
voorzitter Loes van de Poel, Guda
Markwat, Nel van Strien, Janny Harting en Nels de Vries zit deze secretaris in de jubileumcommissie, die
aanstaande maand augustus een
expositie organiseert in Het Oude
Raadhuis. Tijdens deze jubileumtentoonstelling wordt de diversiteit van
de ASG tentoon gespreid. Thema is
‘De wereld van het Aalsmeers Schilders Genootschap’. Aquarellen, tekeningen, pastels, portretten, schilderijen van dieren en nog veel meer
gaan de muren van de gemeentelijke expositieruimte in de Dorpsstraat
vullen. Aan ASG-lid Frans Dietze is
gevraagd hulp te bieden bij de inrichting van de tentoonstelling. Het
heeft vroeger in de culturele raad
gezeten en is nauw betrokken geweest bij het inrichten van vele tentoonstellingen. “De rangschikking is
belangrijk. Het mag geen rommeltje
worden. Ieder schilderij moet goed
tot zijn recht komen”, aldus Dietze.
Opening en reünie
De leden van het ASG komen overigens niet alleen uit Aalsmeer.
“We hebben leden uit Amsterdam,

Hoofddorp, Uithoorn en Loosdrecht
en zelf kom ik uit Badhoevedorp”,
zegt Loes van de Poel. Alle leden
zijn uitgenodigd voor de officiële
opening op vrijdag 6 augustus om
16.00 uur. Deze wordt verricht door
eerste voorzitter Ans Creemer en
een bekende kunstenaar. “We hebben ook alle oud-leden uitgenodigd.
En wie onverwacht geen uitnodiging
heeft gehad, maar wel lid is geweest
en dit leest: Allen welkom. We hopen op een soort reünie”, gaat voorzitter Loes verder.
De expositie in Het Oude Raadhuis
van de ASG is van 5 tot en met 29
augustus en is iedere donderdag
tot en met zondag gratis te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur. Elke zaterdag staan voor de jeugdige bezoekers schildersezels, kwasten en verf klaar voor creatieve kinderworkshops verzorgt door ASGleden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. “Hartstikke leuk om kinderen creativiteit te laten uiten”, aldus
Marianne Maarse.
Nieuwe leden welkom
De tentoonstelling in Het Oude
Raadhuis is overigens niet de eerste expositie van het ASG. Zowel
gezamenlijk als individueel worden regelmatig exposities ingericht in zorgcentra, bibliotheken, bedrijven en wijkgebouwen. En, ook
graag aan de slag met pastel, acryl,
olieverf of krijt? Het ASG heet u/jou
van harte welkom. “Jongeren kunnen we zeker gebruiken. De gemiddelde leeftijd nu is vanaf 47 jaar”,
besluit voorzitter Loes van de Poel.
Voor wie nieuwsgierig is geworden
en interesse heeft: Op 6 september
is de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Van 19.30 tot 22.00 uur
wordt getekend en geschilderd in
het schoolgebouwtje van het Wellant College in de Jac. P. Thijsselaan.
Alvast een kijkje nemen kan op de
actuele website www.asg-aalsmeer.
nl. En natuurlijk is de jubileumexpositie bezoeken in Het Oude Raadhuis in augustus een aanrader!
Door Jacqueline Kristelijn

Zaterdag Tropical night

‘Harvey and Friends’ live
bij Blitzz en Oude Veiling
Aalsmeer - Tijdens de Tropical night
aanstaande zaterdag 24 juli verzorgt
de Antilliaanse zevenmans formatie Harvey and Friends een optreden bij Blitzz en De Oude Veiling. Op
een podium in de Marktstraat tussen de twee horecagelegenheden
gaat een tropisch feestje gebouwd
worden. Harvey and Friends staat
garant voor het typische Caribische
geluid wat een Aalsmeerse tropische avond nodig heeft. Tropical zoals Tropical night bedoeld is! Harvey is muzikaal beïnvloed door de

soulmuziek van Kool and the Gang,
James Brown, Earth Wind and Fire
en daarom staan diverse mooie liedjes van deze artiesten op het repertoire. Blitzz heeft een Proseccobar
met cocktails and more verkrijgbaar
aan de bar binnen. Ook in De Oude
Veiling zijn tropische versnaperingen verkrijgbaar.
Na afloop van het optreden van Harvey and Friends om 01.00 uur, vinden er zowel in Blitzz als in De Oude
Veiling afterparty’s plaats. De Tropical night begint om 21.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP
KOPTElEfOOn
AUdIO-TECHnICA

4 verschillende kleuren
‘oorschelpen’ < 39,95

MInI PARlAMPEn

zilver/zwart/wit à < 13,70

HOHnER BlUESMOndHARMOnICASET
(6 stuks) < 39,00

VAKAnTIEGITAAR
in heel veel kleuren
incl. hoes < 34,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag 24 en zondag 25 juli

Harley weekend voor
elfde keer in Uithoorn
Uithoorn - Alweer voor de elfde
keer is er weer een Harley weekend
in Uithoorn. Nadat het vorig jaar zo
druk was dat er eigenlijk niet genoeg parkeerplaatsen waren voor
de bike’s is nu de Julianalaan erbij getrokken. Ook de bikermarkt
is iets uitgebreid. Zaterdag 24 juli om 13.00 uur vertrekken diverse
motoren vanaf café Drinken & Zo
aan de Wilhelminakade voor een ‘ride out’. Inschrijven kan vanaf 12.00
uur! Alles op twee of drie wielen kan
en mag meerijden, wat voor merk
dan ook. De tour is ongeveer 110 kilometer. Onderweg wordt een tussenstop gemaakt voor een drankje. De terugkomst is gepland rond
17.00 uur. Dan is er bij Drinken & Zo
om 19.00 uur een barbecue, iedereen kan meedoen inschrijven daarvoor ook om 12.00 uur bij Drinken &
Zo. Op deze gezellige avond speelt

de Little Boogie Boy Blues Band. Alle gezellige mensen zijn welkom!
Zondag 25 juli om 12.00 uur start
de Harley-Davidson dag. Bike’s uit
het hele land en zelfs ook uit België,
Duitsland en Frankrijk komen naar
Uithoorn. Vorig jaar waren er meer
dan 1300 bike’s. Iedereen wordt uitgenodigd om deze geweldige motoren te komen bekijken. Harley rijders zijn ijdel en showen graag hun
motor. Het zal iedereen weer opvallen: Elke Harley Davidson is weer
anders, niet één is hetzelfde! Buiten
de motoren kan men ook over de
bikermarkt lopen, wat eten, drinken
en van live muziek genieten. In de
Julianalaan speelt de ‘Dicky Greenwood Band’ en op de Wilhelminakade treedt ‘King Mo’ op!
Kortom komt allen naar de Uithoornse Harley-dag en geniet van
fvooral veel Harley’s!

AGENDA
Muziek
Vrijdag 23 juli:
* Band ‘Pop up animal kids’ in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 24 juli:
* Tropical party met in de Praam,
Zijdstraat optreden en dj’s van 21
tot 01u.
* Tropical night bij Blitzz en Oude
Veiling, Marktstraat met optreden
band ‘Harvey and Friends’, 21-01u.
* Tropical night bij Joppe, Weteringstraat met dj’s en percussie, 21-01u
* Summer Time in discotheek Bon
Ami, Dreef vanaf 22.30u.
Vrijdag 6 augustus:
* Metalcore bands ‘Kudra Mata’ en
‘Polydrone’ in N201, Zwarteweg.
Exposities
Tot en met 1 augustus:
* Foto’s van Pieter Schunselaar en
schilderijen van Mantra in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag van 14
tot 17u.
5 tot en met 29 augustus:
* Aalsmeers Schilders Genootschap
25 jaar, jubileumexpositie in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Feestelijke opening vrijdag 6
augustus om 16u. door kunstenaar
en oud-voorzitter Ans Creemer.
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 24 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open 11 tot 16u.
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Vrijdag 23 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat. Vanaf 20u.
Zaterdag 24 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Woensdag 28 juli:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Donderdag 29 juli:
* Sjoelcompetitie in café de Praam,
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 7 augustus:
* Kinderworkshop Aalsmeers Schilders Genootschap (ASG) in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Iedere zaterdag, t/m 28 augustus, 14-17u.

Sjoelcompetitie
in de Praam

Van links naar rechts: Voorzitter Loes van de Poel, Frans Dietze, secretaris Marianne Maarse en Guda Markwat.

Aalsmeer - De competitiestrijd rond
het sjoelen barst volgende week
donderdag 29 juli weer in alle hevigheid los in danscafé de Praam in
de Zijdstraat. Vanaf de eerste tot de
laatste steen gaan de teams hun uiterste best doen om de hoogste eer
te behalen. De overduidelijke winnaar was vorige keer team Gly’em
erin. Winnen zij weer? Het sjoelen
begint om 20.30 uur en uiteraard is
publiek welkom om de deelnemers
toe te komen juichen. De toegang
is gratis. Volgende maand is het
sjoelen op donderdag 26 augustus,
eveneens vanaf 20.30 uur.

Kom op tijd naar voorverkoop!

Aalsmeers talent tijdens
Feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - Her en der zijn ze aan
lantaarnpalen gebonden afgelopen
week, de affiches voor de Aalsmeerse feestweek van 5 tot en met 11
september. Een gevarieerd programma wordt gepresenteerd met zowel
acts voor liefhebbers van popmuziek als voor hen die graag meezingen met Hollandse hits. Vertrouwde gezichten, maar ook nieuw talent op het podium van de feesttent,
die weer opgebouwd zal gaan worden op het Praamplein. Uiteraard is
er een gezellige kindermiddag en
worden ouderen getrakteerd op een
gratis uitje met live-muziek en natuurlijk koffie met gebak. De eerste live-muziek avond is woensdag
8 september en bezoekers kunnen,
al bijna een traditie, weer komen
kijken en luisteren naar Aalsmeerse bands. Dit keer zijn dit De Klught,
King Pelican en Dazzle. De miss verkiezing avond wordt muzikaal opgeluisterd door Nick en Simon, Danny Froger en Jaap, winnaar van Xfactor 2010. Op vrijdag 10 september geeft Wolter Kroes met band
een concert in de feesttent. Ook in
de schijnwerpers deze avond Frans
Duijts, Ed Nieman en dj Martijn. Op
zaterdag 11 september wordt ook
een min of meer Aalsmeers feestje gevierd met op het podium ‘onze’
beroemde inwoners Gerard Joling
en Bonnie St. Claire. De tent wordt
vast ook swingend op z’n kop gezet

door 2 Brothers on the 4th Floor en
dj Alex van Oostrom.
Zaterdag start voorverkoop
Aanstaande zaterdag 24 juli start
tijdens de Tropical party in café de
Praam in de Zijdstraat de pre-sale
verkoop van kaarten voor de feestweek. De verkoop begint om 19.00
uur en is tot 22.00 uur. Kom op tijd,
want vorig jaar waren de passe partouts vroeg uitverkocht! Informatie:
www.feestweek.nl.

Authentieke en eigentijdse bluesrock

Vrijdag ‘Pop up animal
kids’ live in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 23
juli is de N201 weer de beste plek
om naartoe te gaan voor alle liefhebbers van goede alternatieve muziek. Slechts eén band treedt op,
maar daarom zeer zeker niet minder
de moeite waard: Het Zuidhollandse
‘Pop up animal kids’ is namelijk een
bijzonder fijn bandje dat authentieke bluesrock een lekker eigentijds
fris en rauw alternatief randje meegeeft. Soms heeft het iets weg van
The White Stripes, soms neigt het
wat meer naar Led Zeppelin, of The
Wombats en dat kan allemaal binnen één nummer gebeuren.
Naast de band is er natuurlijk de hele avond goeie alternatieve muziek

te horen, van rock, metal tot dubstep, of je kunt lekker hangen in één
van zithoeken, of aan de bar. Vrijdagavond is en blijft het jongerencentrum aan de Zwarteweg toch
één van de meest relaxte plekken
om naartoe te gaan. De N201 is
open vanaf 21.00 uur en de entree is
gratis. Volgende week vrijdag 30 juli
is het jongerencentrum gesloten.
Twee metalcore bands
De week er na, vrijdag 6 augustus,
zijn er optredens van de metalcore bands Kudra Mata en Polydrone. Meer info over het programma is te vinden op www.n201.nl en
http://alternative-n201.hyves.nl.
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Kavels voor woningen in
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Wonen in het Green
Park Aalsmeer? Dat kan. Op dit moment worden verschillende woonkavels bouwrijp gemaakt. De aantrekkelijke, in het groen gelegen kavels,
gaan over enige tijd in de verkoop.
De ontwikkelingen van Green Park
Aalsmeer zijn de afgelopen maanden zichtbaar sneller gegaan. Begin
dit jaar is er gestart met het bouwrijp maken van deelplan 9.
Er zijn diverse watergangen gegraven en de woonkavels langs de
Hornweg en Machineweg zijn opgehoogd. Met het uitgeven van de
kavels wordt de lintbebouwing aan

Uitgebreidere e-dienstverlening

Nieuwe websites gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn

zowel de Hornweg als de Machineweg hersteld. Achter de woonkavels
komt in de toekomst een prachtige groenbuffer met een watergang. Er wordt een grondwal aangelegd, waarop diverse bomen en
planten worden geplant. De contouren van deze grondbuffer zijn nu al
zichtbaar op het terrein. Naar verwachting worden nog zeven bouwkavels voor vrijstaande woningen in
de verkoop gebracht. Wie interesse
heeft in een kavel, kan contact opnemen met het projectbureau Green
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling
via info@greenparkaalsmeer.com.

Aalsmeer - De gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn hebben ieder
een nieuwe website. Deze is vanaf 19 juli live op internet zichtbaar.
Wie surft naar www.aalsmeer.nl of
www.uithoorn.nl ziet meteen het resultaat.
De nieuwe websites zijn een eerste
stap op weg naar een verdere verbetering en uitbreiding van de digitale dienstverlening aan de inwoners.
Hierbij is het doel om de dienstverlening zo makkelijk en transparant mogelijk te maken. Met digitale diensten (de zogenaamde e-diensten) wordt het simpel en gemakkelijk om vanuit huis gemeentelijke zaken te regelen.

Meld gedoogbeschikking!

Hulp landelijke organisatie
voor woonbootbewoners
Aalsmeer - Er is contact geweest
tussen de stichting woonarken in
Aalsmeer en de landelijke organisatie voor woonbootbewoners (Landelijke Woonboten Organisatie LWO).
Op dit moment zijn er vooral veel
bewoners van een recreatie ark die
hulp nodig hebben omdat hun persoonlijke gedoogbeschikking afloopt. Samen met de landelijke organisatie is de stichting aan het kijken wat hieraan gedaan kan worden. Hiervoor is het alvast belangrijk
dat het bestuur weet welke mensen er op (korte) termijn in de pro-

blemen komen door het beleid van
de gemeente Aalsmeer. Dit zal, indien gewenst, doorgegeven worden
aan de LWO om vervolgens samen
naar mogelijke oplossingen te zoeken. De stichting verzoekt dan ook
iedereen met een persoonlijke gedoogbeschikking om zich alvast te
melden en te laten weten wanneer
de beschikking afloopt.
Na de zomer, waarschijnlijk in september, hoopt het bestuur te kunnen informeren over de voortgang.
Info: www.woonarkeninaalsmeer@
hotmail.com

In stijl van Westeinder Paviljoen

Waterskivereniging bouwt
clubhuis op het surfeiland
Aalsmeer - In stijl van het Westeinder Paviljoen bouwt waterskivereniging Aalsmeer momenteel aan een
eigen onderkomen op surfeiland
Vrouwentroost. Een statig pandje
verrijst aan de kant van het gras. Het
strand laten de waterskiërs uiteraard
ongemoeid. De snelle baan voor de
waterskiërs bevindt zich richting Kudelstaart en dus is de nieuwe locatie
een prima uitvalbasis. Het clubhuis
kan door leden en vaklui gebouwd

worden dankzij sponsors. Maar de
vereniging kan nog wel wat financiële steun gebruiken. Met een bord
op het hek rondom het onderkomen
in aanbouw wordt een oproep gedaan, inclusief het rekeningnummer
van de waterskivereniging. Iedereen
die een gift stort op ING 1704819
wordt hartelijk bedankt. Voor meer
informatie over de vereniging, de
bouw, etc. kan gebeld worden naar
06-45751012.

Andrea van de Graaf van De Meerlanden overhandigt de campagne container
aan wethouder Ad Verburg.

Geef afval nieuwe toekomst!
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
vraagt haar inwoners het huishoudelijk afval nog beter te scheiden.
Nu nog bevat de restafvalbak van
een gemiddeld Nederlands gezin
nog steeds 33 procent gft-afval en
dat is zonde. De gemeente haakt
daarvoor aan bij de campagne van
de Meerlanden, die al jaren in opdracht van de gemeente de afvalinzameling verzorgt. Voor de start
van de campagne in de gemeente
Aalsmeer is een campagne container overhandigd aan wethouder Ad
Verburg door manager Duurzaamheid Andrea van de Graaf van De
Meerlanden. Wethouder Verburg:
“Onze inwoners zijn al gewend hun
afval te scheiden en we doen het in
Aalsmeer best goed.
Maar het kan nog beter. Want wat
voor u en mij afval is, is grondstof
voor De Meerlanden. Daarom is het
belangrijk afval gescheiden aan te
bieden.” De Meerlanden start in het
verzorgingsgebied een grote campagne om afvalscheiding te verbeteren. Nog steeds verdwijnt veel afval in de verkeerde container. Dat is
jammer, want afval dat gescheiden
wordt ingezameld, kan worden hergebruikt. Door gft-afval in de groenbak te doen, klein chemisch afval
naar de milieustraat te brengen en
oud glas, plastic, papier en textiel
naar de brengparkjes te brengen,
blijven materialen in de kringloop.
Het afval is dan geen afvalproduct
meer, maar een grondstof. Zo kunnen van oude plastic flesjes computermuizen gemaakt worden, van een
oude krant wordt toiletpapier gemaakt en frituurvet wordt biobrandstof. Daarom is de boodschap: ‘Geef
afval een toekomst!’.
Meer aandacht
De campagne ‘Geef afval een toekomst’ vraagt meer aandacht voor
het belang van afvalscheiding en afval wordt grondstof. In de campagne wordt onder andere uitgelegd dat

het scheiden van afval bijdraagt aan
het tegengaan van klimaatverandering. In regionale kranten wordt geadverteerd om te laten zien wat er
zoal van afval gemaakt wordt. Ook is
er informatie op de speciale website
www.geefafvaleentoekomst.nl. Andrea van de Graaf, manager Duurzaamheid: “De restafvalbak van een
gemiddeld Nederlands huishouden bevat slechts 22 procent daadwerkelijk restafval. Daarnaast vinden we onder andere glas, papier en
plastic terug in de restafvalbak. Het
grootste gedeelte van de restafvalbak wordt nu nog ingenomen door
gft-afval (33%). Zonde, want juist
gescheiden gft-afval biedt mogelijkheden voor De Meerlanden.”
C02, warmte én compost
Binnenkort verwerkt De Meerlanden
gft-afval niet meer alleen tot compost. Eind 2010 is een heel nieuwe
verwerkingsinstallatie gereed voor
de vergisting van gft-afval. Bij vergisting komt gas vrij. Van dit gas
maakt De Meerlanden groengas en
C02. De installatie levert ook compost én warmte. Warmte wordt geleverd aan het glastuinbouwgebied.
Compost en C02 laten bloemen en
planten, groente en fruit groeien.
Groengas kan je gebruiken om te
verwarmen en je kunt er op rijden.
Straks rijden de vuilniswagens van
De Meerlanden klimaatneutraal op
het gft-afval dat ze zelf inzamelen!
De vraag naar grondstoffen en
energie neemt wereldwijd toe, de
beschikbaarheid neemt af. Logisch
gevolg: grondstof- en energieprijzen stijgen. Afval kan grondstof en
energie vervangen! De Meerlanden
is beheerder van veel afval ofwel
van veel grondstof en energie.
De Meerlanden bouwt aan een samenleving met 100 procent recycling. Straks is De Meerlanden niet
alleen meer een afvalbedrijf maar
ook een grondstoffen- en energieleverancier!

Stoelen van eiland ‘geleend’
Aalsmeer - “Laat niets, maar dan
ook niets achter op een recreatieeiland”, zo waarschuwt Jolanda Visser via de mail.
Na de finale van het WK voetbal
op 11 juli zijn vanaf haar eiland vier
stoelen ontvreemd.
Het gaat om twee bruine stoelen,

beide zo’n dertig jaar oud, en twee
superzware witte tuinstoelen. Jolanda hoopt via dit bericht dat de leners haar stoelen weer terug zetten:
“Ik snap best dat je soms stoelen tekort komt, met dit mooie weer heb
je al snel meer aanloop dan stoelen. Maar nu hebben we ze zelf weer

Veel belangstelling Airbus
Aalsmeer - Donderdag 15 juli is het
grootste vliegtuig voor passagiers
geland op Schiphol. De airbus A380
kwam uit Parijs en voor het bezoek
aan Nederland was veel belangstelling. Heel veel foto’s zijn gemaakt
van dit grote toestel. Het vliegtuig

Puntjes op de i
In eerste instantie is de vormgeving van de site en de manier van
navigeren aangepast. De inhoud is
ongeveer gelijk gebleven, maar de
websites zijn nog niet af. De komende periode worden de sites nog uitgebreid getest, verbeterd en geoptimaliseerd. In de loop van de tijd zullen steeds meer e-diensten aan de
website worden toegevoegd. Denk
hierbij aan het maken van een afspraak of het volgen van een ingediende aanvraag. Momenteel kunnen burgers net als voorheen een
uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie aanvragen of via de
website een verhuizing doorgeven.
De websites bieden op termijn alle
informatie voor burgers en ondernemers van zowel de gemeente als het

rijk. Steeds meer groeit de gemeente zo uit tot hét loket voor de hele
overheid. Uiteindelijk kunnen inwoners straks op vier verschillende manieren met de gemeente in contact
komen: via telefoon, balie, schriftelijke en via internet. Inwoners en ondernemers krijgen ongeacht de manier waarop zij contact zoeken altijd
hetzelfde antwoord. Voor dit project
hebben de gemeente Aalsmeer en
Uithoorn hun krachten met een grote groep andere gemeenten gebundeld in een samenwerking.
Gezamenlijk ontwikkelen zij het gereedschap om de digitale dienstverlening mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de
nieuwe websites. Door de samenwerking hoeven de gemeenten niet
zelf het wiel telkens opnieuw uit te
vinden en profiteert de inwoner van
tal van nieuwe ontwikkelingen.
Uw mening telt
De nieuwe website staat online vanaf 19 juli en de komende maand zijn
beide gemeentes druk aan het werk
om onvolkomenheden er nog uit
te halen. Het kan zijn dat inwoners
informatie missen of dat bepaalde links niet werken. De gemeente vraagt daarom iedereen die de
website bezoekt zijn of haar mening
en eventuele fouten of ontbrekende
informatie door te geven. Zo werken burgers zelf mee aan een betere dienstverlening.
Reageren kan naar info@aalsmeer.
nl of gemeente@uithoorn.nl

Meld dode bomen bij servicelijn gemeente

Geen groen meer aan boom

Aalsmeer - Plantjes en bomen
hebben het behoorlijk zwaar door
het mooie, zonnige weer. Na een
regenbui klaart het groen zienderogen weer op. Maar niet allemaal.
Sommige laten de ‘kopjes’ hangen,
zijn uitgebloeid of hebben wellicht
te weinig grond rondom om verder
te groeien.
In de Schoolstraat heeft één boom
van de groene rij links en rechts
geen blaadjes gekregen deze zomer, de boom is dood. Donkerder

van kleur dan de rest en de schors
laat langzaamaan los. Wie een dode boom of struik in het openbaar
groen ziet, wordt gevraagd de servicelijn van de gemeente te bellen.
Als er een gevaarlijke situatie door
ontstaan is, wordt nagenoeg direct ingegrepen. Een dode boom of
struik die vooralsnog overeind blijft
en niet voor overlast zorgt, wordt in
de reguliere rondgang bezocht. Het
telefoonnummer van de servicelijn
van de gemeente is: 387575.

Tuinbouwarchieven van
Aalsmeer op website

Aalsmeer - Het Noord-Hollands
Archief in Haarlem stelt onder meer
als doel het toegankelijk maken van
diverse archieven uit de provincie op
haar website: www.noord-hollandsarchief.nl In 2009, zo staat vermeld
in het jaarverslag van het Archief in
Haarlem, is een aantal Aalsmeerse
archieven toegevoegd. Het gaat om
plaatsingslijsten van land- en tuinbouworganisaties. Zo is onder andere de plaatsingslijst van het archief van de Aalsmeerse Tuinbouw
Patroonsvereniging 1919-1987 opvraagbaar. In totaal zijn twaalf gemeenten in Noord-Holland aangesloten bij het Noord-Hollands Ar-

chief. Het jaarverslag geeft ook een
beeld van het aantal (digitale) bezoekers.
Zo kwamen 14.679 belangstellenden een kijkje nemen bij het archief.
Ze bezochten het publiekscentrum
in de Janskerk te Haarlem, bekeken
een tentoonstelling of namen deel
aan een rondleiding. Het aantal ‘virtuele’ bezoekjes (website) nam af:
840.000 in 2009 tegen 1.2 miljoen
websitebezoekers in 2008.
Het Noord-Hollands Archief verwierf vorig jaar bijna 500 strekkende meter archieven van overheden
en bijna 200 meter archief van particuliere organisaties en personen.

Goede wind voor surfers!

Aalsmeer - In stijl van het Westeinder Paviljoen bouwt waterskivereniging Aalsmeer momenteel aan een
eigen onderkomen op surfeiland
Vrouwentroost. Een statig pandje
verrijst aan de kant van het gras. Het
strand laten de waterskiërs uiteraard
ongemoeid. De snelle baan voor de
waterskiërs bevindt zich richting Kudelstaart en dus is de nieuwe locatie
een prima uitvalbasis. Het clubhuis
kan door leden en vaklui gebouwd

verliet Schiphol via het zuiden en
wel over Aalsmeer. Hij vertrok naar
Londen voor een vliegshow. Wanneer er weer een A380 op Schiphol
komt, is onbekend.
Foto’s: Ronald van Doorn

Koningstraat al doorgetrokken?
Aalsmeer - Eén van de meest rigoureuze planonderdelen voor Nieuw-Oosteinde was destijds toch wel de sloop van een aantal woningen in de Beatrixstraat en Clauslaan om ruimte te scheppen voor de nieuwe Koningstraat. Bewoners kwamen in verzet en zelfs werd aandacht gezocht in regionale media zoals AT5. Alle protesten ten spijt is de voorgenomen sloop gewoon uitgevoerd en alweer enige tijd gaapt een gat tussen de bestaande huizen aan de
Beatrixstraat waar op termijn de verbinding naar de Koningstraat moet worden gerealiseerd. Nu is het nog braakliggende grond waar gek genoeg alweer
vrolijke bloemen groeien en dat op aarde die decennia lang onder een betonnen fundering heeft gelegen! Ook is een wandelpaadje ontstaan, zodat al vast
provisorisch van een verbindingsweg kan worden gesproken...

worden dankzij sponsors. Maar de
vereniging kan nog wel wat financiële steun gebruiken. Met een bord
op het hek rondom het onderkomen
in aanbouw wordt een oproep gedaan, inclusief het rekeningnummer
van de waterskivereniging. Iedereen
die een gift stort op ING 1704819
wordt hartelijk bedankt. Voor meer
informatie over de vereniging, de
bouw, etc. kan gebeld worden naar
06-45751012.
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Carla van Rooijen won de triatlon van Texel. Foto: Toon Dompeling.

Dubbel paars podium op Texel

Sander Berk tweede bij
NK triatlon in Holten
Aalsmeer - Het Oceanus/Multi
Supplies Triathlon Team heeft afgelopen weekeinde bij de Triatlon van
Texel voor een dubbel paars podium
gezorgd. Carla van Rooijen en Frans
van Heteren wonnen de wedstrijd
op het Waddeneiland. Een week
eerder werd in Holten het NK olympische afstand gehouden. Sander
Berk werd daar verrassend tweede. Berk had vooraf geen hoge ver-

wachtingen van het NK Olympische
afstand (1500 meter zwemmen, 40
km fietsen en 10 km lopen). Na het
behalen van de Nederlandse titel op
de lange afstand in het Limburgse
Stein richtte Berk zich op het WK
triatlon lange afstand op 1 augustus
in het Duitse Immerntadt. Het NK
in Holten over de kortere Olympische afstand viel in een week waar
hij volop had getraind voor dat WK.

Sander Berk behaalde zilver op het NK triathlon in Holten.
Foto: Toon Dompeling.

Des te verrassender vond Berk het
zelf dat hij in de wedstrijd in Holten
mee kon komen met de concurrentie. Na het zwemonderdeel lag hij
goed voorin. Op de fiets voelde hij
zich op het heuvelachtige parcours
sterk, maar hij hield zich in om niet
al te veel energie te verliezen voor
het afsluitende looponderdeel. Na
de wissel was er direct een koploper die afstand nam. Berk liep in de
hitte ook goed maar kon een gaatje
van twintig meter niet dichtlopen. In
de laatste ronde kwam hij nog wel
dichterbij. Uiteindelijk probeerde de
Multi het nog in de eindsprint om
de titel te grijpen, maar hij moest
zijn meerdere erkennen in de snelle loper Stefan van Thiel. Het verschil was slechts vier seconden. In
diezelfde serie deed ook Aalsmeerder Pieter van der Meer mee. Hij finishte de zware wedstrijd als 37e in
2.33.33 uur.
Birgit Cals-Berk deed in Holten mee
aan de World Cup, wat bij de vrouwen ook als het NK gold. Ze eindigde in de sterk bezette internationale triatlon als 32e. Op het NK was dit
goed voor een vijfde plek. Voor de
in Maastricht woonachtige triatlete was het haar laatste NK. Op zondag 29 augustus zal de Multi-dame
namelijk afscheid nemen van de triatlonsport tijdens de 23e Multi Triathlon Aalsmeer.
Ploeteren tegen de wind
De Triatlon van Texel is onderhand
een monument in de triatlonsport.
Vanaf de eerste editie hebben daar
altijd Multi’s meegedaan. Het is een
wedstrijd waar de wind altijd vrij
spel heeft.
Afgelopen weekend stond er ook
heel veel wind. Voor de wind werden makkelijk snelheden boven de
50 km/h gehaald, tegen de wind in
was het ploeteren. Carla van Rooijen en Frans van Heteren trotseerden de wind en zorgden voor een
dubbel paars podium. Aalsmeerder
Van Heteren kwam na een kilometer zwemmen als eerste uit het water en zag daarna geen concurrent
meer voorbij komen. Hij zag op de
fiets alleen de motor voor hem. Tijdens het looponderdeel kwam zijn
koppositie ook niet meer in gevaar,
zodat hij de wedstrijd met grote
voorsprong won. Het was zijn zesde zege op Texel na overwinningen
in 1999, 2002, 2003, 2004 en 2005.
Carla van Rooijen kwam tijdens het
fietsonderdeel naar voren opzetten.
Ze had tijdens het zwemmen in een
ruige Waddenzee wat achterstand
op de kop opgelopen. In de tweede
fietsronde haalde ze de koploopster
bij en reed daarna twee minuten bij
haar weg. De wind op het Waddeneiland leek haar niet te deren, want
ze nam twee minuten voorsprong
op haar achtervolgster. Tijdens het
looponderdeel kon ze die voorsprong handhaven. De Aalsmeerse
won zo net als vorig jaar de Texelse
triatlon. Op de achtste triatlon deed
Ton Hurkmans uit Uithoorn mee. Hij
finishte in 1.27.23 uur als tweede bij
de Heren 40.

Internationaal voetbaltoernooi voor jeugd onder 15

Bas uit Aalsmeer met Oranje
kampioen in Mexico!
Aalsmeer - Van 1 tot en met 18
juli vond in Mexico een groot internationaal voetbaltoernooi voor
jeugd onder de vijftien jaar plaats.
Aan het toernooi doen topclubs uit
Mexico, Argentinië en onder andere Brazilië mee. Ook Nederland gaf
acte de présence en onder andere de Aalsmeerder Bas Middelkoop
maakte deel uit van dit team. De 14jarige bewoner uit Oost voetbalt bij
AFC Amsterdam in de eerste divisie en gaat komend seizoen weer

de strijd aanbinden tegen leeftijdsgenoten van profclubs als AZ, Ajax,
Groningen, Heerenveen en onder
andere Feyenoord. Door de K.N.V.B.
was Bas gevraagd of hij in de selectie van het Nederlandse elftal wilde
komen. En daar zei deze 14-jarige
‘voetbalgek’ natuurlijk geen nee tegen. Bas en zijn elftal hebben prima
gepresteerd. Ze zijn kampioen geworden! Het team heeft haar favorietenrol waar gemaakt. Nederland
doet al vele jaren mee aan dit toer-

nooi en uit ervaring weet men dat de
Oranje ploeg altijd bijzonder populair is. Van te voren waren foto’s gemaakt om uit te delen aan fans, extra shirts waren meegenomen om
weg te geven en ook zijn oude voetbalschoenen heeft Bas cadeau gegeven. De nummer 14 uit Aalsmeer
kijkt terug op een fantastische ervaring met ook nog eens een gouden
randje: De eerste plaats! De eerste
stap naar het profvoetballerschap
is gezet!

Zwemfeest in De Waterlelie

Familievissen met Vislust

Aalsmeer - Zaterdag 3 juli was er
een afzwemfeest in zwembad De
Waterlelie voor 159 kinderen van de
zwemlessen voor de diploma’s A, B,
C. De eerste groep mocht om 15.00
uur beginnen.
Met hun kleding aan stonden alle
kinderen in de douche te wachten
om naar binnen te gaan. In een lange rij en op gezellige muziek kwamen ze de zwemzaal binnen. Iedereen was toch wel een beetje zenuwachtig, misschien de ouders nog wel
het meest.
Maar alles ging erg goed en de aanwezige zwemjuffen en -meesters
waren dan ook dik tevreden over het
getoonde resultaat. De groepen deden het uitstekend.
Na afloop kreeg iedereen zijn of
haar felbegeerde diploma uitgereikt en mochten de kinderen een
perenijsje halen bij het horecateam
van de Waterlelie. Voor de kinderen
die er 3 juli niet bij konden zijn is
op dinsdag 6 juli nog een klein afzwemfeestje gehouden.

Aalsmeer - Op zondag 8 augustus
organiseert hengelsportvereniging
Vislust het jaarlijkse familievissen.
De naam familievissen komt doordat er voorheen altijd twee mensen
uit één familie met elkaar visten. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer
en mogen deelnemers zelfs met
de buurman of buurvrouw vissen.
Het is hetzelfde als koppelvissen op
de laatste donderdagavond van de
baarswedstrijden, iedereen maakt
zijn eigen koppel.
Ook de jeugd is van harte welkom.
Het familievissen vindt plaats in de
Hornmeer, in het water langs de
Apollostraat. Inschrijving is mogelijk tot 5 augustus 20.00 uur bij Loek
Pieterse, tel. 0297-322187 of email
vislust@xs4all.nl. De deelnemers

Het A-diploma is uitgereikt aan:
Louise Ahroach, Jolomi Ayutsede, Jimmy van Beem, Ibrahiem Ben
Moussa, Viggo Ilian van den Bergen, Thijs Boer, Young Joon Braakman, Sem Buskermolen, Liz Defreitas, Noura Elghaddari, Juriaan
de Graaf, Ewan Mathias Groot, Bodie de Haas, Luuk Kamman, Robine de Keijzer, Mila Kooijman, Yannick Leeuwin, Malika Luczak, Danique Metzemaekers, Sefda Mustafa, Kamil Nakid, Florian Otto, Susanne Elke Overbeek, Cas Rijkelijkhuizen, Daphne van Rijn, Myrthe van
der Vliet, Wouter Voorn, Resa van
Walraven, Chivano Wiet, Tess Zuiderwijk, Chris Ammerlaan, Christina
Been, Jimmy Bol, Tijmen Buskermolen, Claire Corveleijn, Rink van Dam,
Danique Degger, Jente Dekker, Sean Gonesh, Kim de Groot, Kai Hassink, Job Hermans, Fiene Petra Hollander, Christopher Mcdade, Maud
van Nieuwkoop, Peter Roest, Thijs
van Rooijen, Ivan Bastiaan Rutgers,
Romy Shoshani, Pien Springintveld,
Mark Taekema, Jadey Lie Ying Tan,
Desley Tel, Tessa van de Water, Jordi van Wieringen, Annika Woudstra,
Sen Haasbroek, Simon Hagenberg,
Fabiënne Baas, Lucia Andrea Ro-

sa Dominques, Keo Jansen, Gabriël v.d. Glind.
Geslaagd voor het B-diploma
zijn:
Tristan de Boer, Suzanne Bosman,
Frederik Caron, Wessel Catshoek,
Mandy Elmers, Celine van der Graaf,
Jeanine Griekspoor, Bridget Hauwert, Daniël van Heemsbergen,
Beau Jansen, Noa Joesri, Milan van
Leeuwen, Isabelle Lyppens, Brendan Mcdade, Merel Nicolaï, Danique Pannekoek, Romy Ravestijn,
Mischa de Reus, Federique van Rijt,
Xylan Roetman, Olof de Roij, Jasper
van Schaik, Lucas Schenkius, Steffy
Alana Streefkerk, Maddy Thijssen,
Dione Verbeek, Daniel van Vliet, Lisa M.A. Welling, Valentijn Zandbergen, Danny van der Zwart, Iris van
Barneveld, Joey van den Berg, Romke de Boer, Isis Buskermolen, Nadia Butter, Dalia Elhadji, Tess Eveleens, Collin van der Felz, Luuk van
Geene, Franka van Geene, Joep
Grotendorst, Joey van den Heuvel,
Tristan van der Knaap, Rik de Koff,
Matteo van Kooten, Eefje Kruijtzer,
Kyra Lambrechts, Dylan Mets, Fleur
Mosselman, Joost van Mourik, Lars
van de Nesse, Luan Nguyen vinh,
Frederiek Notenboom, Edita Oganisjan, Stephanie Provily, Luuk Scheffmann, Anna Schuurman, Sarah Elina Timmer, Levi van den Toorn, Ticho Tijn Vermeulen, Zico Ximenes,
Stijn Hooiveld, Kirstin Hoekstra,
Rens van den Hout.
Naar huis met het C-diploma
mochten:
Amber Amrein, Gabriëlle Boomhouwer, Yves Borst, Jelle Borst, Arthur Dirks, Frans Charles M. Drion, Duncan van Duivenbooden, Lisa Gaastra, Ruby Fahrida Gillis, Tygo
van Grieken, Stijn de Haan, Susanne Hoek, Lizelotte Homburg, Max
de Hon, Nigel Huel, Kenzo Lucas
Klein, Ruben Koningen, Fleur Theadora Paulina Leegwater, Sem Levyssohn, Lennart Lie, Erik Oldenkamp,
Aïda van Riel, Nour Salama, Rick
Gerardus Christiaan Schröder, Laudine Spaargaren, Derk Streefkerk,
Annika Valkering, Bo Venhorst, Lars
van Verseveld, Beau van Wieringen, Elin de Wilde, Olaya Winkelaar,
Berend Kleijn.

Super kampen bij Funny Horse
Aalsmeer - Van maandag 12 tot en
met woensdag 14 juli was er weer
een ponykamp op het terrein van
manege Funny Horse. 35 Kinderen
kwamen deze dagen om pony te rijden, te zwemmen, een speurtocht te
lopen en nog veel meer leuke dingen te doen. Ook kon er geslapen
worden in het kasteel dat in de binnenbak was opgebouwd. Van donderdag 15 tot en met zondag 18 juli was het vervolgens de beurt aan
de gevorderde ruiters tijdens het instructiekamp. Natuurlijk was er een
gymkhana, een bosrit, een playback-

show, een bowling, een springles en
strandrit, maar daarnaast kwam Jordy, grandprixruiter van HMS stables
uit Heiloo, drie dagen instructie geven en iedereen heel hier veel van
geleerd! Op zondagmiddag werd
het kamp afgesloten met een dressuurwedstrijd. Jurylid mevrouw Van
Kralingen gaf via de microfoon uitleg en commentaar na iedere combinatie.
Funny Horse kijkt terug op een geweldig seizoen en heeft nu vakantie tot 22 augustus. Voor informatie:
www.funnyhorse.nl.

Atletiek AV Aalsmeer

Leermoment voor Mirjam
en Jordi bij NK senioren
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
is in het Olympisch stadion te Amsterdam het NK atletiek voor senioren afgewerkt. Neo seniore Mirjam van Ouwerkerk en A-junior Jordi Baars hebben dit seizoen al dermate goed gepresteerd dat ook zij
tot deze wedstrijd toegelaten waren.
Beiden hebben kunnen ervaren dat
het lopen van een kampioenswedstrijd iets wezenlijks anders is dan
de gemiddelde instuifwedstrijd op
de vrijdagavond. Toch was het voor
beiden een mooi leermoment waar
zij de komende jaren hun profijt van
kunnen trekken. Mirjam liep een hele behoorlijke 800 meter, waarbij ze
het met name qua snelheid af moest
leggen tegen de beteren in haar serie. Uiteraard was ze met haar tijd
van 2.20.62 minuten niet helemaal
tevreden en jammer genoeg wist zij

zich niet te plaatsen voor de finale.
Op de 1.500 meter liep Jordi lange
tijd attent mee voorin. Na wat duw
en smijtwerk, waarbij hij bijna ten
val kwam, wist hij zich niet meer te
herpakken en ook voor hem was er
dus geen finaleplaats weggelegd.
Met zijn tijd van 4.05.20 bleef hij ook
ruimschoots boven zijn persoonlijk
record.
Eerste plaats Thomas Poesiat
Zondag was er toch nog een klein
beetje een AV Aalsmeer moment.
Op werkelijk sublieme wijze liep
ex AV Aalsmeer lid Thomas Poesiat naar de winst op de vijf kilometer. Na een prima opgebouwde race
wist hij in de laatste ronde favoriet
Khalid Choukoud ruimschoots te
verslaan met een mooie eindtijd van
14.10.40 minuten.

verzamelen op 8 augustus om 8.30
uur in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan. Hier worden eerst
de stekkies verdeeld, waarna om
9.00 uur de hengels in het water gegooid mogen worden.
Om 10.30 uur is er een kleine pauze en wordt de tussenbalans opgemaakt van de reeds gevangen vis.
Daarna weer verder met vissen tot
12.00 uur (naar gelang het weer en
deelname). Alle vis telt. Afgesloten wordt met de prijsuitreiking in
buurthuis Hornmeer. Er is voor iedere deelnemer/deelneemster een
prijs. De inschrijving is gratis. Er mag
alleen gevist worden met een vaste
hengel en de deelnemers dienen in
het bezit te zijn van een vispas.

P.V. De Telegraaf

Combinatie Wiersma wint
Aalsmeer - Het voorbije weekend
bracht eindelijk weer wat verkoeling. Heerlijk voor de duiven, maar
ook voor de wachtende melkers. De
jonge duiven konden hierdoor eindelijk het normale programma afwerken. Vrijdagavond werden aan
de Dreef 750 junioren ingekorfd, die
elkaar de volgende dag de eer betwistten.
Het was zaterdagmorgen een
prachtig gezicht om die grote koppels duiven over te horen zoeven.
Maar dan is het de kunst om ze op
de klep te krijgen. Zo’n eerste keer
zijn de beestjes, maar ook de baas,
best wat zenuwachtig. Fluiten en
rammelen met de voerbus en de
buren maar denken: “Man doe normaal”. De combinatie Wiersma en
Zn. uit Amstelven had alles het beste onder controle en pakte vier vroege duiven.
De uitslag: 1. Comb. Wiersma en Zn.
2. G. v.d. Bergen. 3. C. v. Vliet. 4. J. v.
Duren. 5. Comb. v. Ackooy. 6. A. v.d.
Wie. 7. Th. v.d. Wie. 8. M. de Block. 9.
J. en P. Spook. 10. P. v.d. Meyden. 11.
D. Baars. 12. J. v. Dijk. 13. J. Kluinhaar en dr. 14. H. Spaargaren. 15. J.
Vijfhuizen. 16. Comb. v. Leeuwen/v.
Grieken. 17. S. Vonk.

Vlucht Nanteuil
De vlucht voor de oude duiven werd
gehouden vanuit Nanteuil. Overwinnaars werden Gerard en Lies v.d.
Bergen uit Kudelstaart. Hun rode
doffer pakte met een snelheid van
96 kilometer per uur de bloemen.
Niet voor het eerst dit jaar. De uitslag: 1. G. v.d. Bergen. 2. C. v. Vliet.
3. J. v. Duren. 4. Comb. v. Ackooy. 5.
Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 6. J.
en P. Spook. 7. J. v. Dijk. 8. A. Kok. 9.
D. Baars. 10. Comb. Wiersma en Zn.
11. J. Vijfhuizen. 12. P. v.d. Meyden.
13. J. v. Ackooy.
Vlucht Bordeaux
Als toetje van dit duivenweekend
werd de vlucht Bordeaux gevlogen. Met nipt verschil op de nummer twee werd Henk Spaargaren
als eerste afgevlagd. Nog één vlucht
te gaan, dan zit het oude duivenseizoen er weer op. De uitslag: 1. H.
Spaargaren. 2. J. Kluinhaar en dr. 3.
C. v. Vliet. 4. J. v. Dijk. 5. J. v. Ackooy.
6. J. VIjfhuizen. 7. P. v. Meyden.
Ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
9731 pnt
2. A.A Sloopwerken
9163 pnt
3. Oerlemans Confectie
8747 pnt
4. Bosman Kassenbouw 8616 PNT
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Picknicken op het water
dankzij BotenBen
Aalsmeer - Wie denkt dat een eigen boot buiten financieel bereik
is, kent BotenBen waarschijnlijk
niet. BotenBen biedt met de boten
van Boats2Go een scala aan sloepen, motorboten en zelfs een kajuitjacht aan tegen vakantieprijsjes.
En ook zonder vaarbewijs mag men
het water op, met een boot minder
dan 10 pk en als je niet sneller vaart
dan 20 kilometer per uur. Afgezien
daarvan is een vaarbewijs natuurlijk wel een aanrader, want het verkeer op het water kent andere regels dan die op de weg. Boats2Go
fabriceert onderhoudsarme polyester boten in verschillende maten en uitvoeringen, waarmee men
op binnenwater of zee alle kanten
op kan. Alle boten zijn in Duitsland
TÜV gekeurd. Door de opbouw van
de boot met luchtcompartimenten
aan de zijkanten zijn zeer veilige
boten ontstaan. De boten zijn onzinkbaar en kunnen haast niet omslaan. De luxe en inrichting van de
boot bepaalt men uiteraard zelf. Er
zijn standaard (vissers)boten waaraan alleen nog de motor ontbreekt.

De sloepen kunnen met of zonder
kussens, afdekzeil of motor worden geleverd. Bij het grootste type,
de 530, heb je zelfs een kajuitboot
met slaap- en bergruimte, zodat een
vakantie voor de hele familie haalbaar is. Ook de motoren in diverse
uitvoeringen en trailers zijn bij BotenBen tegen prima prijzen verkrijgbaar. BotenBen biedt een prijsvriendelijke assortiment betrouwbare boten, kano’s en kayaks. Op alle boten
en motoren geldt een jaar garantie. Ook onderhoud kan desgewenst
door BotenBen worden uitgevoerd.
Bij BotenBen zijn diverse modellen
van Boats2Go te bewonderen. Het
goede nieuws is bovendien dat alle boten op voorraad zijn en op korte termijn kunnen worden geleverd.
Dus nog deze vakantie kan men
met één van die fantastische sloepen op het water picknicken. BotenBen is te vinden aan Egmondstraat
18, een zijstraat van de Kromhoutstraat, de weg naar Seaport Marina,
in IJmuiden en is bereikbaar via 0625141306 of 06-53952797. Zie ook
www.boats2go.nl.

Stuntshow groot succes!
Aalsmeer - Een zeer groot succes
mag de stuntshow, die afgelopen
donderdag 15 juli gegeven is aan de
Dreef, genoemd worden. Spektakel
van de bovenste plank kregen de
bezoekers voorgeschoteld. Zo werd

met auto’s gespint en reden ze op
twee wielen. Ook zijn drie dames uit
het publiek gevraagd om in de auto
te stappen. Verder werd met crossmotoren gesprongen over zowel auto’s als mensen en reed een auto in

volle vaart tegen een verticale auto aan. Het leukste was toch wel de
monstertrucks. Met name het jeugdige publiek ging uit hun dak toen
de monstertrucks hoog over de wagens sprongen en de auto’s plat

maakten. De geplande vuurshow
kon niet gegeven worden, vanwege
het naast gelegen tankstation. Maar
ondanks het gemis van waarschijnlijk ook een spannende presentatie
was het een geweldige show! Tevreden ging het in groten getale gekomen publiek na afloop naar huis.
Foto’s: Ronald van Doorn

Dave van der Linden wint
Wii bij Rabobank

Zaterdag te zien bij Auto Benelux

Nissan Juke: Een fris nieuw
gezicht in compacte klasse
Uithoorn - Nissan presenteert een
fris alternatief voor een traditionele sportieve hatchback. Het is de
Juke: een swingende, gestileerde
compacte crossover: een mix van
een stoere Suv en een sportauto
en de kleine broer van de Qashqai
en de Murano. Het ontwerp stamt
van de Qazana conceptauto, die in
2009 is onthuld tijdens de Autosalon
van Genève. De Nissan Juke is ontworpen door Nissan Design Europe
(NDE) in Londen in samenwerking
met Nissan Design Centre (NDC)
in Japan. De designers hebben zich
laten inspireren door het uiterlijk
van een rallyauto, een strandbuggy en een motorfiets. De Juke biedt
het beste van twee werelden. Hij is
compact van buiten en van binnen
toch verrassend ruim, robuust en
dynamisch en praktisch en speels
tegelijk. Het is die smeltkroes van
schijnbaar onverenigbare tegenstellingen dat de Juke zo uniek maakt.
Het is een crossover die zelfverzekerdheid en stijl uitstraalt.
Uiterlijk
Het robuuste zit hem in Suv-kenmerken als de stoere wielen met
brede banden, in de grote bodemvrijheid en in contrasterende wielkastranden. De bovenzijde van de
carrosserie schetst het beeld van
een sportauto met een schuin geplaatste voorruit, een hoge taille, lage ramen en een coupéachtige, ver
naar achteren doorgetrokken daklijn. De Juke is leverbaar in negen
kleuren, waaronder drie specifieke
lakken voor dit model: Force Red,
Haptic Blue en Machine Brown. Het
interieur straalt fun en sportiviteit
uit. In de Juke valt direct de glanzende, gekleurde middenconsole op. De vorm is afgekeken van de
brandstoftank van een motorfiets.
De portierbekleding is eveneens
van glanzend materiaal en de deurgrepen doen denken aan de vinnen

van een duiker. Het dashboard en
de bedieningselementen vertonen
gelijkenis met die van een sportauto, onder meer door de dicht bij het
stuurwiel geplaatste versnellingspook bovenop de ‘motorfietstank’.
Het instrumentarium zit onder een
kap waarvan de vorm eveneens is
afgekeken van een motorfietscockpit. Centraal op het dashboard is
plek voor het geavanceerde informatie- en bedieningssysteem Nissan Dynamic Control System.
De Juke is verrassend ruim en praktisch, wat blijkt uit een achterklep
die royaal toegang geeft tot de veelzijdige bagageruimte (251 liter). De
Juke is de eerste auto in de compacte klasse die leverbaar is met
een elektronisch aangestuurde vierwielaandrijving, een doorontwikkeling van Nissans ALL MODE 4x4isysteem. Bij de verkoopstart in de
tweede helft van 2010 zijn vier motoren beschikbaar voor de Juke:
een diesel en drie benzineversies.
De motoren beantwoorden elk aan
de Euro5-emissienorm. De Nissan
JUKE heeft een uitgebreide uitrusting met snufjes en extra’s die passen bij zijn eigenzinnige status. Net
als bij veel andere modellen van Nissan is te kiezen uit drie in luxe oplopende uitvoeringen: Visia, Acenta en Tekna. Standaard zijn onder
meer airconditioning, elektrisch te
bedienen ramen voor en achter, een
in twee delen (60:40) neerklapbare achterbank, een radio/CD-speler,
zes airbags en ESP.

Aalsmeer - Begin deze maand
heeft Dave van der Linden een
Wii spelcomputer gewonnen. Samen met zijn ouders en zus heeft
hij de Wii in ontvangst genomen op
het kantoor van de Rabobank aan
de Stationsweg 8. De 8-jarige Dave heeft geld op zijn Rabobankrekening gestort en maakte daardoor
kans op de Wii. Hij is de gelukkige
die de Wii mee naar huis mocht nemen. Dave is dolblij met de Wii. Hij
was al samen met zijn zus aan het
sparen voor een Wii. Omdat er twee
controllers bij de gewonnen spelcomputer zitten, kan Dave meteen
de strijd met zijn zus aangaan. Een
mooi begin van de zomervakantie!
Rabobank Regio Schiphol vindt het
belangrijk dat kinderen met geld le-

ren omgaan en dus ook leren sparen. De bestaande jeugdige klanten worden door de bank als zeer
belangrijk gezien en daarom is deze
actie in het leven geroepen.
Wil jij ook een Wii winnen?
In december verloot Rabobank Regio Schiphol weer een Wii spelcomputer onder alle kinderen die minimaal 10 euro op hun Rabobankrekening hebben gestort. Heb je nog
geen rekening bij de Rabobank,
maar wil je ook kans maken op de
Wii spelcomputer? Ga met je vader of moeder snel naar het kantoor
van Rabobank Regio Schiphol of ga
naar www.rabobank.nl/regioschiphol en kijk bij Jeugd/Jongeren om
een rekening te openen.

Dave vooraan met achter zich (v.l.n.r.) zijn ouders, zus en medewerkers Willeke en Jamina van de Rabobank.

Aalsmeer - Bijna vijftig klanten namen in juni en juli deel aan de WK
voetbal etalagewedstrijd van Boekhuis Aalsmeer. De opdracht om het
aantal in de etalage verstopte voetballen te raden bleek niet eenvoudig. Slechts dertien personen slaagden erin om het precieze aantal van
31 ballen te tellen. Uit deze deelnemers werden drie winnaars getrokken. De hoofdprijs is gewonnen

Aalsmeer - Een nieuwe kinderbrillenkampioen heeft Ed Kriek Optiek. De
winnaar van het tweede kwartaal is Nike Alderden. De inwoonster kreeg
maar liefst 212 voorkeursstemmen. Uiteraard is deze winnares getrakteerd
op een cadeaubon en ze dingt mee naar de hoofdprijs aan het einde van het
jaar, brillenkampioen 2010.

De Nissan Juke zal worden geproduceerd in Japan en in de Nissanfabriek in het Engelse Sunderland.
De marktintroductie is in de tweede
helft van 2010 gepland en de Juke
is leverbaar vanaf 18.900 euro inclusief. Aanstaande zaterdag 24 juli is
de Nissan Juke te bewonderen in de
showroom van Auto Benelux aan de
Zijdelweg 53 in Uithoorn.

Begrip en tolerantie
YFU is een internationale non-profit
organisatie die zich al meer dan vijftig jaar inzet om begrip en tolerantie
voor culturele verschillen te bevorderen. Door de educatieve uitwisselingen, die YFU aan jongeren van
15 tot 18 jaar biedt, kunnen zij een
schooljaar bij een gastgezin in het
land van hun keuze wonen. Hier-

door leren zij een andere cultuur
van binnenuit kennen.
In augustus komt een nieuwe groep
internationale studenten naar Nederland om hier een schooljaar (11
maanden) middelbaar onderwijs te
volgen. Zij zijn qua karakter net zo
divers als qua nationaliteit. Voor deze studenten is YFU op zoek naar
een gastvrij gezin dat hen in huis wil
verwelkomen. Dit is uw kans om de
wereld in huis te halen en de cultuur van uw gastkind te leren kennen. Tevens zult u ervaren dat u ook
meer over uw Nederlandse cultuur
zult leren, omdat uw gastkind veel
vragen zal stellen. Legt u uw gastkind uit hoe kaas gemaakt wordt?
Waarom Nederland op 30 april massaal in het oranje gehuld is? En wie
Anne Frank is? Uw gastkind verwacht bij aankomst op Schiphol
waarschijnlijk dat u klompen draagt.
Hoog tijd dat we dit fabeltje eens uit
de wereld helpen. Voor meer informatie: tel. 0297-264850 of schrijf in
via: www.yfu.nl.

door Ria en Toon Bakkeren uit de
Spoorlaan. Zij ontvingen een waardebon van 50 euro uit handen van
Boekhuis-eigenaar Constantijn Hoffscholte (zie foto).
De tweede en derde prijs zijn gewonnen door Joost Egbers uit de
Cyclamenstraat en J.F. v/d LaarseBarendregt uit de Chrysantenstraat.
Zij hebben allebei een waardebon
van 7,50 euro gewonnen.

Nike brillenkampioen 2e
kwartaal Ed Kriek Optiek

YFU-studenten op Schiphol
Aalsmeer - Het is een drukte van
jewelste op Schiphol. De internationale uitwisselings-studenten van
YFU (Youth for Understanding) nemen afscheid. Zij verbleven het afgelopen jaar in Nederland om Nederlands te leren en onze cultuur te
ontdekken. Een emotioneel afscheid
volgt. Gastouders, -broers en -zusjes, vrienden en klasgenoten hebben zich verzameld om de studenten uit te zwaaien. Het afscheid valt
de studenten zwaar, maar het vooruitzicht om terug te keren naar het
thuisland maakt ze toch ook gelukkig.

Ria en Toon Bakkeren winnen
WK-wedstrijd Boekhuis

Meer startende ondernemers
in Aalsmeer eerste half jaar
Aalsmeer - In de eerste zes maanden van 2010 zijn er in Aalsmeer 40
procent meer ondernemingen van
start gegaan dan in dezelfde periode in 2009. Van januari tot en met
juni 2010 zijn 77 ondernemingen
gestart in Aalsmeer, ten opzichte
van 55 in dezelfde periode in 2009.
Voor alle woonplaatsen in Nederland is de vergelijking gemaakt tussen het aantal aanmeldingen bij de
Kamer van Koophandel in de eerste
helft van 2010 en de eerste helft van
2009. Gemiddeld zijn er in de eerste zes maanden van 2010 in Nederland 18,93 procent meer onder-

nemingen van start gegaan dan in
dezelfde periode in 2009. 58 Procent
van de woonplaatsen in Nederland
kende in de eerste helft van 2010
een groei van het aantal startende
ondernemingen. 31 Procent van de
woonplaatsen kende een daling en
in 11 procent van de woonplaatsen
bleef het aantal startende ondernemingen gelijk.
In verreweg het grootste aantal
startende ondernemingen is één
persoon werkzaam. Meer weten?
Kijk op www.ondernemers-united.
nl. Ondernemers en ZZP’ers kunnen
gratis lid worden.

Biechten loont bij Van
Kouwen Amsterdam
Regio - Abarth is een Italiaans automerk dat reeds een lange race historie heeft. De modellen van Abarth zijn gebaseerd op de bestaande
modellen van het automerk Fiat, de
500 en de Punto Evo, maar dan met
meer vermogen en een uiterst sportieve look. Al lijken de overeenkomsten tussen Fiat en Abarth op het
eerste gezicht groot, zij verschillen
wel degelijk. Abarth is een op zichzelf staand merk dat zich profileert
als sportief, luxe en onderscheidend.
Het rijden van dit merk is niet kiezen
voor een vervoersmiddel, maar kiezen voor optimaal rijplezier en je onderscheiden. Aan de hand van twee
nieuwe modellen van Fiat, de 500
Cabrio en de Punto Evo, komt Abarth nu met twee nieuwe modellen;
de Abarth 500C en de Abarth Punto
Evo. Beide nieuwe modellen staan
weer garant voor de kernwaarde
van het Italiaanse merk: sportiviteit,
onderscheidend en rijplezier. Door
de raceafstelling en de acceleratie
van een echte sportauto, levert het
rijden in een Abarth een krachtige
emotie op. Het is een unieke en niet
te evenaren rijervaring, die uitstijgt
boven de opvatting dat een auto alleen maar voor vervoer van A naar
B is. De beleving die je in het bijzonder van een Abarth Punto Evo
krijgt, wordt mogelijk gemaakt door
de MultiAir-krachtbron van 165 pk
met vergroot motorvermogen voor
nog betere prestaties en meer adrenaline bij de bestuurder. De Abar-

th 500C combineert de genoegens
en sensaties van een sportieve rijstijl met die van het open rijden, de
wind in je haren en het geluid van
de 140 pk onder de motorkap. Die
sportieve rijbeleving wordt nog vergroot door de schakelpaddles aan
het stuur. Deze twee modellen mogen dan heel verschillend zijn, ze
delen eenzelfde inborst, de sportieve geest van het Abarth schorpioenlogo, dat in staat is gebleken
de passie aan te wakkeren van duizenden automobilisten die gevoel
hebben voor uitdagingen, snelheid
en de Italiaanse stijl. De specificaties van de twee nieuwe Abarth modellen zijn te lezen op www.vankouwen.nl/abarth/nieuws .
Van Kouwen Galleria Amsterdam,
officieel dealer van Abarth, zet de
beleving van het merk door in de
showroom en de werkplaats. Hier
kan men de verschillende modellen
bekijken en een proefrit maken. Op
dit moment kun je hier een nieuwe
Abarth te winnen tijdens de campagne: ‘Biecht je autozonde!’ Abarth zoekt namelijk wegpiraten met
autozonden. Deze zonden kunnen
ongestoord en ongegeneerd in de
showroom van Van Kouwen opgebiecht worden in de daarvoor bestemde ‘Abarth zonden kabine’. Kijk
op www.vankouwen.nl/abarth voor
meer informatie. U vindt Van Kouwen Galleria Amsterdam aan de
Klokkenbergweg 15 in AmsterdamZuidoost.

Nieuwe Meerbode - 22 juli 2010

pagina 15

Binnenvaartschip vervoert
vletten voor scouting
Aalsmeer - Wat doe je wanneer
je als scoutinggroep deel wilt nemen aan het feest van het 100-jarig
bestaan van scouting Nederland in
Roermond?
Daar wil je natuurlijk bij zijn! Het

liefst met je eigen boten. Om dat
mogelijk te maken vindt aankomende week een bijzonder transport
plaats in Nederland.
Met een groot binnenvaartschip
dat vaart onder de naam Sympathie

worden de zeilboten, of vletten, zoals de scouts ze noemen, door heel
Nederland opgehaald en naar Roermond gebracht. Een hele logistieke operatie.
De scouts van scoutingvereniging

Tiflo uit Aalsmeer zijn met hun vletten van 26 juli tot 4 augustus aanwezig op de grote jubileumjamboree in Roermond.
Omdat het de honderdste verjaardag van Scouting Nederland is, zal
dit evenement van het jaar groots
gevierd worden. Naar verwachting
komen er in totaal 14.000 scouts
vanuit Nederland en het buitenland.
Het vervoeren van de vletten naar
Roermond blijft altijd een knelpunt.
Dit jaar is in samenwerking met het
Bureau Voorlichting Binnenvaart en
Nederland Maritiem Land gekozen voor een bijzondere oplossing,
de inzet van een binnenvaartschip.
Waar het binnenvaartschip normaal
tot wel 1.600 ton zand, grind, kolen
of containers vervoert, zal het ruim
ditmaal gevuld worden met maar
liefst 120 vletten. Een spectaculaire vracht die op vers
chillende plaatsen in Nederland opgehaald wordt. Binnenvaartondernemer van de Sympathie, de familie van Dam, heeft afgelopen zaterdag in Amsterdam zestig vletten geladen. Zodra het binnenvaartschip
in Limburg de vletten heeft bezorgd
zal het schip op een bijzondere wijze worden ingezet in het programma van de JubJam100. Het is uiteraard ook mogelijk om als bezoeker een dag langs te komen in
Roermond en mee te doen aan het
grootse scoutingevenement.
Meer informatie hierover is te vinden op de website www.jubjam100.
scouting.nl. Na 11 dagen feest in
Roermond zal het schip weer worden ingezet voor de terugtocht van
de vletten.

Kunstwerk groep 8 obs
Kudelstaart als afscheid
Kudelstaart - Groep 8 van de obs
Kudelstaart heeft als afscheidscadeau een kunstwerk gemaakt voor
in de school. De kinderen hebben
allen een tegel van 15 bij 15 centimeter beschilderd en deze zijn vervolgens geglazuurd en gebakken.
Verder is een mooie foto van de hele klas gemaakt en in het midden
op aluminium geplakt. De kunstrou-

te van Kudelstaart kan volgend jaar
gerust via de obs Kudelstaart gaan,
want er zitten hele mooie werkjes
bij.
Een mooi cadeau, waar de school
de komende jaren veel plezier van
zal hebben. Namens alle leerkrachten: “Jongens en meiden bedankt
voor het mooie resultaat en veel plezier in het voorgezet onderwijs.”

Nieuwe plafonds en leidingen worden gemaakt in zwembad De Waterlelie.
Het speelbad met glijbaan en het peuterbad staan droog. Er kan wel gezwommen worden in het banenbad dat middles de bewegende vloer veranderd kan
worden in een speelbad.

Ondanks verbouwingswerkzaamheden

Jaarlijkse buurtbarbecue
in de Citroenvlinderstraat
Aalsmeer - Op zaterdag 3 juli is alweer voor de vierde keer de jaarlijkse buurtbarbecue gehouden in de
Citroenvlinderstraat.
Alle bewoners hadden allerlei lekkernijen gemaakt en voor de kinderen was een springkussen geregeld.
“Het was weer een topbarbecue”,
aldus de bewoners van dit, volgens
hen, bijzondere buurtje: “Je fietst of
wandelt zo door het buurtje waar
wij wonen. Voorbijgangers zien vaak
een groepje mensen kletsen of de
kinderen spelen. Wat later op de

avond wordt er vaak een potje dart
gespeeld. En een groepje dames
verzamelen twee keer per week om
te gaan zumba dansen. En tijdens
de voetbal zaten de buurtjes bij elkaar om gezellig samen te juichen
of commentaar te geven. Een leuke gezellige en groeiende buurt. Elk
jaar hebben we er een paar mooie
snoetjes bij. En het geweldige van
ons buurtje is dat we met elkaar
meeleven in goede en slechte tijden.
Ze zeggen wel eens beter een goede buur dan een verre vriend. Nou
bij deze het klopt als een bus.”

Zandsculptures bouwen
op Bindingkamp Texel
Aalsmeer - Zaterdagochtend 10 juli vertrok een groep van 22 jong-onvolwassenen met De Binding richting Texel. Het was prachtig weer en
na het inrichten van het kamphuis
is de groep daarom direct naar het
strand vertrokken. Daar is gezocht
naar aangespoelde dingen. Van deze dingen moesten de jongens en
meiden bedenken hoe ze daar gekomen zijn en wat het verhaal erachter is. Iedere ochtend vertelt iemand het verhaal achter zijn gejutte voorwerp. Op zondag is de groep
gaan brandingraften, wat meer weg
had van een leuk zwemfestijn door
een gebrek aan woeste golven. Uiteraard is in het oranje de finale van
het WK voetbal gekeken. Maandag
is Den Burg bezocht en is een wandeling gemaakt door het natuurgebied De Slufter, waarbij het insmeren met Slufterzalf van groot belang

was. Dinsdag stond een dagvullende fietsspeurtocht op het programma, die de groep langs diverse locaties heeft geleid waar opnames
zijn gemaakt voor de film Zomerhitte. Vermeldingswaardig hierbij: Ran
is als enige inwoner van Nederland
in de eendenkooi geweest en heeft
hiervan unieke beelden gemaakt.
De speurtocht eindigde op het
strand waar de kampgangers nog
even konden zwemmen en relaxen.
Woensdag is de groep weer naar het
strand geweest. Er zijn zandsculpturen gebouwd en er is een verwoede poging gedaan om de zee tegen
te houden met deze zandkastelen.
Uiteraard waren hierbij fantastische
prijzen te winnen, zoals een schepje, emmertje en zandkoekjesvormen. Afgelopen zaterdag 17 juli zijn
de Texel-gangers weer in Aalsmeer
gearriveerd.

Heerlijk binnen en buiten
zwemmen in De Waterlelie
Nu inschrijven voor nieuwe
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
iedereen overkomen. Ook buitenshuis gaat er wel eens wat mis, bijvoorbeeld op het werk, de speelplaats, tijdens het sporten. Weet u
wat u moet doen in zo’n situatie?
Op dinsdag 31 augustus start een
nieuwe cursus EHBO.
De cursus bestaat uit 15 avonden.
De cursisten worden wegwijs gemaakt in het herkennen van letsels
na een ongeval, maar ook de kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen, beroerte, suikerziekte, worden geleerd.
De deelnemers krijgen een gede-

gen opleiding, inclusief reanimatie
en het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Er wordt gewerkt met een LOTUS
(landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers).
De cursus wordt in december afgesloten met een examen. Als extra
kan daarna een cursus eerste hulp
bij kinderen gevolgd worden en een
cursus wandelletsels.
Belangstelling gewekt? Ga dan naar
de website www.ehboaalsmeer.nl en
download het inschrijfformulier of
neem contact op met Tilly Bruinsma
via tel. 0297-325709. Na 18.00 uur:
tel. 0297- 346226.

Aalsmeer - In zwembad De Waterlelie kan de klant deze zomer alle
kanten op. Ondanks de ingrijpende
renovaties die momenteel plaatsvinden, kan er iedere dag binnen
en buiten gezwommen worden. De
verbouwingswerkzaamheden zijn zo
ingepland dat elke dag het banen
zwemmen in de ochtenduren kan
plaatsvinden tot 12.00 uur.
De eerste periode van de zomervakantie wordt er druk gewerkt in het
recreatie- en instructiebad. Het banenbad is open en kan ’s middags
omgetoverd worden tot een speelbad, waarbij het deel van de beweegbare bodem op 0.45 meter gezet kan worden. Zo biedt het banenbad alle ruimte om te spelen, zelfs
voor de allerkleinsten. In het tweede deel van de vakantie worden de
werkzaamheden naar het banenbad verplaatst en zijn de andere baden weer klaar om in gezwommen
te worden. Bij heel mooi weer zijn de
binnenbaden ’s middags gesloten
na 12.00 uur. Er kan dan volop gezwommen worden in het buitenbad.

Deze zomer zijn de buitenbaden elke dag van 10.00 tot 18.00 uur geopend, ongeacht de weersomstandigheden. In het weekend zijn de
openingstijden bij heel mooi weer
van 10.00 tot 17.30 uur. Het buitenbad biedt volop ruimte aan iedereen
die wil komen zwemmen en zonnen. De ruime ligweide en het grote
‘strand’ bij het familiebad nodigt uit
om lekker met de (klein)kinderen te
komen recreëren. Er zijn voldoende
stoelen, er staan allerlei picknicktafels en parasols. Naast het vermaak van de grote familieglijbaan
en duikplank, het gezellige peuterbad met allerlei attracties is het
ook mogelijk tegen betaling van een
kleine borgsom leuk buitenspeelgoed te lenen, zoals skippyballen,
badmintonsets en jeu-de-boulesets.
De borgsom krijgt men na inlevering van de geleende spullen weer
terug. Alle openingstijden en andere actuele informatie is te vinden op
de website van De Waterlelie: www.
esa-aalsmeer.nl of bel met de receptie: 0297-322022.

Beach Team ambassadeur van
power balance polsbandjes

Aalsmeer - Afgelopen week was
de tv-crew van het actualiteitenprogramma ‘Een Vandaag’ op locatie bij The Beach om de spelers van
Beach Team Aalsmeer en hun mental coach Henry de la Croix te interviewen over de werking en kracht
van de power balance polsbandjes.
In de power balance polsbandjes
zitten twee hologrammen, geladen
met frequenties die de energiestromen in je lichaam optimaliseren. In

Barbecue Snoekbaarsstraat
een enorm succes!

het interview leggen de spelers uit
hoe zij, net als de voetballers tijdens
de WK in Zuid-Afrika, baat hebben
bij de werking van de polsbandjes.
Het hele interview met de spelers
van BeachTeamAalsmeer en Henry de la Croix is te vinden op www.
beach.nl.
Ook zijn de polsbandjes te koop bij
The Beach aan de Oosteinderweg
247a en bij de spelers van Beach
Team Aalsmeer.

“Het is hier heel gezellig”

Bericht van Binding Taunus
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vertrok om 6.30 uur opnieuw een
kampgroep van De Binding naar
Taunus. Vanuit een zonnig Duitsland schrijven Paulien en Elsemieke:
“Na 5 uur in the bus gezeten te hebben kwamen we op het kampterrein aan. We zijn in de middag naar
het zwembad gewandeld. Je hoefde
gelukkig geen badmuts op en het
was erg warm. Zondag hebben we

de hele dag gewandeld. Dat leverde ons veel blaren op en vandaag,
maandag, hadden we sportdag. We
deden verschillende spelen en bij
het eindspel werd je erg vies.
Het is hier verder erg gezellig en de
rest van de week wordt het mooi
weer. We zijn zaterdag rond 19.30
uur bij zwembad De Waterlelie.
Komen jullie ons weer ophalen?”

Aalsmeer - Vele enthousiaste reacties kwamen vorig jaar richting
de organisatoren van voormalig kopersvereniging Nieuw-Oosteinde
fase 3 vanwege het organiseren van
een buurtbarbecue.
Organisatoren Sandra Verhoeven,
Reina Klick en Debbie den Hartog
voelden zich hierdoor geroepen om
ook dit jaar iets leuks te organiseren voor en door de buurt. Zodoende organiseerden zij ter wille van de
saamhorigheid in de buurt en om

elkaar beter te leren kennen op 26
juni wederom een buurtbarbecuefeest op het grasveld bij de Snoekbaarsstraat! Het thema was het WK
2010 en door een uitnodiging in
de brievenbussen van de buren te
stoppen is het balletje gaan rollen.
Het was een enorm succes waaraan ongeveer 56 volwassenen en 46
kinderen deelnamen. Sandra, Reina
en Debbie willen iedereen bedanken die aan dit succes heeft bijgedragen. Op naar volgend jaar.

