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Van toegangsweg naar ‘landweg’

Van Cleeffkade (te) smal?!
Afgelopen dinsdag is een groep kinderen van de Zuidooster op bezoek geweest in het Oude Raadhuis voor een kunstkijkles. De jongens en meiden genoten van deze ongedwongen leerzame kennismaking. Sip werden ze wel toen ze
hoorden dat dit culturele en educatieve bezoek wel eens de laatste keer zou kunnen zijn.

Word wakker Aalsmeer!

Bezuinigingszwaard hangt
KCA nog boven het hoofd
Aalsmeer - Het bezuinigingszwaard van de gemeente hangt
KCA nog zwaar boven het hoofd.
Het Oude Raadhuis gaat niet verkocht worden, zo bleek afgelopen
donderdag tijdens de behandeling
van de Lentenota in het gemeentehuis. Echter de subsidie om hier exposities te mogen presenteren en
jeugd een eerste kennismaking te
geven met kunst staat nog steeds
op de ‘schrap-lijst’. Vele amendementen en moties later, is eigenlijk alleen maar uitstel gegeven. Uitstel in de vorm dat KCA een businessplan moet gaan presenteren.
Zo niet, dan is KCA vanaf 2013 echt
failliet, hebben Aalsmeerse kunstenaars geen gezamenlijke plek meer
en, misschien wel het ergste, moet
de Kinderkunstzolder opgedoekt
worden. Eén lichtpuntje: KCA krijgt
bij de realisatie van het businessplan hulp van de gemeente en is
hier heel blij mee.
Annefie van Itterzon, de ‘betaalde dame’ van KCA, de initiatiefnemer van de Kinderkunstzolder en de
gedreven kracht achter de kunstkijklessen voor scholen heeft over
de vergaderavond geen goed gevoel. “Ik heb een slecht weekend gehad. Wie denkt dat het Oude Raadhuis gered is, heeft het mis.
We hangen nog steeds aan een zijden draadje. Onze hoop is gevestigd

op het gesprek met de wethouder
van cultuur die ons gaat ondersteunen bij het maken van het businessplan. Ik geloof dat hij in de voetsporen van Coq Scheltens de waarde van kunsteducatie hoog in het
vaandel heeft.” Tot voor dit gesprek
gaat KCA uiteraard niet bij de pakken neer zitten. Nee, de wil om cultuur in Aalsmeer op allerlei facetten
gegarandeerd te houden, is sterk!
Kunstzolder uniek in wereld
Al in vele bladen en op televisie is te
zien geweest hoe uniek Aalsmeer is
met de eigen Kinderkunstzolder, die,
nogmaals, op de wereldlijst staat
van meest leuke musea voor kinderen! De gemeente lijkt niet in te willen zien hoe uniek deze ruimte met
kindertekeningen uit meer dan zestig landen is en hoe waardevol de
grote inzet van Aalsmeerse vrijwilligers hierbij is geweest”, zegt Annefie geëmotioneerd.
Voor het businessplan zijn overigens
al goede en uitvoerbare ideeën. Allereerst moet een manier gevonden
worden om de huur van het Oude
Raadhuis, die in enkele jaren tijd
gestegen is van 1.700 naar 17.000
euro per jaar, op te kunnen brengen.
KCA denkt in deze aan participatie
met andere (kunst)instellingen. Verder is entree heffen bij exposities
een serieuze optie, evenals het ver-
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100-jarig bestaan

huren van het Oude Raadhuis aan
derden. Ook speelt de gedachte om
workshops en cursussen met deelnamekosten voor zowel jeugd als
volwassenen te gaan organiseren.
Overigens worden uit verkoop van
kunst al inkomsten gecreëerd.
Sponsors en donateurs
De hoop is verder dat sponsors en
meer donateurs gevonden worden
om cultuur in Aalsmeer te kunnen
waarborgen. Tevens gaat KCA een
verzoek indienen bij de gemeente
om het nieuwe budget van 25.000
euro voor cultuureducatie een nieuwe vorm te geven. Muziek, theater, poëzie en beeldende kunst voor
kinderen kunnen in één leerlijn in
het Oude Raadhuis prachtig samen
gaan. De locatie leent zich daar uitstekend voor. Dit laatste zou zowel
voor de gemeente als voor KCA garanties voor behoud van kwaliteit en
kennis betekenen.
KCA is absoluut (nog) niet gerust op
haar bestaansrecht en wil bij deze
nogmaals een oproep doen: Word
wakker Aalsmeer, inwoners, scholen, fracties en bestuurders: Het Oude Raadhuis en de Kinderkunstzolder zijn uniek. Behoud dit! Eenmaal
weg, is niet zomaar terug!
Door Jacqueline Kristelijn

Harry Potter echt de laatste film!
Om Harry niet te vergeten:

Beker met oor

met Hary Potter afbeelding
actieprijs van 12,95 voor 3,95

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Aalsmeer - De nieuwe Van Cleeffkade krijgt steeds meer vorm, maar
meer en meer speelt de gedachte bij inwoners dat het weggedeelte veel te smal wordt gemaakt. De
reconstructie geeft brede trottoirs,
ruime fietspaden op het vijftig kilometer gedeelte, maar voor auto’s
is nauwelijks plaats. Op de meeste stukken is de rijbaan 5.45 meter
en met deze breedte kunnen bussen en vrachtwagens elkaar niet tot
nauwelijks passeren. Het breedste
stuk is 5.60 meter en dit is eveneens
nog krapjes voor grote voertuigen.
Onbegrijpelijk deze inrichting, aldus
ondernemers en bewoners in het
centrum, die de herinrichting van
deze belangrijke toegangsweg van

en naar het centrum nauwlettend
volgen. Dit gaat echt problemen geven. Het ruime fietspad oké, maar
moeten de trottoirs echt zo breed?
Beter was geweest hier een half
metertje van af te snoepen, waardoor de weg een normale breedte
kan krijgen.
Er is al aan de bel getrokken bij de
gemeente, maar effect heeft het
niet. Het is al ietwat aan de late
kant, maar nu zou deze ‘meetfout’
nog hersteld kunnen worden. College, fracties en ambtenaren: Ga kijken voordat jullie op vakantie gaan
en grijp in! Deze toegangsweg omtoveren tot een smalle ‘landweg’ is
vast ook niet wat de gemeente voor
ogen heeft.

Twee jassen na
diefstal retour

Zeg nee tegen
Ierse klussers!

Aalsmeer - Om vier uur in de nacht
van zaterdag 16 juli zijn de jassen
van twee jongens uit Rijsenhout gestolen uit een horecagelegenheid
in de Marktstraat. Op het Raadhuisplein spraken de jongens twee
agenten aan, die net een jongen
controleerden die twee jassen uit
de bosjes haalde en aan wilde trekken. Op het moment dat hij de jassen op last van de politie weer uit
deed, koos hij het hazenpad, de jassen achterlatend. De jassen zijn inmiddels weer bij de huidige eigenaars. Het onderzoek naar de dader
loopt nog.

Aalsmeer - Opnieuw is in
de gemeente een groep Engelssprekende klussers actief, die aanbieden werkzaamheden in en rond het
huis te verrichten, waar beter niet op ingegaan kan worden. Na de klus verandert namelijk nog al eens het afgesproken bedrag. Veelal wordt
onder dwang het viervoudige gevraagd. De groep is zo
goed als zeker van Ierse afkomst. Zeg dus nee tegen deze klussers!

Dief motorkap in kraag gevat
Aalsmeer - Op dinsdag 5 juli was
van een aan de Stommeerkade afgemeerde boot de bovenkap van
de buitenboordmotor gestolen. Deze dief is aangehouden dankzij de
alerte dealer. De importeur is rond
gaan kijken op internet en ontdekte een zelfde kap, die tegen een te
laag bedrag aangeboden werd. De
man heeft een afspraak gemaakt ter
bezichtiging en nam tijdens het bezoek de politie mee. De verkoper,

een 16-jarige Aalsmeerder, bekende afgelopen zaterdagmiddag 16
juli nagenoeg gelijk de kap gestolen te hebben.
Al twee keer eerder had hij kappen
gestolen en verkocht via internet.
Deze diefstallen had hij gepleegd in
Oude Meer, samen met een 15-jarige jongen uit Hoofddorp. De kap is
inmiddels terug bij de rechtmatige
eigenaar. Tegen de jongens is proces-verbaal opgemaakt.

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

EUrO
gArANT

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Volop banen
in de regio!

In samenwerking met Tuincentrum Het Oosten:

De Meerbode organiseert
weer een tuinenwedstrijd!
Aalsmeer - Een grote of kleine tuin? Een prachtig terras of het
balkon goed in de bloemetjes gezet? Als u trots bent op uw tuin/
terras/balkon, doe dan mee aan
de tuinenwedstrijd! Maak een foto en mail die naar de redactie:

redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Geprinte foto’s komen ook in aanmerking, geef ze dan af of stuur ze
per post naar het kantoor aan de
Visserstraat 10, 1431 GV Aalsmeer.
Vergeet niet om in het kort iets over
uw tuin te vertellen en vergeet uw

adresgegevens en telefoonnummer niet. Ook dit jaar zal tuincentrum Het Oosten weer mooie prijzen beschikbaar stellen, cadeaubonnen van respectievelijk van 50,
100 en 250 euro! Elke week kiest de
redactie de meest bijzondere uit en

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Nieuw in de regio!

plaatst deze op de voorpagina. De
op deze pagina gepubliceerde foto’s
maken uiteindelijk kans op één van
de waardebonnen. Tuincentrum Het
Oosten vindt u aan de Aalsmeerderweg 393. Neem ook eens een kijkje op: www.tuincentrumhetoosten.nl
Meedoen kan tot eind augustus.
Tuinliefhebbers: Laat van u horen!

Introductie:

Aalsmeer - Schiphol є 10,Uithoorn - Schiphol
є 17,Amstelveen - Schiphol є 18,Mijdrecht - Schiphol є 23,-

088-281 00 00
vakbekwaam • klantvriendelijk • lage prijzen
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INFORMATIEF
COLOFON
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

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

Zonnebloem Amstelland
zoekt hoofd vakantieweek
Aalsmeer - De regionale afdeling
Amstelland van de nationale vereniging de Zonnebloem organiseert
elk jaar, als onderdeel van haar totale activiteitenprogramma, een vakantieweek in het voor- of najaar.
Hieraan nemen ongeveer 24 mensen met een fysieke beperking door
ziekte, leeftijd of handicap deel. De
vakantie wordt georganiseerd in
een aangepaste locatie voor zieke
en fysiek gehandicapte gasten. De
gasten worden begeleid door zo’n
26 vrijwilligers. Dit jaar wordt vakantie gehouden in een mooie accommodatie te Zandhoven in België in de week van 19 tot en met 24
september. Het huidige hoofd vakantieweek gaat het na jaren wat

rustiger aan doen en wil het stokje overgeven aan haar opvolg(st)
er. Ze zou gaarne alvast haar kennis en ervaring willen delen met een
nieuw hoofd vakantiewerk tijdens
de vakantieweek in september aanstaande. Het regiobestuur is daarom
op zoek naar een nieuwe doortastende hoofd vakantieweek. Iemand
die het vrijwilligerswerk voor mensen met een lichamelijke beperking
door leeftijd, ziekte of handicap een
warm hart toedraagt en daarnaast
doelgericht en besluitvaardig is en
over leidinggevende kwaliteiten beschikt. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Mary Verhaar via
020-8894012 of 06-25002506 of met
Clarie de Groot via 020-6453415.

Gastheren en gastvrouwen gezocht

Ontmoeten op zondag
voor senioren in Binding
Aalsmeer - In de week hebben senioren veelal van alles te doen. Er
zijn diverse activiteiten, de boodschappen moeten worden gedaan
of er komt bezoek. De zondag duurt
echter vaak lang. En daarom gaat de
Doopsgezinde Gemeente op iedere
tweede zondag van de maand een
open middag gehouden. De eerste inloopmiddag is op 11 september van 15.00 tot 16.30 uur. Iedere senior vanaf 75 is welkom in de
zaal van De Binding in de Zijdstraat

55. De middagen worden eerst als
proef georganiseerd. De overige gezellige ontmoetingen zijn op 9 oktober, 13 november en 11 december.
Uiteraard staan koffie en thee klaar.
De kosten bedragen 2 euro per persoon.
Senioren die het leuk vinden op als
gastvrouw of gastheer op te treden,
kunnen zich aanmelden bij Ellen
van Houten via 06-14144344. Ook
voor vragen kan contact met haar
opgenomen worden.

Uitwisselingsorganisatie YFU 60 jaar

Gastvrije gezinnen gezocht!
Aalsmeer - Uitwisselingsorganisatie YFU is op zoek naar gezinnen
die hun huis en hart open willen
stellen voor een buitenlandse student. Op 13 en 14 augustus komen
de studenten aan in Nederland. De
studenten volgen een semester of
schooljaar onderwijs op een middelbare school, leren de Nederlandse taal en ontdekken de Nederlandse cultuur. Uitwisselingsorganisatie
YFU viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. Al 60 jaar biedt YFU jongeren
de kans om de wereld te ontdekken door in het buitenland te studeren of vrijwilligerswerk te doen. Ook
verwelkomt YFU al tientallen jaren studenten van over de hele wereld in Nederland. Dit jaar zijn dat
er symbolisch 60. Voor 25 van deze
studenten is YFU momenteel nog op
zoek naar een gezin.
Fins, Argentijns of Belgisch?
Lijkt het u leuk om de 16-jarige
Noon uit Thailand te verwelkomen?
Noon is erg creatief. Ze houd van tekenen, schilderen, gitaar spelen en
muziek. Noon is een actief meisje, ze is vrijwilligster voor een Thaise jongerenorganisatie die gericht is
op onderwijs. Ook voor Riina uit Finland (16) zoekt YFU een gastgezin.
Riina is gek op dansen en zit momenteel op hiphop les. Daarnaast is
Riina lid van de scouting. Riina weet
nog niet goed wat ze later wil gaan

doen, maar iets in de horeca lijkt
haar wel leuk. Ook Hector uit Argentinië (17) heeft ambities in de horeca branche, hij wil later graag chefkok worden. Hector speelt al 6 jaar
basketbal en heeft een hechte band
met zijn ouders en broer en zusje.
Als laatste stelt YFU graag Benoît
(18) uit België voor. Benoît is een
actieve jongen die houdt van tennis, zeilen en snowboarden. Daarnaast is hij op zaterdag activiteitenbegeleider voor kinderen. Hij weet
nog niet precies wat hij in de toekomst wil gaan doen, maar hij weet
zeker dat hij meer wil leren over andere mensen en culturen. Gastgezinnen en studenten genieten gedurende het hele traject professionele begeleiding. Een gastgezin kiest
zelf welk gastkind zij willen verwelkomen. Niet alleen gezinnen met
kinderen, maar ook gezinnen zonder kinderen en eenoudergezinnen
zijn welkom als YFU gastgezin. Een
gastgezin krijgt geen financiële vergoeding, YFU vraagt kost en inwoning. Daar tegenover staat dat gastgezinnen vanuit hun eigen huis een
stukje van de wereld ontdekken en
kennis maken met een andere cultuur. De student is zelf verantwoordelijk voor zak-, kleed- en schoolgeld.
Interesse? Neem contact op met
YFU via 0297-264850 of kijk op de
website: http://gastgezin.yfu.nl.

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

Vermist:
- Baanvak: Diesel, een rood met witte kater met een lichtblauw
bandje.
- Leeghwaterstraat: Cypers grijze grote kater. Bij zijn kin wat lichter.
Piet is zijn naam.
- Mijnsherenweg: Beer, een cyperse kater van 1 jaar.
- Clantstraat: Zwart met witte poes. Rechter voorpoot wit doorlopend in een witte streep over de rug. Ze heet Tina en is 2 jaar oud.
- Aalsmeerderweg: Grijs, cyperse kater. Zijn naam is Scar. Hij heeft
een chip, is gecastreerd en is 3 jaar oud.
- Leimuiderdijk, Rijsenhout: Grijs met wit katertje. Vier witte poten
en een wit puntje aan de staart. Hij heet Dietje en is 10 jaar oud en
een beetje schuw.
- Aalsmeerderdijk, Oude Meer: Drie kittens van ongeveer 8 weken
oud. Ze zijn zwart met wit en cypers van kleur.
Gevonden:
- Jac. P. Thysselaan: Ongecastreerde cyperse kater met witte snuit
en bef. Witte sokjes voor en witte pootjes achter.
- Hornweg: Crème kleurige bull mastif met zwart masker.
- Dreef. Ragdoll: Langharig, beige met donkere staart.
Goed tehuis gezocht voor:
- Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag 24 juli
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. Tevens crèche,
peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Huisdienst 10u., zie website.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. K.
van As en 18.30u. gez. dienst met
NGK in Lijnbaankerk, ds. K. Muller.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u.
met ds. Eberwijn-Verveld, Moordrecht. Extra collecte ouderenwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. N. Raatgever, Ede. Organist J. v/d Zwaard.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
dienst, ds. J.W. van der Kamp uit
Beverwijk.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag 10u. dienst, ds. H.F.
Klok, Maarssen en 18.30u. ds. W.C.
Meeuse uit Bilthoven.

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Zondag 10u. dienst, spreker Rob
van Rossum.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. K. van As uit
Oostzaan en 18.30u. gez. dienst in
CGK, ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag om 17u. in
Kloosterhof eucharistievering, pastor L. Seeboldt en 19u. in Karmelkerk woord communieviering, ds. A.
Blonk met samenzang.
Zondag om 14.30u. in Karmelkerk
Poolse dienst, vg. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. ds. F. Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Afscheid kindernevendienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering.
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.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Hulp, huisvesting en verzorging

Stichting Het Waardige
Dier is operationeel

Praam Seringenland te water
Aalsmeer - Het duurt nog even
voordat de pramenrace weer van
start gaat, maar de voorbereidingen
zijn in volle gaan bij het team Seringenland van captain André Buis.
De praam is in zijn geheel vakkundig opgeknapt door Remco. Onder andere is de schuit diverse keren in een teerlijkend, milieuvriendelijk, goedje gezet. Het eindresultaat mag gezien worden. Afgelopen

Is uw huisdier
zoek?

zaterdag is de praam weer te water
gelaten aan de Oosteinderweg. De
prachtige zwarte opgeknapte praam
is klaar voor de strijd met de andere
pramen tijdens de tocht der tochten
op de tweede zaterdag in september. Het team van Seringenland bestaat uit captain André Buis, Dorien
Buis, Remco en Sonja Baars, Cindy
en Marcel Roolker, Esther en Henk
Boerlage en Yvonne en Erwin Vork.

Bindingkamp in Apeldoorn
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
een Bindingkamp vertrokken naar
Apeldoorn. De groep werd meteen
verliefd op het mooie grote huis. De
eerste avond moesten de kampgangers gelijk aan de bak, want een
fietstocht door de regen stond op
het programma.
Maar toen de groep thuis kwam
begon het ‘gedonder’ pas echt. De
meiden en jongens hebben de hele
nacht de leiding wakker gehouden
door over te lopen als een kudde oli-

fanten, apen, giraffen, nijlpaarden,
tijgers en poezen. De dag daarna is
gelukkig met mooi weer een super
leuke en lange fietspeurtocht gereden. Het kampthema van de kampweek is ‘Alles is gekleurd’.
Daarom heeft de groep eten geschilderd met kleurstoffen en is mega twister gespeeld. Voor de mensen thuis: Zaterdag komt de groep
weer terug. Rond half één arriveert de bus op het terrein voor het
zwembad aan de Dreef.

Aalsmeer - Op 23 juli 1998 werd de
Stichting Het Waardige Dier opgericht door de heer D. de Waard met
als doel om na zijn overlijden met de
beschikbare gelden uit zijn nalatenschap steun te verlenen aan organisaties die met behulp van vrijwilligers tot doel hebben om dieren in
Nederland een dierwaardig bestaan
te geven. Met name zwerfdieren en
gewond geraakte dieren, met speciale aandacht voor katten, waren het
oogmerk van de oprichter.
In maart 2010 overleed de heer De
Waard, waarna executeur, de heer
Th. Batenburg, samen met de medebestuursleden de heren P. Witte en J. Spigt, ervoor gezorgd heeft
dat de Belastingdienst de stichting
als officiële goede doelen stichting
(ANBI) heeft aangemerkt. Verder
zijn de nodige stappen ondernomen
om de stichting ook feitelijk gereed
te maken om aanvragen voor sub-

sidie te kunnen behandelen. Deze
werkzaamheden zijn nu voltooid.
De stichting kan op allerlei gebieden financieel behulpzaam zijn aan
organisaties die zich inzetten voor
activiteiten die binnen de doelstelling van de Stichting Het Waardige Dier vallen. Te denken is bijvoorbeeld aan eerste hulp, huisvesting,
verzorging en voeding.
Organisaties, die in aanmerking willen komen voor een bijdrage van de
Stichting Het Waardige Dier, kunnen
vanaf vandaag hun aanvraag indienen via www.hetwaardigedier.nl.
Eerst zal dan door het invullen van
een eenvoudige vragenlijst een globale screening plaatsvinden, waarna de aanvraag elektronisch ingediend kan worden. Aanvragen dienen goed gedocumenteerd en onderbouwd te zijn. Nadere informatie is te vinden op bovengenoemde
website.
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AGENDA

Live in Crown Theater Aalsmeer

Riding with Eric Clapton

Aalsmeer - Met Riding with Eric
brengt de zevenkoppige Joe Brozio
Band een hommage aan Eric Clapton. Geen slaafse imitaties, maar
virtuoze eigen interpretaties, zowel akoestisch als versterkt. Via een
email van zijn keyboarder en organist Tim Carmon gaf Clapton de
band toestemming voor het coveren van zijn werk en noemde hun
uitvoeringen ‘very good’. In dit eerbetoon van internationale allure komen alle bekende hits voorbij. Van
Layla en Tears in Heaven tot Wonderful Tonight en Cocaine. De tribute to Eric Clapton is vrijdag 28 oktober te zien en te horen in het Crown
Theater aan de Van Cleeffkade.
Flairck en Basily Orchestra
De volgende dag, zaterdag 29 oktober, presenteert het Crown Theater: Flairck en het Basily Global Orchestra. In 2008 ontstond op initiatief van gipsy violist Tucsi Basily en Flairck voorman Erik Visser een uniek samenwerkingsproject: een orkest bestaande uit een
groot aantal virtuoze zigeunermusici en akoestische instrumentalisten
uit binnen- en buitenland. Met een
uitgebreid en vreemdsoortig instrumentarium verscheen dit ‘wereldorkest’ inmiddels op enkele gerenommeerde festivals, waaronder het Tilburgse Gipsy Festival en het Boulevard Festival van ’s Hertogenbosch.
Verbaasde en laaiende reacties op
de instrumentale acrobatiek en de
humoristische presentatie van deze
topmuzikanten lokten een vervolg
uit en de eerste tournee van het gezelschap vond plaats in het voorjaar
van 2010. Dit symfonisch zigeunerorkest is een verbond tussen mu-

Muziek
Vrijdag 22 juli:
* Flügelparty met dj Marco in café
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Cooldown café in Blitzz, Marktstrat
vanaf 22u.
Zaterdag 23 juli:
* Dance-party met dj Israel Rodriques in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
Zaterdag 30 juli:
* Tropical Night met diverse dj’s en
optredens bands bij horeca in Centrum van 20 tot 01u.

sici van Flairck en het Basily Gipsy
Orchestra, in samenwerking met de
Indonesische violiste Luluk Purwanto, de Hongaarse percussionist Antal Steixner en de Roemeense cymbalon speler Marius Preda. Bovendien worden er regelmatig internationale gastmusici uitgenodigd.
De Kast, Welkom Thuis
En op vrijdag 11 november kan in
het Crown Theater genoten worden van de band De Kast met het
programma Welkom Thuis in theater De Kast verkreeg grote populariteit door krakers als: In Nije Dei,
Hart van mijn Gevoel, Eltse Grins
Foarby, Woorden Zonder Woorden,
In de Wolken en Raak. Ze waren in
de jaren ‘90 één van de populairste
popbands van Nederland en verkochten meer dan 1.000.000 cd’s en
singles. Zij wonnen meerdere keren een TMF Award, een Edison én
een Gouden Harp voor hun gehele
oeuvre en vielen op door hun speciale concerten. Sinds hun reünieconcert in november 2006 kwam de
band af en toe samen om te spelen
op speciale gelegenheden. Tijdens
hun ‘Welkom Thuis’ theaterconcert
kan het publiek zowel van het oude
als het nieuwe repertoire genieten.
Met Syb van der Ploeg, Kees Bode,
Peter van der Ploeg, Sytse Broersma
en Nico Outhuijse.
Kijk voor het volledige programma,
reserveren van kaarten op www.
crowntheateraalsmeer.nl. Voor meer
informatie en aanvraag gratis brochure: info@crowntheateraalsmeer.
nl. De stichting is nog op zoek naar
vrijwilligers die zich willen inzetten
voor dit mooie theater in het centrum van Aalsmeer.

Twaalfde Harley weekend!
Uithoorn - Voor de twaalfde maal
vindt aanstaande zaterdag 23 en
zondag 24 juli het Uithoornse Harleyweekend plaats. Op de Wilhelminakade arriveren ruim duizend Harley-motoren. Zaterdag is de zogenaamde day before en maken motorrijders, ook niet Harley-bezitters
een tocht. Om 12.00 uur ‘s middags
kunnen deelnemers zich bij café
Drinken & Zo inschrijven voor deze
rit. Om 13.00 uur vertrekt de groep.
Dit jaar naar Scheveningen. De terugkomst is rond 17.00 uur en om
19.00 uur gaat vervolgens de barbecue aan. Iedereen kan aanschuiven,
biker of niet. Van te voren inschrijven is wel een vereiste.
De muziek wordt tot de late uurtjes
verzorgd door de band Black Top.
Op zondag 24 juli is de echte Harleydag in het centrum met van 12.00
tot 19.00 uur de mogelijkheid om de

vele, verschillende motorfietsen te
bewonderen, te slenteren langs de
bikemarkt en natuurlijk te genieten

Diversen
Vrijdag 22 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
23 en 24 juli:
* Watertoren open voor bezoekers.
Zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Woensdag 27 juli:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les Enfants du Paradis’ in theater het Amsterdamse Bos. Voorstellingen iedere dinsdag t/m zaterdag om 21.30u.

DJ’s Marco en Israel Rodriques

Feestweekend met flügelparty in café de Praam

STAGE
MUSIC SHOP
Extra voorstellingen abonnementhouders

Cabaretseizoen barst in
september los in Bacchus
Aalsmeer - Vanaf september barst
het cabaretseizoen weer los in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Naast de vijf abonnementvoorstellingen van KCA bleek het
mogelijk nog vier aankomende cabaretiers te boeken. De komende zomer zijn veel jonge talenten te
zien op de diverse buiten podia, zoals in het Vondelpark en op de Uitmarkt. Een groot aantal van hen zal
het komend seizoen cultureel café Bacchus aandoen. Het beloofd
weer een verrassend seizoen te
worden. Wie verzekerd wil zijn van
een kaartje neemt een abonnement
en dit kan via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl. Aangeraden wordt voor
1 september te reserveren. De eerste voorstelling is op vrijdag 7 oktober. Dan is het Bacchus-podium
voor Jasper van Kuijk. Jasper heeft
een nuchter gevoel voor humor dat
aanstekelijk werkt. Voor je het weet
ga je mee in de meest bizarre redenaties en irritaties. Met fileermes,
vergrootglas en lachgas gaat hij
het dagelijks leven te lijf. Daarnaast
zingt hij aan de piano beeldende
liedjes gebracht met een heerlijk
stemgeluid. Op 26 november komt
Nina de la Croix naar Aalsmeer. Het
eerste avondvullend programma
van Nina heet ‘Alles kan kapot’. Met
haar prachtige teksten, haar krachtige stem en haar innemende uitstraling neemt ze bezoekers mee in
haar eigen wereld. De avond staat
garant voor een flinke dosis humor
en herkenning. Op 14 januari gaan
de Bacchus-spots aan voor Martijn
Oosterhuis. Martijn kreeg landelijke
bekendheid met zijn optreden met
de Lama’s. Sinds 1998 is hij te zien
als stand-upper bij de comedy train.
Nu toert hij door het land met zijn
solovoorstelling ‘No Surrender’. Voor
18 februari heeft KCA Erris van Ginkel geboekt.
Erris van Ginkel is een getalenteerd
liedjesschrijver en een dynamische
theaterpersoonlijkheid. In zijn teksten weet hij op komische en ontroerende wijze diverse onderwerpen tot op het bot te ontleden. ‘De
vooruitgang’ is een cabaretvoorstelling met muzikale verhalen over verwachtingspatronen, in of uit de pas

lopen en ontworsteling aan je roots.
Op 17 maart tot slot kunnen Bacchus-bezoekers genieten van Emilio
Guzman. Emilio is sinds 2003 lid van
de comedytrain. Hij ontwikkelt zich
op het open podium en door achter
de schermen mee te helpen aan de
programma’s van zijn broer Javier.
En nu staat hij helemaal klaar om
luisteraars voor zich te winnen met
zijn eerste solo programma: Doen
en laten.
Gereduceerd tarief
Komend theaterseizoen bieden KCA
en cultureel café Bacchus abonnementhouders de mogelijkheid om
nog meerdere cabaretvoorstellingen bij te wonen tegen gereduceerd
tarief. Op 10 september brengt Margriet Bolding ‘Laaghangend fruit’, op
29 oktober is Lambert Jan Koops te
gast in Bacchus en hij staat garant
voor een avond heerlijk ontspannen
lachen om van alles. Op 14 april kan
genoten worden van Arno van der
Heijden met zijn programma ‘Zo’ en
op 19 mei kunnen bezoekers ‘het
gesprek aan gaan’ met Dara Faizi Bashand Saat. Kaarten voor deze
cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen
van tevoren te bestellen via www.
cultureelcafebacchus.nl à 10 euro
per stuk. Abonnementhouders die
voor 1 september kaartjes bestellen
krijgen op de vijf reguliere voorstellingen één euro korting. Reserveren
hiervoor kan via reserverentheater@cultureelcafebacchus.nl onder
vermelding van e-mailadres, naam,
adres, telefoonnummer, voorstelling en aantal kaarten. Een bevestiging van de reservering en een factuur worden gestuurd nadat abonnementgegevens bij KCA zijn gecheckt.

SUPERAAnBIEDInG DIT WEEKEnD:

CAJOn

adviesprijs r110,- nu

Vakantie
26 juli t/m
5 augustus

E 79,-

HAnDIG:

GITAARTUnER ClX MET ClIP
E 17,95

van live muziek door verschillende
bands. Duim voor mooi, zonnig weer
en kom ook gezellig langs!

Exposities
Zaterdag 23 juli:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Elke zaterdag van
11 tot 16u.
23 en 24 juli:
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60
Jaar brandweer Aalsmeer’ in Historisch Centrum.
Tot en met 31 juli:
* Expositie met glassculpturen, tekeningen, foto’s, schilderijen en beelden in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met
zondag 14-17u.
* Zomerexpositie met glaskunst en
schilderijen in galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en
zondag van 13 tot 17u.

er open!

za 6 augustus we

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - Vrijdag 22 juli komt de
flügel show naar café de Praam in
de Zijdstraat met de 100 procent NL
dj Marco Koorn. Dj marco zit al jaren
in het vak en is het broertje van de
bekende zanger Robert Leroy. Marco is het artiestenvak met de paplepel ingegoten. De dj draait veel
in het Amsterdamse uitgaansleven
en is regelmatig te zien op de grote
podiums van het Museumplein en
het Rembrandtplein. Maar vrijdagavond vanaf 22.00 uur gaat vast het
dak van de Praam af, want dan verzorgt Marco samen met de Praam
crew voor een super flügel party met natuurlijk veel aanbiedingen
en giveaways en bij een doos flügel
een gratis flügel boxershort. De toegangvan de party is gratis, maar de

bezoekers moeten wel 18 jaar of ouder zijn.
Zaterdag 23 juli presenteert de
Praam een internationale dj. Uit Portugal komt dj Israel Rodriques. Hij is
tijdelijk in Nederland en zal zaterdag vanaf 22.00 uur de dance party in de Praam verzorgen. Ook deze
avond geldt: Toegang gratis voor iedereen vanaf 18 jaar en vergeet niet
een legitimatiebewijs mee te nemen.
Volgende week 30 juli staat het dorp
weer tropisch op zijn kop en gaat
café de praam samen met collega’s,
mits het weer het toelaat, uitpakken
met tropische muziek in tropische
sfeer in het centrum. Vanaf 21.00
uur is het dan weer zomers gezellig
zowel buiten als binnen in de café’s.

Dansen en meezingen in
de regen in Ophelialaan

Veel bezoekers en applaus!

Goed weer Sursum Corda
voor openluchtconcert
Aalsmeer - Sursum Corda liet afgelopen vrijdag 15 juli met orkest en
jeugdorkest van zich horen bij korenmolen De Leeuw in de Zijdstraat.
De animo voor dit openluchtconcert
was groot. Alle bankjes waren bezet, op de muur had publiek plaatsgenomen en menigeen was slim geweest en had zelf een stoeltje meegenomen. Het was ook wel prima
weer voor een buitenconcert. De
hele dag was het zonnig geweest
en ook ‘s avonds was de temperatuur aangenaam. Het openluchtconcert had overigens geen dag
eerder of dag later plaats moeten
vinden: Donderdag regen, zaterdag natte boel, maar vrijdag: Prima, zonnig en warm. Door de dirigent en de muzikanten van Sursum Corda was vooral gekozen voor

een modern repertoire met bekende hits van onder andere Queen en
Lady Gaga. De leden hebben duidelijk meer in hun mars dan alleen
marsen en klassieke stukken spelen
en dit werd zichtbaar gewaardeerd!
Er werd geapplaudisseerd en soms
zelfs een dansje gewaagd. Voor de
medley van bekende Russische liederen gingen de handen eveneens
massaal op elkaar. Waardering alom! De muzikanten gaan nu vakantie vieren. In september worden de
instrumenten weer opgepakt. Sursum Corda repeteert wekelijks op
de vrijdagavond in gebouw Irene in
de Kanaalstraat en nieuwe leden,
zowel voor het jeugdorkest als het
‘grote’ orkest, zijn welkom. Kijk voor
meer informatie op www.sursumcorda-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Regen, regen en nog
eens regen en dit was natuurlijk
heel vervelend voor de organisatie van het festival Aalsmeer in Jordaansfeer afgelopen zaterdag 16 juli. Het gratis te bezoeken evenement
werd georganiseerd door de winkeliersvereniging en De Carnivoor
in de Ophelialaan. Tijdens het opbouwen van het podium, het feestelijk inrichten van de straat en het
neerzetten van de punten voor hapjes en drankjes spetterde het lichtjes, maar in de loop van de avond
ging het steeds harder en vaker regenen. Omdat alles klaar stond
voor een gezellig feest, werd beslo-

ten het evenement toch door te laten gaan. Waarschijnlijk dachten velen van niet, want de Jordaansfeer is
beleefd door slechts zo’n vijftig liefhebbers van Amsterdamse muziek.
Zij waren niet voor niets gekomen.
Hans Kap, Robert Leroy en Quincy
lieten zich ondanks de buien zien en
horen en hun optredens werden zeker gewaardeerd. Er werd meegezongen en vrolijk gedanst in de regen.
Na afloop stond een afterparty in
Blitzz op het programma en hier traden de zangers nogmaals op, voor
meer, veel meer publiek. Gelukkig
maar!
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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 afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wIjkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken Burgemeester en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtIespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.
gemeente-Info op weBsIte
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overIge loketten en InformatIe
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servICelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servICepunt Beheer en uItvoerIng
provInCIe noorD-hollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

BekenDmakIng BeleIDsregels
lIgplaatsvergunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij op 19 juli
2011 beleidsregels hebben vastgesteld voor de toepassing
van hun bevoegdheid ex artikel 5:25 APV om ligplaatsvergunningen voor permanente en niet-permanente bewoning
te verlenen. De beleidsregels treden één dag na deze publicatie in werking.
aanleiding
Burgemeester en wethouders bereiden een nieuw bestemmingsplan “Woonschepen” voor. Met dit bestemmingsplan
wordt beoogd een eenduidige en integrale regeling te treffen
voor alle arken in de gemeente en helderheid te verschaffen
over het gebruik, de afmetingen en de locaties van woonarken. In februari 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd
met de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan
“Woonschepen”. Burgemeester en wethouders hebben met in
achtneming van deze uitgangspunten een standpunt ingenomen over de afmetingen die woonschepen mogen hebben. De
uitgangspunten voor het maatvoeringbeleid zijn neergelegd
in de “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering van
Woonschepen Aalsmeer”. Over deze nota zal in september na
het zomerreces in de gemeenteraad worden besloten.
uitgangspunten voor het maatvoeringbeleid
Het college gaat voor de maatvoering uit van een verschillend regime voor woonschepen voor permanente bewoning
en voor woonschepen voor niet-permanente bewoning. Dit
is een wijziging ten opzichte van het beleid van voorgaande
jaren. Voorheen heeft het verschil tussen het gebruik voor
wonen of recreëren nooit een rol gespeeld bij de besluitvorming over te vergunnen maten.
Het college stelt zich echter op het standpunt dat een verdere aantasting van het kwetsbare landschap van de Westeinderplassen en De Bovenlanden moet worden voorkomen. De
omvang van woonarken dient daarom zoveel mogelijk te worden beperkt. Welke afmetingen minimaal noodzakelijk zijn
met het oog op een comfortabel gebruik, is afhankelijk van
de vraag of de woonark dient om op te wonen of om op te
recreëren. Het gebruik voor wonen stelt nu eenmaal hogere
eisen aan gebruiksoppervlak dan het gebruik voor recreatie.
afmetingen
Woonschepen voor niet-permanente bewoning mogen voortaan een omvang hebben van maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter.
Dit betekent dat maximaal één volwaardige bouwlaag boven
water is toegestaan.
Voor woonschepen voor permanente bewoning wordt onderscheid gemaakt tussen woonschepen met een ligplaats in
landelijk gebied en woonschepen in stedelijk gebied. Woonschepen in landelijk gebied (buiten de voormalige rode contour) mogen maximaal de afmetingen hebben van (lxbxh)
15x5x4,5 meter en woonschepen in stedelijk gebied (binnen
de voormalige rode contour) 18x6x5 meter. Zowel in landelijk en stedelijk gebied zijn met deze afmetingen woonarken
mogelijk met twee volwaardige woonlagen.
De uitgangspunten gelden uitdrukkelijk voor nieuwe gevallen. Voor de wijze waarop een woonark in het bestemmingsplan wordt opgenomen, is de bestaande ligplaatsvergunning
bepalend. Als deze vergunning afwijkt van het nieuwe beleid
en grotere afmetingen toestaat dan de nieuwe regels, wordt
voor de betreffende ark een maatbestemming opgenomen,
inhoudende dat de maten zoals deze zijn vergund voor die
boot op die locatie als maximale maten worden opgenomen.
Beeldkwaliteit
Om het landschap van de Westeinderplassen en De Bovenlanden te beschermen is een goede landschappelijke inpassing
van de woonschepen nodig. Daarom is besloten naast het
bestemmingsplan tevens een beeldkwaliteitplan op te stellen. In de “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering
van Woonschepen Aalsmeer” is tevens een voorstel gedaan
voor de opbouw van het beeldkwaliteitplan. In de beeldkwaliteit speelt het gebruik voor permanente of niet-permanente
bewoning geen rol. Het beeldkwaliteitplan zal onderscheid
maken tussen drie gebieden: stedelijk gebied, landelijk gebied en landelijk gebied met natuurwaarden. Voor het stedelijk gebied staat voorop dat het woonschip past binnen
het stedelijke weefsel. Voor het landelijke gebied geldt dat
het woonschip te gast is in het landschap en voor zover er
tevens sprake is van hoog natuurwaarden, tevens dat ecologisch verantwoord en duurzaam bouwen voorop staat.
Illegale situaties
In de afgelopen maanden zijn door middel van een uitgebreide inventarisatie van alle woonschepen en een analyse
van het ligplaatsvergunningenbestand bestaande, illegale
situaties zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Een deel van
deze illegale situaties zullen in het bestemmingsplan worden gelegaliseerd. Dat geldt voor woonschepen die zonder
daarvoor een wijziging van hun vergunning aan te vragen
hun woonschip hebben uitgebreid of voor een groter schip
hebben vervangen. Voor zover deze illegaal gerealiseerde
afmetingen binnen de nieuwe regels voor de maatvoering
van woonschepen vallen, zullen deze gelegaliseerd worden
in het bestemmingsplan. Voor zover de illegaal gerealiseerde
uitbreidingen een overschrijding van de nieuwe maximaal
toegestane afmetingen inhouden, zullen deze niet kunnen
worden gelegaliseerd. Burgemeester en wethouders stellen
een gedoogaanpak voor de gevallen voor. Een gedoogaanpak
wordt tevens voorgesteld voor bestaande gevallen waarin in
strijd met de vergunning voor niet-permanente bewoning
(permanent) op het woonschip wordt gewoond. Burgemeester en wethouders stellen voor handhavend op te treden tegen woonschepen die zonder vergunning ligplaats innemen.
Tegen nieuwe overtredingen, dat wil zeggen overtredingen
waarvan niet kan worden aangetoond dat deze reeds vóór
de datum van 22 juli bestonden, zal eveneens handhavend
worden opgetreden. In de periode augustus en september
ontvangt iedereen persoonlijk bericht over de gegevens die
over zijn ark(en) bij de gemeente bekend zijn met de mogelijkheid deze te controleren op juistheid en volledigheid.

Beleidsregels voor de verlening van
ligplaatsvergunningen
Om het in de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan
ontstaan van nieuwe, strijdige situaties te voorkomen, heeft
het college besloten de in paragraaf 2 van de “Nota van
Uitgangspunten voor de maatvoering van Woonschepen
Aalsmeer” neergelegde uitgangspunten voor de bestemmingsplanregeling vast te stellen als beleidsregels voor de
uitoefening van de bevoegdheid om op grond van artikel
5.25 APV ligplaatsvergunningen te verlenen. Met ingang van
die datum dient, naast de overige voorwaarden die op grond
van de APV worden gesteld, aan de volgende regels voldaan
te worden om in aanmerking te komen voor een ligplaatsvergunning:
1. de omvang van woonschepen voor niet-permanente bewoning is maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter; indien de
bestaande vergunning een maatvoering toestaat die de
hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de in de
vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij de
behandeling van aanvragen om overschrijvingen van de
vergunning en/of vervangingen, uitbreidingen of verplaatsingen van het woonschip;
2. de omvang van woonschepen voor permanente bewoning
in stedelijk gebied is maximaal (lxbxh) 18x6x5 meter; indien de bestaande vergunning een maatvoering toestaat
die de hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de
in de vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij
de behandeling van aanvragen om overschrijvingen van
de vergunning en/of vervangingen, uitbreidingen, of verplaatsingen van het woonschip;
3. de omvang van woonschepen voor permanente bewoning in landelijk gebied is maximaal (lxbxh) 15x5x4,5
meter; indien de bestaande vergunning een maatvoering
toestaat die de hiervoor genoemde maten overschrijdt,
gelden de in de vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij de behandeling van aanvragen om overschrijvingen van de vergunning, en/of vervangingen,
uitbreidingen of verplaatsingen van het woonschip;
4. aanvragen om verplaatsingen, vervangingen dan wel
uitbreidingen van woonschepen moeten voldoen aan
de voorwaarde van landschappelijke inpassing en worden getoetst aan een beeldkwaliteitplan, of zolang een
vastgesteld beeldkwaliteitplan nog ontbreekt, aan de
welstandscriteria zoals opgenomen in de vigerende Welstandsnota Aalsmeer 2009.
De beleidsregels treden in werking met ingang van vrijdag
22 juli 2011, met dien verstande dat de voor woonschepen
voor permanente bewoning in landelijk gebied voorgestelde
maten niet kunnen worden verleend, dan nadat de gemeenteraad hiermee heeft ingestemd en de Woonschepenverordening 1988 is ingetrokken. Naar verwachting wordt de nota
in het beraad van 8 september 2011 behandeld. De gemeenteraad is voorgesteld bij instemming met de nota tevens de
Woonschepenverordening 1988 in te trekken.
Inzage
De “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering van
Woonschepen Aalsmeer” is beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden onder de
knop ‘bestemmingsplannen’ in het keuzemenu rechts op het
beeldscherm onder ‘ga direct naar’ of via de digitale balie en
de zoekterm ligplaatsvergunning). De Nota is tevens in te
zien bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tijdens openingstijden 9.00 uur tot 11.30 uur of op afspraak.
Op grond van artikel 2 lid 3 sub e van de Inspraak- en participatieverordening wordt over de beleidsregels geen inspraak
verleend. In het kader van de inspraak over het voorontwerp
van het nieuwe bestemmingsplan en het daarmee samenhangende beeldkwaliteitplan zal ook over de inhoud van de
nieuwe voorschriften voor de maatvoering van woonschepen
door een ieder een inspraakreactie kunnen worden ingediend. Op de gebruikelijke wijze zal door middel van een publicatie op de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode en
de gemeentelijke website kennisgeving worden gedaan van
de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan
en ontwerp-beeldkwaliteitplan.
Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie over ligplaatsvergunningen, de inventarisatie, handhaving en aanverwante zaken kunt u terecht bij het omgevingsloket van
de gemeente. De openingstijden van het omgevingsloket
zijn van maandag tot en met vrijdag 09.00 uur tot 11.30
uur. Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie over de
voorbereiding van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan kunt u terecht bij de cluster ruimtelijke ordening
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via tel.
0297-387 575.
Aalsmeer, 21 juli 2011
DefInItIeve BesChIkkIngen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Feest, Hornweg 250 te Aalsmeer van 20.00-23.00 op 2
september 2011

- Westeinderhavendagen en verlichte botenshow op 3 september 2011
- Tropical Night, Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 30
juli 2011
- Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 20
augustus 2011
Datum verzending vergunning 21 juli 2011
Ventvergunning
Op grond van artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de ventvergunning verleend voor:
- Promotiecampagne NUON van 1 augustus t/m 3 september 2011
Datum verzending vergunning 22 juli 2011
wet algemene BepalIngen omgevIngsreCht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 106, het bouwen van een woning;
- Dorpsstraat 108, het slopen van de woning;
- Dorpsstraat 108, het bouwen van een woning;
- Edisonstraat 1, het bouwen van een garage/carport en
terrasoverkapping;
- Hornweg 93-95, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac. P. Thijsselaan, Hugo de Vriesstraat, P.F. von Sieboldlaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Pontweg 27a, het wijzigen van de gevel en het plaatsen
van een balkon;
- Oranjestraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 19, het plaatsen van schoorstenen;
- Uiterweg 337 ws 1, het bouwen van een berging;
- Zijdstraat/Molenpad, het bouwen van een parkeerkelder,
winkelruimte en 30 appartementen.
Ontvangen bouwaanvragen 2e fase
- Aalsmeerderweg 239, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw.
verleenDe omgevIngsvergunnIngen, regulIere
proCeDure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Haydnstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 82, het vergroten van de woning;
- Stommeerkade 61, het wijzigen van de inrit;
- Zwarteweg 59b, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 21 juli 2011
welstanDsCommIssIe
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter Inzage BIj De afDelIng DIenstverlenIng,
week 29
t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;
t/m 8 aug Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering
Aalsmeer 2011;
t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde;
t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening
(Rijnland);
t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00-24.00
op 17 september 2011;
t/m 2 sept Evenementenvergunning: Feest, Hornweg 250
te Aalsmeer van 20.00-23.00 op 2 september
2011, Westeinderhavendagen en verlichte botenshow op 3 september 2011, Tropical Night,
Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 30 juli 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van
20.00-01.00 op 20 augustus 2011;
t/m 3 sept Ventvergunning: Promotiecampagne NUON van
1 augustus t/m 3 september 2011;
t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen
(Rijnland).
ter Inzage BIj De afDelIng DIenstverlenIng,
BalIe 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
- Boomgaard 105, het bouwen van een woning

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl
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Lovend over vrouwen van Thuiszorg Aalsmeer

Van mevrouw van der Meer
naar ‘gewoon’ Lenie
Mijn-Taxi: Nieuw in regio
Amstelveen - “Taxi rijden kan plezierig zijn met een vooraf bekende
prijs”. Aan het woord is Bas Serné,
directeur van Verhoef Personenvervoer. “Ons familiebedrijf is in Amstelveen groot geworden met taxivervoer. Meer dan 12 jaar geleden
zijn we uit het gewone taxivervoer
gestapt omdat ons bedrijf steeds
meer groeide in directievervoer,
leerlingenvervoer en touringcarvervoer. Alleen al het woord “taxi”
kreeg zo’n slechte naam dat wij niet
langer taxivervoer aan onze naam
wilden verbinden. Nu, 12 jaar later,
zijn er moderne mogelijkheden om
fatsoenlijk en eerlijk taxivervoer aan
te bieden tegen een vooraf bekende lage prijs. Gebruikmakend van
die mogelijkheden stappen we met
Mijn-Taxi.nl met enthousiasme weer
in het taxi-vak.” Met trots vertelt Bas
Serné over Mijn-Taxi.nl over de volledig geautomatiseerde rit-aanname, de mogelijkheden van internet
en de veiligheid van passagier en
chauffeur. Alle auto’s worden rondom de klok gemonitord door meerdere geavanceerde GPS-systemen.
De locatie van iedere auto is altijd
bij het bedrijf bekend. De indrukwekkende investering in hardware
en software zorgt ervoor dat het wagenpark (Audi, Mercedes en Volvo)
super efficiënt wordt ingezet. Voordat de passagier (Bas Serné spreekt
consequent over: “onze gast”) de rit
bestelt, wordt de ritprijs doorgegeven. Niet van: Het zou weleens zoveel kunnen zijn, maar het exacte bedrag. Het risico van file, drukte, omrijden blijft voor rekening van
Mijn-Taxi. Tegelijkertijd garandeert
Mijn-Taxi een beduidend lagere ritprijs dan gebruikelijk bij collega’s.
Lage ritprijs
Bij Mijn-Taxi heeft de passagier invloed op de prijs. Ook gedurende
spitstijden rijdt Mijn-Taxi tegen een
lagere prijs dan gebruikelijk, maar in
de daluren (tussen 9.00 uur en 16.00
uur) gaat daar nog eens een ruime
15 procent af. Daarnaast geeft MijnTaxi graag een extra korting van 10
procent aan de passagier die aan
Mijn-Taxi een marge geeft van een
kwartier voor- en een kwartier na de
aangegeven vertrektijd.
“Dat heeft alles te maken met onze
bedrijfsfilosofie. De gewone taxi is
duur, omdat taxi’s veel te lang staan
te wachten op een ritje. In die ene
rit moet dan de wachttijd worden
terugverdiend. Bij Mijn-Taxi hebben
we de zaken omgedraaid: We hebben per dag zoveel auto’s en in prin-

cipe zoveel kilometers ter beschikking. Die auto’s en die kilometers
willen we vullen. Als dat moet tegen
een lagere prijs, dan doen we dat
graag. Als de wagens maar efficiënt
worden gebruikt.” Bij Mijn-Taxi kan
de gast de ritprijs online betalen bij
de reservering, maar ook in de auto met een pinautomaat. “Voorlopig
kan er nog contant worden betaald,
maar we streven ernaar om het afrekenen met de chauffeur in de auto overbodig te maken. Dat is veiliger voor de gast en de chauffeur en
het voorkomt misverstanden en onduidelijkheid. En niet onbelangrijk:
het voorkomt dat de gast zich verplicht voelt fooi te betalen.” Dankzij de eigen opleiding en de eigen
werving en selectie zijn de chauffeurs van Mijn-Taxi vakbekwaam,
vriendelijk en behulpzaam. “Respect, daar gaat het om”, aldus Bas
Serné.. “Bij Mijn-Taxi geen vrije jongens. De chauffeurs van Mijn-Taxi
krijgen hun ritten van de centrale
met ruime tijd eromheen. Hard rijden, omrijden, lang stil blijven staan
heeft voor de chauffeur van MijnTaxi geen voordeel: De ritprijs staat
van tevoren vast. We selecteren de
chauffeurs op vakbekwaamheid en
op hun motivatie om taxi te rijden.
Als een chauffeur prettig wil werken en veel verschillende mensen
wil ontmoeten, is hij of zij bij MijnTaxi welkom.”
Zekerheid
Mijn-Taxi neemt graag de verantwoording voor elke rit. “Onze chauffeurs zijn een kei in hun vak, beleefd
en schoon. Mocht een gast toch ontevreden zijn, dan hoeft hij niet de
confrontatie aan met de chauffeur.
Elke rit wordt op kantoor gevolgd
en na een telefoontje of email naar
Mijn Taxi nemen wij de afhandeling van een klacht graag ter hand.
Mijn-Taxi wil dat je weer onbezorgd
in een taxi kunt stappen met een
vriendelijke behandeling en met zekerheid vooraf over de ritprijs.”
Introductiekortingen
Tot eind augustus stelt Mijn-Taxi.nl
ritten ter beschikking voor minder
dan 50 procent van de prijs die tot
op heden gebruikelijk was. Dat betekent dat een rit van Amstelveen
naar Schiphol 18 euro kost en van
Amstelveen naar Amsterdam Centrum 13,50 euro. Tussen Aalsmeer
en Schiphol rijdt Mijn-Taxi tot eind
augustus voor 10 euro. Op www.
mijn-taxi.nl is meer informatie te
vinden.

Aalsmeer - Het zal je maar overkomen, je krijgt een ernstig ongeluk en van het een op het andere moment kun je helemaal niets
meer. Ben je totaal afhankelijk van
hulp van buitenaf. Dat Lenie van der
Meer nu weer kan lachen komt niet
alleen door haar optimistische karakter en doorzettingsvermogen,
maar ook vanwege alle fantastische
hulp die zij kreeg van Thuiszorg
Aalsmeer. Lovend is zij over de verleende zorg die zij gedurende een
half jaar kreeg. “Geweldige meiden zijn het”, verklaart zij met een
enthousiasme die tekenend is voor

deze kranige sportieve vrouw. “De
eerste dag, voelde ik mij als een zielig vogeltje, iedere beweging deed
pijn, ik kon werkelijk helemaal niets
meer. Maar dan komt er een hele aardige mevrouw bij je thuis die
tegen je zegt: Wij gaan u gewoon
lekker in bed stoppen. Geen moeite bleek te veel om mij hoog in de
kussens te laten liggen.” Lenie vervolgt: “Iedere dag werd ik gedoucht,
kreeg ik een schoon pyjamaatje aan
en later werd ik geholpen bij het
aankleden. Als ik naar het ziekenhuis of naar de dokter moest, werd
het schema omgegooid, altijd is er,

Janna van Zon

Kudelstaart voor Kudelstaart trakteert

2.500 Euro uit veiling voor
muziekvereniging Flora
Kudelstaart - Afgelopen week
kon Arie de Vos, voorzitter van Kudelstaart voor Kudelstaart, een
cheque van 2.500 overhandigen aan
Monica Straathof, secretaris van
Muziekvereniging Flora. Flora had
een aanvrage ingediend voor ondersteuning bij de uitbreiding van het
verenigingsgebouw. De elfde veiling
van Kudelstaart voor Kudelstaart in
mei bracht in totaal ruim 17.000 euro
op. Verschillende verenigingen hadden een subsidieverzoek ingediend.
Er zijn uiteindelijk veertien aanvragen gehonoreerd. Het grootste bedrag uit de fondsen van de veiling
(10.000 euro) was al eerder overhandigd aan de stichting Vrienden

van het Monument Sint Jan ten behoeve van de restauratie van kerktoren. Korfbalvereniging VZOD ontvangt een bedrag van 1.700 euro voor de aanschaf van een AEDapparaat. En een bedrag van 1.500
euro gaat naar de Stichting Skeeler- en Natuurijsbaan Kudelstaart
voor een nieuwe dakopbouw op
het clubhuis. Verder gingen er bijdragen naar de Samen op Weggemeente, voetbalvereniging RKDES,
jeugdclub ’t Gilde, schaatstrainingsgroep VZOD, sjoelclub, missionaire werkgroep Kudelstaart, handboogvereniging Target, Zonnebloem
Kudelstaart, dartclub Poel’s Eye en
badmintonvereniging Volant’90.

Arie de Vos overhandigt de cheque van 2.500 euro aan secretaris Monica
Straathof van Flora.

Aftellen voor Fokker Spin
Centennial Festival

Gevarieerd programma
Naast de tentoonstelling in de St.
Bavokerk is het Pionierscongres
voor ondernemers, beleidsmakers,
onderzoekers en docenten en studenten één van de hoogtepunten. Topsprekers als SER-voorzitter
Alexander Rinnooy Kan, Arie Piet
(CEO Johan Enschedé), Wim Pasteuning (CTO Fokker Technologies)
en Martijn Sanders (voormalig directeur Concertgebouw Amsterdam) presenteren het belang van

innovatie voor het bedrijfsleven en
de culturele sector. Tijdens het Pioniersconcert in de Philharmonie beleeft een speciaal voor het festival
gecomponeerd muziekstuk zijn wereldpremière. Het gaat om het stuk
‘Seeing Oranges from Above’, waarvoor Haarlemse componist Max
Knigge zich door de Spinvlucht liet
inspireren. De uitvoering gebeurt
door het Wings Ensemble en Haarlemse mezzosopraan Hetty Jansen.
Lucht- en ruimtevaart
Tijdens het Lucht- en ruimtevaartsymposium op woensdag 31 augustus spreken onder anderen Sjoerd
Vollebregt (CEO van Fokker Technologies), Pieter Elbers (COO KLM) en
Martin Schröder, (retired CEO Martinair en toekomstig ruimtevaarder)
over honderd jaar Nederlandse innovatie in de lucht- en ruimtevaart.
Een groots publieksevenement staat
gepland op zondag 28 augustus.
Dan is de Grote Markt omgetoverd
tot een heuse luchtvaartmarkt. Vele kraampjes bieden miniatuurvliegtuigen, luchtvaartboeken, posters
en strips. De KLM Flying Dutchman
Jazzband verzorgt de muzikale omlijsting. Op woensdag 31 augustus
is er groot feest op de markt en zullen tal van Fokkervliegtuigen overvliegen. Op de reünie van (oud-)
Fokkermedewerkers, eveneens op
31 augustus, worden honderden
Fokkerianen verwacht. Voor het volledige festivalprogramma kan de site www.fokkerspincentennial.nl bekeken worden.

Zwemmen
Twintig verzorgsters kreeg Lenie van
der Meer het laatste half jaar over

Een half jaar lang werd Lenie van
der Meer aangesproken met mevrouw, maar bij het afscheid van het
zwemavontuur werd mevrouw van
der Meer Lenie.

Reünie (oud) Fokkermedewerkers

Streek - Het Fokker Spin Centennial Festival zet Haarlem deze zomer in het teken van luchtvaartpionier Anthony Fokker. Op 31 augustus is het honderd jaar geleden
dat de toen eenentwintigjarige Fokker met zijn zelfgebouwde vliegtuig
‘de Spin’ boven Haarlem vloog. Een
dag later rondde hij de St. Bavokerk. Dat moment wordt gevierd en
herdacht met een festival van 3 augustus tot en met 4 september. Het
thema is ‘Pionieren en Passie’. Het
festival start met de aankomst van
een originele Spin in Haarlem op
3 augustus. Festivalpartner Luchtvaart-Themapark Aviodrome in Lelystad stelt het vliegtuig beschikbaar voor de overzichtstentoonstelling ‘Het Fokker Concept’, die gedurende het hele festival te bezichtigen is in de St. Bavokerk. Ook zijn er
historische filmbeelden en foto’s te
zien en geeft de tentoonstelling een
beeld van hoe Fokker op innovatieve wijze bijdroeg aan de ontwikkeling van de luchtvaart.

zoveel als maar mogelijk was, rekening met mij gehouden. Niets
was de meiden te veel. Tegenwoordig wordt er geklaagd over de zorg,
maar ik heb ervaren dat alle vrouwen die mij het afgelopen half jaar
hebben verzorgd grandioos waren
en hun vak als een ware roeping
zien. Dat stralen zij ook uit. Bovendien klopte de organisatie aan alle
kanten, daarom kon er ook op deze
wijze worden gewerkt.”

de vloer en allemaal even attent en
aardig. “Ik had tegen hen gezegd
dat wanneer ik hun hulp niet meer
nodig zou hebben, wij met elkaar
zouden gaan zwemmen in de Waterlelie. Zaterdag 16 juli was het zover. De vrouwen vonden het aanbod
reuze spannend. Zij hadden nog
nooit meegemaakt dat zij op deze manier werden bedankt voor al
hun werk. Er werd gezwommen, gedoken, veel pret gemaakt en heerlijk gebubbeld in het bubbelbad. Tot
slot was er koffie, thee een drankje
en een borrelhapje. De horeca bleef
er speciaal voor open. “Het was een
mooi Aalsmeers gebeuren, want de
Waterlelie hoort bij Aalsmeer”, verwoordt de eens zo befaamde lange
afstandszwemster en zwemtrainster
Van der Meer. “In de Waterlelie zijn
heel veel momenten dat in het banenbad gezwommen kan worden
en Aalsmeer mag er trots op zijn
zo een gelegenheid binnen de gemeente te hebben. Toen wij er waren, was er ook een feestje in het
kinderbad. Super toch?” Lenie van
der Meer heeft ‘haar meiden’ op
een bijzondere sportieve wijze bedankt. De dames van de thuiszorg
Aalsmeer genoten intens, zij voelden zich als een vis in het water, geweldig vonden zij het allemaal.

Tips uitjes en activiteiten
Streek - Binnen een jaar na de start
is de website www.kieseenuitje.nl
uitgegroeid tot de grootste website voor uitjes en buitenhuisactiviteiten in Nederland. De website geeft
tips over wat er allemaal te doen is
op een vrije dag, in het weekend of
tijdens een binnenlandse vakantie.
De site is populair omdat het zoeken leuk en gemakkelijk is.
Daarnaast is de site zeer compleet,
dus er is meestal wel een suggestie voorhanden om iets leuks te
doen in de vrije tijd. Bij goed weer
en bij slecht weer. Het zoekgemak
komt voort uit de database. Ellenlang scrollen tijdens een zoektocht naar een uitje is hier niet nodig. Simpelweg voorkeuren aangeven is de truc. Wil je er op uit met
de fiets, of is een wat verdere bestemming ook goed? Stel zelf de afstand in. Wanneer wil je gaan? Welke soort activiteit heeft de voorkeur?

De website combineert en filtert de
vele mogelijkheden tot bruikbare
tips. Het grote aantal aanwezige uitjes wordt verklaard doordat organisatoren zelf, gratis, hun activiteiten
kunnen invoeren.
Daarom zijn er naast musea, booten fietsverhuur, wandel- en fietstochten ook veel kleinschalige en
tijdelijke uitjes te vinden, zoals rommelmarktjes, dorpsfeesten, speciale exposities, opengestelde historische gebouwen, sportieve evenementen, festivals, optredens en nog
veel meer. Naar verwachting zal deze unieke website verder doorgroeien op het gebied van de kleine evenementen, omdat deze in grote getale worden georganiseerd maar
vaak weinig aandacht krijgen. Juist
de regionale media kunnen dan prima een terugblik geven voor de lezers die er geweest zijn en de mensen die het gemist hebben.

Aalsmeer loopt voorop

Uitbreiding en vergroting
glas- en plasticinzameling
Samenwerking met Bostheater

Blazers Ensemble ‘droomt’
in het Amsterdamse Bos

Amstelveen - Een unieke samenwerking van het Grachtenfestival,
het Nederlands Blazers Ensemble
en Bostheater heeft geresulteerd
op een muzikale Midzomernachtsdroom in het Amsterdamse Bos op
zondag 24 juli. In het decor van de
Bostheater-productie ‘Les enfants
du paradis’ brengt het jong NBE
met musici van het Nederlands Blazers Ensemble op deze midzomeravond in het bos met Midzomernachtsdroom een theatrale mix van
betoverende middelen en klanken.
Het is de eerste keer dat het Grachtenfestival programmeert in het
Amsterdamse Bos. Het was de kennis en expertise van het Grachtenfestival op het gebied van programmeren van jong talent op bijzondere locaties die het Bostheater zocht
om invulling te geven aan de eigen wens om in het Amsterdamse Bos jong en nieuw muzikaal ta-

lent een bijzonder buitenpodium te
bieden. Het jon NBE maakt muziekprogramma’s die de traditionele indeling klassiek versus hedendaags
overstijgen. Het ensemble bestaat
uit topstudenten van de Nederlandse conservatoria en staat onder leiding van Dick Verhoef, Brandt Attema en Willem van Merwijk, allen
musici van het Nederlands Blazers
Ensemble.
Met dit concert kondigt het Grachtenfestival de veertiende editie aan
die plaatsvindt van 12 tot en met 21
augustus. Met meer dan 150 concerten opent het festival het klassieke muziekseizoen. Het thema dit
jaar is ‘Dans’, de concerten vinden
plaats op meer dan 40, veelal bijzondere locaties. Het concert in het
Amsterdamse Bos op 24 juli begint
om 21.30 uur. Kaarten kosten 12,50
euro en zijn verkrijgbaar via www.
grachtenfestival.nl.

Aalsmeer - Het gaat goed met het
gescheiden inzamelen van glas en
plastic in Aalsmeer en Kudelstaart.
De hoeveelheden gescheiden ingezameld afval groeien nog steeds.
Aalsmeer zit zelfs boven het landelijk gemiddelde. Wethouder Ad Verburg: “Het is goed om te constateren dat steeds meer Aalsmeerse inwoners bereid zijn om hun afval te
scheiden en de moeite nemen om
hun glas en plastic verpakkingen
naar de speciale containers te brengen. Sommige van die containers
worden drie keer in de week geleegd
en nog zitten ze soms overvol. Vandaar dat we samen met De Meerlanden hebben besloten om op vier
locaties de capaciteit uit te breiden
en in Nieuw- Oosteinde zelfs een

nieuw wegbrengparkje in te richten.“ In de Argusvlinderstraat, bij het
infobord bij de ingang van de wijk
Nieuw-Oosteinde, komt een nieuwe
locatie voor het inzamelen van gescheiden afval. Alle bovengrondse
oranje Petbollen worden vervangen
door gebruiksvriendelijke en grotere containers van 5 bij 3 meter met
grotere inwerpopening. In de Ophelialaan, op het Praamplein en in de
Beethovenlaan komen perscontainers met een veel grotere capaciteit.
Bovendien komen er in de Ophelialaan en op het Praamplein nog extra
glascontainers bij. De bovengrondse Petbol in de Korfstraat in Proosdij noord wordt vervangen door een
ondergrondse container met meer
capaciteit.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 21 juli 2011

Toprestaurant zonder muren

Tijdelijk 0% overdrachtsbelasting
bij Hoogendoorn Makelaardij o.g.

Buiten eten in Amsteltuin
Amstelveen - Deze zomer wordt
Buitengewoon! Unieke locaties in
de natuur zijn het toneel voor memorabele diners. Een lange tafel is
het visuele hart van het concept en
geeft de gast de ultieme gelegenheid om te genieten van een vijfgangen sharing diner. Het diner wordt
bereid door regionale topchefs die
gebruik maken van seizoensingredienten van hun lokale producenten.
Deze tour gaat dit jaar voor het eerst
door Nederland om de stad naar het
land te brengen. Of zoals ‘Buitengewoon in het land’ het noemt: de tafel naar de boer.
Door de bijzondere setting in de
vrije natuur komt de gast letterlijk in
contact met zijn omgeving. Dit gebeurt ook door de smaakvolle producten en het directe contact met
de producenten. Buitengewoon
schept zo een omgeving waar echte memorabele ontmoetingen kun-

nen plaatsvinden. In eerste instantie richt Buitengewoon zich op gasten die deze unieke ervaring met familie of vrienden willen meemaken.
In overleg behoort bedrijfsmatige
invulling zeker tot de mogelijkheden. Het spits van de buiten diners
is afgebeten in Aalsmeerderbrug bij
boer Bos. En aankomende vrijdag
22 juli is het aan chef Gerard Vijverberg om in wijngaard de Amsteltuin
in Amstelveen het vijfgangen diner
te verzorgen. De Amsteltuin is misschien wel de meest romantische
plek van Amstelveen en omstreken.
Door de beschutte ligging wanen
bezoekers zich in Italië of Frankrijk
en met de lange Buitengewoon tafel en een heerlijk diner is dat beeld
compleet! Er zijn nog enkele stoelen te reserveren. Meer te weten
komen over de Buitengewoon in
het land of reserveren? Kijk dan op
buitengewooninhetland.nl.

Links R.A. Christiano, plastisch chirurg Spaarne Ziekenhuis en Astrid Baan,
Mammacare chirurg Ziekenhuis Amstelland.

Aalsmeer - Op 1 juli heeft de overheid op aandringen van veel instanties, waaronder branchevereniging
VBO Makelaar, de overdrachtsbelasting verlaagd van 6 naar 2 procent. De verlaging geldt voor een
periode van één jaar, dus voor zover nu bekend tot 1 juli 2012. Hiervoor is het moment van juridische
overdracht bepalend. Voor Hoogendoorn Makelaardij o.g. gaat deze
maatregel niet ver genoeg en betaalt
een koper sinds gisteren, woensdag
20 juli, 0 procent overdrachtsbelasting. Dit geldt voor een groot deel
van het woningaanbod van Hoogendoorn Makelaardij en scheelt een
koper in vergelijking met de situatie
van vroeger maar liefst 6 procent in
de kosten koper. Bij een woning van
bijvoorbeeld 350.000 euro kosten
koper wordt 21.000 euro bespaard!

De actieperiode loopt parallel met
en onder dezelfde voorwaarden als
die van de stimuleringsmaatregel
van de overheid, dus voor zover nu
bekend tot 1 juli 2012. Ook hier is
het moment van de juridische overdracht bepalend. De woningen die
op basis van 0 procent overdrachtsbelasting worden aangeboden op
de website van Hoogendoorn Makelaardij o.g. zijn te herkennen aan
het balkje met de tekst ‘0% overdrachtsbelasting’ op de hoofdfoto van de betreffende woning. Interesse in het kopen van een woning
onder deze voorwaarden? Wees er
dan snel bij! U kunt nu namelijk veel
geld besparen bij de aankoop van
uw droomhuis! Kijk op www.hoogendoorn-makelaardij.nl voor meer
informatie of kom langs in het kantoor aan de Van Cleeffkade 13-14.

Amstelland en Spaarne

Samenwerking ziekenhuizen
in zorg bij borstkanker

101 Fietsen: Het resultaat van een passie

Fietsenmaker Marcel Verburg
helpt mensen veilig op weg

Kudelstaart - Dat je van je hobby
je werk kunt maken, bewijst Marcel Verburg uit Kudelstaart maar
weer eens. In juni vorig jaar zette
hij de stap om zijn baan als chauffeur volledig aan de kant te zetten
en te gaan voor zijn passie: fietsen.
Als fervent fietser en liefhebber van
de wielersport hielp hij familie en
vrienden altijd al met reparaties aan
hun fiets en besefte dat hij hier volledig voor wilde gaan. Nu is hij dus
fulltime fietsenmaker en onder de
naam 101 Fietsen repareert, onderhoudt en monteert hij vakkundig allerlei soorten fietsen vanuit zijn woning aan de Haya van Somerenstraat 55. De schuur is omgebouwd
tot professionele werkplaats en het
overdekte terras staat vol met fietsen die gerepareerd moeten worden. Velen weten inmiddels Marcel, door vooral mond op mond reclame, te vinden. Zijn vrouw Astrid
en zijn twee kinderen moesten helemaal achter deze uit de hand gelopen hobby staan, want overal kom
je fietsen tegen. Maar ze zijn enthousiast en Astrid, die als zelfstandig fotograaf weet wat het is om
voor jezelf te werken, steunt hem
volledig. “Ik hou ontzettend van fietsen en gun iedereen dit plezier”, vertelt de enthousiaste Marcel. “Maar
ze moeten wel veilig op weg kunnen
en daar help ik ze graag bij.” Regelmatig houdt Marcel gratis inloopworkshops, waarbij hij mensen leert
om bijvoorbeeld banden te plakken. Afgelopen vrijdagmiddag was
er zo’n workshop. Onder het genot
van een glaasje sangria (met of zon-

der alcohol) leerde hij de belangstellenden alles om goed een band
te plakken. “Een band eraf halen
kan iedereen wel, maar het plakken
en vooral de band er weer op zetten, kan lastig zijn. Ik leer de mensen trucjes om het voortaan zelf te
kunnen.” In de winter organiseert
hij weer een gratis workshop over
alles wat met de ketting te maken
heeft. Hoe leg je een ketting er weer
op en hoe span je hem, maar ook
hoe onderhoud je een ketting. Marcel biedt momenteel een voordelige ‘vakantie-zomerbeurt’, waarbij de
fiets op de belangrijkste onderdelen wordt nagekeken (zoals de banden) en op spelingen wordt gecontroleerd. De versnelling, de remmen
en het balhoofd worden afgesteld,
de ketting wordt gesmeerd en eventueel gespannen en kleine mankementen worden verholpen. “Handig
voor scholieren die na de vakantie
weer naar school moeten fietsen. En
wanneer al deze onderdelen goed
zijn, zul je veel meer plezier beleven aan het fietsen.” De fiets kan
ook alleen gecheckt worden, wat
geen geld kost. Aan de hand van
een checklist wordt de fiets op 101
punten gecontroleerd en wanneer
er dingen gerepareerd moeten worden, dan wordt er een kostenindicatie van de reparatiewerkzaamheden
en onderdelen gegeven.
Marcel heeft geen fietsenwinkel,
maar hij kan wel adviseren bij de
aanschaf van een nieuwe of gebruikte fiets. Een echte winkel met
showroom beginnen ziet hij niet zo
zitten. “Het liefst sleutel ik aan fietsen en bij een winkel met personeel komt veel meer kijken. Ik vind
het persoonlijke contact met mensen prettig en de directe service. Ik
streef er voor meer dan 100 procent
naar dat mijn klanten vertrouwen in
mij hebben en houden.” Om op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en acties op fietsgebied, kunnen geïnteresseerden zich
aanmelden voor de nieuwsbrief op
de website: www.101fietsen.nl.
Door Ilse Zethof

Amstelveen - Op 5 juli hebben het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp
en Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor reconstructieve zorg bij operaties bij patiënten met borstkanker. Vanaf deze
maand verzorgen de plastisch chirurgen van Spaarne Ziekenhuis deze operaties in Ziekenhuis Amstelland, in nauwe samenwerking met
de chirurgen van Ziekenhuis Amstelland. Jaarlijks wordt een groot
aantal patiënten met borstkanker in
Ziekenhuis Amstelland behandeld.
Een recente ontwikkeling binnen
de borstkankerchirurgie is dat ten
tijde van de borstamputatie-operatie direct een borstreconstructie
wordt gedaan, wanneer de patiënt
daarvoor in aanmerking komt. Deze
operaties worden altijd uitgevoerd
door de oncologisch chirurg in samenwerking met de plastisch chi-

rurg, tijdens dezelfde operatie. Patiënten worden hiermee de zichtbare gevolgen van een borstamputatie
bespaard. Bovendien worden ze op
één locatie door een goed op elkaar
ingespeeld mammacare-team behandeld, waar vanaf heden ook de
plastisch chirurg deel van uit maakt.
Omdat de borstkankerzorg binnen
Ziekenhuis Amstelland al jarenlang
een van de speerpunten is, wilden
de chirurgen ook deze reconstructieve ingrepen aan haar patiënten
aanbieden. Het Ziekenhuis Amstelland beschikt niet over eigen plastisch chirurgen. Daarom kwam de
nauwe samenwerking met de plastisch chirurgen van het Spaarne
Ziekenhuis tot stand. Ook de raden
van bestuur van beide ziekenhuizen
ondersteunen de samenwerking:
het betekent een directe verbetering van de kwaliteit van de zorg
voor patiënten.

Record aantal kassabonnen

Finale AH/Balk fietsenactie
Kudelstaart - Afgelopen week is
een record aantal kassabonnen ingeleverd bij de Albert Heijn en Balk
Rijwielen in Kudelstaart. De teller
ging deze week richting de 5.000
ingeleverde bonnen. Dit keer ging
het om de zeer fraaie Giant racefiets
ter waarde van 649 euro. En wederom was er een blije winnares. Anita
Vegt uit Kudelstaart is de gelukkige,
nadat ze al diverse keren in de afgelopen weken trouw haar bonnetjes had ingeleverd was het nu raak.

Zij kreeg de fiets overhandigd door
Michel Alders van Albert Heijn en
Armando v.d. Hoorn van Balk Rijwielen. Nu kan er direct getraind
gaan worden voor de Ride for the
Roses, welke op zondag 4 september plaats zal vinden in Aalsmeer.
Aan dit unieke wielerevenement
voor het goede doel nemen zo’n
10.000 renners. Ook zijn tochten uitgezet voor recreanten. Geïnteresseerd? Doe mee en meld je aan via
de website.

Top leiding en heerlijk eten

Bindingkamp
Schetteregg

Aalsmeer - Even een berichtje vanuit Schetteregg in
Oostenrijk. De groep van de Binding is hier vrijdagavond
rond etenstijd aangekomen met redelijk mooi weer, wat
nu is omgeslagen. Leuke wandeltochten gemaakt met
als gevolg veel spierpijn, blaren en geklaag. Dinsdag in
het zonnetje een survivaltocht gedaan wat iedereen erg
leuk vond. `s Avonds een typisch Oostenrijkse avond in
lederhose en dirndl en Oostenrijks blaasorkest. Speciaal
voor de Nederlanders werd ‘Tulpen uit Amsterdam’ gespeeld! Na een aantal pullen Egger Bier en wijntjes zat
iedereen de volgende ochtend fris en fruitig aan het ontbijt. Woensdag was de bonte dag gepland, maar vanwege slecht weer is deze verplaatst naar donderdag. Verder
is het ontzettend gezellig. Top leiding en heerlijk eten.
Bis Samstag! Tschuss,
Monique van der Schilden en Leonie van Wirdum

“Zonder Greenport Aalsmeer zou er géén vrije vrachtwagenbaan komen,” aldus Marcel Claessen (links) en Marco van Zijverden. Ze staan op de flyover
van de nieuwe N201 bij FloraHolland Aalsmeer.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Geld in recordtijd bijeen,
vrije baan vrachtwagens
Aalsmeer - Doortastend handelen en snel knopen doorhakken. Het
kán wel. Overheden en bedrijfsleven
hebben voortvarend geld beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid
van bloemenveiling FloraHolland en
de bloemen- en plantenhandelsbedrijven er omheen op korte termijn
sterk te verbeteren. Dat gebeurt
door middel van de zogenoemde
Ongestoorde Logistieke Verbinding
Greenport (OLV). Het project zet in
op de aanleg van vrije banen voor
vrachtverkeer die aansluiten op de
nieuwe N201 en zorgen voor een
betere ontsluiting van de veiling in
Aalsmeer en een snelle verbinding
met Amsterdam Connecting Trade,
het toekomstige logistieke knooppunt bij Schiphol. Door deze infrastructurele oplossing wordt de nieuwe N201 deels ontlast en kunnen
vrachtwagens efficiënt op en neer
rijden tussen veiling en luchthaven.
Ook zorgt de OLV voor een snellere verbinding met de snelwegen A4
en A9. Volgens de planning zal de
OLV worden aangelegd in 20132014, na oplevering van de N201.
“Toen het rijk bereid bleek de helft
van de kosten op zich te nemen en
ook de provincie Noord-Holland
een bijdrage toegezegd had, is er
ook vanuit het bedrijfsleven snel geschakeld,” geeft vestigingsmanager Marcel Claessen van FloraHolland Aalsmeer aan. “We moesten
eind 2010 opeens kleur bekennen!
Dat we als gezamenlijk bedrijfsleven met geld over de brug zijn gekomen, is uniek. En dat in zo’n korte
tijd.” Het bijzondere is dat zowel FloraHolland als de bloemen- en plantengroothandelsorganisatie
VGB
geld in het infrastructuurproject steken. De partijen leggen elk 1,5 miljoen euro op tafel. Voor de veiling
was het volgens Claessen een logische stap.

“Het is uiteindelijk geld van de kwekers, maar wij als veiling gelóven erin en we gáán ervoor. Gelukkig dat
het gaat gebeuren. Wat ons betreft zouden we er morgen mee willen beginnen. De OLV is noodzakelijk om de marktplaats FloraHolland, en ook de Greenport Aalsmeer
als maatschappelijk-economische
cluster, goed de toekomst in te loodsen.”
Alleen voor vrachtwagens
Wat Claessen het meeste aanspreekt in de OLV Greenport is haar
zeer specifieke functie. “De vrije
baan is uitsluitend bedoeld voor
bloemen- en plantenauto’s. Dat
is iets anders dan bijvoorbeeld de
nieuwe N201, waar iedereen over
mag rijden,” zegt hij. Voordeel volgens hem is daarnaast dat zo’n vrije
baan makkelijker dan een weg als
de N201 op redelijk korte termijn te
realiseren is. Het hoeft geen veertig
jaar te duren, zoals bij die provinciale weg. “De OLV hoeft niet eens veel
rijbanen te hebben,” vult Van Zijverden aan. “Als er weinig op- en afritten zijn, krijg je al zo veel efficiency.
Dat effect zie je ook bij de Bloemenroute, de N222 tussen Den Haag en
de veiling in Naaldwijk. En het kost
minder.”
Zoeken naar beste tracévaria nt
Het bepalen van de wegtracés, die
nog onderwerp zijn van studie, is
het lastigste aspect van de plannen.
De kunst is het vinden van de tracévariant die recht doet aan de wensen van zowel de omgeving als het
bedrijfsleven. De gemeenteraad van
Aalsmeer, de plaats waar de weg
doorheen loopt, is de beslissende
instantie die, waarschijnlijk later dit
jaar, besluit over het definitieve tracé. De aanleg van de OLV Greenport
gaat totaal 16,6 miljoen euro kosten.
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Verbeterde en vereenvoudigde regelgeving

Gemeentelijke
monumenten

College komt met nieuw
beleid over woonarken
Aalsmeer - Eén van de prioriteiten
van het huidige Aalsmeerse college
van B&W is het verschaffen van helderheid over het gebruik, de afmetingen en de locaties van woonarken. Een nieuw bestemmingsplan
‘Woonschepen’ geeft een eenduidige regeling voor alle arken en ondervangt de problemen die als gevolg van onduidelijke regelgeving
zijn ontstaan bij de verlening en
handhaving van ligplaatsvergunningen. In februari stemde de gemeenteraad al in met de uitgangspunten voor deze regeling. Het college heeft met de aan de raad voorgestelde beleidsregels opnieuw een
belangrijke stap gezet op weg naar
het bestemmingsplan. Op 19 juli nam het college een standpunt in
over de maximale afmetingen van
woonarken. De gemeenteraad zal
zich in september over het collegevoorstel buigen. Het college gaat
voor de maatvoering uit van een
verschillend regime voor woonschepen voor permanente bewoning en
voor woonschepen voor niet-permanente bewoning. Het gebruik
voor wonen stelt nu eenmaal hogere eisen dan het gebruik voor recreatie. Dit is een wijziging ten opzichte van het beleid van voorgaande jaren. Voorheen heeft het verschil tussen het gebruik voor wonen of recreëren nooit een rol gespeeld bij
de besluitvorming over te vergunnen maten.
Het college wil een verdere aantasting van het kwetsbare landschap
van de Westeinderplassen en De
Bovenlanden voorkomen. De omvang van woonarken moet om die
reden zoveel mogelijk worden beperkt. Om het aantrekkelijke landschap van de Westeinderplassen
en de Bovenlanden te beschermen,
wordt in samenhang met het be-

stemmingsplan een beeldkwaliteitplan opgesteld.
Afmetingen en illegale situaties
Woonschepen voor niet-permanente bewoning mogen voortaan
een omvang hebben van maximaal
15 meter lang, 5 meter breed en 3
meter hoog. Dit betekent dat maximaal één volwaardige bouwlaag boven water is toegestaan. Voor woonschepen voor permanente bewoning wordt onderscheid gemaakt
tussen woonschepen met een ligplaats in landelijk gebied en woonschepen in stedelijk gebied. Woonschepen in landelijk gebied (buiten
de voormalige rode contour) mogen
maximaal de afmetingen hebben
van 15 bij 5 en 4,5 meter en woonschepen in stedelijk gebied (binnen de voormalige rode contour)
18 bij 6 en 5 meter. Zowel in landelijk en stedelijk gebied zijn met deze afmetingen woonarken mogelijk
met twee volwaardige woonlagen.
De uitgangspunten gelden uitdrukkelijk alleen voor nieuwe gevallen:
Niemand gaat er dus op achteruit.
Meer informatie hierover is te vinden op www.aalsmeer.nl/actueel/
bestemmingsplannen. Het college
heeft aan de raad voorstellen gedaan over de wijze waarop met bestaande illegale situaties zal worden
omgegaan. Het college stelt voor
om handhavend te gaan optreden
tegen volledig illegale arken (zonder enige vergunning). Permanent
wonen op recreatiearken wordt via
een persoonsgebonden beschikking gedoogd. Voor zover de illegaal
gerealiseerde maten van arken groter zijn dan vergund maar wel binnen de nieuwe regels passen, zullen deze arken in het bestemmingsplan worden gelegaliseerd. Voor uitbreidingen die zonder vergunning

zijn gerealiseerd en die de nieuwe
maten overschrijden, geldt dat niet.
Deze arken komen niet in aanmerking voor volledige legalisering. Het
college stelt voor deze gevallen objectgebonden te gedogen. Gertjan
van der Hoeven, wethouder en portefeuillehouder van dit dossier, vindt
dat met de nieuwe uitgangspunten vooruitgang wordt geboekt. De
grootste winst is de pragmatische
benadering van dit college om tot
heldere regelgeving voor woonarken te komen. “Ik ben tevreden over
de uitgangspunten die nu zijn geformuleerd voor de maatvoering van
woonschepen. In de eerste plaats,
omdat niet wordt getornd aan bestaande rechten van mensen. In de
tweede plaats, omdat wij er in zijn
geslaagd een balans te vinden tussen het landschappelijke belang en
de noodzaak van comfortabel gebruik voor wonen of recreëren. Het
zal zeker nog een heel gepuzzel zijn
om alle ligplaatsen goed in het bestemmingsplan opgenomen te krijgen. Door middel van het vaststellen van beleidsregels hebben we nu
al één van de doelstellingen van het
bestemmingsplan kunnen realiseren: verbeterde en vereenvoudigde
regelgeving en een eenduidig vergunningenstelsel.”
In september dit jaar spreekt de
raad zich uit over de nieuwe normen voor de afmetingen. Er is al veel
voorwerk gedaan, zodat na besluitvorming door de raad het bestemmingsplan vrij snel voor inspraak
zal kunnen worden voorgelegd. Iedereen ontvangt persoonlijk bericht over de gegevens die over zijn
of haar ark(en) bij de gemeente bekend zijn met de mogelijkheid deze
op juistheid en volledigheid te controleren.

Aalsmeer - In de ingediende motie
‘Gemeentelijk Monumentenfonds’
door AB tijdens de behandeling van
de Lentenota in de Raad wordt aangegeven dat de gemeente de legeskosten bij verbouwingen van gemeentelijke monumenten niet aan
de eigenaren doorbelast en de gemeente kan de eigenaren op geen
enkele wijze verplichten tot het plegen van noodzakelijk onderhoud. In
de motie werd het college opgeroepen om binnen een tijdsbestek van
zes maanden te komen met ideeën
voor het opzetten van een gemeentelijk monumentenfonds. De fracties
van CDA en PACT Aalsmeer steunden de motie en de VVD was tegen.

Bezuinigen op
eigen personeel
Kudelstaarters geven gul voor kerk

Al meer dan 100.000 euro
voor toren van Sint Jan
Kudelstaart - Vorige week schoof
de thermometer voor de Kudelstaartse Sint Jan-toren door de
grens van een ton heen. Inmiddels hebben zowel individuele Kudelstaarters als bedrijven uit het
dorp 105.000 euro bijeengebracht
voor de restauratie van de toren.
Een maand geleden startte de speciaal opgerichte stichting Vrienden
van het Monument Sint Jan de actie ‘Laat onze toren niet vallen’. Huisaan-huis werd een flyer verspreid in
Kudelstaart, waarop de wijzers van
de klok van het Kudelstaartse baken
vijf voor twaalf aanwezen.
Voorzitter Berry Philippa van de
stichting: “Het was echt nodig dat
we de noodklok luidden, uit onderzoek bleek dat er eigenlijk meteen
begonnen moest worden met herstelwerkzaamheden aan de toren.
Er waren al stukken uit gevallen. De
situatie werd gewoon te gevaarlijk.”
Dat de actie zo aanslaat, vindt Philippa hartverwarmend: “Het is werkelijk geweldig om te zien wat hier

in Kudelstaart gebeurt. Het lijkt wel
alsof iedereen zich letterlijk rondom
de toren opstelt om hem niet te laten vallen. Dit is nou echte gemeenschapszin die dwars door leeftijd,
politiek en geloof heengaat. Ik zou
bijna zeggen: ‘Waarin een klein dorp
groot kan zijn!’”
Eindsprint
Ook al is 105.000 euro een prachtige stand, het is slechts een tussenstand, benadrukt de stichting Vrienden van het Monument Sint Jan.
Philippa daarover: “We moeten op
naar de 120.000 euro met een uitloop naar 150.000 euro. Dan zijn alle overblijvende kosten gedekt.” Hij
wijst erop dat er nog een eindsprint
moet komen waarin alle giften welkom zijn. Zowel van individuele inwoners als van bedrijven, maar ook
van instellingen en clubs die acties
in het leven willen roepen om het
uiteindelijke doel te halen. Bijdragen
kunnen worden gestort op bankrekening 1319.74.645 ten name van
Vrienden Monument Sint Jan.

Nu krachtig bijsturen!

Aandacht voor huurhuizen
in Woonvisie Aalsmeer

Van links naar rechts Rob Vrolijks van projectbureau Vrolijks, Dirk de Bie van de KvK Amsterdam, wethouder Gertjan
van der Hoeven van Aalsmeer, Piet Harting van SAWP en Gerdina Krijger van de Hiswa.

Wenkend perspectief voor
watersport in Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer heeft met de
Westeinderplassen en de Uiterweg
een goed toekomstperspectief voor
watersportrecreatie en -toerisme.
Op 7 juli is door ondernemers aan
de Uiterweg de brochure ‘Wenkend
perspectief Watersport Aalsmeer’
aan de gemeente gepresenteerd.
Met de brochure geeft het bedrijfsleven inzicht in concrete toekomstbeelden voor de sector en het gebied. Voorafgaand aan het aanbieden van de brochure werd het Toekomstplan Watersportbedrijven Uiterweg gepresenteerd, dat in juni
2011 door het College van B&W is
vastgesteld als een van de bouwstenen voor de integrale ruimtelijke beleidsvisie voor de Uiterweg. Het toekomstplan is in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking
met het bedrijfsleven opgesteld. Uit
het plan komt een duidelijk beeld
naar voren van het type jachthavenondernemer op de Uiterweg, van de
investeringswensen en –mogelijkheden en van de kansen die ondernemers zien voor de toekomst van
de watersport voor Aalsmeer. Kansen worden gezien in het toevoegen
van dagrecreatie (verhuur van boten
en kano’s, horeca) en van verblijfsrecreatiemogelijkheden. Uitgangspunt voor ontwikkelingen is, ook
voor ondernemers, de landschappelijke context van het gebied. Het
Toekomstplan Uiterweg is opgesteld
vanuit het Uitvoeringsprogramma
economisch beleid, waarin door de
gemeente, de Kamer van Koophandel en de Ondernemersvereniging

Aalsmeer wordt gewerkt aan concrete projecten ter versterking van
economie, toerisme en recreatie en
watersport.
Wenkend perspectief
Door de Hiswa, Kamer van Koophandel en de Stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie is vervolgens
een verdiepingsslag gemaakt door
met een aantal ondernemers verder te praten over een wenkend
perspectief voor de toekomst. Uitgangspunt voor deze sessies was
de methodiek van Havens a la carte, waarvan het uitgangspunt is dat
er zeer veel verschillende jachthavens bestaan, waardoor je onmogelijk kunt praten over dé jachthaven. Door met elkaar te bepalen
welk type havens passend zijn voor
Aalsmeer of de Uiterweg, kwamen
er goede beelden beschikbaar voor
toekomstige ontwikkelingsrichtingen. Ondernemers werden uitgedaagd om mee te denken buiten het
kader van hun eigen havens om. De
uitkomsten kunnen worden samengevat in: versterking van Aalsmeer
als verblijfsgebied, versterking van
Aalsmeer als bestemming en het
zoeken naar specialisatiemogelijkheden, waardoor bedrijven onderscheidend worden. Piet Harting: “Op
de wind van gisteren kun je vandaag
niet zeilen, is de boodschap die we
willen uitstralen. Vernieuwing en innovatie zijn nodig om de toekomst
van de watersport met vertrouwen
tegemoet te zien.” Het toekomstplan
en de brochure bieden waardevol-

le informatie over en voor de watersportsector. Beiden worden door de
gemeente gezien als input vanuit de
sector voor de integrale beleidsvisie
die de gemeente gaat opstellen in
het kader van de herziening van het
bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers. In het proces van beleidsvorming zal, naast de jachthavenondernemers, nadrukkelijk ook de ruimte
worden gegeven aan alle bewoners
en gebruikers van het gebied, zoals bijvoorbeeld de trekheesterondernemers en landschaps- en natuurbeschermingsorganisaties om
hun visie en wensen kenbaar te maken. Natuurlijk zijn er ook buiten de
ruimtelijke kaders voldoende mogelijkheden voor de ondernemers om
de sector te versterken door bijvoorbeeld betere promotie en het versterken van de samenwerking tussen de ondernemers.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “We kunnen terugkijken op een
goed verlopen proces. De ondernemers hebben, gestimuleerd door
de Kamer van Koophandel, Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie Aalsmeer en de Hiswa, vanaf het
begin een sterke betrokkenheid getoond. Nu is de gemeente aan zet
om de volgende stap te zetten door
een integrale beleidsvisie te maken
voor het gebied. Na de zomer starten we met dat proces.” Meer informatie is te vinden op de website van de kamer van koophandel
Amsterdam: www.kvk.nl en op de
website van de gemeente Aalsmeer
www.aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
avond, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, heeft
de gemeenteraad de Woonvisie
Aalsmeer 2011-2020 vastgesteld.
In de nieuwe Woonvisie is vastgelegd wat de gemeente de komende jaren op het gebied van wonen
wil bereiken en wat er moet gebeuren om deze doelen ook daadwerkelijk te realiseren. Wethouder Ulla Eurich: “Het grootste deel van de
Aalsmeerders woont naar tevredenheid in de gemeente. Dat geldt helaas niet voor iedereen. Ondanks het
grote aanbod van woningen is het
voor jongeren, starters en ouderen,
en mensen met een beperkt inkomen nog steeds lastig om geschikte woonruimte te vinden. De gemeente wil zich de komende jaren
met name richten op die groepen op
de woningmarkt die het zelfstandig
niet redden. Met de nieuwe Woonvisie hebben we nu instrumenten om
ook daadwerkelijk verschil te kunnen maken.” Met een motie heeft de
gemeenteraad het college verzocht
om versneld voorstellen uit te werken voor alternatieve jongerenhuisvesting. De gemeente heeft slechts
beperkte mogelijkheden om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. “Dan is het des te belangrijker

dat we alle instrumenten die we wél
hebben, zo doelgericht mogelijk inzetten”, aldus Eurich. “De nieuwe
Woonvisie geeft ons die instrumenten.” Het ontbreekt in de gemeente Aalsmeer aan huur- en koopwoningen in het middensegment. Daar
moet in nieuwbouwplannen en in
herstructureringsplannen veel meer
aandacht voor zijn. Met onder andere woningstichting Eigen Haard gaat
de gemeente nieuwe afspraken maken over de verdeling van sociale
huurwoningen en het verlagen van
de energierekeningen door bijvoorbeeld woningen te isoleren. Met
ontwikkelaars maakt de gemeente bij nieuwbouwplannen afspraken over welke woningen nodig zijn.
Omdat dat niet meer op zo grote
schaal zal gebeuren als in de afgelopen jaren moet nu krachtig bijgestuurd worden wat betreft het soort
woningen en de prijsklasse. Ook zal
de gemeente doorgaan met het verstrekken van startersleningen en zal
het Woonfonds worden ingezet voor
bijvoorbeeld projecten die de leefbaarheid en kwaliteitsverbetering in
wijken een impuls geven. Meer informatie over wonen, en de woonvisie zelf, is te vinden op de website
www.aalsmeer.nl onder Wonen, Wijken en Verkeer.

Aalsmeer - In een motie tijdens
de behandeling van de Lentenota
heeft de VVD-fractie aangegeven
dat de gemeente de komende jaren
fors moet bezuinigen en het college heeft aangegeven eerst in eigen
vlees te snijden. Dit is verwoord in
Spoor 1. In de begroting 2011 is 110
duizend euro aan bezuiniging op
personeel opgenomen, oplopend tot
507 duizend euro in 2012. In de Lentenota geeft het college aan de genoemde bezuinigingen niet te realiseren en geeft hierin aan juist meer
personeel aan te nemen. Alle verenigingen en stichtingen moeten de
komende jaren financieel fors inleveren en de gemeente moet hierin
het goed voorbeeld geven. Het college werd in de motie opgeroepen
in 2012 een bedrag van 365 duizend
euro en in 2013 een bedrag van 507
duizend euro te besparen op personeel. De motie kon niet rekenen op
de steun van de andere fracties.

Aalsmeer ROEP
Aalsmeer - In de ingediende motie
‘Aalsmeer ROEP’ door AB tijdens de
vergadering van de Raad afgelopen
donderdag wordt aangegeven dat
de losstaande metalen frames langs
de kant van de weg waarmee in
Aalsmeer reclame wordt gemaakt,
een rommelig aanzien geven. Deze
metalen frames hebben een nadelig
effect op de bruikbaarheid en veiligheid van de openbare weg. Het alternatief, het plaatsen van een zogenaamd vast netwerk van driehoeksborden brengt hogere reclamekosten met zich mee voor de (commerciële) adverteerders, waarbij vooral
gedacht moet worden aan de kleine
en middelgrote evenementen. Zowel de vaste als de losstaande metalen frames hebben volgens AB
een nadelig effect op de bruikbaarheid en veiligheid van de openbare weg. In de motie werd het college opgeroepen om voor de begrotingsbehandeling te komen met een
voorstel om de verrommeling door
reclameborden tegen te gaan en
deze borden op strategische locaties in de gemeente plaatsen. ROEP
staat overigens voor Reclame, Ordelijk, En Praktisch. De fracties van
VVD, CDA en PACT Aalsmeer steunen de motie.

Droomeiland in dorp te koop!
Aalsmeer - Altijd al een droomeiland willen bezitten? Een eiland in
een groene, maar toch levendige
omgeving? Een eiland met natuurlijk rondom water? Deze kans is er
in het centrum, op het Stokkeland
aan de Van Cleeffkade. Het laatste puntje van het eiland is vele jaren in gebruik geweest als kweekland voor riet. Maar, al geruime tijd
ligt dit stukje ‘niets te doen’. De gemeente heeft de kans gehad het
deel er bij te kopen, had zelfs eerste
keus, echter het groene wandel- en
verblijfbos in het centrum werd niet
groter gemaakt. Het aanbod werd
aangewezen. Sindsdien wisselen
de borden ‘te huur’ elkaar regelmatig af, zijn qua formaat gegroeid

van bescheiden tot groots. Enkele weken terug vermeldde het bord
nog dat het eiland te huur was met
horecabestemming. Vooralsnog is
de bestemming echter groen. Mis-

schien daarom nu dit verrassende
bord, niet meer te huur overigens,
maar: Te koop: Droomeiland. Niet
bekend is of het afgemeerde bootje
onderdeel van de deal is.
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VRAGEN OVER...

*GEVONDEN:
Op kruispunt Visserstraat/Lakenblekerstraat. Wit half lang
jasje maat M.
Crown Theater Aalsmeer opent haar deuren.
Tel. 0297-341900
Aalsmeer heeft een eigen theater.
RIJSCHOOL
* Watertoren geopend!
Gevestigd in het complex van de voormalige Aalsmeer studio’s.
Elk weekend in juli, augustus
Een schitterende zaal die plaats biedt bij grote voorstellingen aan 850
en september is de Watertoren
bezoekers en bij kleinere voorstellingen aan 550 bezoekers.
in Aalsmeer geopend van 13.00
Helaas was het theater vele jaren niet toegankelijk voor het grote publiek.
- 17.00 uur voor publiek. Ook
AALSMEER
Maar daar is verandering in gebracht.
uw locatie voor trouwpartijen.
De stichting Crown Theater Aalsmeer is opgericht.
Geen wachtlijst dus
Te koop:
Deze Stichting heeft vele voorstellingen geboekt die alle kunnen worden
Damesfiets Raleigh 2 voor
direct beginnen
bezocht door de inwoners van Aalsmeer, de gehele regio en theaterliefhebbers
handrem.
en
terugtraprem,
65
(ook spoedopleidingen)
uit heel Nederland.
euro. Kunst- landsch, modern
div. schilders 1870-1980, 15 eu0297-344355 of
Zowel muziekconcerten, toneel, cabaret, musical als kindervoorstellingen
ro. tot 250 euro.
06-12396221
BLIJFT
AALSMEER EEN ZELFSTANDIGE GEMEENTE?
zullen het
theaterseizoen
iedereen.
WAT GAAN
AALSMEER EN AMSTELVEEN
SAMEN
DOEN?2011-2012 te bezoeken zijn voor
Tel. 0297-341957
Een prachtig programma wordt geboden voor jong en oud.
Te
koop:
‘De beide colleges van Burgemeester en Wethouders onderzoeken de samenvoe‘Aalsmeer blijft een zelfstandige gemeente met een eigen gemeenteraad en een eigen
Te koop:
Vele bekende muzikanten acteurs en actrices zullen op het podium staan in het
Demontabel scootmobiel Moapparaten.
De
doelen:
de
kwetsbaarheid
van
Aalsmeer
college van B&W. Zowel het college als de raad blijven besluiten nemen over Aalsmeer. Er
Mooi hoek-bankstelging
tegenvan
elkde ambtelijke
theater.
bigo 22. Past in de achterklep.
aannemelijk
bod.
verminderen,
de dienstverlening
verbeteren
en bezuinigen op de ambtelijke organiblijven gemeentelijke loketten in Aalsmeer waar de paspoorten en andere gemeentelijke producten
Ideaal voor dagje
uit/vakantie,
Tel. 0297-340333
450 euro.
AlleAalsmeerse
informatie kunt
u terugvinden op www.crowntheateraalsmeer.nl
u kunt
satie. Wanneer de gemeenteraden
akkoord gaan, zullen alle
ambtenaren
kunnen worden gehaald.en
Ook
voor besprekingen met ambtenaren over tal van zaken blijft het
Tel. 06-53681224
Te koop:
via deze site uw kaarten bestellen.
in de loop van
2012 overgaan naar de Amstelveense gemeentelijke
organisatie.
gemeentehuis
de centrale plek. Aalsmeer blijft een zelfstandige gemeente omdat
Kinderreis/logeerbedje
met
Graag nodigen
wij u uitDeze
een keuze te maken uit
ons aanbod van
om Aalsmeer
voorstellingen
Te koop:
matras. Vraagpr.,
euro
nieuwe20
organisatie
gaat
voor twee
gemeenten
Aalsmeer
en Amstelveen.‘
alle beslissingen in de raadszaal van de gemeente Aalsmeer genomen worden.’
Div. dan
stripboeken
(1x gelezen)
a werken: te
bezoeken.
Tel. 06-30611060
2,- euro, 2 CD of DVD kastjes a
Wij heten u van harte welkom.
15 euro. 2 Computertafels (op
Te koop:
Natuurlijk kunt u ook vrienden van het theater worden. U wordt dan regelmatig
Electr. verstelb. bed (hoog-laag) wiel) a 22,50 euro. 1 TV van 45
op de hoogte gehouden van leuke voorstellingen.
euro. 1 TV van 25 euro. 1 Pepsi
m. matras 90 x 2 meter. Was
Voor meer informatie
u mailen
naar : info@crowntheateralsmeer.nl
informatie kunt
en voor
het bestellen
van onze gratis brochure
lichtbak a 22,50
nieuw 800 nu 175 euro. Moet
kunt u mailen naar: info@crowntheateraalsmeer.nl
Tel. 0297-348181 of
weg wegens ruimtegebrek.
06-53507473
Tel. 0297-344506

MARC

SAMENWERKING AALSMEER & AMSTELVEEN

2

1

BESTEL UW KAARTEN VIA
WWW.CROWNTHEATERAALSMEER.NL

3

EINDIGT NU DE
SAMENWERKING
MET UITHOORN?

‘Nee, Aalsmeer en Uithoorn
blijven op verschillende terreinen
als goede buren samenwerken
in de regio. De gezamenlijke
organisatie, de G2, verdwijnt wel
op termijn. De Aalsmeerse activiteiten die daar in zitten, zullen ook
naar Amstelveen over gaan.’

4

WAT LEVERT DE SAMENWERKING OP?

Te koop:
Te koop:
’De dienstverlening
aan burgers en bedrijven
zal verbeteren.
Blauw campingbed + reistas en
L. Eiken ledikant 2 p. LattenZo wordt voor bodems
de gemeente
AalsmeerAleen hogere
van
matras. kwaliteit
Vraagprijs 20
euro.
+ 2 nachtkastjes.
Tel. 06-30611060
les integen
prima lagere
staat. Prijs
250 eu-Samenwerking
dienstverlening behaald
kosten.
levert ook
totaal. Tel. 0297-320079
Aangeboden:
minder kwetsbaarheidroop.
Aalsmeer heeft op dit moment
een relatief
Diverse filters voor aquaAangeboden:
kleine organisatie. Wanneer
een
enkeling
ziek
is,
stokt
vaak
dienstrium, gratisalafde
te halen
Rollator lichtgewicht, in priTel.meer
0297-326132
ma staat,
30 gemeente
euro.
verlening. In de toekomst
wil de
Aalsmeer
producten
06-271638888
Te koop:maakt dit
en diensten op digitaleTel.
wijze
aanbieden. De samenwerking
Kaarten voor 9/11 concert door
Te koop:
versneld mogelijk. Div. overhemden EEL a 5 euro. Kon. Toonkunstskoor op 10
Beide gemeenten willen
januari
2014Div.
minimaal
efﬁciencysept. ineen
de Karmelkerk.
AanDiv.vanaf
Jeans 158-60
a 15 euro.
vang
20.15
uur.
Ned
premiere
Bosch
broeken
58-60
a
20
euro.
voordeel van bijna 2,5 miljoen euro per jaar behalen. Geld dat dan niet
Tel. 0297-323378
Div. hoeden 58-60 a 20 euro.
bezuinigd hoeft te worden
op maatschappelijke
voorzieningen.’
Tel. 0297-348181
of
Te koop:

CrownFlyer.indd 1

06-53507473.
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HOE ZIET DE TIJDSPLANNING ERUIT?

‘Begin 2012 zullen beide gemeenteraden een
12-6-2011 20:35:55
deﬁnitief besluit nemen. Bij een ‘ja‘ zal onmiddellijk worden begonnen met het stap voor stap overgaan
van delen van de Aalsmeerse organisatie naar Amstelveen.
Voor 1 januari 2013 moet dit worden afgerond. Vanaf dat
moment heeft Aalsmeer geen eigen ambtenaren meer in
dienst. De gemeente Aalsmeer is dan opdrachtgever van de
Amstelveense organisatie
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LINGERIE • TASSEN • SIERADEN • BADMODE
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl

Alle ingrediënten voor uw ideale keuken vindt u in onze
totaal vernieuwde showroom aan de Oosteinderweg 91.
Kom langs en laat u verrassen door de smaakvolle
keukens van SieMatic, CHC Handgemaakt en onze
betaalbare Huisselectie. Dat wij staan voor 40 jaar
ervaring en vakmanschap, merkt u aan alles. Thuis
alvast de smaak te pakken krijgen? Ga dan naar
CarpentierHauteCuisine.nl.

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN

kunt u bij ons terecht

BEL
JOHAN:

CADEAUBON VAN IMPERIA

0297-324486
www.jovar.nl

IS BEGONNEN

OPHELIALAAN 101 A • 1431 HC AALSMEER • T 0297 364272
MAANDAG GESLOTEN • DINSDAG T/M DONDERDAG 10.00-18.00u
VRIJDAG 10.00-20.00u • ZATERDAG 10.00-17.00u

AALSMEERDERWEG 230 • 0297-324486

Voorverkoop kaarten voor
feestweek gestart!

Aalsmeerse relikwieën en
instrumenten gezocht!

Aalsmeer - De kaartverkoop voor
de Aalsmeerse feestweek is afgelopen zaterdag 16 juli van start gegaan. De animo voor deze eerste
verkoopuren was goed, vooral de
kaartjes voor de donderdagavond
met de Miss verkiezing vonden gretig aftrek, evenals al vele passe-partouts aangeschaft zijn. De feestweek is van 4 tot en met 10 september in de feesttent op het Praamplein en begint zondag om 10.00
uur met een feestelijke kerkdienst.
Op maandag 5 september is het allereerst tijd voor de sportavond van
SPIE. De strijd om de laagste startnummers voor de pramenrace start
deze avond om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. Op dinsdag presenteren tientallen kledingwinkels
de Fashionnight Aalsmeer. Kaarten
voor deze avond, die is van 19.30 tot
23.30 uur, zijn volgende maand bij
de deelnemende ondernemers verkrijgbaar. Op Woensdag 7 september worden jeugdige inwoners uitgenodigd voor de altijd gezellige
Rabokindermiddag met dit keer een
show van Dirk Scheele van 14.00 tot
ongeveer 15.30 uur. De toegang is
gratis. In de avond presenteert het
feestweek comité C1000 Aalsmeer
live met optredens van de drie
plaatselijke bands The Red Maddies, Lee Roud en Rood. De bandavond is van 20.30 tot 00.00 uur en
de toegang bedraagt 8,50 euro in de
voorverkoop en 10 euro aan de zaal.

Aalsmeer - Muzikaalsmeer neemt
op 17 en 18 september vanuit De
Oude Veiling in de Marktstraat deel
aan de Kunstroute 2011. Tijdens deze dagen wil de stichting een selectie muziekinstrumenten tentoonstellen die over de jaren zijn gebruikt
door Aalsmeerse musici, even als tal
van ander relikwieën. Tijdens deze
middagen zal er live muziek worden
gepresenteerd en historisch beeldmateriaal worden vertoond, zoals
onder andere de Muzikaalsmeer
DVD. Diegenen die nog niet in het
bezit zijn van het onvolprezen Muzikaalsmeerpakket (het fraaie boek,
de DVD en CD) kunnen dit ook aanschaffen met een Kunstroute korting van 5 euro.
Bent u in het bezit van instrumenten die door u of familieleden tijdens
de vorige eeuw in en rond Aalsmeer
zijn gebruikt? Dan zou de stichting
deze graag van u lenen en etaleren tijdens het kunstweekend. Dit
geldt ook voor voorwerpen als posters, foto’s, fotoboeken, oudere microfoons, gitaarversterkers en dergelijke. U kunt uw inbreng opgeven
middels email: scr@pietergroenveld.com onder vermelding van Muzikaalsmeer-kunstroute. De goederen kunnen op afspraak bij u worden opgehaald of langs worden gebracht bij notariskantoor Geert Labordus in de Schoolstaat 5a tij-

Doe mee aan Miss verkiezing
Donderdag 8 september is de tent
eerst gereserveerd voor een vrolijke middag voor invaliden. ‘s Avonds
verandert de tent in een tempel
met mooie dames voor de Miss
Aalsmeer verkiezing. Het programma wordt opgeluisterd met een
ruim aanbod aan optredens en mu-

ziek van dj Martijn, The Exclusive
Strings, dansgroep Pleunie, Wolter
Kroes, Glennis Grace en Jan Leliveld. De avond is van 20.30 tot 00.30
uur. Meedoen aan de Miss verkiezing iets voor jou? Ga voor informatie en opgave naar missverkiezing@feestweek.nl. De winnende
Miss wordt beloond met 450 euro,
nummer twee krijgt 250 euro en wie
op drie eindigt wordt getrakteerd op
100 euro. Op vrijdag krijgen de oudere inwoners een gezellige middag
aangeboden met een optreden van
De Parel van de Jordaan. De seniorenmiddag is van 14.00 tot 16.00 uur
en is gratis toegankelijk. In de avond
presenteert het feestweek comité
een Hollandse avond met optredens
van Glammourama, Peter Beense,
Jan Smit en Adlicious. De avond is
van 20.30 tot 01.00 uur.
Terug in het verleden
Zaterdag 10 september is alweer
de laatste dag van de feestweek
en staat in de middag in het teken van de pramenrace. De finish
is bij het Praamplein en de prijsuitreiking vindt plaats in de tent, die
open is van 13.00 tot 17.30 uur. De
feestweek wordt besloten met een
avondje terug in het verleden. Een
vogelvlucht door de muziek van de
afgelopen 25 jaar met dj Alex van
Oostrom en Amsterjamming, Twenty4Seven en het captain Hollywood
project. De ‘back to the past’-avond
is van 20.30 tot 01.00 uur. Kaarten
voor de donderdag, vrijdag en zaterdag kosten in de voorverkoop 19,50
euro, aan de zaal, indien nog verkrijgbaar, 25 euro per stuk. Kaarten
zijn vanaf heden verkrijgbaar bij café de Praam en de Bruna in de Zijdstraat, Ridder & co. in de Ophelialaan, Primera op het Poldermeesterplein en de Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart.

Tropical Night
in het Centrum
Foto: Mike van den Toorn.

Aalsmeer - Op zaterdag 30 juli organiseert de horeca in het centrum
van Aalsmeer een Tropical Night.
Het dorp gaat gehuld worden in een
zomerse sfeer met palmbomen en
vooral heerlijke zomerse muziek. De

dens kantooruren. Na het Kunstroute weekend komen alle spullen uiteraard in perfecte staat weer bij u
terug.
De heren en dames van Muzikaalsmeer horen graag wat u aan
deze tentoonstelling kunt toevoegen. De groep is al in het bezit van
een aantal prachtige instrumenten,
waaronder de oude elektrische gitaar van Arend Jongejan van het
dansorkest De Aviola’s.

Tropical Night is van 21.00 tot 01.00
uur. Onder andere is er een optreden van de Antilliaanse zevenmans
formatie Harvey and Friends in de
Marktstraat. Harvey is muzikaal beinvloed door de soulmuziek van Kool
and the Gang, James Brown, Earth,
Wind and Fire en daarom worden
diverse liedjes van deze artiesten
gespeeld. De toegang is gratis.

Jan Leliveld
beste zanger?
Aalsmeer - Op 29 september vindt
de tweede editie van Buma NL
plaats in ’s-Hertogenbosch. Buma
NL is dé conferentie en het festival voor Nederlandstalige muziek.
Als onderdeel van Buma NL presenteert Sterren.nl de Buma NL
Awards, speciaal voor Nederlandstalige muziek. Tijdens deze Awardshow worden de artiesten en auteurs uit het Nederlandstalige segment onderscheiden. Er zijn zes
basiscategorieën, deze categorieen zijn: Beste Zanger, Beste Zangeres, Beste Auteur, Beste Groep,
Beste Nieuwkomer en Beste Single. Jan is genomineerd voor beste zanger en is ook genomineerd
met het lied ‘Marianne’ als beste
single. Naast Jan zijn ook artiesten
als Jan Smit, Marco Borsato, Gerard
Joling, Wolter Kroes, Thomas Berge, Guus Meeuwis en Frans Duijts
genomineerd, hevige concurrentie
dus! In de categorie Beste Nieuwkomer is de Aalsmeerse zangeres
Sasja Brouwers genomineerd. Haar
nieuwe single ‘Jij bent de liefde van
mijn leven’ staat in de Top 100. Kijk
voor meer informatie en stemmen
op www.sterren.nl.
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Moties en amendementen bij Lentenota

Neem contact op, ook bij vermoeden!

Aalsmeer - De behandeling gericht
op het kennisnemen van het Collegeprogramma 2011-2014 en het
plaatsen van eventuele op- of aanmerkingen was donderdag 14 juli
tijdens de bijeenkomst van het Beraad bijna letterlijk ‘een fluitje’ van
een cent. Door een speling van de
natuur waaide de stevige wind op
een herfstachtige middag op een
dusdanige manier tegen de ramen
van de openslaande deuren dat de
vele aanwezigen in de raadszaal een
middag lang op een heus fluitconcert getrakteerd werden. Over het
Collegeprogramma zijn amper opmerkingen gemaakt. Wat de Lentenota betreft kan gesteld worden
dat nog vele zaken geregeld dienen
te worden en dat zal op zijn vroegst
merkbaar zij bij de behandeling van
de Begrotingsraad op 10 november aanstaande. Tussentijds zullen
er vele overleggen met ‘het veld’
plaatsvinden om er samen uit te komen. De broekriem zal stevig aangehaald gaan worden. De behandeling van de Lentenota zorgde ervoor dat de diverse fracties moties
en amendementen hadden voorbereid die overigens niet allemaal op
een meerderheid konden rekenen.

Aalsmeer - Woensdag 13 juli is in
de raadzaal van het gemeentehuis
de thema bijeenkomst ‘In veilige
handen’ gehouden. Voor deze bijeenkomst waren alle vrijwilligersinstellingen en verenigingen uitgenodigd om mee te praten over de preventie van seksueel misbruik. Meer
dan twintig instellingen en verenigingen namen deel aan de bijeenkomst. De aanleiding hiervoor was
de Aalsmeerse zedenzaak met de
van seksueel misbruik verdachte zweminstructeur. Burgemeester
Pieter Litjens: “Aalsmeer kent vele vrijwilligers en dat is iets waar
ik trots en zuinig op ben. Toch kan
het zijn dat verenigingen en stichtingen te maken krijgen met seksueel misbruik. Er zijn veel mensen die
op een integere manier omgaan met
kinderen. Deze bijeenkomst ‘In veilige handen’ is georganiseerd om te
helpen bij het signaleren van misstanden op het gebied van seksueel misbruik.”

Bijeenkomst ‘In veilige
handen’ goed bezocht

Fluitconcert tijdens Beraad!

Het Oude Raadhuis
De VVD-fractie geeft aan dat het
Oude Raadhuis een rijksmonument is en eigendom is van de gemeente Aalsmeer. In het huidige
gebruik is het een openbaar gebouw en voor eenieder toegankelijk.
Door de voorgestelde bezuinigingen
loopt de huidige functie van het Oude Raadhuis gevaar en bij verkoop
kan de openbare functie verloren
gaan en daarom is het onwenselijk
dat het Oude Raadhuis in privaat eigendom komt. In een motie roept de
fractie het college op om in samenspraak met de Raad duidelijke voorwaarden voor het gebruik op te stellen en het Oude Raadhuis onder te
brengen in een stichting. De overige
fracties wilden de motie niet steunen.
Gemeentelijk Monumentenfonds
In de motie Gemeentelijk Monumentenfonds, ingediend door de
AB-fractie, wordt aangegeven dat
de gemeente de legeskosten bij
verbouwingen van gemeentelijke
monumenten niet aan de eigenaren doorbelast en de gemeente kan
de eigenaren op geen enkele wijze verplichten tot het plegen van
noodzakelijk onderhoud en in de
motie wordt het college opgeroepen
om binnen een tijdsbestek van zes
maanden te komen met ideeën voor
het opzetten van een gemeentelijk
monumentenfonds.
Bibliotheek Dorp
In de motie Onderzoek Modernisering Bibliotheek Dorp, ingediend door de fracties van AB, PACT
Aalsmeer en CDA wordt aangegeven dat de gemeente bezuinigingen
op de diverse groeperingen in de

Lentenota heeft aangekondigd en
deze bezuinigingen kan wellicht de
continuïteit van sommige verenigingen en stichtingen in gevaar brengen. Er zijn ook verenigingen die
nog steeds een onderkomen missen om hun activiteiten te beoefenen en uit te dragen. Een verenigingsgebouw kan een stimulerende werking hebben op toekomstige culturele initiatieven. In de motie
wordt het college opgeroepen om
tegelijkertijd met het maken van de
plannen voor het moderniseren van
de bibliotheek te onderzoeken of
een uitbreiding van het gebouw in
de Marktstraat noodzakelijk is. Ook
kan het plan van de heer Ir. J.W.G.
Kok, dat uitgaat van multifunctioneel gebruik van het totale gebouw,
als variant meegenomen worden in
dit onderzoek. De VVD-fractie gaat
niet mee met de motie.
Jongerencentrum N201
In de motie Jongerencentrum N201,
ingediend door de fracties van CDA,
AB en PACT Aalsmeer, wordt aangegeven dat in Aalsmeer grote behoefte bestaat naar een laagdrempelig uitgaanscentrum als de N201.
Het geniet wellicht de voorkeur om
jongerencentrum N201 los te maken van de welzijnsstichting Cardanus. Het College geeft aan dat er al
initiatieven zijn om de N201 kostendekkend te exploiteren. In de motie
wordt het college opgeroepen om
de N201 te ondersteunen in het ontwikkelen en opstellen van een businessplan. Ook de VVD-fractie kan
zich in deze motie vinden.
Kunst en Cultuur
In de motie Kunst en Cultuur, ingediend door de fracties van PACT
Aalsmeer en CDA, wordt aangegeven dat het in stand houden
van goede en gevarieerde culturele infrastructuur van groot belang
is. KCA heeft de opdracht om een
breed, vernieuwend aanbod aan
amateurkunst tot stand te (laten)
brengen met een afgewogen geheel aan podiumkunst en beeldende kunst. KCA krijgt uitsluitend nog
subsidie voor activiteiten en de zorg
bestaat dat niet alle huidige activiteiten kunnen worden voortgezet.
KCA is een vrijwilligersorganisatie die cultureel ondernemerschap
moet ontwikkelen, maar heeft hierin ondersteuning nodig. In de motie
wordt het college opgeroepen om
KCA te ondersteunen in het ontwikkelen van een businessplan. Ook de
commerciële mogelijkheden van het
Oude Raadhuis gaan bekeken worden, zodat dit bijzondere gebouw
behouden kan blijven voor het exposeren van amateurkunst. Tijdens
de behandeling liet wethouder Gertjan van der Hoeven weten, dat her
en der de suggestie is gewekt dat
het College voornemens was het
Oude Raadhuis te verkopen, maar
daar is geen sprake van. De motie wordt door de gehele raad gesteund.

Beraad en Raad in vogelvlucht

Diverse voorzieningen voor
watersport op Praamplein
Aalsmeer - De laatste bijeenkomst
voorafgaande aan de zomervakantie van het Beraad en de Raad begon donderdag 14 juli op het ongebruikelijke tijdstip van 15.00 uur. Een
overvolle agenda met onderwerpen
als onder andere het Collegeprogramma 2011-2014 en de Lentenota 2011 zorgden ervoor dat was
besloten om het Beraad in de middaguren te laten plaatsvinden en de
Raad in de avonduren. Na het vaststellen van de agenda en het resumé van het Beraad van 21 en 23 juni bleek het voorstel betreffende het
positief benaderen van het bouwplan voor de wijziging van kassen in
een bedrijfspand aan de Aalsmeerderweg 105 een hamerstuk.
Gastheer voor watersporters
De behandeling van het onderwerp
gericht op het kennisnemen van het
verslag ‘Haalbaarheidsonderzoek
aanvullende voorzieningen passantenplaatsen Praamplein’ was het
volgende agendapunt. Het Praamplein is voor het grootste gedeelte klaar en ziet er fraai en verzorgd
uit. Voor recreatie ligt er een mooie
en solide steiger. Er moet alleen nog
een stukje Praamplein een bestemming krijgen. Begin 2010 is er een
besloten informatief overleg gepresenteerd over een haalbaarheidsonderzoek voor aanvullende voorzieningen. Met het verstrijken van de
tijd is geconstateerd dat er steeds
meer van de passantenplaatsen gebruik wordt gemaakt en er is zelfs
een groot zeiljacht gespot. Heeft de
‘staande mastroute’ ontdekt dat het
centrum van Aalsmeer via het water te bereiken is? En dan ontkom je

als goed gastheer niet aan bepaalde voorzieningen. De conclusie van
het haalbaarheidsonderzoek schetst
hetvolgende: specifieke voorzieningen voor passanten langs de steigers (inname schoon water en elektra voor ligplaatsen en lozingsput
vuilwater), waarbij een aanleg- en
beheerregime hoort. Dit in combinatie met de ontwikkeling van een
gebouwtje van circa tweehonderd
vierkante meter. Hierin bevindt zich
een ruimte voor een toeristisch informatiepunt van circa 185 vierkante meter plus een klein terras in de
buitenruimte van circa tachtig vierkante meter en sanitaire voorzieningen, toiletten en douches, mede voor passanten, inclusief eventueel kantoortje beheerder van totaal
35 vierkante meter. Het verstrekken van een extra budget van dertig duizend euro vormt geen beletsel bij de fracties, die overigens alle
vier van mening zijn dat een verder
aftasten van de mogelijkheden om
voorzieningen met een kleinschalige bebouwing transparant uitgevoerd dient te worden. De uitstraling van het dorpse karakter moet
hierbij wel een kans krijgen. Besluitvorming hoefde niet te wachten tot
8 september, maar vond later op de
avond plaats. Raadsbreed werd ingestemd met het voorstel.
Bouwplan Molenpad-Zijdstraat
De behandeling gericht op de vaststelling bestemmingsplan Molenpad-Zijdstraat leverde weinig tot
geen stof tot discussie op. Voor het
gebied tussen het Molenpad, de
Dorpsstraat, Zijdstraat en het Molenplein heeft Van Berkel Project-

Herontwikkeling dorpshart
Mijnsheerlyckheid gaat door
Aalsmeer - De herontwikkeling van
het nieuwe dorpshart Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart kan doorgaan. Woensdagavond 20 juli is de
klankbordgroep van onder andere omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden geïnformeerd over de herontwikkeling. De
gemeente en Mijnsheerlyckheid CV
gaan zich nu richten op het opstarten van de nieuwe plannen. Met de
herontwikkeling worden zestig appartementen huur in plaats van
koop gebouwd. Een ander deel van
de koopappartementen wordt gevarieerder, waardoor bijvoorbeeld
ook starters hier een appartement
kunnen kopen. Het oorspronkelijke
ontwerp blijft, ondanks de nieuwe
plannen, zowel stedenbouwkundig
als architectonisch geheel intact. Bij
de nieuwe type woningen past het
ondergrondse parkeren niet meer,
voorgesteld wordt dit op maaiveld
te realiseren, daarvoor is nog wel
een planologische procedure nodig.
Meer sociale huur
Zowel de gemeente als ontwikkelaar Mijnsheerlyckheid CV heeft
groot vertrouwen in de herontwikkeling. “Met de variatie in koopappartementen spreken we diverse
doelgroepen, van starters tot senioren, aan”, zegt Martin van Dolderen
van Mijnsheerlyckheid CV. “In drie
kleinschalige woontorens komen
tweekamerappartementen
vanaf
149.900 euro, maar ook driekamerappartementen beginnen onder de
200.000 euro. De vierkamerappartementen hebben de mogelijkheid
tot het realiseren van een vijfde kamer. Men kan zelfs een aantal appartementen samenvoegen tot één
appartement.” Wethouder Ad Verburg van de gemeente Aalsmeer
ziet daarnaast een succesfactor in
de verhoging van het aantal sociale
huurwoningen: in de nieuwe plannen komen er circa vijftig bij. Ook
komen er tien huurwoningen die
vanwege de grootte in de vrije sector verhuurd worden. “Ik vind dat
een goede ontwikkeling”, zegt Ver-

Portemonnee met
rijbewijs gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 16 juli
rond elf uur in de ochtend is een bezoeker aan een bedrijf in de Lakenblekerstraat beroofd van zijn portemonnee. Tijdens het afrekeningen moet de winkeldief toegeslagen hebben. In de portemonnee zaten een creditcard, bankpassen en
het rijbewijs van de eigenaar.
ontwikkeling uit Leimuiden twee
bouwplannen ingediend Deze plannen betreffen het realiseren van 34
appartementen, 2.828 vierkante meter winkelruimte en 90 ondergrondse parkeerplaatsen. Op het dak van
de parkeergarage worden op maaiveldniveau 37 parkeerplaatsen gerealiseerd en er worden drie parkeerplaatsen langs de Dorpsstraat
aangelegd. Negen wooneenheden
en enkele bestaande winkelruimten worden gesloopt. Het voorstel
van goedkeuring kreeg later op de
avond raadsbrede steun.
Kanteling Wmo
De behandeling gericht op het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2011 geeft aan
dat de verordening geheel is toegespitst op de Kanteling Wmo. De modelverordening van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten is als uitgangspunt gebruikt. De Kanteling
wil de Wmo zo toepassen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dit vraagt een nieuwe manier van denken en doen: vanuit
de persoon, vanuit oplossingen en
niet slechts vanuit bestaande voorzieningen. Mensen met een beperking of handicap zullen samen met
de gemeente kijken welke belemmeringen uit het dagelijks leven gecompenseerd moeten worden. Ook
dit voorstel kreeg later op avond
raadsbrede steun.
Door Jan Peterse

burg. “Kudelstaart kan zeker meer
sociale huurwoningen gebruiken.
Ook is het natuurlijk fantastisch dat
zo’n grote variatie aan koopappartementen mogelijk wordt gemaakt,
zonder dat het prijswinnende ontwerp aangepast moet worden. Een
knappe prestatie gezien de omstandigheden.” Zowel de gemeente Aalsmeer als Mijnsheerlyckheid
CV heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in de herontwikkeling van
Mijnsheerlyckheid. Beide partijen
gaan er een succes van maken. Deze zomer wordt een nieuw visiedocument ontwikkeld. In september
neemt het college van B&W en de
gemeenteraad daarover een besluit.
Start verkoop
De ontwikkelaar heeft aangegeven
de voorverkoop, vooruitlopend op
het gemeentelijke besluit, te willen
starten. Ook de gemeente is gebaat
bij een vlotte verkoop en wil derhalve de verkoop niet blokkeren. De
verkoop begint op 10 september,
op de locatie aan het Robend, zodat er, bij zeventig procent verkocht,
nog dit jaar kan worden begonnen
met de bouw. “Heel Kudelstaart kijkt
nu al te lang tegen een rommelig,
braakliggend terrein aan”, zegt wethouder Verburg. “Het is mooi dat
hier snel een mooi project komt
te staan met een prachtig nieuw
dorpsplein, waar mensen nog jaren
met plezier kunnen wonen.” Geïnteresseerden voor een koopappartement kunnen dat nu reeds kenbaar
maken via www.mijnsheerlyckheid.
nl. Of contact opnemen met één van
de verkopende makelaars; Brockhoff Nieuwbouwmakelaars, tel. 0205437373. De huurwoningen worden
verhuurd via Zorgcentrum Aalsmeer
volgens vastgestelde richtlijnen.

Presentaties
Tijdens de bijeenkomst werden diverse presentaties en een dialoog
tussen Scouting Nederland en burgemeester Litjens gehouden. Hierbij
was er volop de mogelijkheid tot het
stellen van vragen. Het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling vertelde over hun onderzoek naar (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling. Het AMK brengt als het
nodig is de juiste hulp op gang. Het
AMK is de instelling voor iedereen
met vragen, zorgen of meldingen
over kindermishandeling. Jaarlijks
worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen mishandeld,
verwaarloosd of misbruikt. Meestal vertellen mishandelde kinderen
of degene die hen mishandelt niet
uit zichzelf over de situatie. Het is
van groot belang dat mensen in hun
omgeving de (of vermoedens van)
mishandeling opmerken én er iets
mee doen. Fred Vrije van AMK: “Het
zijn vaak de kwetsbare kinderen die
misbruikt worden. Het is de plicht
van iedereen om dit te signaleren en
bij vermoedens met ons contact op
te nemen.” Het AMK kan altijd advi-

seren hoe er met vermoedelijk misbruik moet worden om gegaan.
Grensoverschrijdend gedrag
Hans van Oosten is landelijk vrijwilliger bij Scouting Nederland voor
grensoverschrijdend gedrag. Scouting Nederland kent een meldplicht
voor vermoedens voor grensoverschrijdend gedrag, heeft een protocol voor wat te doen bij een vermoeden van grensoverschrijdend
gedrag en vraagt aan elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Van Oosten: “Daarnaast kent
Scouting Nederland een formeel
geregistreerde zwarte lijst van mensen die de grens overschreden hebben. Seksueel misbruik zullen we
nooit helemaal uit kunnen bannen.
Wat we wel kunnen doen is het bewustzijn vergroten waardoor er een
openheid komt om hierover te communiceren. Dit zal een groeiproces
zijn.”
Zedenpolitie
De politie Amsterdam/ Amstelland
kent een apart Bureau Zedenpolitie. Bij Bureau Zedenpolitie werken rechercheurs die advies geven
over zedenzaken. Dat gebeurt over
het algemeen aan de hand van een
intakegesprek, daarna volgt eventueel een aangifte. Het is van groot
belang dat organisaties, die te maken krijgen met een vermoeden van
seksueel misbruik, zelf goed een
logboek bijhouden vanaf het eerste
moment van melding of vermoeden.
Burgemeester Litjens voegde hieraan toe dat alle verenigingen en instellingen ook altijd kunnen rekenen
op de hulp van de gemeente. Ook in
de zedenzaak in het zwembad heeft
de Gemeente Aalsmeer een coördinerende rol opgepakt en zijn verantwoordelijkheid serieus genomen.
Meer informatie is binnenkort te vinden op de website www.aalsmeer.
nl/onderwijs jeugd en welzijn / centrum voor jeugd en gezin. Ook zullen hier alle presentaties van de
avond en de toolkit van: ‘In veilige
handen’ te downloaden zijn. Na de
zomervakantie krijgt dit traject een
vervolg.

Auto in sloot
na botsing
Kudelstaart - Op de kruising
Hoofdweg met de Ambachtsheerweg heeft op donderdag 14 juli om
kwart voor acht in de ochtend een
aanrijding plaatsgevonden. Twee
auto’s botsten op elkaar, nadat er
geen voorrang werd verdeeld. De
auto van een 27 jarige vrouw uit De
Kwakel belandde door de klap in de
sloot. De Kwakelse wist zichzelf op
het droge te helpen. Door ambulancemedewerkers is zij ter plaatse behandeld aan lichte kneuzingen. De
andere automobiliste, een 31 jarige vrouw uit Leimuiden, bleef ongedeerd. Beide wagens raakten zwaar
beschadigd.

Bromfiets in
beslag genomen
Aalsmeer - Op vrijdag 15 juli om
vier uur in de middag is in de Dorpsstraat een 28 jarige bromfietser tot
stoppen gedwongen door agenten.
De bromfiets viel op door de hoge
snelheid. De bromfiets is op de rollerbank gezet en bleek niet te voldoen aan de wetgeving. De brommer had namelijk geen remmen en
is in beslag genomen. De 28 jarige
bestuurder bleek niet over een geldig rijbewijs te bezitten. Het kentekenbewijs is tevens ingevorderd.

Naar ziekenhuis
na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 12 juli heeft rond drie uur in de middag
een aanrijding plaatsgevonden op
de N201, ter hoogte van de Stommeerkade. Een 47-jarige motorrijder
uit Uithoorn moest plots remmen
voor een 49 jarige automobiliste uit
Amsterdam.
De motorrijder kwam ten val en is
met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De auto van de Amsterdamse bleek niet gekeurd en niet verzekerd. Ook kon de 49 jarige geen rijbewijs tonen. Justitie gaat de hoogte van de boete bepalen.

Hoge Dijk inf ormeel voor fietsers

B&W stellen gewijzigd
plan Groenzone vast
Aalsmeer - In 2003 zijn met het
Luchthaven Indelingsbesluit in de
omgeving van Schiphol LIB-zones
ingesteld waar beperkingen gelden
voor bebouwing en gebruik. De herinrichting van de Sloopzone is door
de gemeente Aalsmeer in 2007 benoemd als project en voorgedragen voor subsidiering door Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit is
vastgelegd in het Convenant Omgevingskwaliteit van de zgn. Alderstafel. In 2010 is de gemeente gestart met het project Groenzone. De project behelst in grote lijnen een gebied aan de Oosteinderweg en Aalsmeerderweg onder de
Aalsmeerbaan. In dit gebied zijn of
worden woningen gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van Schiphol. Voor de herinrichting van de
betrokken gebieden is subsidie beschikbaar, maar daarvoor moet een
plan worden opgesteld: Het masterplan Groenzone. Het masterplan
Groenzone is mede tot stand geko-

men door de input van direct omwonenden, een meedenkgroep en
andere geïnteresseerden. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd
waarbij de meedenkgroep de mogelijkheid heeft gekregen hun mening
en wensen ten aanzien van het plan
te verwoorden. Ook is gesproken
met omwonenden en belanghebbenden in het gebied. In de periode
van 26 mei tot en met 24 juni dit jaar
heeft een ieder de mogelijkheid gehad tot inspraak op het masterplan.
Op 22 juni heeft een inspraakbijeenkomst plaatsgevonden, die goed is
bezocht door circa 40 personen. De
ingediende zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het masterplan Groenzone met name over de
Hoge Dijk. De inrichting van de Hoge Dijk wordt niet gewijzigd en blijft
zoals nu slechts informeel beschikbaar voor fietsers en wandelaars.
Het gewijzigde masterplan Groenzone is afgelopen dinsdag vastgesteld.

Doorbraak arkenbeleid?
Aalsmeer - Deze week heeft de
gemeente het nieuwe arkenbeleid
vastgesteld. Tot dit moment waren
alle aanvragen opgeschort. Hiervan heeft een ieder die een verzoek
heeft ingediend bericht ontvangen.
Maar nu is er een geforceerde doorbraak: Een aanvrager voor de vernieuwing van een recreatieark heeft
het heft in eigen handen genomen
en zonder pardon een oude recreatieark vervangen voor een gloednieuwe, veel grotere ark. Met zijn

geschatte afmetingen van 6 meter
breed,18 meter lang en ruim 4 meter
hoog is het eerder een riante lichtblauwe villa dan een recreatieark en
dat in een landelijk groen gebied.
Het nieuwe recreatiestulpje is ruim
drie keer groter dan de ark die er
lag. De ark ligt tegenover Aalsmeerderdijk 486. Nu is de gemeente aan
zet. Wat gaat zij doen? Haar ogen
sluiten of handhaven? De belanghebbenden in de omgeving wachten in spanning af wat er volgt...
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Opdracht fracties aan College

Prijsvraag tijdens energiemarkt

Bezinnen over deelname
Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - In een amendement,
ingediend door de fracties van AB,
PACT Aalsmeer en CDA tijdens
de behandeling van de Lentenota in de vergadering van de Raad,
wordt aangegeven dat de gemeente Aalsmeer deelneemt in Greenport
Aalsmeer en er is nooit een formeel
besluit genomen over voortzetting
van deelname. De huidige capaciteit van 0,3 Fte is niet voldoende om
aangehaakt te blijven. Het gevraagde extra budget dient verschillende uitgaven te dekken en de Raad
heeft aan het College geen kaders
meegegeven. Het College wordt opgeroepen om zich te bezinnen over
de vraag of deelname met inzet van
snippers ambtelijke formatie wel de
juiste structuur biedt om aangehaakt te blijven en te onderzoeken
of er niet een meer efficiënte manier

Gratis energieonderzoek
voor vijftal Aalsmeerders
Aalsmeer - Wethouder duurzaamheid Ulla Eurich heeft vijf Aalsmeerders blij gemaakt met een voucher voor een gratis energieonderzoek van hun woning. Drie inwoners kunnen een Energie Prestatie Advies (EPA) laten uitvoeren en
twee huiseigenaren kunnen dit najaar een warmtescan van hun woning laten maken. Tijdens de energiemarkt kon iedere bezoeker meedingen naar een gratis EPA of een
gratis Warmtescan. Uit de meer dan
100 inzendingen zijn de formulieren
van vijf winnaars getrokken. Voor
het EPA zijn dat de heren J. Breugem en J. Eveleens en mevrouw P.
Marjot. Voor de Warmtescan zijn
dat de heer Hoekstra en de familie Noordam. Het echtpaar Breugem
en de dames Hoekstra en Noordam ontvingen in aanwezigheid van
de heer Bjorn Mom van Greenfocus, die het Energie Prestatie Advies gaat uitvoeren, de prijs uit handen van wethouder Ulla Eurich. De
warmtescan wordt uitgevoerd door
Rekon BV. De heer Eveleens en mevrouw P. Marjot konden niet aanwezig zijn. Zij krijgen de voucher toegestuurd.

van samenwerken te bedenken is.
Uiterlijk bij de begroting 2012 te komen met een voorstel over de projectstructuur van Greenport wordt
ook nog genoemd. De gemeenteraad het voorstel voor te leggen ter
besluitvorming en bekrachtiging
van de deelname in de Greenport
en dat de inzet van ambtelijke capaciteit de juiste structuur is om aangehaakt te blijven en het gevraagde
budget te verminderen tot de kosten
van extra inzet personeel tot 1 Fte en
hiermee de doelen te bereiken die
met deze inzet wordt beoogd. Tot
slot nog voor extra benodigde middelen met betrekking tot de voorbereiding, onderzoek en investeringen
voor projecten daarvoor incidenteel
krediet aan te vragen. Naast de indieners schaarde ook de VVD-fractie zich achter het amendement.

CDA wil containerwoningen
voor jongeren in Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de bespreking
van de Woonvisie in de gemeenteraad OP 16 juli heeft het CDA zich
sterk gemaakt voor een proef met
containerwoningen in Aalsmeer
voor jongeren. Dirk van Willegen,
woordvoerder voor het CDA, riep
het College op tot ‘out-of-the-box’
denken en creatief te zijn in het oplossen van de schaarste aan woningen voor jongeren en starters in
Aalsmeer. In de Woonvisie onderschrijft het College de mening van
het CDA dat jongeren en starters in
Aalsmeer nauwelijks een kans maken op de woningmarkt. Met name alleenstaande starters ondervinden grote problemen door de strenge normen die banken stellen aan
het verstrekken van een hypotheek.
Voor een lening van 200.000 euro is
een inkomen nodig van 45.000 euro.
Er zijn weinig jongeren die dat verdienen. Dirk van Willegen bepleitte
dan ook dat de gemeente Aalsmeer

in samenspraak met Eigen Haard
zoekt naar mogelijkheden om alternatieve vormen te bedenken voor
jongeren- en starterswoningen.
Een door het CDA ingediende motie waarin het College wordt opgeroepen om voor de begroting 2012
(november van dit jaar) met een
voorstel te komen kreeg dan ook de
steun van de hele gemeenteraad.
Het CDA had ook haar twijfels over
het bouwen in het middensegment
om de doorstroming te bevorderen.
“Het CDA is van mening dat het verleden heeft laten zien dat het doorstromingsbeleid is mislukt. Het CDA
ziet liever dat er gebouwd wordt
voor doelgroepen, zoals starters en
senioren”, aldus Dirk van Willegen in
de gemeenteraad. Ondanks het feit
dat er volgens het College voldoende huurwoningen zijn in de sociale sector, constateert het CDA dat
er nog steeds een grote behoefte is
naar sociale huurwoningen.

Brandweer bevrijdt bestuurster

Bomen op auto’s gewaaid
Uithoorn - Op donderdagavond 14
juli rond half zeven in de avond is op
de Zijdelweg een boom omgewaaid
door de harde wind en terecht gekomen op een passerende auto. De
brandweer heeft de boom, die het
voertuig zwaar beschadigd heeft, in
stukken gezaagd. Hierna werd het
dak van de auto geknipt, zodat de
vrouwelijke bestuurster bevrijd kon
worden. De bestuurster is daarna
opgevangen door de hulpdiensten.
De vrouw heeft wonderwel alleen
lichte verwondingen opgelopen. Het
verkeer op de Zijdelweg is geruime tijd gestremd geweest. Naast de
brandweer hebben ook de ambulancedienst en de politie assistentie
verleend. Het goed functioneren en
samenwerking van de verschillende
hulpdiensten dwong respect bij kijkers. Een complimentje waard!

Steun gemeente
voor Sint Jan

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is voornemens een eenmalige bijdrage van 7.500 euro toe te kennen
aan het kerkbestuur van de R.K. Parochie H. Joannes Geboorte in Ku-

Op donderdagmiddag rond kwart
voor vijf zijn in Aalsmeer, op de
Stommeerkade, ook twee bomen
door de harde wind omgewaaid.
Takken van de bomen zijn op twee
auto’s terecht gekomen. De schade aan de voertuigen valt mee. Er
hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. De brandweer
heeft de bomen en takken verwijderd. Foto: Ronald van Doorn.

delstaart voor de restauratie van de
toren en de voorgevel. Het kerkgebouw is enkele jaren geleden aangewezen als gemeentelijk monument en beeldbepalend voor het
dorpsbeeld van Kudelstaart. Tijdens
het wekelijkse overleg hebben burgemeester en wethouders op 19 juli hiertoe besloten.

Moddergooier trekt bekijks!
Kudelstaart - Op vrijdag 15 juli
rond half tien in de avond hebben
de hulpdiensten hun handen vol gehad aan een man die onder invloed
van alcohol in een sloot nabij de Herenweg was gaan staan. De brandweer rukte uit, de ambulancedienst
kwam ter plaatse, evenals agenten probeerden de man op het droge te krijgen. De verwarde man wilde echter het water helemaal niet

uit en begon met modder te gooien. Uiteindelijk is het gelukt om de
modder gooiende man uit het water
te trekken. De politie heeft de man,
van buitenlandse afkomst, geboeid.
Per ambulance is hij naar het ziekenhuis vervoerd. Het incident trok
veel bekijks. Als de man om aandacht wilde vragen, is dat zeker gelukt.
Foto Ronald van Doorn

Brochure boordevol informatie

Eerste exemplaar nieuwsblad wijk Stommeer
Aalsmeer - Het is inmiddels vijf
jaar geleden dat Wijkraad Stommeer met eigen wijknieuws naar
buiten kwam. Afgelopen woensdag
overhandigden twee bestuursleden
van de wijkraad het eerste exemplaar van Wijknieuws Stommeer aan
wethouder Gertjan van der Hoeven.
Dit handige informatieboekje staat
boordevol informatie voor de bewoners van de wijk. Naast het voorstellen van de wijkraad, presenteren Vita Welzijn en Advies, woningbouwvereniging Eigen Haard en kringloopwinkel Dorcas zich. Boeiend
is het onderwerp ‘Stommeer in beweging’, dat gaat over de verschillende bouwplannen in de wijk. Interessant vanwege zijn persoonlijke
kijk op de wijk is het interview met
Ben de bandenman, inwoner van de
Stommeer.
Wethouder Gertjan van der Hoe-

ven is blij met het initiatief: “De
wijkraad heeft veel werk verzet en
gezorgd voor een prachtig glossy Wijknieuws met veel informatie.
Echt iets om trots op te zijn.” Greet
Vaneman en Rob Lutgerhorst van
de wijkraad Stommeer beamen dat,
maar ze merken daarbij op dat het
door de hulp en expertise van Stommeerbewoonster Ilka van Houwelingen is gelukt, deze nieuwsbrief uit
te brengen. De komende tijd zullen leden van de wijkraad en vrijwilligers het Wijknieuws verspreiden, zo zeggen beide bestuursleden. “Met deze nieuwsbrief streven
wij ernaar om de samenhang in de
wijk te bevorderen”, aldus de waarnemend voorzitter van de wijkraad,
Rob Lutgerhorst. Hij besluit: “Verder
is het van belang dat de vacatures
in het bestuur van de wijkraad opgevuld worden.”

Nut advies en warmtescan
Een EPA (Energie Prestatie Advies)
wordt ook wel energielabel voor woningen genoemd. Bij het opstellen
van het Energielabel voor woningen wordt nagegaan waar nog op
energie bespaard kan worden, bijvoorbeeld met maatregelen als dubbelglas, een hoogrendementsketel,
spouwisolatie of vloer- of dakisolatie. De energieadviseur rekent daarbij voor wat die maatregelen kosten, wat ze besparen aan gas en
elektra en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend. De woningeigenaar kan dan
zelf de afweging maken de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Een warmtescan wordt uitgevoerd als de buitentemperatuur laag
is. Een infrarood camera maakt een

warmtebeeld van de voorgevel en
laat zien waar het huis warmte ‘lekt’.
Een energieadviseur zet vervolgens
voor de eigenaar alle mogelijke isolatiemaatregelen op een rijtje.
Duurzaamheidlening
Wethouder Ulla Eurich: ”De gemeente Aalsmeer heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan met
energiebesparing als speerpunt.
Rendabele energiebesparing bij
huishoudens levert niet alleen een
grote bijdrage aan onze klimaatambitie, maar ook aan het betaalbaar
houden van de energierekening. Wij
proberen bewoners en bedrijven te
stimuleren zelf energiebesparende maatregelen te treffen. Meten
is weten, en dat kan met het Energie Prestatie Advies en de warmtescan die wij in de komende jaren veelvuldig zullen gaan inzetten.
Ik ben blij dat wij nu vijf Aalsmeerders een gratis energie onderzoek
mogen aanbieden. Ik ben heel erg
benieuwd naar hun ervaringen. Kan
het energieverbruik in hun woning
verminderd worden? Welke maatregelen moeten daarvoor getroffen
worden? En gaan ze dat ook doen?“
Om huiseigenaren in de gemeente
Aalsmeer financieel te ondersteunen bij het verbeteren van de energieprestatie van hun woning, heeft
de gemeente de duurzaamheidlening in het leven geroepen. Particuliere woningeigenaren kunnen in
aanmerking komen voor een lening
van minimaal 2.500 euro en maximaal 15.000 euro. Zij lenen dit bedrag de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een lage rente. De aflossingen worden vervolgens weer
ingezet voor nieuwe leningen. Zo
blijft er steeds geld beschikbaar om
huiseigenaren te helpen hun energiemaatregelen te financieren.
Meer informatie over de duurzaamheidlening en een aanvraagformulier zijn te vinden op de website
www.aalsmeer.nl.

Van links naar rechts: mevrouw Hoekstra, Nikki, mevrouw Noordam, de
heren J. Breugem en Björn Mom van GreenFocus , mevrouw Breugem en
wethouder Ulla Eurich.

Nota van uitgangspunten vastgesteld

Eerste stappen voor nieuwe
bestemming Schinkelpolder
Aalsmeer - Voor de Schinkelpolder
heeft het college van B&W de eerste stappen gezet om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Er is nu
eerst een Nota van Uitgangspunten
vastgesteld, waarover de gemeenteraad naar verwachting in september
een besluit neemt. De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan
naar de Schinkelpolder. Daarbij is
gekeken naar de verleende vergunningen en de huidige situatie. Ook is
onderzocht welk beleid Rijk, provincie en gemeente de afgelopen jaren
hebben gevoerd voor dit gebied ten
aanzien van glastuinbouw. Op basis
van deze onderzoeken is in de Nota
van Uitgangspunten het toekomstperspectief beschreven. Als de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kan
een nieuw bestemmingsplan geschreven worden. De Nota stelt voor
om de huidige legale situaties positief te bestemmen in het nieuwe bestemmingsplan. Er dient daarbij vol-

daan te worden aan de wetgeving
voor milieu, geluid en externe veiligheid. Hiernaar wordt nog onderzoek gedaan. Als de gemeenteraad
van Aalsmeer met de uitgangspunten instemt, betekent dit dat de woningen in het lint langs de Oosteinderweg in principe bestemd zullen
worden als burgerwoningen. De bedrijven achter het lint zullen per geval beoordeeld worden, om te zien
of ze qua milieuwetgeving positief bestemd kunnen worden. De
Noordrand van het gebied, de Mr.
Jac. Takkade, zal de huidige bebouwing behouden en verder worden
bestemd als natuurgebied. In het
middengebied is ruimte voor (glas)
tuinbouwbedrijven, waarbij een brede definitie van tuinbouw wordt gekozen. Als de Nota door de raad
wordt vastgesteld, wordt een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Naar verwachting
wordt dit bestemmingsplan in 2012
vastgesteld.

Botsing fietser
met alcohol op

1 Rijverbod na
alcoholcontrole

Aalsmeer - Op zaterdag 16 juli
rond kwart over elf in de avond is
een 18 jarige fietser uit Aalsmeer tegen een auto gereden op de hoek
Dreef met de Roerdomplaan. De
fietser bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Het ademanalyseapparaat in het politiebureau stokte
bij 595 Ugl. Er is proces-verbaal opgemaakt. De bestuurder van de auto, een 60 jarige Uithoornaar, kwam
met de schrik vrij. De auto liep lichte schade op.

Aalsmeer - Op vrijdag 15 juli tussen half acht en negen uur in de
avond is een alcoholcontrole gehouden op de Oosteinderweg. In
totaal is aan 75 automobilisten gevraagd te blazen. Een bestuurder,
een 64 jarige Aalsmeerder, bleek te
diep in het alcoholglaasje gekeken
te hebben. Het ademanalyseapparaat in het politiebureau stokte bij
225 Ugl. De man heeft een rijverbod
van een uur gekregen en er is een
mini proces-verbaal uitgeschreven.

Opdracht fracties aan College

Leesvoorzieningen in wijken

Hoog transport door Ringvaart
Aalsmeer - Zondag 17 juli rond negen uur in de ochtend trok een hoog en
bijzonder transport door de Ringvaart. Een schip met enorme silo’s of waterreservoirs vaarde vanuit Schiphol-Oost richting Leimuiden. Inwoner Bob Neumeier was vroeg op en wist aan het einde van de Uiterweg dit bijzondere
transport op de foto te zetten.

Aalsmeer - In de motie ‘Leesvoorzieningen’, ingediend door de fracties van CDA en PACT Aalsmeer tijdens de raadsvergadering, wordt
opgemerkt dat het college in de
Lentenota aangeeft dat schoolgaande jeugd voldoende toegang
blijft hebben tot boeken, kennis en
informatie en om dit te bereiken
het niveau van dienstverlening richting basisscholen gelijk wil trekken.
Dit betekent dat elke basisschool
in de gemeente toegang zou moeten hebben tot een goed uitgeruste
gevarieerde schoolbibliotheek. Dit is
overigens de bevoegdheid van een
school zelf. Minder mobiele doelgroepen moeten tegelijkertijd, ondanks de sluiting van twee bibliotheekvestigingen gebruik kunnen
blijven maken van een leesvoorziening. In de kernen Kudelstaart
en Aalsmeer-Oost wonen of komen veel ouderen en minder mobiele doelgroepen in zorgwonin-

gen te wonen. Bij deze zorgwoningen zal een wijksteunpunt aanwezig zijn of gerealiseerd worden en
een dergelijke leesvoorziening zou
gerealiseerd kunnen worden in een
wijksteunpunt. In de motie wordt
het college opgeroepen in samenwerking met de scholen en Amstelland Bibliotheken er zorg voor
te dragen dat er, wanneer vanuit
de scholen de vraag komt, in iedere wijk een goed uitgeruste, gevarieerde schoolbibliotheek aanwezig
kan zijn. In de kernen Kudelstaart en
Aalsmeer-Oost moet gezorgd worden voor leesvoorziening voor ouderen en minder mobiele doelgroepen in de wijksteunpunten. Het college is gevraagd een en ander nader uit te werken en, inclusief financiële consequenties, en op korte termijn voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook de fracties van
AB en VVD schaarden zich achter
deze motie.
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Groothandel in bloemen en planten

Voor klein en zakelijk vervoer

VGB: Samenwerking veel
efficiënter in één gebouw

Nieuwe terminal Schiphol
Schiphol - De nieuwe General Aviation Terminal op Schiphol Oost is
11 juli in gebruik genomen. General Aviation (GA) is de internationale benaming voor privé- en zakenvluchten met vliegtuigen voor
maximaal 19 passagiers. Op Schiphol Oost worden jaarlijks ongeveer
4.500 businessjets afgehandeld. De
huidige GA Terminal is de afgelopen decennia gehuisvest in Gebouw 106. Dit gebouw is door ouderdom toe aan vervanging. Om aan
de markt- en kwaliteitsvraag van de
zakelijke jet-passagier te blijven voldoen heeft Schiphol Real Estate samen met VMX Architects een nieuwe terminal ontworpen. De nieuwe
terminal telt 6.000 vierkante meter
vloeroppervlak: 1.000 voor de terminal and lounges, 4.000 ruimte voor
kantoren en 1.000 vierkante meter voor parkeren. De terminal ligt
aan het platform, dat specifiek gebruik wordt door kleine vliegtuigen.
De terminal is multifunctioneel: Het
heeft zowel afhandelingsruimte als
kantoren. Gebruiksvriendelijkheid
en gastvrijheid staan bij de inrichting voorop. De belangrijkste gebruikers van de terminal zijn de afhandelmaatschappijen KLM, Aviapartner en Jetsupport. De kantoorruimte is inmiddels voor 50 procent
verhuurd aan andere partijen waaronder Jet Netherlands, Nayak vliegtuigbeheer en -onderhoud, Aerdynamics en Solid Air.
Duurzaam
Het gebouw is op duurzame wijze
ontwikkeld. Zo is er aanwezigheidsdetectie voor zowel de verlichting
als de ventilatie, extra isolatie in de

gevels, lage temperatuursverwarming, daglichtdetectie ten behoeve van de verlichting en zijn er verschillende andere energiebesparende maatregelen getroffen.
Architectuur
De General Aviation Terminal is bijzonder architectonisch vormgegeven. De gevel van de terminal bestaat uit zilverkleurige panelen en
veel glas. Aan de platform zijde verfraait een twaalf meter lange magentagekleurde luifel het geheel.
Het interieur van de nieuwe terminal
is modern en past bij de uitstraling
van het gebouw: efficiënt, uitnodigend en vernieuwend en tegelijkertijd stijlvol en duurzaam. Deze uitstraling is ook merkbaar in de parkeergarage, bij de afhandeling en in
de kantoren.
De natuurstenen vloer bestaat uit
driehoekige tegels. De witte, grijze
en zwarte tegels zijn zo gelegd dat
er een Oudhollands windmolen patroon ontstaat.
Schiphol Oost
Schiphol Oost is de bakermat van
Schiphol. Vanaf 1916 tot aan de
opening van het huidige Schiphol
Centrum in 1967, vonden hier alle luchtvaartactiviteiten op Schiphol
Oost plaats.
Nog steeds is Schiphol Oost een belangrijk onderdeel van de luchthaven. Hier zijn de hangars gevestigd,
de Luchtverkeersleiding Nederland
en diverse bedrijven zoals Martinair,
transavia.com en Bombardier. Het is
ook de locatie waar nog steeds het
kleinere vliegverkeer, General Aviation, wordt afgehandeld.

Familie Blommestijn verrast met cheque

5000ste Renault Scénic bij
Nieuwendijk ‘over toonbank’
Aalsmeer - De Renault Scénic is al
jarenlang een succesnummer. Onlangs ging het 5.000ste exemplaar
van dit populaire model bij Renault
Nieuwendijk ‘over de toonbank’. Natuurlijk werd deze mijlpaal geaccentueerd met een feestelijk tintje. De
5.000ste Renault Scénic werd aan
de heer en mevrouw Blommestijn
uit Aalsmeer afgeleverd. Dit feestelijke feit werd bekroond met een accessoires cheque van 500 euro, welke officieel aan de familie is overhandigd. Het echtpaar was blij verrast en gaf aan wel raad te weten
met de cheque. Een trekhaak en
een fietsendrager staan hoog op
hun lijstje.

Al sinds de introductie in 1998, is
de Renault Scénic een geliefde auto. Sindsdien zijn er diverse facelifts
en modelwijzigingen geweest. Om
de concurrentie voor te blijven heeft
Renault in 2009 de derde generatie Scénic geïntroduceerd die direct weer een verkooptopper werd.
Renault steekt veel energie in de
ontwikkeling van milieuvriendelijke motoren. Dat bewijst de nieuwe
dCi 130 motor, die nu in de Scénic
en Grand Scénic verkrijgbaar is. Deze dieselmotor zorgt ervoor dat zowel de Scénic en de Grand Scénic
in het gunstige bijtellingstarief van
20 procent vallen en een energielabel A hebben.

Piet en Elsbeth Huis:
Promotie van de
Westeinderplassen
belangrijk!
Aalsmeer - Familie Huis, Piet en
Elsbeth met hun twee kinderen Sander en Vincent, zijn sinds 2002 de eigenaar van Piet Huis Jachthavenbedrijf. Piet en Elsbeth runnen het bedrijf met z’n tweeën. De jachthaven
is gesitueerd aan de Uiterweg met
een directe verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeer en
de Westeinderplassen. Een prachtig groengebied met volop recreatie voor zowel grote als kleine schepen, motor- of zeilboten. De jachthaven biedt zomer- en winterstalling voor boten en kenmerkt zich
door zorgvuldige stalling, een goed
onderhouden terrein met mooie
groenvoorzieningen, klantvriendelijk met een strikte beleidsvoering.
Sinds een aantal jaren is Elsbeth
als secretaris actief in het bestuur
van de stichting Aalsmeer Westeinder Promotie. Zij zet zich als bestuurslid, samen met de andere leden, volop in voor de watersport en
het ondernemen op dit gebied. Elsbeth is daarom ook afgevaardigde
voor de stichting Aalsmeer Westeinder Promotie in de Ondernemers
Vereniging Aalsmeer. De stichting
heeft al goede resultaten bereikt
en de laatste handreiking die naar
de gemeente is gegaan is de brochure ‘Wenkend Perspectief Watersport Aalsmeer’, die is aangeboden
door de jachthavens. Deze brochure
is tot stand gekomen als vervolg op
het document ‘Toekomstvisie jachthavens’. Het is een ambitieuze denkrichting, die ook vanuit economisch

oogpunt van belang kan zijn voor
Aalsmeer. Ook om het nog vrij nieuwe evenement, de Westeinderhavendag op 3 september, tot een succes en traditie te maken, zetten Piet
en Elsbeth zich in. Dit keer wordt
de Westeinderhavendag gehouden
bij Jachthaven Drijfhuis aan de Uiterweg. Het wordt weer een leuke
beurs met allerlei activiteiten, waaronder ook een mooie vlootschouw
van alle soorten Verhoef boten die
in de afgelopen 25 jaren zijn gebouwd. Piet en Elsbeth proberen
zich namens de jachthavens ook in
te zetten voor het onverantwoord en
te hard varen. Zo is een spandoek
gemaakt met de tekst: Varen doe je
samen, Wees geen brokkenpiloot.
Met name op de Ringvaart namelijk
wordt best vaak flink gas gegeven
door speedboten. De hoge golven,
die ontstaan, beschadigen bootjes
die aan de kant liggen en beschoeiingen van eilanden en bij jachthavens. De jachthavens hebben het
niet gemakkelijk, zowel vanuit planologisch en milieutechnisch oogpunt, als ook door oneerlijke concurrentie en verrommeling in het
gebied. Echter door bundeling van
krachten op een aantal punten, blijft
het ondernemen de moeite waard,
zo vinden Piet en Elsbeth Huis. Hun
motto tot slot: Het is en blijft belangrijk en het waard om Aalsmeer en
de Westeinderplassen als prachtig
watersportgebied te promoten! Kijk
voor meer informatie op www.beleefaalsmeer.nl.

Stresstest: Rabobank solide!
Aalsmeer - Vrijdag 15 juli zijn de
uitkomsten bekend geworden van
de door de Europese Banken Autoriteit (EBA) uitgevoerde stresstest voor banken. De Rabobank
komt, zoals verwacht, solide uit de
test. Het kernvermogen van de Rabobank was eind december 2010
12,6%. Uit de stresstest blijkt dat in
het meest ongunstige scenario het
kernvermogen van de Rabobank
per eind 2012 nog altijd op een solide 10,8% uit zou komen. Dat is meer
dan tweemaal de eis die nodig is om
de stresstest te halen. De maatstaf
waarmee banken zijn beoordeeld is
de relatieve hoogte van het zogenoemde kernvermogen. Om te slagen voor de stresstest is per eind
2012 een kernvermogen vereist van
minimaal 5% van de risico gewogen
activa.
Gezien de goede kapitaalpositie van
de bank is deze uitkomst niet verwonderlijk. Die sterke kapitaalpositie is ook één van de belangrijkste
pijlers onder de hoge kredietwaardigheid die de Rabobank wordt toegekend. De Rabobank was één van

de banken die zijn onderworpen
aan de stresstest 2011 van de Europese Banken Autoriteit (EBA). Deze
test is door de EBA uitgevoerd in samenwerking met De Nederlandsche
Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Commissie (EC) en de European Systemic Risk Board (ESRB). In de stresstest werden 90 banken beoordeeld
die samen goed zijn voor 65 procent
van het totale bancaire systeem binnen de Europese Unie. Eén van de
onderdelen die bij de stresstest is
meegenomen, is de blootstelling
van de banken aan de perifere landen van de Eurozone. Zoals al eerder is bekendgemaakt, is de blootstelling van de Rabobank aan de
perifere Eurolanden beperkt. Per
eind juni bedraagt de blootstelling
aan Griekenland 240 miljoen euro
en aan Portugal 19 miljoen euro. De
stresstest is uitgevoerd op basis van
door de ECB voorgeschreven scenario’s en door EBA voorgeschreven methodologieën. De uitkomsten
hiervan kunnen niet als een prognose worden beschouwd.

Bundelen
Het komt er op neer dat voor de
beste resultaten bedrijven hun processen moeten bundelen in een volledig op de maat van het concept
gebouwd pand met diverse verdiepingen, waardoor de grond efficiënter wordt gebruikt: meer vloeroppervlakte op dezelfde kavel. In het
gebouw worden onder meer goe-

Locatie nog niet bekend
Per saldo zou een conventioneel effectief vloeroppervlak van 182.000
vierkante meter terug te brengen
zijn tot 50.000 vierkante meter in
hoogbouw. De bouwkosten gaan
dan, afhankelijk van de locatie, volgens berekeningen van de onderzoekers met tweederde tot bijna
driekwart omlaag en de processen worden goedkoper door high
tech oplossingen. Het project is uitgevoerd met subsidie van het Productschap Tuinbouw. De VGB is de
brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en
planten. Haar leden vertegenwoordigen 65 procent van de omzet in
die bedrijfstak.

Dirk-Jan Zethof overhandigt wielrennersshirt van Alpe d’Huzes aan Dirk van
Zoolingen van Wittebol Wijn.

Wijnactie voor Alpe d’Huzes
levert 6000,- voor KWF op!

Samenwerking VGB en LTO
Groeiservice in innovatie
ren beter te faciliteren is besloten te
gaan samenwerken in de innovatiegerichte activiteiten van beide brancheorganisaties. De gezamenlijk
e programma’s zijn vooral gericht
op ICT en logistiek in de keten en
marktinnovatie. In het kader van de
ICT worden naar verwachting vooral projecten opgezet ter verbetering
van de traceerbaarheid en kwaliteit
van producten, naast die op het gebied van standaardisering.
Voor marktinnovatie denken de beide partijen onder meer aan product- en conceptontwikkeling, met
inbreng van zowel producenten als
handelaren. “Wij zijn overtuigd geraakt van de noodzaak van samenwerking en moeten voorkomen dat
productie en handel afzonderlijk
met projecten rond dezelfde thema’s bezig zijn”, zegt Anton Bril, manager van VGB Trade Services. “Wij
willen gezamenlijk optrekken om de
kansen voor innovatie in de gehele
sector te benutten.”

Holland Naaldwijk. “Daar waren we
eigenlijk net te laat om het clusterconcept optimaal in collectieve gebouwen door te voeren, omdat bedrijven hun bouwplannen al hadden
uitgevoerd of daarmee bezig waren,” zegt Paul van der Zweep, die
namens de VGB bij het project i-CTL
(intelligent Centre for Trade and Logistics) is betrokken.

derenstromen gebundeld, processen geïntegreerd en aan- en afvoer
strikt gescheiden, zodat die elkaar
niet kruisen. Daarnaast wordt sterk
op energie bespaard, onder andere
door de bij koeling voor bloemen vrij
komende warmte te benutten voor
verwarming van planten op hogere verdiepingen. Uit een op het concept losgelaten rekenmodel blijkt
dat in een i-CTL gebouw in de ideale situatie per vierkante meter vloeroppervlak jaarlijks 10.000 euro omzet is te behalen, tegenover 2.700
euro in een conventioneel bedrijfspand, met in principe één bouwlaag
voor de operationele processen. Behalve bouw- en grondkosten dalen
ook de personeelskosten. Dit laatste
vooral door tijdwinst. Daar staat wel
een door stijgende efficiency royaal te compenseren toename van de
mechanisatiekosten tegenover.

“Actie in 2012 zeker herhalen”

Projecten tuinders en handelaren

Aalsmeer - LTO Groeiservice Innovatie en VGB Trade Service, het projectbureau van de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten, gaan samenwerken. Zij verkennen de mogelijkheden van ketenbrede innovatieprojecten voor tuinders en handelaren.
Het doel is concrete resultaten op
te leveren voor ondernemers, waarmee de sector als geheel wordt versterkt. Zowel LTO Groeiservice als
VGB Trade Service is actief in het
stimuleren en begeleiden van ondernemers met innovatie ideeën
in de eigen branche. Beide hebben een track record opgebouwd in
het tot succes brengen van innovatieprojecten. In beide branches bestaat volgens de bureaus toenemende behoefte aan advies en begeleiding van ideeën en projecten die logistiek- of marktgericht zijn en kan
daarbij samenwerking in de keten
tot een beter resultaat en en grotere
impact kan leiden. Om samenwerking tussen tuinders en handela-

Aalsmeer - Anders werken en bouwen kan de groothandel in bloemen en planten veel economische
en maatschappelijke winst opleveren. Dat blijkt uit een in opdracht
van brancheorganisatie VGB door
bureau Kenlog BV verrichte studie
naar het ideale handelsgebouw van
de toekomst. Efficiency en duurzaamheid zijn volgens de VGB (Vereniging van Groothandelaren in
Bloemkwekerijprodukten) sterk te
verbeteren door samenwerking van
ketenpartners, optimaal gebruik
van bestaande technologie, zoals
bij mechanisering en automatisering van de logistiek, en hoogbouw
in plaats van de conventionele ene
bouwlaag. Het door Kenlog ontwikkelde concept is in feite een vervolg
op het cluster van plantenexporteurs op het bedrijventerrein Tradepark Westland bij de veiling Flora-

Gelukkige winnaar Fiqas
loterij naar Maastricht
Aalsmeer - Begin deze maand vond de trekking plaats van de winnende lotnummers uit de grote loterij van handbalvereniging Fiqas Aalsmeer. Winnaar
van één van de hoofdprijzen is Eus Idzerda, die een reischeque in ontvangst
mocht nemen. Het is een cheque die recht geeft op een lang weekend, dus
twee overnachtingen, in vier-sterren hotel L’Empereur in Maastricht, in een deluxe kamer, inclusief ontbijtbuffet.

Aalsmeer - Vanaf half 5 in de vroege en koude ochtend van 9 juni zijn
4300 deelnemers zo vaak mogelijk
de beroemde Alpe d’Huez op gefietst om geld op te halen voor KWF
Kankerbestrijding. Onder de deelnemers ook een groep Aalsmeerders die verschillende acties op
touw hebben gezet om zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen.
Dirk-Jan Zethof heeft namens het
team van ICT Dienstverlener Atos
Origin de handen ineen geslagen
met slijterij en wijnhandel Wittebol
om een speciale Alpe d’HuZes wijn
te lanceren.
Het wensenlijstje was simpel: Goede kwaliteit, minimale kosten, en de
mogelijkheid om regelmatig bij te
kunnen bestellen. Uitverkocht raken
is immers zonde van de gemiste opbrengst voor KWF, en een te grote
voorraad drukt de winst juist weer.
Dirk van Zoolingen van slijterij en
wijnhandel Wittebol reageerde direct positief op dit initiatief en heeft
belangeloos gezorgd voor de levering van rosé, rode en witte wijn. Al-

le drie wijnen, die al jaren goed door
Wittebol worden verkocht, maar
voorzien zijn van speciaal ontworpen Alpe d’HuZes etiketten waardoor ze een geheel eigen gezicht
hebben gekregen. Begin april is de
verkoop gestart. Er werd uitgegaan
van de verkoop van zo’n 1000 flessen. Die inschatting bleek al snel te
laag en bij de afsluiting van de actie op 1 juli waren liefst 2500 flessen verkocht. De opbrengst van deze actie bedraagt ruim 6000 euro
waarmee een mooie bijdrage is geleverd aan de tussenstand van ruim
20 miljoen euro.
Atos Origin was goed te spreken
over de samenwerking met Wittebol. “Wij hebben op vier vestigingen
verspreid door het land een aantal verkoopdagen georganiseerd.
De mond op mond reclame zorgde daarna voor veel nabestellingen. Dat betekende ook de nodige
uurtjes etiketten plakken, maar dat
hadden we er graag voor over. Wat
ons betreft gaan we de actie in 2012
herhalen.”
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Roos voor medemenselijkheid
als je Ride for the Roses fietst
Aalsmeer - Piet van Dongen heeft
samen met Thijs Planken, de routes
uitgezet voor de Ride for the Roses.
Stichting Aalsmeer Fietst voorzitter
Jan van Zwieten sprak met de oud
wielrenner thuis. “Nou, die 25 en 50
km dat ging wel”, begint Van Dongen zijn verhaal. “Hierbij moet je
vooral zorgen dat het rustige en veilige wegen en fietspaden zijn. Het
moet een rit zijn langs mooie plekjes. Er moet gelegenheid zijn om af
en toe te rusten, een foto te maken, kopje thee of koffie te drinken
of een ijsje kunnen eten. Het is een
toertocht voor jong en oud. Geoefend en ongeoefend. Je kan starten
tussen 11.00 en 12.00 uur starten
en als je dan ‘s middags om 16.00
uur weer in de veiling arriveert en
je prijs ontvangt moeten ze kunnen
zeggen: Mooie tocht, leuke dag en
voor een goed doel.”

Zomerschaken

Huup Joosten verdedigt
koppositie met verve
Aalsmeer - In de vijfde ronde van
de zomercompetitie van Schaakclub Aalsmeer stond de topper
tussen koploper Huup Joosten en
naaste achtervolger en clubkampioen Joran Donkers op het programma. Met zijn tweede clubkampioenschap net op zak dachten velen
dat Joran de beste kansen had. Dit
leek ook zo, want in de eerste partij speelde Joran sterk en dwong hij
een goed eindspel af. Zo goed, dat
het voor Huup niet meer te verdedigen was en Joran de eerste punten pakte. In de tweede partij herstelde Huup echter en was hij degene die de betere stelling en uiteindelijk de winst pakte. Dankzij de-

ze 2-2 blijft Huup koploper. De zomer duurt echter nog lang en er is
nog van alles mogelijk. Jan van der
Laarse blijft zich in de tussentijd
handhaven in de kopgroep. Dit keer
wist hij in een driemansje van Tom
van der Zee te winnen en hield hij
voorzitter Clemens Koster op gelijke
spel. Uitslagen vijfde ronde zomercompetitie: H. Joosten – J. Donkers
2-2, J. van der Laarse – C. Koster
1-1, T. van der Zee – J. van der Laarse 0-2, C. Koster – T. van der Zee
0-2, A. Spaargaren – B. Broere 1-3,
L. Buis – A. Kraaij 2-2, H. van Leeuwen – J. van Willigen 3-1, G. Harting – A. Wasei 4-0, C. Verburg – V.
Jongkind 0-4.

Tennisvereniging Kudelstaart

Knooppunten
De ex-bloemenkweker en ex-wielrenner vervolgt: “De 100 kilometer Cyclo Tour is een ander verhaal.
Daar doen 6000 wielrenners aan
mee. Dat zijn er een heleboel. Die
vertrekken in groepen van 250 personen. Dat zijn 24 pelotons. Daar
rijdt een motorrijder voor en achter. Tussen de groepen zit een ruimte van 25 tot 50 meter. Dat is 40 minuten alleen maar fietsers. Ze rijden
over brede- en provinciale wegen,
zoals de bijvoorbeeld N201. Deze
wegen worden afgezet. De groepen
rijden in een gesloten peloton. De
gemiddelde snelheid ligt tussen de
25 en 28 kilometer per uur. We hadden een mooie route uitgezet richting Noordwijk. Dan passeer je de
spoorlijn Haarlem richting Leiden.
Dat kon dus niet. We moesten zorgen dat we voor de rails bleven. Dat
zijn factoren waar je rekening mee
moet houden. Bij Aalsmeer heb je
de brug over de Ringvaart, ook zo’n
heerlijk knooppunt met veel verkeer.

Die wordt dan tijdelijk afgesloten.
Het zou veiliger en verkeerstechnisch beter zijn als we door de nieuwe tunnel zouden gaan. Maar dat
mag niet. 4 September is de Haarlemmermeer Run, met onder andere
een halve marathon. Die wordt gehouden om en in Hoofddorp. Daar
moesten we ook niet komen. Op de
dijk bij Vijfhuizen staan verkeersremmende bloembakken en rubberdrijfvlakken. Deze worden tijdelijk verwijderd. Dit probleem is er
ook tussen Uithoorn en Nes aan de
Amstel, worden ook tijdelijk weggehaald. Trouwens de wethouder
van de Haarlemmermeer heeft ons
verschrikkelijk goed geholpen met
de invulling van de route. We starten vanuit de veiling Aalsmeer om
Schiphol heen, naar Vijfhuizen, Hillegom, Leimuiden, Ter Aar, Amstelveen terug naar Aalsmeer. Dat is de
100 kilometer route. In Nieuw-Vennep is ook een fietsclub, De Wokke.
Daar worden nu al acties georganiseerd om geld bijeen te halen voor
de Ride for the Roses. Fanfare en
andere muziekverenigingen doen
actief mee om er een spektakel van
te maken. Ik denk dat we in de Vennep wel rustig aan fietsen.”

wielrenners, mooi man. De Lingewaard heeft het wielerevenement
het jaar daarop georganiseerd, vorig jaar was het in Venlo en nu bij
ons in Aalsmeer.” De ex-wielrenner
zit ook in het bestuur van Aalsmeer
Fietst. “Kijk in Aalsmeer zijn verschillende fietsgroepen, schaatsgroepen, triathlongroepen, individuele fietsers, oud wielrenners en
noem maar op. Nu leek het ons een
leuk idee om met al die Aalsmeerders in één groep te fietsen, voor
het goede doel, tegen kanker. En
dat we na afloop, namens Aalsmeer,
een groot bedrag, kunnen overhan-

digen voor het KWF. Daarom willen
we graag dat alle Aalsmeerders inschrijven via www.Aalsmeerfietst.
nl”, besluit Van Dongen. Om mee te
doen met Aalsmeer Fietst dient 100
euro betaalt te worden. Dit bedrag
is inclusief een wielrennersshirt in
de kleuren van de Aalsmeerse vlag,
rood, groen en zwart. Voor verschillende mensen is de Ride for the Roses ook een emotionele rit. Ze rijden voor iemand die hen lief is. De
Ride for the Roses is geen wedstrijd
om prijzen. Maar een tourtocht met
voor iedere deelnemer aan de finish een roos. Een roos die symbool
staat voor andere waarde in het leven dan geld, medemenselijkheid
bijvoorbeeld. Kanker raakt iedereen.
Misschien dat daarom juist, in de
strijd tegen kanker, medemenselijkheid zo’n belangrijke rol speelt. Dus
doe mee. Meer informatie of aanmelden: www.aalsmeerfietst.nl.

Piet van Dongen: Routeplanner, vrijwilliger en fietser voor het goed doel, de
Ride for the Roses.

Aalsmeerders in één groep
Piet van Dongen heeft zelf de Ride al meerdere keren gereden. “De
eerste keer dat ik mee ging was
naar Goes. Dus hier vandaan op
zaterdag, op de fiets naar Goes in
Zeeland, dat is ongeveer 200 kilometer. Dat noemen ze de Pre Ride
for the Roses. Dat was een spektakel, dat wil je niet weten. Zondag is dan de Ride for the Roses,
die is 100 kilometer. ‘s Morgens zit
je dan met 3000 man/vrouw te ontbijten. Dat zijn dan onder andere
bedrijven teams, groep prominenten. Geweldig wat een happening.
Als je dan over de Zeelandbrug
fietst en om je heen kijkt, allemaal

Open dubbel start zaterdag

Trainingsstage in Duitsland

Kudelstaart - Dit jaar wordt door
tennisvereniging Kudelstaart al
weer voor de achttiende keer het
open dubbeltoernooi georganiseerd. Dit evenement vindt plaats
van zaterdag 23 tot en met zondag
31 juli op het tennispark aan de Bilderdammerweg 61. Gedurende 9
dagen zullen in de categorieën 3 tot
en met 8 de degens worden gekruist
op de weg vol hobbels richting finale. De wedstrijdcommissie heeft in
de loop der jaren over belangstelling voor dit toernooi nooit te klagen gehad, maar dit jaar werd een
record aantal van ruim zeshonderd
inschrijvingen ontvangen. Na uitvoerig overleg met de bondsgedelegeerde werd besloten om het aantal

Aalsmeer - De damesselectie van
FIQAS Aalsmeer heeft inmiddels vakantie. Ze starten de voorbereiding
op het nieuwe seizoen op dinsdag
2 augustus onder leiding van de
nieuwe trainer/coach Zoran Jovanovic en gaan dan drie keer in de
week trainen. Voor de competitie in
de Eerste Divisie begint in het weekend van 10 en 11 september staan
nog een serie oefenwedstrijden op
het programma, onder andere tijdens het FIQAS toernooi in het laatste weekend van augustus. Verder
gaan de dames op trainingsstage
naar Duitsland en nemen daar deel

personen terug te brengen tot ruim
vijfhonderd met als gevolg, dat een
groot aantal personen moest worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is uitloting beslist geen leuk
scenario, maar het was dit jaar helaas niet anders. Gedurende deze
periode is het altijd een drukte van
jewelste op het tennispark, waarbij men getuige kan zijn van uitstekende tennispartijen op diverse niveaus.
Daarnaast kan volop genoten worden van de inmiddels alom bekende natjes en droogjes. Kortom, genoeg ingrediënten, die het de moeite meer dan waard maken om een
bezoek te brengen aan dit oergezellige tennistoernooi

Stadwandelingen in Haarlem
Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli kan
deelgenomen worden aan de wandeling Haarlemse Hofjes. In deze wandeling neemt Hans Hulsbergen, stadsgids bij Het Gilde, bezoekers mee naar enkele van de vele hofjes die Haarlem rijk is en vertelt iets over de bezienswaardigheden die de groep onderweg tegenkomt. De wandeling start om 14.00
uur bij het Historisch Museum aan
Groot Heiligland 47 en duurt ongeveer anderhalf uur. Kosten zijn 3 euro per persoon. Op donderdag 28
juli wandelt stadsgids Han Leroi van
het Gilde van het monumentale station via een drietal hofjes en het Be-

gijnhof, langs Bakenessergracht en
Spaarne naar de historisch zo rijke,
Grote Markt. Hij gaat daarbij in op
religie en economie in de Gouden
Eeuw en de periodes daarna. Deze
wandeling start eveneens om 14.00
uur, startpunt is de kaartjeshal van
Station Haarlem, en duurt ook ongeveer anderhalf uur. Kosten zijn 3
euro per persoon.
Aanmelden voor beide wandelingen
is noodzakelijk en kan op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en tussen 18.00 en 19.30 uur via telefoonnummer 06-16410803 of per e-mail
gildewandelingen@gmail.com.

Sponsoractie levert 165,- voor kwf op

Ruim 320 deelnemers aan
zwem4daagse in Waterlelie
Aalsmeer - De zwem4daagse zit
er weer op in zwembad De Waterlelie. Ruim 320 kinderen en ouders,
grootouders en andere volwassenen
hebben hun best gedaan om zoveel
mogelijk aan hun gestelde doel te
beantwoorden. In samenwerking
met vele vrijwilligers van zwemclub
Oceanus werd de organisatie voor
dit jaarlijkse zwemevenement op
poten gezet.
Er werd gezwommen in beide diepe
baden van De Waterlelie en dat was
maar goed ook. De tien beschikbare banen om in te zwemmen waren hard nodig. Het was natuurlijk
een uitstekende week voor deelname aan de zwem4daagse, het warme weer nodigde uit tot een frisse
duik in het bad. Iedere avond was er
een leuke gadget te verdelen, zoals

kleurplaten en leuke ansichtkaarten
van de zwem4daagse. Na afloop van
de vierde keer zwemmen wachtte er
voor de deelnemers een mooie medaille, sommige mensen zwommen
zelfs al voor de 39e keer.
Voor de kinderen was er een extra
verrassing, zij mochten van het team
van de horeca een gratis ijsje op komen halen als extra beloning voor
hun prestatie. Volgend jaar is er zeker weer een zwem4daagse en deze
zal waarschijnlijk zijn van maandag
2 tot en met vrijdag 6 juli.
Hoewel slechts vier deelnemers van
de vierdaagse hun zwemprestatie lieten sponsoren door familie en
vrienden, kan toch een bedrag van
165 euro voor het goede doel, kwf,
overgemaakt worden.

Dames Fiqas op vakantie

Krakers in Kwakelse Tourhome
De Kwakel - Om de teleurstellende
voorspellingen maar zo snel mogelijk te vergeten, gingen enkele deelnemers aan het tourspel zaterdagmiddag maar een potje kaarten. Zij
speelden een afgeleide van klaverjassen, kraken. Zal de ME er straks
aan te pas moeten komen als het
Tourhome binnenkort gesloopt gaat
worden? Als het gesloopt gaat worden, want nog zo een week met regen en het Tourhome drijft vanzelf
van erf Vlasman af. De verzorger op
de donderdagavond stond met laarzen aan de kletsnatte renners op te
vangen. Ook Mira moest de voorspellingen eerst door de wringer
halen. Ondanks het slechte weer
wordt er hoog gescoord, de koploper heeft al bijna honderd punten! Debutant Jim Voorn voert al dik
een week de ranglijst aan, Jim vergrootte zijn voorsprong op de nummer twee Bertil Verhoef. De rest
van het peloton lijkt al te ver weg
van de gele trui te staan, maar Parijs is nog ver. Dat er zo hoog gescoord wordt, heeft waarschijnlijk te maken met het internet, daar
haalt de jeugd het laatste nieuws en
prognoses vandaan. Van de renners
die het van de krant moeten hebben staat niet verwonderlijk nestor
Co Vlasman bovenaan. Co staat inmiddels bij de kopmannen, dit haalt

broer Ton niet. Maar Ton moet zijn
laatste nieuws vanuit Frankrijk dan
ook via zijn postduiven verkrijgen.
Ria Verhoef is inmiddels de snelste
dame, zij leest de uitslag in de sterren. Bij de ploegen gaan de renners
van ‘De laatste lap’ fier aan de leiding, gevolg door ‘Het laatste rondje’ en ‘Het laatste avondmaal’. Heel
toepasselijk zal de afsluitende barbecue , op de Alpe d’ Huez-dag, in
het teken staan van deze laatst genoemde ploeg. In de strijd om de
rode lantaarn baarde Hans Hogerwerf opzien met een dagprijs, Hans
droeg daarmee de lantaarn over aan
Marc van Wees die vol aan de bak
zal moeten. Zo zal elke renner aan
dit Kwakelse tourspel wel een reden
hebben om in de laatste week toe
te slaan. Misschien is de gele of rode trui, het kopmanschap, de Pietje Verhoef-prijs of ploegenprijs in
de afsluitende week nog haalbaar.
Volop spanning en gezelligheid in
het verschiet, daar doet het slechte weer niets aan af. Gele trui: 1. Jim
Voorn
met 97 punten,
2. Bertil Verhoef met 93 punten en 3.
Wery Koeleman met 89 punten. Rode trui: 1. Jim Voorn met 22 punten,
2. Vincent Bartels met 20 punten en
3. Eric Zethof met 20 punten. Ploegen: 1. De laatste lap en 2. Het laatste avondmaal.

Triatlon zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Op zondag 28 augustus aanstaande wordt voor de 24e
keer de Triatlon Aalsmeer georganiseerd. Dit sportevenement trekt
elk jaar meer dan 400 deelnemers
uit de regio en ver daarbuiten. Met
drie verschillende startseries is Triatlon Aalsmeer een sportief spektakel voor jong en oud, topper en recreant. Iedereen kan bij de Triatlon
Aalsmeer genieten van zijn of haar
sportprestatie. Het succes van de
Triatlon staat of valt echter met de
inzet van 200 enthousiaste vrijwilligers. Voor het organiseren van een

omvangrijk evenement als een triatlon zijn heel wat handen nodig voor
het opbouwen of om de juiste richting van het parcours aan te geven.
Vrijwilligers worden op de wedstrijddag goed in de watten gelegd. Ze
ontvangen een lunchpakket en een
t-shirt en ze kunnen naderhand napraten bij de vrijwilligersbarbecue.
Op dinsdag 23 augustus vindt
een informatiebijeenkomst plaats
voor alle vrijwilligers. Kijk voor
meer informatie en aanmelding op
www.triathlonaalsmeer.nl.

aan de Internationaler Skoda-Frauen-Handballcup in Allensbach.
Er wordt nog iemand gezocht als
begeleidster van dames 2. Sharelle Maarse, Saskia Elenbaas, Sharon
Tier, Melanie Tulp, Mariska Barbiers
en Marjon Daggenvoorde maken
niet langer deel uit van de selectie. Nieuw bij de groep zijn Manon
v.d. Sar (keepster van Lotus), Roza en Teuntje Schaefers en Alyssa
Alings (afkomstig van VOC), Sharon
Raams (van Westsite), Lindy Neves
(keepster uit de A-jeugd) en Kelly
Hellinga, eveneens uit de eigen Ajeugd.

Alie wint bij ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van
harte welkom. Vanaf 14.00 uur worden de kaarten verdeeld. Het klaver-

jassen op 14 juli is gewonnen door
Alie van Weerdenburg met 5765 punten, gevolgd door Gemma van As met
5505 punten en Tinie Lindeman met
5075 punten. Bij het jokeren wist Gerard de Wit met 65 punten de hoogste eer te behalen. Op twee is Jan
Bon geëindigd met 202 punten.

P.V de Telegraaf Duivensport

John Midfond kampioen
Aalsmeer - Ondanks wat mindere
weersomstandigheden werden het
afgelopen weekend toch weer drie
wedvluchten gevlogen. Bij de jonge duiven was van de 678 ingekorfde duiven de snelste van de Comb.
v. Ackooy. Het was in het begin van
het seizoen nog wat aftasten, maar
nu gaat het weer als vanouds! Van
de jeugdleden was Danny van Leeuwen de snelste dus de stand bij de
jongens is nu 1-1.
De uitslag:
1 Comb. v. Ackooy
2 D. Baars
3 J. Kluinhaar en Dr.
4 J. v. Dijk
5 Comb. v. Leeuwen - v. Grieken
6 C. v. Vliet
7 Danny van Leeuwen
8 P. v.d. Meyden
9 J. Vijfhuizen
10 J. Nijenhuizen
11 Comb. Wiersma en Zn.
12 J. v. Duren
13 G. v.d. Bergen
14 A v.d. Wit
15 Th. v.d. Wit
16 A. Kok
17 M. de Block
18 Tim Rewijk
Van de midfondsvlucht Breuil naar

Clemont viel de snelste duif bij Bram
v.d. Wit.
Deze liefhebber speelt met weinig
duiven, maar zet dit seizoen regelmatig prachtige uitslagen neer. Het
midfond kampioenschap is gewonnen door John van Duren.
De uitslag:
1 A v.d. Wit
2 J. v. Duren
3 G. v.d. Bergen
4 Comb. v. Ackooy
5 Comb. v. Leeuwen - v. Grieken
6 Th. v.d. Wit
7 C. v. Vliet
8 J. Vijfhuizen
9 J. v. Dijk
10 J en P Spook
11 M. de Block
De uitslag van de overnachtvlucht
Mont de Marsan is
1 J. Kluinhaar en Dr.
2 J. v. Dijk
3 H. Spaargaren
4 J. Vijfhuizen
Tussenstand Ploegenklassement
1 A.A. Sloopwerken
9893 pnt
2 Bos-E Markt
9734 pnt
3 C. v. Vliet Holding
9616 pnt
4 Bosman Kassenbouw 8741 pnt
5 Oerlemans Confectie 8105 pnt
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Smakelijke musical groep
8 van De Wegwijzer

Staande ovatie musical-cast
van de Oosteinderschool

Aalsmeer - Op veel scholen is het
een traditie, de musical van groep
8. Ook op basisschool De Wegwijzer hebben de jongens en meiden van groep 8 hard geoefend en
na een generale repetitie op dinsdag en donderdag gingen ze afgelopen vrijdag voor het echie. De grote zaal was gevuld met ouders, andere familieleden en leerkrachten.
Zij kregen een fantastische voor-

Aalsmeer - Vrijdagavond hebben
de kinderen van de Oosteinderschool een prachtige musical ten
tonele gebracht. Alle ouders, opa
en oma’s, tantes, ooms, vrienden,
leerkrachten, en oud-leerkrachten
werden persoonlijk welkom geheten door de musical sterren. Met
een uitverkochte zaal en iedereen
in prachtige gala kleding kon musical NIZNO van start gaan. De vonken vlogen er van af. De jongens en
meiden van groep 8 van de Oosteinderschool hebben, onder leiding van juf Marloes, een gave musical neergezet. Na het slot volgde
spontaan een staande ovatie en minuten lang applaus voor de gehele cast. Daarna werden de kinderen
nog toegezongen door het team van
de Oosteinderschool. Directeur Marijke Könst sprak nog enkele mooie
woorden en iedereen kreeg een getuigschrift. Na het officiële gedeelte
kwamen alle ouders op het toneel.
Ook zij hadden een prachtig lied
geschreven voor de oudsten van de

stelling van de musical ‘Wat maak je
menu?’ te zien. Na afloop werd op
het schoolplein nog een tijd gezellig nagepraat. Nog drie dagen naar
school en dan is het echt afgelopen
met de basisschooltijd van Chris,
Bart, Lian, Ruben, Joost, Nick, Jake, Josse, Lisa, Reuben, Julia, Lotte,
Rosa, Priscilla, Steijn, Weronika, Ruben, Kasper, Vince, Marc, Max, Steffen en Rens.

Nieuwe leden na vakantie welkom

Kudelkwetters zingen lied
voor toren van Sint Jan
Kudelstaart - Kinderkoor De Kudelkwetters gaf als afsluiting voor
de zomervakantie een swingend
concert op donderdagavond 7 juli.
De bedoeling was dat het een tuinconcert zou worden in de tuin van
de pastorie van de katholieke kerk
St. Jan Geboorte in Kudelstaart,
maar door het slechte weer werden de liedjes in de kerk gezongen. Naast de vaste leden van het
koor en communicanten zongen er
dit keer ook een aantal broers en
zussen mee, wat het gezellig informeel maakte. Onder leiding van dirigente Paula Dogger en Ina Brand
achter het orgel zongen de kinderen
de liedjes, die ze zelf hadden mogen uitkiezen. Er werd ook een speciaal lied gezongen over de kerktoren, die nodig gerepareerd moet
worden en waarvoor een beroep op
de Kudelstaartse bevolking en bedrijfsleven wordt gedaan voor donaties. Dit lied is speciaal geschreven voor het kinderkoor door Nel de
Boer. “En het haantje van de toren,

boven op de toren. Moest ’t wel van
ieder horen, boven op die toren. Stenen vielen van de toren, boven van
de toren. Gaat de toren nu verloren?
Hij gaat niet verloren! Wij gaan zorgen met z’n allen, zorgen met z’n allen. Dat de stenen niet meer vallen.
Ja hoor, met z’n allen. En hoe gaat
dat nu gebeuren, hoe gaat dat gebeuren? Zie de thermometer kleuren, zie hem rood kleuren. En dan
vieren we een feestje, ja een prachtig feestje. En de haan kijkt naar dat
feestje, beneden hem ’t feestje. En
we vieren met het haantje, oh, dat
gouden haantje. Tot de maan lacht
naar ’t haantje, oh dat gouden haantje.”
Het kinderkoor gaat na de vakantie weer wekelijks in de kerk oefenen op donderdagavond van half 7
tot kwart over 7 en nieuwe leden zijn
altijd meer dan welkom. Meer informatie over het kinderkoor De Kudelkwetters en de actie ‘Laat onze toren niet vallen’, is te vinden op
www.rkkerkkudelstaart.nl

Afscheidsmusical ‘Later’ door
groep 8 De Graankorrel
Kudelstaart - De kinderen van
groep 8 van basisschool De Graankorrel mochten hun musical uitvoeren op woensdagochtend. Alle kinderen van de school waren deze
ochtend uitgenodigd. Donderdagmiddag was het de beurt aan opa’s
en oma’s, die onder het genot van
een kopje koffie of thee en zelf gemaakte cake en taartjes heerlijk genoten hebben. Vrijdagmiddag was
het grote afscheidsfeest. De ouders werden om half 5 verwacht op
school, waar ze werden getrakteerd
op een drankje om vervolgens een
heerlijk buffet te krijgen. Om 19.00
uur werd de musical ‘Later’ opgevoerd door de leerlingen. Het stuk
speelt zich af in het jaar 2036, de
leerlingen van toen zijn inmiddels
25 jaar ouder en sommige behoren
tot de Upper Ten. Zij hebben het gemaakt in het leven, andere proberen nog hun droom te verwezenlijken. De Upper Ten heeft een reünie
waaruit blijkt dat toen zij in groep 8
zaten er geen tijd was om een mu-

sical te maken. Directeur Dorrestein
schakelt uitzendbureau Make Me
a Miljonaire in. De louche eigenaar
Richy verkoopt een musical voor
20.000 euro. De leerlingen komen
in opstand en gaan zelf een musical maken met alle talenten die zij
hebben. Eind goed, al goed. Na de
musical was er nog een disco voor
de kinderen en een gezellige avond
voor de ouders.
Juf bakt patat
Op woensdag hebben de kinderen
van groep 8 nog een stunt bedacht
voor juf Saskia. Om ongeveer kwart
voor 11 werd ze geblinddoekt meegenomen naar de snackbar, waar
zij voor alle leerlingen patat en een
snack moest bakken. Om twaalf uur
was dan echt het afscheid voor de
kinderen van de Graankorrel. Ze
hebben acht jaar met een lach en
een traan onderwijs gehad op De
Graankorrel. Tijd om hun vleugels
uit te slaan en over te stappen naar
het voortgezet onderwijs.

Jozefschool: Dorp zonder
museum is geen leuk dorp
Aalsmeer - Op 19 april is groep 7a
van de Jozefschool op bezoek geweest in Het Oude Raadhuis voor
een kunstkijkles.
Een verslag van de jongens en meiden: “Eerst mochten we rondlopen
en de kunstwerken bekijken. De
schilderijen zijn kleurrijk en de beelden zijn mooi glad. Sommige kinderen mochten in een houding gaan

staan van een standbeeld. Dat zag
er leuk uit. We verzonnen een mooie
naam voor dat beeld: De vrije vogel.
We mochten zelf ook een tekening
maken van onszelf als vrije vogel.
We willen niet dat het Oude Raadhuis gaat sluiten, want we vonden
het leerzaam en leuk en een dorp
zonder museum is geen leuk dorp!”

Erehaag op de Jozefschool

Juf Mariska trouwt met
David uit Australië
Aalsmeer - Op vrijdag 15 juli beleefde de Jozefschool weer een bruiloft. Juf Mariska Akkerman, van zowel groep 3 als gymnastiekjuf voor
veel groepen, trad op deze stralende zomerdag in het huwelijk met de
Australische David Currie. Alle kinderen van groep 3, de jongens getooid met hoge hoed en meisjes met
sluier, zongen hen een warm welkom toe. De hal van de school was
versierd met slingers, bogen, harten, bloemen, strikken en een reuze

bruidstaart. Meester Antoine, directeur van de Jozefschool, haalde de
schoolringen te voorschijn om het
sportieve paar in de echt te verbinden. Juf Mariska heeft haar Australische echtgenoot ontmoet tijdens
het waterpoloën, zij de speelster en
hij haar trainer. Na de plechtigheid
en receptie voor de kinderen deed
de hele school hen met een erehaag
en liedjes uitgeleide, over het grote
schoolplein naar Amsterdam waar
het feest doorging.

Juf Claudia van obs Samen
Een trouwt ook in de klas!
Aalsmeer - Vrijdag 15 juli is juf
Claudia van groep 4 van basisschool
Samen Een getrouwd met Tim. Natuurlijk wilde ze ook haar klas hier
deelgenoot van maken. Ze heeft dat
opgelost door ook te trouwen in de
klas! In de ochtend om 11.00 uur
kwam het aanstaande bruidspaar
naar school. Claudia en Tim werden
op het schoolplein onthaald door alle leerlingen en meesters en juffen

school en ook dit lied was een groot
succes. Aan het einde werden juf
Marloes en inval juf Annemiek nog
in het zonnetje gezet. De Oosteinderschool kreeg nog een blijvende
herinnering van groep 8. Een beschilderd schilderij en een map van
de gehele klas om later nog eens terug te kijken wie er nu allemaal in
groep 8 zat in 2010/2011. Ook kregen de kinderen nog een blijvende herinnering mee in de vorm van
een map met daarin alle rapporten
van de afgelopen acht jaar, foto’s,
stukjes, levensverhalen, afscheidsberichtjes kortom een geweldige
gepimpte map om nog eens rustig
door te lezen en te bekijken. Toen
was het tijd om te feesten, partytime! De disco van Jannick, Emiel en
Jorrit ging vol aan. Alle jongens en
meiden van groep 8 kunnen terugkijken op een prachtig afscheid en
gaan nu heerlijk genieten van een
wel verdiende vakantie. In september gaan zij er weer vol tegenaan op
de middelbare scholen.

Voorbereiding op basisschool

Wethouder reikt diploma’s
uit aan Opstap-kinderen
Aalsmeer - De jaarlijkse diploma
uitreiking van Opstap en VVE-Thuis
(Voorschoolse Voorziening Educatie) aan 20 kinderen vond op woensdag 13 juli in wijkcentrum Hornmeer plaats. Wethouder Ulla Eurich
gaf het kleurrijke diploma en de kinderen waren behoorlijk onder de indruk. De wethouder had voor ieder
kind apart aandacht. De een werd
er verlegen van en een ander straalde van trots. Na de uitreiking genoten zij met vaders, moeders, broertjes en zusjes van heerlijke zelfgemaakte hapjes en drankjes.

van Samen Een. Daarop volgde een
prachtige trouwceremonie in de eigen klas van de juf.
De kinderen van groep 4 waren speciaal voor de trouwerij allen gekleed
in de kleuren rood en wit en het onthaal van het paar in de klas was met
rode hartjesballonnen. De jongens
en meisjes hebben net als Claudia
en Tim genoten van de ceremonie.

Diploma’s voor judoka’s
Kudelstaart - Vorige week woensdag werd er in de judozaal van de Proosdijhal in Kudelstaart nog even hard gezwoegd door de jongens en meisjes van de
Sport- en Judoclub. Maar, met resultaat, want aan iedereen kon Sensei John
de diploma’s uitreiken met de daarbij behorende kleur band. De judoka’s mogen vanaf volgende week lekker van een welverdiende zomervakantie gaan
genieten. In september starten de judolessen weer.

Opstap, Opstapje en VVE-Thuis zijn
stimuleringsprogramma’s voor ouders met jonge kinderen, die graag
willen leren hoe zij hun kinderen zo
goed mogelijk kunnen voorbereiden
op de basisschool. Cardanus Taal en
Opvoedingsondersteuning organiseert speelse groepsbijeenkomsten,
waarbij veel ruimte is voor vragen,
kringgesprekken en het uitwisselen
van ervaringen.
Ook gaan ouders thuis met hun kinderen aan de slag om het taal- en
denkvermogen van peuters en kleuters te verbeteren.

