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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Antenna 
wenst 

iedereen 
een fi jne 
en vooral 
zonnige 
vakantie!

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

www.carstylingaalsmeer.nl

Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

          Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Het College van B&W van de Gemeente Aalsmeer heeft op initiatief van  

Rabobank Regio Schiphol en Flynth adviseurs en accountants  de Onder-

nemingsverkiezing in het leven geroepen. De gemeente wil de waardering 

laten blijken voor alle ondernemingen in haar gemeente. Op 28 oktober 

2011 zullen tijdens de ondernemersavond twee prijzen worden uitgereikt. 

Het gaat om de prijzen ‘Onderneming van het jaar’ en ‘Starter van het jaar’.

De drie beste bedrijven in de gemeente Aalsmeer worden tevens

genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012.

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

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

voorbeeld is voor collega-ondernemers? Een bedrijf dat zich wat u betreft 

de beste onderneming van Aalsmeer zou mogen noemen? Dan kunt u zich 

aanmelden voor de Verkiezing Beste Onderneming van Aalsmeer.

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

ondernemers zelf gedaan. Andere ondernemers, inwoners of instellingen uit 

de gemeente Aalsmeer kunnen mogelijke kandidaten motiveren om deze 

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

Bedrijven moeten zich uiteindelijk altijd zelf aanmelden. 

Deelnemen

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

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

Verkiezing Beste Onderneming en Starter van Aalsmeer

Inschrijving van start

Dirk de Bie
adviseur Regio-
stimulering Kamer 
van Koophandel,
jurylid

Jeroen Broeknellis
directeur Wholesale 
Rabobank Regio 
Schiphol,
jurylid

Jos Schouten
bedrijfsadviseur
Flynth adviseurs 
en accountants,
jurylid

Ad Verburg
wethouder 
Economische Zaken,
jurylid

John Jansen
CEO ATP,
jurylid

Marcel Claessen
vestigingsdirecteur 
Aalsmeer Flora 
Holland,
jurylid

Pieter Litjens
burgemeester 
Aalsmeer, 
voorzitter jury

Hoe

Om deel te nemen vullen bedrijven het aanmeldformulier in. 

Dit formulier kan via de gemeente aangevraagd worden

op de volgende manieren:

  -   Downloaden via www.aalsmeer.nl/ovhj 

  -   Digitaal via ovhj@aalsmeer.nl 

  -   Telefonisch via 0297 - 387 575 

  -   Ophalen aan de balie van het gemeentehuis

Opsturen kan ook digitaal naar het hiernaast genoemde 

emailadres of per post onder vermelding van OvhJ naar:

Gemeente Aalsmeer

Postbus 253, 1430 AG  Aalsmeer. 

Daarnaast kan het formulier ook worden afgegeven aan

de balie van het gemeentehuis. 

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

Aanmelden tot en met 31 juli.

Zie advertentie elders in deze krant
www.kmpdesignmeubilair.nl

Raadhuisstraat 63, Heemstede Zie artikel op pagina 14 

Motie van fracties om als college invloed aan te wenden

Bovenzalen Oude Veiling 
proberen open te houden
Aalsmeer - De fracties van AB en 
PACT dienden afgelopen donder-
dag 12 juli bij de behandeling van 
de Lentenota een motie in, waarin 
het college wordt opgeroepen om 
invloed aan te wenden mee te wer-
ken aan een tijdelijke oplossing voor 
het gebruik van de bovenzalen van 
verenigingsgebouw De Oude Vei-
ling. Hierdoor kunnen (muziek)ver-
enigingen, koren en andere cultu-
rele organisaties de bovenzalen en 
het podium van het verenigingsge-
bouw in ieder geval blijven gebrui-
ken tot het moment dat de besluit-
vorming over een ingediend burger-
initiatief en de Nota Kunst en Cul-
tuur heeft plaatsgevonden.

Burgerinitiatief
In Aalsmeer is een trend waar-
neembaar waarbij steeds meer za-
len en podiums niet lager beschik-
baar of betaalbaar zijn voor bijeen-
komsten van verenigingen. Door het 
wegvallen van deze ruimten en po-
diums worden de verenigingen in 

hun voortbestaan bedreigd. Loka-
le verenigingen vormen een belang-
rijke schakel binnen de Aalsmeer-
se samenleving. Recent is bekend 
geworden dat de bovenzalen van 
verenigingsgebouw De Oude Vei-
ling door sluiting verloren dreigen 
te gaan voor dit soort activiteiten, 
waardoor ook hier ruimte en een 
belangrijk podium voor de vereni-
gingen zal wegvallen. Er is een bur-
gerinitiatief ingediend waarbij de 
gemeenteraad van Aalsmeer wordt 
gevraagd om voorzieningen te tref-
fen waardoor de zalen van De Oude 
Veiling beschikbaar blijven voor ver-
enigingen als cultureel podium. Dit 
burgerinitiatief kan, door het zomer-
reces, niet eerder dan in september 
in de raad worden behandeld. Ove-
rigens zijn voor dit burgerinitiatief al 
meer dan 250 handtekeningen ge-
zet!

Tekstwijziging
In de oorspronkelijke tekst van de 
motie wordt het college opgeroe-

pen mee te werken aan een tijde-
lijke oplossing, maar dat ging de 
fracties van VVD en CDA toch wel 
wat te ver. Dit omdat dit dan uitge-
legd kon worden alsof er fi nanciële 
middelen ingestoken zouden moe-
ten worden om de bovenzalen over-
eind te houden. Met de gewijzigde 
tekst kon de VVD-fractie wel leven, 
zolang maar geen geld van de Aals-
meerse belastingbetaler wordt aan-
gewend is er sympathie voor de mo-
tie. De CDA-fractie sprak van een 
worsteling en hier bestaat de angst 
dat er een precedentwerking en 
steun van de overheid van uit gaat, 
maar het hart zegt ook dat er iets 
mee moet gebeuren. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven gaf na een 
schorsing aan met de herziene mo-
tie te kunnen instemmen. De vraag 
om invloed aan te wenden noem-
de hij terecht en hij voegde er nog 
aan toe dit graag te doen. De mo-
tie kreeg dan ook raadsbrede steun 
met 20 stemmen. Eén raadslid was 
niet aanwezig. 

Buiten schilderen voor peuters en kleuters

Kleurige schutting voor 
nieuwbouw in Zijdstraat
Aalsmeer - De week begon maan-
dagochtend 16 juli met een zonne-
tje en gelukkig maar, want voor al-
le peuters en kleuters van kinder-
dagverblijf De Berenboot en peu-
terspeelzaal Boerengrut in het Cen-
trum stond buiten schilderen op 
het programma. Eigenlijk stond de-
ze ‘kunstles’ voor vorige woensdag 
gepland, maar dit moest vanwege 
het slechte regenachtige weer af-
gelast worden. De jongens en meis-
jes mochten de kwasten ter hand 
nemen om de schutting voor de 
nieuwbouw in de Zijdstraat een vro-
lijke en kleurige uitstraling te geven. 
De bouw gaat tot slot zeker ander-
half jaar duren. De peuters en kleu-
ters vonden het prachtig. Gecon-
centreerd werden met allerlei kleur-
tjes tafereeltjes geschilderd, alhoe-
wel de ondergrond zoveel mogelijk 

laten verdwijnen meer de uitdaging 
leek. Het leverde in ieder geval een 
kleurige schutting op. De jeugdige 
kunstenaars werden hiervoor be-
loond met limonade en een spekje. 
Het buiten schilderen vond plaats 
in aanwezigheid van projectontwik-
kelaar Van Berkel, die de nieuw-
bouw van appartementen, winkels, 
voorzieningen en een ondergrond-
se parkeergarage in de Zijdstraat, 
Dorpsstraat en het Molenpad gaat 
realiseren. De damwanden zijn in-
middels om het terrein aangebracht 
en de heipalen zijn onder het maai-
veld geslagen. 

Archeologisch team
De graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd in aanwezigheid van een 
archeologisch team. Alle vondsten, 
en de verwachting is in deze groot, 

Christa Kuitert tweede tuinwinnaar
“Mystieke sfeer door vijver”
Aalsmeer - “We hebben een heer-
lijke tuin. Met maar een beetje re-
delijk weer kunnen we heerlijk bui-
ten zitten. De blokhut is fantastisch. 
Zelfs barbecueën met slecht weer 
is geen probleem. De avonden met 
mooi weer zijn heerlijk. Bij de vijver 
met het heerlijke geluid van stro-
mend water. Vuurkorf er bij aan. En 
de mistmaker in de vijver geeft een 
mystieke sfeer. De Hortensia’s doen 
het fantastisch. Ook de Clematis en 
de Seringenbomen (twee witte) zijn 
in het voorjaar prachtig. Het hele 
voorjaar en in de zomer hebben we 
bloeiende planten in de tuin. Het is 
echt een heerlijke tuin waar we heel 
wat uurtjes in doorbrengen. We zijn 
er ook best trots op”, vertelt Chris-
ta Kuitert over haar tuin in de Ca-
tharina Amalialaan 60. En hier is de 
redactie van de Nieuwe Meerbode 

het helemaal mee eens. Een net-
te tuin met veel aandacht voor de-
tails. De tweede winnaar van de tui-
nenwedstrijd is een feit! Net als de 
winnares van vorige week, Hes-
ter van Schaik met haar tuin in de 
Schweitzerstraat 16, maakt Christa 
Kuitert kans om een cadeaubon te 
winnen van tuincentrum Het Oosten 
aan de Aalsmeerderweg. Te winnen 
zijn waardebonnen van 50, 100 en 
250 euro. 

Juli en augustus
De drie mooiste, op de voorpagi-
na geplaatste foto’s maken kans 
op deze traktatie. Deelnemen aan 
de tuinenwedstrijd kan nog de hele 
maand juli en in augustus. Foto met 
verhaaltje over de tuin kan gestuurd 
worden naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. 

Oproep gemeente aan bewoners:
Maak gebruik van aanbod om 
dakpannen vast te zetten!
Aalsmeer - Stichting Leefomge-
ving Schiphol gaat na de zomer 
de dakpannen vastzetten van hui-
zen onder de directe aanvliegrou-
te van de Aalsmeerbaan. Hierbij 
gaat het om het gebied rond de A.H. 
Blaauwstraat, een gedeelte van de 
Aalsmeerderweg en een gedeelte 
van de Oosteinderweg. Zij doen dit 
om schade door de luchtturbulen-
tie van dalende vliegtuigen - zoge-
naamde Vortex-schade - zo veel mo-
gelijk te voorkomen. Inmiddels heeft 
Stichting Leefomgeving Schiphol al-
le bewoners van wie het huis in aan-
merking komt met een brief geïnfor-
meerd. Omdat recente schadege-
vallen voor veel persaandacht heb-
ben gezorgd, is zowel door Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) 
als door de Rijksinspectie voor de 
Luchtvaart onderzoek gedaan. Zij 
rapporteerden onafhankelijk van el-
kaar aan de gemeente dat de be-
wuste vliegtuigen noch te laag vlo-
gen noch uit koers waren geraakt. 
De gemeente is in gesprek gegaan 

met Schiphol Group en de LVNL en 
heeft aangedrongen op structure-
le maatregelen om Vortex-scha-
de te voorkomen. Stichting Leefom-
geving Schiphol heeft de actie om 
de dakpannen van een groot aan-
tal woningen vast te zetten opge-
pakt. Inwoners, die in aanmerking 
komen om de dakpannen van hun 
woning vast te laten zetten, hebben 
inmiddels een eenmalig aanbod ge-
kregen. Omdat de kans op Vortex-
schade aanzienlijk afneemt wan-
neer de dakpannen worden vastge-
zet, roept de gemeente inwoners op 
om in te gaan op het aanbod. Inwo-
ners hebben tot 1 augustus de tijd 
om op het aanbod te reageren. Na 
de zomer wordt met de werkzaam-
heden begonnen. Bij incidentele 
schadegevallen zal Schiphol die na-
tuurlijk blijven herstellen. Wie scha-
de heeft aan de woning die veroor-
zaakt is door luchtturbulentie van 
vliegtuigen kan dit melden op het 
storingsnummer van Schiphol: tele-
foonnummer: 020-6012555.

zullen worden schoongemaakt, ge-
fotografeerd en gedocumenteerd. 
De vondsten zullen worden ten-
toongesteld in Aalsmeer. Daarna 
worden de schalen en potten over-
gebracht naar het provinciale depot 
in Wormer. De bouw omvat de reali-
satie van totaal 34 luxe appartemen-
ten en 2.900 vierkante meter winkel- 
en voorzieningenruimte. Naar ver-
wachting worden de eerste wonin-
gen in 2014 opgeleverd.

Waardevolle bomenlijst 
gemeente in de maak
Aalsmeer - Begin 2012 heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders de concept waardevolle 
bomenlijst voor de gemeente vast-
gesteld. Deze lijst bevat ongeveer 
3200 gemeentelijke en 950 parti-
culiere bomen. Alle particuliere ei-
genaren van mogelijke waardevolle 
bomen zijn hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 
De reacties op deze informatie 
wordt verwerkt in de waardevolle 
bomenlijst. Voordat de waardevolle 
bomenlijst kan worden vastgesteld 
door het college moet de verorde-
ning aangepast worden. De huidige 
Bomenverordening 2000 is momen-
teel geldig in Aalsmeer, waarin de 
verplichting tot het aanvragen van 

een kapvergunning is vastgelegd. 
De Bomenverordening wordt als 
onderdeel van de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) onder het 
bewaren van houtopstanden (afde-
ling 3) opgenomen. De gemeente-
raad zal eerst een besluit moeten 
nemen en de verordening wijziging. 
Hiervoor heeft het college een ad-
vies uitgebracht aan de gemeente-
raad. Als de verordening is aange-
past, zal het college de waardevolle 
bomenlijst vaststellen. 
Na deze vaststelling geldt een be-
zwarentermijn, waarna de lijst defi -
nitief wordt vastgesteld in de twee-
de helft van 2012. Meer informa-
tie hierover is te lezen op www.
aalsmeer.nl. 

Weer inbraak 
via het dak
Aalsmeer - Vorige week is inge-
broken in een tankstation aan de 
Dreef via het dak. Afgelopen da-
gen is opnieuw door dieven gepro-
beerd toegang tot een bedrijf te krij-
gen via het dak. Ditmaal is een be-
drijf aan de Zwarteweg bezocht tus-
sen maandag 16 juli zes uur in de 
avond en dinsdag 17 juli vijf uur 
‘s ochtends. Vooralsnog is niet be-
kend wat de inbrekers meegeno-
men hebben.

Aalsmeer - Op woensdag 11 ju-
li rond half zeven in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising N201 met de Legmeer-
dijk.
Een 32-jarige automobilist uit 
Aalsmeer wilde vanaf de Legmeer-

dijk linksaf de N201 richting Uit-
hoorn oprijden. Op de kruising 
kwam de bestuurder in botsing met 
een overstekende fi etser. De 44-ja-
rige fi etser uit Utrecht kwam ten val. 
Hij is met een gebroken ruggenwer-
vel naar het ziekenhuis vervoerd. 

Rugletsel na aanrijding

Aalsmeer - Op zaterdag 14 ju-
li is rond vijf uur in de middag een 
koplamp gestolen van een Merce-
des Roadstar uit 1993. Aan de rech-
terzijde is de lamp van de oldtimer 
gehaald. De lamp aan de linkerzij-

de was losgeschroefd, maar is niet 
meegenomen. De auto stond ge-
parkeerd in de Beethovenlaan, ter 
hoogte van de winkels in de Horn-
meer. De schade bedraagt rond de 
700 euro.

Koplamp gestolen van oldtimer
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EDITIE 1: 
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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

125e 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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
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 Haarlemmer-
meer, 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 nachtapo-
theek 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 prak-
tijkuren 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.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

KERKDIENSTEN
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. ds. K. Muller en 18.30u. ds. 
K. Muller. Gez. dienst met CGK

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en 
zaterdag 17u. in Kloosterhof woord 
communievieringen met A. Blonk 
en N. Kuiper. Zaterdag in Karmel-
kerk 19u. Katholieke viering met A. 
Blonk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met mw. C. de 
Peuter uit Noordwijk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. dienst.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. Spreker Eric Weg-
man. Tevens crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
dienst om 10u. Speciale dienst voor 
kinderen. 

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Alle Hoekema uit Haarlem. 
Extra collecte voor Wings of Hope.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10 en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer. Organist: J. 
v/d Zwaard. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. 
J.W. v/d Kamp uit Beverwijk. Orga-
nist I. Baarsen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels om 
10u. Spreker Peter Sleebos. Aparte 
bijeenkomst voor kinderen.

Zondag 22 juli

Vakantie begint voor kids 
van Europa Kinderhulp
Streek - Europa Kinderhulp heeft 
gastgezinnen gevonden die een va-
kantiekind willen opnemen voor 
drie weken. Een vakantie om nooit 
te vergeten. 
Drie weken logeren, buiten spe-
len, samen eten, fietsen, voorlezen, 
spelletjes doen, een boswandeling, 
maar bovenal gewoon meedraaien 
in het gezin. Het gaat om kinderen 
die opgroeien in zorgelijke situaties 
en die nauwelijks weten hoe het er 
in een gewoon gezin aan toe gaat. 
De kinderen mogen ervaren dat er 

ruimte is om te spelen en even kind 
te zijn. Dat er aandacht voor ze is 
en waar tijd voor ze wordt vrijge-
maakt. Het lijkt zo gewoon, maar 
voor deze kinderen is dit heel bij-
zonder. Er komen ongeveer 230 kin-
deren in Noord-Hollandse gast-
gezinnen. De kinderen komen uit 
Hannover, Berlijn, Wenen, Parijs en 
Noord-Frankrijk en uit Nederland 
zelf. Tot en met 3 augustus loge-
ren kinderen uit Oostenrijk in de re-
gio van Schiphol. Voor informatie:  
www.europakinderhulp.nl.

Vermist.
- Legmeerdijk ter hoogte van nummer 287: Zwart-witte gecastreerde ka-

ter. Staart is geamputeerd. Hij heet Junglee of Madi. Geel halsbandje. 
- Rijsenhout, Verlaatsweg: Rode Poes met witte bef, buik en sokken. Zij 

heeft een chip en haar naam is Fleur.
- Legmeerdijk ter hoogte van nummer 287: Zwart-witte poes. Ze heeft 

witte poten, kop, buik en wit puntje aan staart. Zwart is rug, bef en 
bovenkant kop. Ze heet Sheru.

Gevonden:
- Tartinihof: Konijntje, lichtbruin-wit met zwarte stip.
- Oude Meer. Fokkerweg, ter hoogte van Aramex: Muis grijze kat.
- Midvoordreef: Zwart-witte langharige kat met witte bef en witte sok-

jes voor en achter.
- Machineweg: Zwart-witte kat. Witte bef en witte vlekken op de poten.
- Oosteinderweg: Zwart-witte kat.
- Cyclamenstraat ter hoogte van nr 18: Cyperse ongecastreerde kater.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 

Cyperse kat zoekt 
zijn baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
de Cyperse kat, die al enige tijd rond 
loopt in de Cyclamenstraat? Wie de 
‘streepkat’ herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming Aalsmeer via 0297-
343618.

Bootreis Rode Kruis: “Dag 
met een gouden randje”
Aalsmeer - Tussen 9 en 9.30 uur op 
27 juni was het enorm druk bij de 
aanlegsteiger in het Amsterdamse 
Bos, waar rondvaartboot m.s. Jac-
queline lag te wachten op de groep 
gasten van het Rode Kruis. Johan 
en Martha waren ook te gast en zij 
hebben enorm genoten van dit ui-
tje: “We waren met ongeveer 90 
passagiers en heel veel vrijwilligers 
die ons naar onze zitplaatsen be-
geleiden. Precies om 10 uur gingen 
de trossen los en kon de reis be-
ginnen. We werden direct voorzien 
van koffie of thee met een heer-
lijk gebakje. We passeerden de in 
aanbouw zijnde fly-over bij Schip-
hol. Een enorm bouwwerk. Daar-
na ging het langs de Ringvaart via 
Aalsmeer richting Leimuiden, Ou-
de Wetering naar het Braasemer-
meer. Onderweg kregen we nog uit-
leg over datgene wat vermeldens-
waardig was. Vóór het 3-gangen di-
ner werd opgediend kregen we ook 
nog een aperitiefje. Het voortreffelij-
ke eten lieten we ons heerlijk sma-
ken. Via Woubrugge tot aan Alphen 

aan de Rijn (Avifauna) vervolgde we 
onze mooie route. Vanwege strem-
mingen op de geplande thuisrou-
te was de kapitein genoodzaakt om 
dezelfde vaart terug te gaan, wat 
geen straf was want er was veel te 
bekijken. Als het zonnetje zich liet 
zien gingen sommigen van ons naar 
het bovenste dek om nog een lucht-
je te scheppen. In de middag werd 
ons ook nog een consumptie aan-
geboden. Door één van de vrijwillig-
sters werd met ons nog een leuke 
quiz gespeeld met kleine prijsjes. En 
zo naderden we het einde van de-
ze gezellige reis na nog een rondje 
Nieuwe Meer, waar de boot moest 
keren. En zo kwamen we weer terug 
op de plaats waar het allemaal be-
gon. Hier stonden de busjes en au-
to’s alweer op ons te wachten. Het 
was een fantastische dag waarvan 
iedereen heeft genoten. Heel veel 
dank aan de uitstekende verzorging 
van het personeel en alle geweldige 
vrijwilligers van het Rode Kruis. Een 
dag met een gouden randje en voor 
herhaling vatbaar.”

Muziek met 
kinderen
Oude Meer - In augustus worden 
op vier zaterdagen ‘Muziek met het 
jonge kind’ georganiseerd in kin-
dercentrum ZieZoo aan Ten Pol 1 in 
Oude Meer. De lessen worden niet 
gegeven door eigenaresse Irma Ei-
kelenboom, zoals vorige week abu-
sievelijk vermeld, maar door Els Vol-
kerijk van Fiederelsmuziek. In de 
les wordt aandacht besteed aan de 
muzikale ontwikkeling. Met deze 
lessen hoopt Els kinderen de mooie 
ervaring van muziek mee te geven. 
Van 9.30 tot 10.00 uur zijn ouders 
met baby’s tot 1 jaar welkom, van 
10.15 tot 10.45 uur is de kennisma-
king met muziek voor een en twee 
jarigen en van 11.00 tot 11.45 uur 
krijgen de twee tot vier jarigen mu-
ziekles. De lessen worden gegeven 
op 4, 11, 18 en 25 augustus. Lijkt het 
je wat om onder het genot van een 
kopje koffie of thee te genieten van 
muziek en dans? Schrijf dan snel in 
via info@fiederelsmuziek.nl. 

Gezocht: Vrijwilligers!
Inschrijving voor triatlon 
Aalsmeer nagenoeg vol
Aalsmeer - Met nog ruim een 
maand te gaan tot de 25e Multi Tri-
athlon Aalsmeer op zondag 26 au-
gustus is de inschrijving voor de 
wedstrijd al nagenoeg vol. Op de 
olympische afstand is met 163 indi-
viduele deelnemers en 12 trio-teams 
het maximum aantal deelnemers 
bereikt. Alleen op de achtste en 
de Mini-triatlon zijn nog startplek-
ken. De organisatie is nog wel hard 
op zoek naar vrijwilligers die op de 
wedstrijddag willen helpen van de 
triatlon weer een sportief spektakel 
te maken.
Stichting Triathlon Aalsmeer (STA) 
is heel tevreden dat wederom het 
maximum aantal deelnemers op 
de olympische afstand (1500 me-
ter zwemmen, 40 kilometer fietsen 
en 10 kilometer lopen) al is bereikt. 
Op de achtste triatlon is nu nog 
plaats voor 25 deelnemers. Voorzit-
ter Michael van der Laarse is trots: 
“Dit geeft een super goed gevoel 
dat ook de deze jubileumeditie zo 
snel vol zit. Het bewijst maar weer 
dat de Nederlandse triatleten on-
ze wedstrijd nog altijd waarderen.” 
Na deze editie zal hij en het voltal-
lige bestuur stoppen met de orga-
nisatie van de triatlon. Het is op dit 
moment ook nog mogelijk om in te 
schrijven voor de Mini-triatlon (voor 

kinderen tot 13 jaar). De Mini-triat-
lon over 250 meter zwemmen, 10 ki-
lometer fietsen en 2,5 kilometer lo-
pen is een mooie afstand voor kin-
deren die eens kennis willen maken 
met de uitdagende triatlonsport. 

Vele handen nodig
De startseries zijn dan nu wel goed 
gevuld met deelnemers, maar de or-
ganisatie is nog wel op zoek naar 
vrijwilligers die op de wedstrijd-
dag willen helpen. Voor het orga-
niseren van een omvangrijk eve-
nement als een triatlon zijn name-
lijk elk jaar vele handen van vrijwilli-
gers nodig. Handen om op het par-
koers een vlag de goede richting in 
te laten wijzen, stevige handen die 
hekken sjouwen voor het op- en af-
bouwen, handen die bekertjes wa-
ter aangeven en nog veel meer han-
dige handen. De organisatie is nog 
dringend op zoek naar mensen die 
graag hun handen uit de mouwen 
steken. Vrijwilligers die helpen bij 
Triathlon Aalsmeer worden tijdens 
het evenement goed verzorgd met 
een lunchpakket en na afloop is er 
een gezellige barbecue. Lijkt je dit 
wat? Meld je dan snel aan bij de or-
ganisatie! Kijk voor meer informa-
tie en aanmelden op: www.triathlo-
naalsmeer.nl.

De unieke startlocatie vanaf het Surfstrand.

Jeugd veiliger door verkeer 
Aalsmeer - Om jongeren bewust te 
maken van de gevaren in het verkeer 
en hen te laten zien hoe zij daar het 
beste mee om kunnen gaan, inves-
teert de provincie Noord-Holland in 
23 verkeersveiligheidsprojecten. Zo 
worden interactieve verkeersquizzen 
gemaakt over de lokale schoolroutes, 
en worden er gesprekken tussen jon-
geren en verkeersslachtoffers geor-
ganiseerd. De provincie stelt hier ruim 
9 ton voor beschikbaar. De provincie 
heeft een taak in het verbeteren van 
de verkeersveiligheid: niet alleen in 
technische zin, maar ook door voor-
lichting en bewustwording. Uit cijfers 
van het aantal verkeersdoden blijkt 
dat het aantal jongeren dat omkomt 
in het verkeer, sterk is gestegen ten 
opzichte van voorgaande jaren. Daar-
om kiest de provincie ervoor om de 
subsidie daar op in te zetten. 

Rolstoel, debat en drank
In totaal worden 23 projecten door 
heel Noord-Holland georganiseerd. 
Zo wordt bij het project ‘Verkeerslo-

kaal’ interactief verkeersles gegeven 
specifiek gericht op de eigen woon- 
en schoolomgeving. Leerlingen in-
ventariseren daarbij zelf de meest ge-
bruikte routes en de gevaarlijke loca-
ties. Op basis hiervan wordt een ver-
keersquiz gemaakt. Maar ook meer 
creatieve manieren worden inge-
zet om de jongeren te prikkelen over 
hun eigen gedrag in het verkeer na 
te denken, zoals een rolstoelparcours, 
theatersport, een film waarbij scholie-
ren een ongeluk reconstrueren, ge-
sprekken met verkeersslachtoffers, 
debatten en simulaties van de invloed 
van alcohol en drugs. 

Jong geleerd oud gedaan
Op basisscholen waar het verkeers-
examen wordt afgenomen, krijgen de 
leerlingen extra verkeerslessen om 
hen voor te bereiden op (zelfstandi-
ge) deelname aan het verkeer. Ook 
worden verkeersouders ingezet, die 
de verkeersveiligheid rond de school 
op de kaart zet bij de school, ge-
meente en andere betrokken partijen. 

Griet wint 
laatste soos 
Aalsmeer – De laatste soosmiddag 
voor de vakantie heeft de OVAK af-
gelopen woensdag 11 juli gehouden. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
Griet Maarsen met 5472 punten. Op 
twee Tom Verlaan met 5428 punten, 
op drie Cobie van der Meer met 5207 
punten en op vier Tiny van de Polder 
met 5174 punten. Het nieuwe seizoen 
van de soosmiddagen is woensdag 
22 augustus. De aanvangstijd van 
14.00 uur en de plaats van samen-
komst, het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat, blijft onveranderd. 

Weer clubrecord 
Corné Timmer
Aalsmeer - Op vrijdagavond 13 juli 
namen Corné Timmer en Evert Bun-
schoten deel aan een avondwed-
strijd, georganiseerd door Atletiek-
vereniging Hera in Heerhugowaard. 
Dat deze datum niet altijd ongeluk 
brengt, bewees Corné, C-junior, op 
de mijl. Voor de tweede keer dit jaar 
verbeterde hij het clubrecord op de-
ze afstand. Corné liep een tijd van 
5.02.41 minuten. Ook Evert Bunscho-
ten nam deel aan deze wedstrijd. B-
junior Evert liep een prima 400 meter 
en zijn tijd was 56.51 seconden. 
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AGENDA
Muziek
Vrijdag 20 juli:
* Party met dj Henk in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 21 juli:
* Spelshow met dj Jochem van 
Leeuwen in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Try-out concert Livin’ At A in The 
Shack, Schipholdijk 253a in Oude 
Meer. Start 21u.
Zondag 22 juli:
* Ben Prestage uit Amerika in The 
Shack, Open: 15u. Start 15.30u.
Zaterdag 28 juli:
* Tropical Night bij horeca in Cen-
trum van 21 tot 01u.

Exposities
Zaterdag 21 juli:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
21 en 22 juli:
* Zomerexpositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 29 juli:
* Expositie Amazing amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
do. t/m zo. 14-17u. Op Kinderkunst-
zolder bloementekeningen van 
schooljeugd. 

Diversen.
Donderdag 19 juli:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg 
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere 
woensdag, donderdag en vrijdag.
Zondag 22 juli:
* Uitreiking Amateur Awards van 
jury en publiek in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat vanaf 15u.
Dinsdag 24 juli:
* Zomerspeelavond Ons Genoegen 
in Ons Tweede Thuis, Hortensialaan. 
Aanvang: 19.30u. Zaal open 19u.
Woensdag 25 juli:
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
Donderdag 26 juli:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.

Nostalgie tijdens de Aalsmeerse feestweek

Bekende gezichten op film over 
Christelijke kleuterschool Oost 
Aalsmeer - Samen met Siem Kooy 
presenteert Dick Piet de eerste nos-
talgische filmavond tijdens de Feest-
week Aalsmeer op dinsdag 4 sep-
tember. Eén van de vele films, die in 
de feesttent op het Praamplein wor-
den vertoond, is die van de Chris-
telijke Kleuterschool in Oost. In de-
ze nog nooit eerder vertoonde film, 
opgenomen in de jaren 1950-1952, 
figureren tientallen tussen 1943 en 
1948 geboren Farregatters. De film 
‘ontdekte’ Dick Piet jaren geleden. 
In de jaren tachtig en negentig was 
hij mede organisator van de nostal-
gische filmavonden in onder meer 
de Oude Veiling, TV Studio en diver-
se wijkcentra. Bij het samenstellen 
van een van de filmavonden, kwam 
de film van de kleuterschool bij toe-
val tevoorschijn. Hij bleek name-
lijk achter een andere film te zitten. 
Helaas was toen geen ruimte om 
hem te vertonen. Toen Piet de film 
voor het eerst zag, was hij zeer ver-
rast. Hij bleek er namelijk zelf ook 
op voor te komen. “Heel bijzonder 
om jezelf als kleuter op ‘bewegende 
beelden’ terug te zien”, vertelt Dick. 
“Vandaar dat ik mijn vroegere klas-
genootjes (en die ‘boven’ en ‘onder’ 
mij op de kleuterschool zaten) graag 
wil attenderen op het vertonen van 
deze film op de nostalgische filma-
vond. Overigens moet het voor hun 
kinderen ook leuk zijn, om hun va-
der of moeder als kleuter op het 
witte doek te zien.” De kleuterschool 
was destijds gevestigd in de consi-
storie en serre achter de hervorm-
de Oosterkerk, waar tegenwoor-
dig Het Anker staat. Er werd buiten 
gespeeld voor de kerk, waarvan de 
film uitvoerige beelden laat zien, on-
der meer met juffrouw Engel en juf-
frouw Rie van Willegen (Ramp). Ook 

binnen maakte de filmer (gedacht 
wordt dat dit Cees Verbeek van de 
Pontweg is geweest) fraaie opna-
men. Behalve dat de beelden laten 
zien hoe het er vroeger op de kleu-
terschool aan toe ging (de kinde-
ren moesten zich dagenlang verma-
ken met het op elkaar stapelen van 
blokken, rijgen van kraaltjes, knip-
pen, vouwen en plakken, tekenen 
en liedjes zingen), passeren vele ba-
byboomers van nu (de 64 tot 69-ja-
rigen) de revue. Rustig gefilmd, dus 
niet in een flits, daarom is de her-
kenning van personen ook zo groot. 
Hilarisch zijn de opnamen van het 
Sinterklaasfeest in 1952. De baard 
van Sint hing aan een paar touw-
tjes te bungelen en gezien zijn wit-
te neus, moest Zwarte Piet wel erg 
verkouden geweest zijn. Opvallend 
is, dat alle jongetjes toen op 5 de-
cember nog in een korte broek ge-
stoken waren. 
Hoewel Dick Piet natuurlijk niet ie-
dereen op de film herken, soms wel 
van gezicht, wil hij tot slot een aan-
tal namen noemen van hen (vaak 
meerdere uit een gezin) die nadruk-
kelijk in beeld komen: Dirk en Jan-
nie Vreeken, Chris en Kees Weg-
man, Maarten en Marijtje Noordam, 
Henk, Map en Jan van Leeuwen, 
Bert Kramer, Grietje Eigenhuis, Bert-
ha en Jan van Zijverden, Jan Dame, 
Truus van ’t Kruis, Henny Schouten, 
Nel Offerman, Ria en Anneke Piet, 
Matje Alderden, Kees van der Graft, 
Jaap en Wim van Tol, Peter Schou-
ten, Thea Wegman, Rosa Kampen, 
Hennie Noordhoek, Corrie Saarloos, 
Maarten Jongkind, Hans Mesman, 
Han Raams, Ton Millenaar, George 
van de Ruit, Henk van Tol, Tiny van 
Leeuwen, Henk Selser, Ina Doorn, 
Ina van Veen, Tine Filius, Dick en 

Cees Piet, Inez Verbeek, Marijke Ko-
renstra, Elly Bulk, Jac. Pannekoek, 
Hetty Millenaar, Marry Splinter, Ba-
rend Nap, Gery Wilhelmus en Nico 
van de Meulen. Al deze mensen zit-
ten vast vooraan in de tent tijdens 
de nostalgische filmavond! 

Voorverkoop succesvol
De voorverkoop voor de eerste nos-
talgische filmavond tijdens de Feest-
week was een succes. Ondanks dat 
het volop vakantietijd is en er nog 
zeven weken te gaan zijn, heb-
ben nu al zo’n tweehonderd men-
sen zich verzekerd van een plaats-
bewijs op dinsdagavond 4 septem-
ber in de feesttent op het Praam-
plein. Inmiddels is de ‘losse’ ver-
koop gestart. Bij Bruna in de Zijd-
straat zijn toegangskaarten à 5 euro 
te koop. Hiervoor krijgt men een on-
geveer drie uur durend nostalgisch 
programma aangeboden, met veel-
al unieke historische films. 

Aandacht Amazing Amateurs
Klooster in Auvergne van 
Betty, ‘mijn tuin’ van Els
Aalsmeer - Betty Temme schildert 
al vanaf 1980 en is uitgesproken dol 
op kleur. “Een lucht is bij mij niet 
blauw en het gras niet groen. Het 
liefst gebruik ik sterke contrasten, 
rood naast paars en groen erbij. Ik 
maak ook zelf mijn kleding, het kan 
me niet fel genoeg zijn. Dat heb ik 
van mijn moeder, die me daarin al-
tijd heeft gestimuleerd. In mijn werk 
als lerares voor slechthorende heb 
ik veel met kinderen geschilderd. Ik 
ben altijd met creatieve dingen be-
zig. Voor de tentoonstelling koos ik 
een doek met een landschap dat 
ik ‘‘plein-air’’ in het Franse zon-
licht schilderde. Ik ben geïnspireerd 
door het expressieve en dynamische 
werk van de Fauvisten en werk net 
als die schilders destijds het liefst in 
de natuur. Dat kan in Frankrijk zijn, 
maar ook hier aan de Amstel. Ik heb 
veel les genomen van verschillen-
de mensen en heb thuis een klein 
atelier. Mijn man, Anton Temme, fo-
tografeert graag en doet ook mee 
aan de tentoonstelling. Hij maakt 
alle lijsten om mijn werk en samen 
lopen we alle tentoonstellingen af. 
Amazing Amateurs is een goed ini-
tiatief en geeft ons een verrassend 
beeld van het talent in Aalsmeer”, 
besluit Betty haar verhaal.
 
Vrolijke zonnebloemen
Dat de expositie Amazing Ama-
teurs verborgen talent in Aalsmeer 
boven water heeft gebracht is wel 
een feit. Wie anders zou weten dat 
de Aalsmeerse Els Bakker in haar 
woonkamer, omgeven door zes ze-
bravinken, de alle daagse werkelijk-
heid vastlegt in expressionistische 
schilderijen? Bloemen, bomen, vo-
gels en landschappen zijn haar on-
derwerpen. Op de foto het schilde-
rij ’mijn tuin’. Verspreid over het he-
le doek zijn in golvende banen vro-
lijke zonnebloemen geschilderd, al-
leen in de achtergrond wat blau-
we druiven aan een stok. Aan de 
levendige penseelstreek is te zien 
dat dit werk ter plekke is geschil-
derd, alsof de wind zo door de tuin 
gaat. “Mijn vader had een lampen-
winkel in Aalsmeer-oost en stimu-
leerde mijn creativiteit. Van kinds 
af maakte ik vele tekeningen die 
ik aan de toenmalige burgemees-
ter van Aalsmeer, Peereboom-Voller 
gaf. Naar een academie gaan durf-
de ik niet, dat was een brug te ver. 
In talen had ik ook plezier en na de 

MMS dook ik het schrijversvak in. 
Ik heb bij KLM gewerkt op de af-
deling communicatie. Nu ik zestig 
ben, hangt mijn schilderij in de ou-
de burgemeesterskamer. Ik schilder 
aan de tafel of buiten in de tuin aan 
een serie over een natuurgebied in 
Afrika. Dit is nog maar het begin.” 
KCA werkt mee aan talentontwikke-
ling en blijft Els Bakker en de ande-
re deelnemers volgen. 

Zondag uitreiking prijzen
Aanstaande zondagmiddag 22 ju-
li om 15 uur is de uitreiking van 
de KCA Amateur Award en de pu-
blieksprijs. In de jury: Monic Per-
soon (fotografe), Janna van Zon 
(Huiskamermuseum Aalsmeer) en 
Henny Weima (voormalig cultureel 
adviseur en tekenares). Een bijzon-
dere middag waar gelegenheid is 
om nader kennis te maken met ta-
lent van eigen bodem. En, kunstlief-
hebbers opgelet: De werken van de-
ze ruwe diamanten zijn nu nog be-
taalbaar! Wilt u mede bepalen wie 
de publieksprijs verdient? Kom dan 
voor zondag naar het Oude Raad-
huis en stem op uw favoriet. Wie 
deel wil nemen aan Amazing Ama-
teurs 2013 kan het deelnameformu-
lier op halen in het Oude Raadhuis. 
De organisatie is ook op zoek naar 
amateurfotografen, dus zeg het 
voort! De tentoonstelling nu loopt 
nog door tot en met zondag 29 ju-
li. Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat is iedere donderdag tot en 
met zondag geopend van 14.00 tot 
17.00 uur.

Door A. van Itterzon

Herinrichting terrein
Museum Crash 
wel bereikbaar!
Aalsmeerderbrug - Onlangs is ge-
start met de herinrichting van het 
terrein rond het Fort bij Aalsmeer 
in het kader van het project van de 
Stichting Mainport en Groen. Het 
gaat om een vrij ingrijpende ope-
ratie. De bestrating rond het fort 
wordt grotendeels vernieuwd en 
dat kan de komende weken zorgen 
voor overlast voor de bezoekers van 
Crash luchtoorlog- en verzetsmu-
seum ’40-’45. Het asfalt van zowel 
de toegangsweg als het parkeerter-
rein en het ‘plein’ bij de sluis wordt 
vervangen door klinkers of grasbe-
ton. De omgeving van het fort moet 
zo een natuurlijker en groener aan-
zien krijgen. De Stichting Crash is 
nadrukkelijk bij de ontwikkeling 
van de plannen betrokken geweest 
en heeft waar nodig kunnen bijstu-
ren en zal zo mogelijk blijven bijstu-
ren om te voorkomen dat bezoekers 
aan het museum te veel gehinderd 
worden. 
De werkzaamheden moeten vol-
gens de planning op 1 september 
afgerond zijn. Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 is ge-
vestigd aan de Aalsmeerderdijk 460 
en is iedere zaterdag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Voor informatie: 
www.crash40-45.nl.

Nieuwe single 
Jan Leliveld
Aalsmeer - Jan Leliveld heeft een 
gezellige nieuwe single uitgebracht. 
‘Zonder Jou’ is de titel en het lied is 
afkomstig van het album ‘Een voor 
een’. De release datum van de sin-
gle was vrijdag 13 juli. Het lied is 
een gezellige meezinger en wordt al 
regelmatig in het land gedraaid op 
diverse feesten en partijen. De bij-
behorende videoclip is onlangs op-
genomen in een studio. Jan zingt 
met gitaar en tussendoor wordt het 
beeld afgewisseld met flashbacks, 
die afkomstig zijn uit de clips van 
‘Marianne’, ‘Zij hoort bij mij’, ‘Ons ei-
gen café’ en ‘Mijn nummer één’. 
Jan hoopt dat dit gezellige nummer 
zal aanslaan in de café’s in het land. 
Diverse radiozenders hebben ook 
hoge verwachtingen van dit lied en 
zullen het nummer extra gaan pro-
moten. 
Jan staat komende zomer ook weer 
gepland om op te komen treden tij-
dens diverse evenementen. Wie een 
keer een optreden van Jan wil bij-
wonen, kan kijken op de website: 
www.janleliveld.nl/agenda. 

Afgelopen donderdagavond 12 juli verzorgde de rockband Wild Cat een optre-
den in danscafé de Praam. Het werd een gezellig feestje. De bezoekers wer-
den getrakteerd op een portie ruige rock and roll covers en eigen werk met 
een bluesy tintje. Als verrassing zong de bekende Aalsmeerse zingende kap-
per Tom Meijer een liedje mee . Roadrunner, die hij heel toepasselijk getrans-
formeerd heeft in Haircutter! 

Spelshow met DJ Jochem 
van Leeuwen in de Praam
Aalsmeer - Het was weer een ge-
zellig en feestelijk weekend in de 
Praam afgelopen weekend. Het was 
zowel vrijdag als zaterdag ‘volle bak’, 
waardoor helaas toch weer bezoe-
kers teleurgesteld moetsen worden. 
Kom op tijd, de deur sluit echt om 
klokslag twee uur! De Jillz party was 
overigens super geslaagd en vol-
gens de bezoekers zeker voor her-
haling vatbaar. Ook dit weekend 
presenteert de Praam een gezellig 
en gevarieerd programma. Gestart 
wordt op vrijdagmiddag met een 
gezellige verrassingsborrel! Vrijdag-
avond 20 juli neemt DJ Henkie ach-
ter het discomeubel plaats en hoopt 
vele bezoekers op de dansvloer te 
mogen verwelkomen. 
Zaterdagavond 21 juli om 22.00 uur 
start de spelshow Rad van Fortuin 
onder leiding van DJ Jochem van 
Leeuwen en zijn charmante assi-
stente. Er zijn leuke gratis prijzen te 
winnen, onder andere zomerse zon-

nebrillen, de bekende krokodillen 
en consumptiebonnen. Het gaat ze-
ker weer een spraakmakende avond 
worden. De Praam is vanwegen de 
vakantieperiode alleen op donder-
dag, vrijdag en zaterdag geopend. 
Wie op een van de andere dagen 
een feestje of iets anders wil orga-
niseren kan dit overleggen met één 
van de medewerkers.

Tropical night
Volgende week vrijdag 27 juli komt 
de Amsterdamse DJ Marco ‘optre-
den’ in het café in de Zijdstraat en 
zaterdag 28 juli wordt getrakteerd 
op de bekende Tropical night met 
zowel binnen als buiten activitei-
ten. Buiten laat de bekende DJ Kees 
Markman het publiek genieten van 
tropische klanken uit de jaren tach-
tig en negentig. Van 01.00 tot 05.00 
uur wordt binnen verder feest ge-
vierd en DJ tijdens deze afterparty 
is Michel.

Zaterdag en zondag livemuziek
Try-out Aalsmeerse band 
Livin’ At A in The Shack
Oude Meer - De in de jaren tachtig 
populaire Aalsmeerse band Livin’ at 
A geeft voor hun eenmalig concert 
in september tijdens de Aalsmeerse 
feestweek een try-out optreden in 
The Shack. Aanstaande zaterdag 21 
juli gaan de spots aan voor deze for-
matie. Eind jaren tachtig heeft Livin’ 
At A meerdere keren opgetreden 
in rockcafé Simple in De Kwakel. 
Na hun afscheidsoptreden in 1991 
hebben zanger Bert de Haan, bas-
sist Piet van Leeuwen (later Gijs de 
Vries), toetsenist Remco de Hundt, 
gitarist André Alderden en drum-
mer Peter Geleijn nog slechts een-
maal opgetreden, dit was voor het 
laatst in 1993! De toenmalige eige-
naren van Simple en de leden van 
Livin’ at A hebben elkaar nu weer 
gevonden in The Shack. Zaterdag-
avond 21 juli gaan de mannen van 
Livin’ at A rocken op het Shack po-

dium! Stampende blues afgewisseld 
door swingende soul, subtiele reg-
gae ,stevige funky pop en een knal-
lende rock and roll medley. 
Ook op zondagmiddag 22 juli is er 
live-muziek in The Shack, een ge-
wéldige one-man-band show van 
niemand minder dan Ben Pres-
tage uit Amerika. Ben Prestage 
moet je gezien én gehoord heb-
ben, hij speelt vurig, rauw en ge-
passioneerd. Voor de liefhebbers 
van Seasick Steve, is Ben Prestage 
‘n absolute aanrader. The Shack is 
geopend op zaterdagmiddag vanaf 
15.00 uur en de aanvang van Livin at 
A is 21.00 uur! Ook zondagmiddag 
gaat The Shack open om 15.00 uur. 
Het optreden van begint Ben Pres-
tage om 15.30 uur. The Shack is ge-
huisvest aan de Schipholdijk 253b in 
Oude Meer. Voor informatie: www.
bikesnblues.nl.

Cabaretseizoen 
start in Bacchus 
met ‘Verwhard’
Aalsmeer - In het nieuwe seizoen 
presenteert cultureel café Bacchus 
weer een gevarieerd cabaret pro-
gramma. De eerste voorstelling is 
op 6 oktober. Berry Lussenburg ver-
zorgt een try-out. Met zijn nieuw 
programma ‘Verwhard’ wil Berry 
graag weer de Nederlandse podia 
veroveren: Tijden van verharding, 
tijden van verwarring: we zijn verw-
hard. Op 3 november is het podium 
van Bacchus voor Jennifer Even-
huis met haar eerste avondvullende 
show. Jennifer was al eens eerder 
in het culturele café, toen met haar 
collega Marieke Visser. Nu twee jaar 
later en een kind rijker is zij toe aan 
haar eerste avondvullend program-
ma. Op 1 december brengt Thijs 
Kemperink de voorstelling ‘Achteraf 
Bekeken’. Hoe voelt iemand zich die 
28 jaar woonachtig is tussen koei-
en, kalfjes, schapen en kippen en de 
rust slechts verstoord ziet door een 
sporadisch overvliegende straalja-
ger? Het antwoord geeft Thijs in zijn 
programma met de veelzeggende 
titel ‘Achteraf bekeken’. 
Op 5 januari kan genoten worden 
van Beatrice van der Poel met ‘Ein-
deloos’. Vorig seizoen toerde Beatri-
ce langs de Nederlandse theaters 
met Marcel de Groot. Dit jaar is zij 
weer te bewonderen in een solo-
optreden als kleinkunst zangeres. 
Op 2 februari verzorgt Anne-Jan 
Toonstra de voorstelling ‘Noodza-
kelijk Kwaad’ in Bacchus. Het is de 
tweede solovoorstelling van Anne 
Jan. Een voorstelling met veel ener-
gie, rockende pianonummers en al-
les wat Anne Jan wil zeggen: hard, 
zacht, vriendelijk, kwaad. Maar 
meestal verschrikkelijk leuk. Op 9 
maart presenteert Bacchus het duo 
Joop Visser en Jessica van Noord. 
Dit succesvolle duo hoeft geen ver-
dere introductie: zij zijn voor de der-
de keer te gast in het culturele ca-
fé in de Gerberastraat met dit maal 
het programma ‘Appels en Peren’. 
Het cabaretseizoen wordt op 6 april 
afgesloten door Bas Marée, Johan 
Hogenboom en Ludo met het pro-
gramma ‘Niet Aaien’. Zoals gewend 
wordt het weer een humoristische 
en muzikale boel met verhelderen-
de filosofietjes en een flinke do-
sis zelfspot. De heren gaan op zoek 
naar een veilige plek voor de twij-
felende mens. Kaarten voor de ca-
baretvoorstellingen zijn 14 dagen 
van tevoren te bestellen via www.
cultureelcafebacchus.nl en kosten 
10 euro per stuk. Wie verzekert wil 
zijn van een plaats kan een abonne-
ment nemen à 60 euro. Te bestellen 
via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl 
(voor 1 september). 
Alle voorstellingen in Bacchus in de 
Gerberastraat beginnen om 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.15 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 67,80

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

€ 9,95

€ 9,95

MEENEMER:

TIP: LAST MINUTE:

Ukelele dvd
voor beginners

Microfoonkabel
           6 meter

‘Belcanto’ chromatische 
mondharmonica

3-pak R21S
microfoons

€ 29,95



Besluit register kinderopvang

“Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken 
wij bekend dat per 12 juli 2012 de kinderopvangvoorzie-
ning Kinderdagverblijf Villa Vrolijk (Halve dagopvang) met 
uniek registratienummer 411076528 uit het Landelijk Regis-
ter Kinderopvang en Peuterspeelzalen is verwijderd vanwege 
niet in exploitatie zijn. “

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 228, het kappen van bomen;
- Baanvak 69, het vergroten van de woning;
- Midvoordreef 18, het realiseren van een dakterras;
- Turfstekerstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 127A, het plaatsen van een zwenkkraan;
- Westeinderplassen H 3992, het plaatsen van een blokhut;

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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:
- Aalsmeerderweg 377a, het kappen van bomen;
- Begoniastraat 32, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Brasemstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Brasemstraat 9, het plaatsen van een dakkapel;
- Clematisstraat 16, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Geerland 2, het kappen van een boom;
- Hornweg 186, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Pontweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 100, het uitbreiden van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 19 juli 2012.

ontWerp Wijziging Bestemmingsplan ‘greenpark 
aalsmeer, deelgeBied 5, BouWgrenzen kavel 1” 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 26 van het bestemmingsplan, met toepas-
sing van artikel 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke orde-
ning, besloten hebben het ontwerp wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ 
ter inzage te leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 
vrijdag 20 juli 2012 tot en met donderdag 30 augustus 2012. 

plangebied
De wijziging heeft betrekking op deelgebied 5 van Green-
park, dat gelegen is tussen de Hornweg, de Machineweg, de 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Middenweg en de omgelegde N201. Het plangebied van het 
wijzigingsplan is gelegen aan de oostzijde van deelgebied 
5 ten noorden van het Zwanenmeer en in de bocht van de 
Ecuadorstraat. 

doelstelling
Het ontwerp wijziging bestemmingsplan ‘Greenpark Aals-
meer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel’ heeft betrekking 
op een aanpassing van de verkaveling zoals opgenomen in 
het geldende bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7’. Onderhavig wijzigingsplan 
heeft tot doel de verkaveling zodanig aan te passen, dat 
aan een bouwplan voor de vestiging van een touringcar- en 
taxibedrijf op dit deel van het bedrijventerrein medewer-
king gegeven kan worden. Het bouwplan voldoet niet aan 
de regels van het bestemmingsplan doordat de kavel en de 
daarop geprojecteerde bebouwing kleiner zijn dan waar in 
de planverbeelding en de bouwregels van uit is gegaan. Het 
bestemmingsplan kent op grond van artikel 3.6.1 voor het 
gebied een wijzigingsbevoegdheid om nieuwe bouwgrenzen 
toe te voegen. Het plan past binnen de regels voor deze 
wijzigingsbevoegdheid.

procedure
Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt met het ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor 
belanghebbenden ter inzage van vrijdag 20 juli 2012 tot en 
met donderdag 30 augustus 2012. Gedurende deze termijn 
worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te bren-
gen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemees-
ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 
1’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met mevr. E. van der Klis, of 
bij diens afwezigheid, een van de andere medewerkers van 
het cluster Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387575). Bur-
gemeester en wethouders dienen binnen 8 weken na het af-
lopen van de termijn voor het indienen van een zienswijze 
over de vaststelling van het wijzigingsplan te besluiten. Op 
het vaststellingsbesluit is afdeling I van de Crisis- en her-
stelwet van toepassing. Als gevolg hiervan geldt dat geen 
pro-forma beroep mogelijk is. Dit betekent dat na afloop van 
de beroepstermijn geen nieuwe gronden van beroep kunnen 
worden aangevoerd.

inzien ontwerp wijzigingsplan
Het wijzigingsplan bestaat uit planregels en een planver-
beelding en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige 
bestemmingsplan. Het ontwerp wijziging bestemmingsplan 
met de daarbij behorende stukken, is in te zien inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.WPGPA5BOUWGRK1-OW01. De analoge versie 
van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale balie 
op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De 
openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 
14.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de 
centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het ove-
rige is het plan in te zien op afspraak. De kennisgeving, het 
ontwerpplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 
(te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keu-
zemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).

puBlicatie melding artikel 8.40 Wet 
milieuBeheer

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

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : SL Parts 
Adres : Oosteinderweg 335-339

officiële mededelingen
19 juli 2012

Plaats : Aalsmeer
Datum  : 11 juli 2012

Besluit Glastuinbouw
Naam : Griffioen Kudelstaart 
Adres : Hoofdweg 36
Plaats : Kudelstaart 
Datum : 11 juli 2012 

Besluit Landbouw
Naam : The Funny Horse 
Adres : Oosteinderweg 555b 
Plaats : Aalsmeer 
Datum : 18 juni 2012 

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

ter inzage Bij de afdeling dienstverlening, 
Balie 5 ( Week 29)

t/m 19 juli Kennisgeving/Koninklijk Besluit Onteigening 
van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer 
ten behoeve van de uitvoering van het bestem-
mingsplan “Noordvork”;

t/m 19 juli Participatie- en Communicatieaspecten, het toe-
kennen van namen, registratienr. 2012/8366;

t/m 20 juli Programmabegroting 2013 van de G2;
t/m 25 juli Evenementenvergunningen: Fitness Aalsmeer 

nabij Hornmeerpark op 30 juni van 10.00-11.00 
uur; Barbecue op het Surfeiland op 8 juli 2012 
van 16.00-23.00 uur; Muziek op de Westeinder 
op 25 augustus 2012 van 18.00-22.30 uur; Wes-
teinderhavendagen op de Uiterweg op 1 sep-
tember 2012 van 09.00-21.00 uur; GPA op de 
Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7 ok-
tober 2012 van 09.00-18.00 uur; 

t/m 1 aug Vaststelling reglementen GBA 2012;
t/m 2 aug Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
t/m 3 aug APV Vergunning: tijdelijk afsluiten fietspad 

Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/
Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00-
15.00 uur; APV Vergunning: tijdelijk afsluiten 
v/d Oosteinderweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26 ju-
ni 2012, van 10.00-13.00 uur;

t/m 6 aug Legger van secundaire keringen in Westeramstel 
met de daartoe behorende kunstwerken;

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria 
Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfal-
le, Ophelialaan 108 te Aalsmeer;

t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni 
van 14.00-01.00 uur; Buitenconcert muziekver-
eniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 ju-
li van 19.30-20.45 uur; Buitenconcert muziek-
vereniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli 
van 19.30–20.45 uur; Openluchtconcert Trum-
pets of the Lords in de Karperstraat op 4 juli 
van 20.00–21.00 uur; Regenboogevenement op 
het surfeiland op 6 juli van 09.00-00.00 uur;

t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplas-
sen op zaterdag 7 juli van 20.00-23.00 uur;

t/m 24 aug APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Op-
helialaan op zaterdag 14 juli van 20.00-01.00 
uur Feestweek, Praamplein van 2 september 
t/m 9 september 2012.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraken Burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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. Bereik-
baar 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 aan-
spreekpunt 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.
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Het ingezonden artikel van Arjet-
te Eerhart in de Nieuwe Meerbode  
vorige week over het fietsincident, 
dat haar 4 jarige dochter was aan-
gereden in de Zijdstraat, staat niet 
op zich. Altijd moet je op je hoe-
de zijn. Links of rechts kijkend of 
er geen fiets je van achter nadert 
of wild passeert. Er zijn in de loop 
van de tijd al vele, bijna of hele ech-
te harde confrontaties geweest met 
het winkelend publiek en de fiet-
sers. Dit laatste incident van vorige 
week, deed niet alleen bij de redac-
tie van deze krant een (fiets)-alarm-
bel rinkelen, maar ik denk bij nog 
heel veel mensen meer uit Aalsmeer 
en omgeving. 
Terecht dat er een scherp redacti-
oneel commentaar van de Nieuwe 
Meerbode onder stond, met de wel 
zeer duidelijke suggestie meege-
vend aan de politiek: Wanneer wordt 
nu eindelijk de Zijdstraat, overdag, 
maar wat mij zelf betreft, voor altijd, 
fietsvrij!  In navolging van het ge-
weldige burgerinitiatief voor behoud 
van de Oude Veiling, zou ik met het 
instrument van het burgerinitiatief 
ook wel eens willen ‘uitfietsen’ hoe-
ver we kunnen komen, om onze vi-

sie als winkelend publiek duidelijk 
te maken aan de plaatselijke poli-
tiek. Met minimaal 25 steunbetui-
gingen en medeondertekenaars on-
der onze bagagerek kunnen we aan 
de verantwoordelijke wethouder Ad 
Verburg van verkeer en vervoer en 
zijn mede collega wethouder Gert-
jan van der Hoeven van ruimtelijke 
ordening verzoeken om het voorstel 
‘Zijdstraat, Fietsvrij!’ in beraad te ne-
men, te agenderen binnen het colle-
ge om er vervolgens zo snel moge-
lijk mee weg te fietsen uit de Zijd-
straat. Het is niet bedoeld als ‘fiet-
sers pesten’, maar wel om er voor te 
zorgen dat de Zijdstraat in de toe-
komst een mooie, maar bovenal een 
veilige promenade wordt, die uitno-
digt voor een heerlijk dagje winke-
len, voor iedereen. Wie stapt er ach-
ter op de bagagedrager bij dit plan 
en durft,  hardop, te bellen met zijn 
fietsbel. Help mee, dit burgeriniti-
atief lucht in te pompen en op het 
zadel te helpen? Stuur u reactie of 
ondersteuning: ‘Zijdstraat, Fietsvrij!’ 
naar zelen@ggschilders.nl of bel 
06-55701684.

Gerard Zelen

Steun plan: ‘Zijdstraat Fietsvrij!’

ingezonden

Wethouder Ad Verburg van Economische Zaken ondertekent samen met Dirk 
Box (rechts op foto) en Jan Sparnaaij (links op foto) van Winkeliersvereniging 
Aalsmeer Centrum de intentieovereenkomst ondernemersfonds.

Wethouder ondertekent voor 
oprichting ondernemersfonds
Aalsmeer - Op vrijdag 13 juli heeft 
wethouder Ad Verburg van Econo-
mische Zaken de intentieovereen-
komst oprichting ondernemers-
fonds Aalsmeer Centrum onder-
tekend. De Winkeliersvereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC), verte-
genwoordigd door Jan Sparnaaij en 
Dirk Box, ondertekenden deze over-
eenkomst namens de winkeliers. 
Wethouder Verburg: “Deze stap is 
heel belangrijk voor de Aalsmeer-
se economie. De winkeliers hebben 
zelf het initiatief genomen en heb-
ben het stimuleringsplan zelf gefi-

nancierd. De gemeente en de Ka-
mer van Koophandel (KvK) hebben 
hier ook een rol in mogen spelen. 
Na een lange tijd met veel bouw-
werkzaamheden in Aalsmeer Cen-
trum, met een mooi Praamplein als 
gevolg, gaan we nu kijken hoe we 
zaken nog verder kunnen verbe-
teren. Het door de winkeliers ont-
wikkelde stimuleringsplan ‘Meer 
Aalsmeer’ geeft aan wat de sterke 
punten zijn van Aalsmeer Centrum 
en waar nog aan gewerkt moet wor-
den. Dit plan heeft een structurele fi-
nanciële basis nodig in de vorm van 

een ondernemersfonds. Een onder-
nemersfonds draagt bij aan de ont-
wikkelingscontinuïteit van het cen-
trum. Een ondernemersfonds is een 
fonds van en voor de ondernemers. 
Wel moet er een groot draagvlak 
zijn bij de ondernemers in Aalsmeer 
Centrum voor de invoering van dit 
ondernemersfonds.” Het Onderne-
mersfonds biedt de mogelijkheid 
om Aalsmeer Centrum tot een nog 
aantrekkelijker winkelgebied door 
te ontwikkelen. Het verplicht stel-
len van een bijdrage aan een on-
dernemersfonds via een reclame-
belasting heeft het grote voordeel 
dat alle ondernemers in het hef-
fingsgebied een bijdrage doen. Een 
groot voordeel van een onderne-
mersfonds is dat alle ondernemers 
in een winkelgebied samen bepalen 
hoeveel en wat er extra wordt geïn-
vesteerd. De ondernemers kunnen 
zelf een via een eigen plan bepalen 
hoe de kwaliteit van het winkelge-
bied wordt verbeterd. Ondernemers 
staan dus zelf aan het stuur. Een 
winkelgebied met een kwalitatief 
hoogwaardige uitstraling heeft een 
positieve invloed op de waarde van 
het vastgoed. Een belangrijke reden 
om met een ondernemersfonds, op 
basis van reclamebelasting te gaan 
werken, is dat alle ondernemers 
mee doen en alle ondernemers pro-
fiteren van de collectieve investe-
ringen. Ondernemers in Aalsmeer 

Centrum profiteren van de maatre-
gelen die uit het ondernemersfonds 
gefinancierd worden, zoals aankle-
ding van het winkelgebied, evene-
menten en acties en communicatie 
en promotie. De ondernemers stel-
len voor om de ondernemersbijdra-
ge te regelen via een reclamebelas-
ting. Dirk Box: “De winkeliers in het 
gebied zijn zeer actief. Zelfs winke-
liers die geen lid zijn van de WVAC 
gaan de deuren langs om handte-
keningen te verzamelen voor dit on-
dernemersfonds.” Ook Jeroen Kuin 
van All about Hair was bij de on-
dertekening aanwezig. Hij gaat zich 
inzetten bij de oprichting van de 
stichting ‘Meer Aalsmeer’. Op dit 
moment onderschrijft een meerder-
heid van ondernemers in Aalsmeer 
Centrum al het voornemen voor een 
Ondernemersfonds. Nog meer be-
drijven worden bezocht om nog 
meer draagvlak hiervoor te krijgen. 
Het is de bedoeling dat het Onder-
nemersfonds per 1 januari 2013 van 
start gaat. De gemeente zich zal in-
spannen voor adequate ambtelij-
ke begeleiding en een voortvaren-
de bestuurlijke besluitvorming. De 
WVAC zich zal inspannen voor het 
verkrijgen van een zo breed moge-
lijk draagvlak bij de in het werkings-
gebied gevestigde ondernemers. De 
KvK een regierol zal vervullen bij het 
oprichtingsproces van het onderne-
mersfonds.
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Expositie van Judith Stokkel
Aalsmeer - Judith Stokkel maakt 
figuratieve tekeningen en schilderij-
en van uiteenlopende onderwerpen. 
Een kleine collectie van haar werk 
(stilleven en portret) is momen-
teel te zien in PACA Aalsmeer. In de 
loop der jaren heeft Judith verschil-
lende opleidingen genoten op beel-
dend gebied. Haar eerste tekenles-
sen volgde zij in Aalsmeer aan de 
Werkschuit . Hier is haar liefde voor 
het model- en portrettekenen ont-
staan. Via de docente kwam Judith 
als suppoost bij het Oude Raadhuis 
te werken en zo rolde ze in de we-
reld van de kunst. Al snel volgden 
er meer studies. Het oriëntatiejaar 
aan de Rietveld en een vijfjarige op-
leiding tekenen/schilderen aan de 
Wackers Academie in Amsterdam 
zijn de meest bepalende geweest. 
Vooral deze laatste, klassieke op-
leiding schemert duidelijk door in 
haar werk wat betreft techniek en 
oog voor detail. In haar fijnzinni-
ge tekeningen worden kijkers ge-
boeid door de contrasten in vorm en 
structuur van artikelen die meestal 
lang geleden gebruikt zijn: een ju-
ten lap, glaswerk, een bril, een foto-
album, een kleedje van kantwerk. Al 
tekenend volgt Judith de dingen en 
wekt aandacht voor hun bijzondere 
vorm. Deze lijn trekt zij door in haar 
olieverfschilderijen. Door de realis-
tische inslag komen de portretten 

helemaal tot leven in de wachtruim-
tes van het Paramedisch Adviescen-
trum aan de Zwarteweg. Bij binnen-
komst worden bezoekers verwel-
komd door een Keniaanse krijger en 
in de gang is een doorkijk naar de 
Egeïsche zee ontstaan waar twee 
Turkse vissers, druk in gesprek, in 
een boot ronddobberen. Onderweg 
kan nog even de bemoedigende blik 
van een meneer uit Papoea Nieuw-
Guinea opgevangen worden. Kort-
om, wie er oog voor heeft waant zich 
tijdelijk in een andere wereld. De ex-
positie duurt tot en met september 
dit jaar. Voor informatie: www.stok-
kel-art.nl.

Geen milieupolitie, wel een open oor
Duurzaamheid in de praktijk 
bij doopsgezinde gemeente
Aalsmeer - “Denk na en doe voor-
stellen om binnen de doopsgezinde 
gemeente Aalsmeer de duurzaam-
heid op het gebied van energiever-
bruik, milieu, financiën en relaties te 
verbeteren.” Deze opdracht werd in 
maart 2010 door de kerkenraad ge-
geven aan een speciaal daarvoor op-
gerichte duurzaamheidcommissie. In 
Aalsmeer leefde al langer het idee dat 
er méér kon worden gedaan met dit 
belangrijke thema. Naast de al aan-
wezige aandacht voor het werk van 
de Wereldwinkel en Fair Trade en het 
ondersteunen van acties van Amnes-
ty International, was er ook behoefte 
aan inbedding van ecologische duur-
zaamheid in het denken en doen van 
de gemeente.

Inventarisatie en besluitvorming
Het eerste jaar werd gebruikt om de 
bestaande situatie in kaart te bren-
gen. Met behulp van de Mondia-
le Voetafdruk-methode voor kerken, 
opgesteld door De Kleine Aarde, in-
ventariseerde de commissie de acti-
viteiten binnen het kerkgebouw, het 
aantal mensen dat er gebruik van 
maakt(e), de oppervlakte van de ter-
reinen en gebouwen, het energiege-
bruik, papiergebruik, schoonmaak-
middelen en vervoer. Daarna werd 
de ecologische voetafdruk berekend. 
Schoonmaakmiddelen verduurza-
men was eenvoudig, want de kos-
teres was en is met overtuiging lid 
van de commissie. Op het gebied 
van energieverbruik volgde al snel 
een sprong voorwaarts door over 
te stappen naar ‘groene’ stroom en 
‘groen’ gas. Dat tezamen leidde tot 
een goed zichtbare verduurzaming 
die relatief eenvoudig te verwezen-
lijken was. Vervolgens heeft de com-
missie een energieonderzoek laten 
uitvoeren om een deugdelijk en pro-
fessioneel onderbouwd advies te krij-
gen over hoe de kerkzaal en de bijge-
bouwen met minder gas en elektrici-
teit toe zouden kunnen. Dat advies-

rapport is inmiddels klaar en vormt 
nu de basis voor allerhande beslui-
ten: wordt een kapotte ketel vervan-
gen of worden de thermostaten be-
ter ingeregeld, zodat de kerk met een 
ketel minder kan? Wordt bij de res-
tauratie van het orgel overgegaan op 
een andere, meer duurzame verwar-
ming van de kerkzaal? Wordt de al-
tijd brandende nooduitgang verlich-
ting voor veel zuiniger led verlichting 
vervangen? Op basis van de geschat-
te terugverdientijden van deze inves-
teringen kan besluitvorming tot stand 
komen.

Proactief
De commissie ziet zichzelf vooral als 
een denktank en informatiecentrum, 
en voorziet de kerkenraad en andere 
commissies van gevraagd – en soms 
ook ongevraagd – advies en informa-
tie. Het heeft even geduurd voordat 
een vorm gevonden was. De commis-
sie doet nu suggesties en zoekt naar 
duurzame alternatieven. Beslissingen 
neemt ze niet, die laat ze graag over 
aan de mensen die in een breder ver-
band hun steen bijdragen aan de or-
ganisatie van de kerk. Ze is geen ‘mi-
lieupolitie’, maar heeft wel een open 
oor voor zaken op het gebied van 
duurzaamheid die leven binnen de 
doopsgezinde gemeente. In de le-
denvergadering is op verzoek van de 
kerkenraad inmiddels als beleid vast-
gesteld dat het duurzaamheidaspect 
een hoge prioriteit krijgt bij het ne-
men van beslissingen. Met name bij 
veranderingen binnen het kerkge-
bouw zal naast prijs en kwaliteit ook 
duurzaamheid worden meegewogen. 
Klaar is de commissie overigens nog 
lang niet. Het thema energiegebruik 
is inmiddels een stuk verder geko-
men, maar op de terreinen financi-
en en relaties is mogelijk nog veel te 
winnen. Voorzitter van de duurzaam-
heidscommissie van de doopsgezin-
de kerk is Erica de Ridder en zij hoort 
graag uw ideeën en suggesties.

Verterende en ontroerende beelden
Trouwen in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Er komen steeds meer 
nostalgische trouwfoto’s binnen in 
het Oude Raadhuis. Het wordt een 
tentoonstelling die zal verbazen en 
vertederen met romantische bruids-
paren van toen op de stoep van 
het historische pand aan de Dorp-
straat. Annefie van Itterzon, initiator 
van deze KCA thematentoonstelling, 
deed een oproep aan Aalsmeerders 
om hun zo dierbare trouwfoto’s uit 
te lenen. Hartverwarmende, ontroe-
rende beelden van die gedenkwaar-
dige dag in het leven, waarop alles 
in het teken staat van de grote lief-
de. 
Dit is ook het tweede thema in deze 
tentoonstelling; Wat gebeurt er als 
verschillende kunstenaars de lief-
de als onderwerp van hun werk ma-
ken? De organisatie hoopt op nog 
meer inzendingen van trouwfoto’s. 
Foto’s, voorzien van naam en jaartal, 

kunnen worden afgegeven in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 
in het centrum. De tentoonstelling is 
gepland van 5 maart tot en met 5 
mei volgend jaar.

Deelnemers ook wereld rond?
Stuur vakantiegroet naar 
Stichting Pramenrace
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
heeft SPIE, Stichting Pramenrace 
In Ere, haar medewerkersavond ge-
houden. Tijdens deze avond, die 
plaatsvond in de Historische tuin, 
krijgen de medewerkers en vrijwil-
ligers te horen hoe de route voor dit 
jaar loopt. Ze krijgen een post toe-
gewezen en de opdrachten wor-
den uitgedeeld. En natuurlijk wordt 
er onder het geniet van een hap-
je en een drankje gekletst over de 
komende en de afgelopen pramen-
race. Aan alle medewerkers nu de 
zware taak om hun mond te hou-
den, want lekken over de opdrach-
ten, dat kan en mag niet. Als er dan 
toch geklikt wordt, dan wil SPIE dit 
liever zelf doen. Tijdens de komen-

de vakantie zet SPIE iedereen alvast 
aan het werk. Want voor het thema 
‘Met 150 pramen de wereld rond’ 
wil SPIE gaan kijken of de deelne-
mers ook zelf de wereld rond ko-
men. Hoe? Door vanaf je vakantie-
adres een kaartje te sturen. Ga je 
naar Griekenland, Turkije, Thailand, 
Australië, Amerika, of naar Tim-
boektoe? Laat het SPIE weten. Ui-
teraard zit er nog meer aan vast. 
Dus doe je best. De vakantiegroet 
kan gestuurd worden naar SPIE via 
Uiterweg 266, 1431 AV Aalsmeer. 
“Deelnemers die naar Griekenland 
gaan, doen er overigens goed aan 
om Griekse euro’s mee te nemen. 
Dit kan nog wel eens geld op gaan 
leveren”, tipt het bestuur tot slot.

Passie van Gré Kalf: ‘Taal, het 
componeren van woorden’
Aalsmeer - “Een passie, tja… Ik 
weet niet of ik mijn liefde voor taal 
een passie mag noemen. Verleden 
week was ik in de Beurs van Berla-
ge en daar hoorde ik het relaas van 
een rugzakarts. Dat is een dokter die 
met tien kilo medicijnen in zijn rug-
zak door de binnenlanden van Bir-
ma trekt. Zijn eten en drinken haalt 
hij uit de natuur, een enkele keer is 
er een dorpeling die een potje voor 
hem kookt. 

Ik raakte zo ontroerd door zijn ver-
haal. Kijk dat is passie: Je leven geven 
om zieken en gewonden zien te red-
den in een zo goed als onbegaanbaar 
en gevaarlijk gebied vanwege de ve-
le landmijnen die er nog liggen.” Aan 
het woord is Gré Kalf, zelf jaren actief 
in het geven van hulp aan derde we-
reld landen. Haar omgang met bewo-
ners uit Tanzania bracht haar aan het 
lezen over de derde wereld. “Ik leerde 
door het lezen van vele boeken hoe 
sterk deze mensen zijn, heel inven-
tief en creatief. Er is echt meer dan al-
leen honger en ellende. Ik zou willen 
dat dit meer werd getoond dan zou er 
een ander beeld ontstaan. Want ont-
wikkelingshulp heeft wel degelijk zin.” 

Een koffer vol boeken
Twintig jaar lang reisde Gré Kalf per 
openbaar vervoer met een koffer vol 
boeken door het hele land. Voor leden 
van verenigingen en stichtingen hield 
zij lezingen over boeken en gedich-
ten. “Taal is schitterend, taal heeft iets 
magisch. Een schrijver kan woorden 
een lading geven waardoor woor-
den meer betekenis krijgen. Spreken 
is iets heel anders dan schrijven. Dat 
heb ik mensen altijd geprobeerd dui-
delijk te maken. Mijn passie is taal, 
maar ook het bevorderen en stimu-
leren van lezen. Het is niet belangrijk 
wat je leest, als je maar leest.” Waar 
Gré Kalf ook is, lezen doet zij altijd. 
“Veel mensen denken altijd dat ik al-
les heb gelezen, maar dat is natuur-
lijk niet waar. Het is wel zo dat alles 
wat ik doe terug koppel naar boeken. 
Schrijvers kunnen veel invloed heb-
ben, dat is tenminste wat ik hoop. 
Net als kunstenaars kunnen zij je een 
andere kijk op de wereld geven.” On-
langs behaalden twee kleinzoons 
hun VWO eindexamen. Met één van 
hen las zij de boeken van zijn boe-
kenlijst mee. “Wanneer het boek uit 
was dan bespraken wij samen de in-
houd, ergens in een Amsterdams ca-

feetje. Met elkaar een boek bespre-
ken (Gré is lid van twee leesgroepen) 
is een interessant tijdverdrijf. Door 
de verschillende visies leer je dat je 
een tekst ook anders kunt lezen. Een 
boek wordt daardoor meer waard, het 
maakt het compleet.”

Gedichten
In eigen beheer gaf Gré Kalf een drie-
tal door haar gemaakte gedichten-
bundels uit. “Spelen met woorden, 
gedichten en gedachten Ik lees graag 
gedichten en ik maak zo ook graag. 
Een gedicht zegt altijd meer dan er 
staat.” Zij is een welkome deelneem-
ster bij de door KCA georganiseer-
de gedichtentuin op het Boomkwe-
kerskerkhof. Dit maal staat het the-
ma ‘verwondering’ centraal. Een the-
ma waar Gré Kalf wel wat mee kan. 
De eerste zin is er al en zij weet dat 
op een gegeven moment de ande-
re regels zullen volgen. Haar gedich-
ten zijn niet of nauwelijks op rijm ge-
schreven, het is de ritmiek die haar 
gedichten tot een kloppend geheel 
maken. In een van haar gedichten-
bundels staat: ik woon in mijn boeken 
en een ander gedicht: Papier ik houd 
van jou, je bent zo volgzaam als een 

willig lijf. Ieder woord op een eigen 
regel. Zo ontstaat een mooie compo-
sitie en wordt de zeggingskracht ver-
groot.

Lezen kan altijd
‘Lezen kun je altijd blijven doen, voor 
degenen die slechter gaan zien is er 
de E-reader, je kunt de letters dan net 
zo groot maken als je wilt en wanneer 
het dan helemaal niet meer gaat is er 
nog altijd het gesproken, het luister-
boek. Daar moet je in het begin wel 
aan wennen maar het bied je toch de 
mogelijkheid om via de ogen van an-
deren te blijven lezen. Lezen kun je 
blijven doen. “Want een mens die be-
wust leeft is tot de dood in ontwik-
keling.” Zo staat te lezen in één van 
haar bundels. De Gedichtentuin op 
het Boomkwekerskerkhof is open op 
1 en 2, 8 en 9 en 15 en 16 september 
van 12.00 tot 17.00 uur. 
Gré Kalf koos voor dit gedicht omdat 
het zo mooi past bij de Birmese arts:

‘Leven is kiezen voor de armen.
Vechten voor hun brood.

Misschien is het wel mijn dood.
Dan heb ik niet voor niets geleefd’.

Wie meer gedichten wil horen? KCA 
organiseert op de laatste donder-
dag van januari 2013 in cultureel café 
Bacchus de nationale poëziedag. Het 
gehele programma wordt later be-
kend gemaakt.

Janna van Zon

Jordaan feest: Sfeervol en droog!
Aalsmeer - Gezellig, sfeervol en 
droog is het Jordaan feest in de Op-
helialaan afgelopen zaterdagavond 
14 juli verlopen. Overdag moesten 
diverse regenbuien getrotseerd wor-
den, maar in de avond trok de lucht 
open en was het prima weer om een 
openlucht evenement te organiseren 
en te bezoeken! Chris Bosse, eige-
naar van de Carnivoor en initiatiefne-
mer en organisator van de Jordaan-
se sfeeravond, kijkt terug op een pri-
ma festival. “De sfeer was prima, de 
artiesten werden gewaardeerd en 
er hebben zich geen ongeregeld-
heden voor gedaan.” Wat de arties-
ten betreft kregen de bezoekers en-
kele verrassingen gepresenteerd. De 
organisatie had te kampen met af-
zeggingen wegens ziekte. Zangta-

lent Mick Harren was er in ieder ge-
val wel en wist het publiek vanaf de 
aanvang in opperbeste stemming te 
brengen. Het volgende optreden was 
nieuw in het programma. Echter, er 
was alom waardering voor de ‘zin-
gende nonnen’. Ze kregen een luid 
applaus van het publiek. Ook gingen 
massaal de handen op elkaar voor 
het rock and roll trio De Bitterballs 
waarin eetcafé-eigenaar Chris Bos-
se zijn zangtalent laat horen. Uitsmij-
ter was de alom geliefde zanger Pe-
ter Beense en hij wist het feest naar 
een hoogtepunt te tillen. De bezoe-
kers waren na deze gezellige avond 
veelal nog niet uitgefeest. Ze werden 
op hun wenken bediend. In bar-dan-
cing Blitzz is nog tot in de late uurtjes 
een ’feestje gebouwd’.

Formido Swift Cup op circuit Zandvoort

Mooie derde plaats voor 
Jeffrey Rademaker 
Aalsmeer - Tommy van Erp heeft 
zijn eerste overwinning in de Formi-
do Swift Cup binnen. Het 17-jarige 
talent was tijdens de Masters of For-
mula 3 in de eerste race al zijn con-
currenten te snel af en pakte daar-
mee voor David Verzijlbergen en 
Jeffrey Rademaker de zege. In race 
twee waren de rollen omgedraaid en 
ging de winst naar Verzijlbergen die 
alle aanvallen van Van Erp wist af te 
slaan. De Aalsmeerder Rademaker 
legde voor de tweede keer beslag 
op plaats drie. De Masters of Formu-
la 3 is traditioneel één van de hoog-
tepunten op de kalender van Circuit 
Park Zandvoort en voor de Formi-
do Swift Cup stonden daarbij twee 
wedstrijden op het programma. Dé 
opstapklasse voor jong autosportta-
lent schotelde de ruim 26.500 toe-
schouwers weer twee fraaie races 
voor, waarbij de 17-jarige Tommy van 
Erp een hoofdrol voor zich opeiste. 
Het 17-jarige talent moest van de 
derde startplaats vertrekken, maar 
had bij de start direct David Verzijl-
bergen te pakken om halverwege de 

race in een fraaie actie de leiding 
over te nemen van Jeffrey Radema-
ker en vervolgens in een strakke stijl 
naar zijn eerste overwinning te rij-
den. Kort voor het einde van de race 
wist ook Verzijlbergen nog Radema-
ker in een mooie actie te verschal-
ken en mocht daarmee op de twee-
de podiumpositie plaatsnemen. Ook 
de tweede wedstrijd leverde een 
spannende strijd om de koppositie 
op. Verzijlbergen had meteen bij de 
start de eerste plaats te pakken ter-
wijl Van Erp al snel afrekende met 
Rademaker. 
Twaalf ronden zat Van Erp vervol-
gens de leidende Verzijlbergen op 
de hielen, maar wat de winnaar van 
race één ook probeerde, Verzijlber-
gen hield stand en eiste zo de winst 
in race twee voor zich op. Achter Van 
Erp moest Rademaker voor de twee-
de keer in het Masters weekend ge-
noegen nemen met een derde podi-
umpositie. De rijders uit de Formido 
Swift Cup krijgen nu een paar we-
ken rust. De volgende races staan 
gepland op 11 en 12 augustus tij-
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Gemeente Aalsmeer brengt 
natuurwaarden in kaart
Aalsmeer - Het jaar 2012 is be-
langrijk voor de natuur in Aalsmeer. 
Dit jaar ontwikkelt de gemeen-
te Aalsmeer in samenwerking met 
Landschap Noord-Holland een na-
tuurwaardenkaart. Op deze kaart 
worden alle dieren en planten in 
Aalsmeer in beeld gebracht. De 
kaart wordt ook als onderlegger ge-
bruikt om een nieuw natuurbeleids-
plan te maken. 

Rekening houden met natuur
Op een natuurwaardenkaart wordt 
in één oogopslag zichtbaar wel-
ke gebieden een hoge of lage na-
tuurwaarde hebben en waar (be-
schermde) dieren en planten leven. 
Zo’n kaart is dus waardevol bij het 
ontwikkelen van natuurbeleid. 
Maar een natuurwaardenkaart is 
meer dan dat. Zo kunnen ontwik-
kelaars van bijvoorbeeld bouwpro-
jecten met behulp van een natuur-
waardenkaart veel makkelijker re-
kening houden met de natuur. Ook 

is de kaart interessant voor natuur-
liefhebbers die graag willen weten 
waar welke dieren of planten voor-
komen in Aalsmeer.
 
Zeldzaam en bijzonder
Aalsmeer kent bijzondere natuur. Zo 
maken de Westeinderplassen deel 
uit van de Ecologische Hoofd Struc-
tuur (een netwerk van bestaande en 
nog te ontwikkelen belangrijke na-
tuurgebieden in Nederland) en is de 
Oosteinderpoel een natuurbescher-
mingswet gebied. Ook loopt de ver-
bindingszone ‘Groene AS’ door de 
gemeente; deze zone verbindt gro-
te en kleine natuurgebieden tussen 
Amstelland en Spaarnwoude. Ge-
voelige en kwetsbare soorten zo-
als de Noordse woelmuis, de ring-
slang, de meerval, vinden hun thuis 
in Aalsmeer. Maar ook de bebouw-
de kom is belangrijk voor bedreig-
de en beschermde soorten als huis-
mussen, zwaluwen en verschillen-
de soorten vleermuizen. Ook komen 

Brand blokhut
Aalsmeer - In een blokhut nabij de 
Aalsmeerderdijk heeft donderdag-
avond 12 juli een flinke brand ge-
woed. De vlammen sloegen hoog uit 
de blokhut. De rookwolken waren 
in wijde omtrek te zien. De brand-
weer uit Aalsmeer arriveerde met 
een blusboot en had het vuur snel 
onder controle. De oorzaak van de 
brand is niet bekend. Er wordt ge-
dacht aan kortsluiting.

Onderzoek naar behoefte aan 
ruimten voor cultuuruitingen
Aalsmeer - De gemeente werkt 
aan een hervorming van haar kunst 
en cultuurbeleid en is trots op haar 
verenigingsleven. Zij beschouwt dit 
als een belangrijke bouwsteen van 
de samenleving. De gemeente heeft 
naar de diverse vormen van cul-
tuuruitingen een verantwoordelijk-
heid op het gebied van de fysieke 
ruimte. Er zijn kerkelijke organisa-
ties die niet langer in staat of bereid 
zijn om hun gebouwen beschikbaar 
te stellen voor het verenigingsle-
ven. Deze ontwikkelingen kunnen 
in combinatie met bezuinigingen 
en de huidige economische situatie 
wellicht de continuïteit van sommi-
ge cultuuruitingen in gevaar bren-
gen. Het is de verschillende fracties 
en (waarschijnlijk) de raad als ge-
heel wat waard deze rijkdom voor 
Aalsmeer te behouden. Er zijn mo-
gelijk nog meer verenigingen die 

nog steeds een onderkomen mis-
sen om hun activiteiten te beoefe-
nen en uit te dragen. In de gemeen-
te zijn onder andere Het Dorpshuis, 
het Middelpunt en De Oude Veiling 
gehuisvest, verenigingsgebouwen 
die wel beschikken over de nodige 
repetitieruimte, maar door het hef-
fen van commerciële prijzen zijn zij 
voor de verenigingen niet bereik-
baar. De belangrijkste functie van 
de gemeentelijke overheid is om te 
faciliteiten te bieden in plaats van te 
organiseren. Concreet betekent dit 
te zorgen voor een zodanige voor-
zieningen dat er voldoende ruimten 
zijn om die cultuuruitingen waar op 
dit moment behoefte aan is moge-
lijk te maken. 
Tijdens de behandeling van de Len-
tenota 2012 afgelopen donderdag 
riep een meerderheid van de frac-
ties het college in een motie op de 

Nota Kunst en Cultuur op korte ter-
mijn te presenteren en hierin onder-
meer te onderzoeken welke repe-
titieruimten in Aalsmeer aanwezig 
zijn en welke behoeften er aan deze 
ruimten bestaan. En op basis van dit 
onderzoek vervolgens met een voor-
stel te komen met het doel de diver-
se cultuuruitingen het komende sei-
zoen de gelegenheid te geven om 
een repetitieruimte te huren en hier-
voor subsidie aan te vragen bij de 
gemeente. Hiervoor zou dan, indien 
nodig, aan de raad voorgesteld kun-
nen worden eenmalig een bedrag 
ter beschikking te stellen. Uiter-
lijk per juli 2013 wordt door middel 
van een evaluatie bezien of struc-
turele oplossingen gezocht moeten 
worden. Het college staat hier posi-
tief tegenover. Met uitzondering van 
de VVD-fractie stemden de overige 
fracties hiermee in. 

Vragen fracties over overlast in de Marktstraat

Klachten over horeca door 
één anonieme bewoner?!
Aalsmeer - In de rondvraag is tij-
dens de raadsvergadering afgelo-
pen donderdag 12 juli gesproken 
over overlast in de Marktstraat en 
omgeving door bezoekers van ho-
recagelegenheden in het weekend. 
Door het CDA en de VVD zijn vra-
gen gesteld aan het college en deze 
zijn uitgebreid beantwoord. Het uit-
gaanspubliek zou ernstige vervui-
ling veroorzaken, vernielingen ple-
gen en geluidsoverlast geven door 
schreeuwen. “Sommige bewoners 
ervaren een groot gevoel van on-
veiligheid”, zo stelden de fracties. 
De mate van horeca overlast in de 
Marktstraat is volgens de gemeen-
te en de politie moeilijk vast te stel-
len. “Veel meldingen komen welis-
waar schriftelijk binnen bij de ge-
meente, maar wel anoniem. Op ba-
sis van de overeenkomsten in het 
handschrift, is het vermoeden dat 
deze meldingen gedaan worden 

door een en dezelfde persoon. Voor 
de gemeente is het acteren op basis 
van anonieme brieven niet makke-
lijk. De politie baseert haar inzet in 
de weekenden mede op basis van 
het aantal meldingen in een bepaal-
de buurt. 

Over de Marktstraat komen weinig 
meldingen binnen”, aldus het col-
lege in haar antwoord. In 2011 zijn 
bij de politie elf meldingen binnen-
gekomen over overlast in de Markt-
straat en er is vier keer aangifte ge-
daan van vernielingen aan auto’s. 
Dit jaar zijn tot nu toe vijf meldingen 
wegens overlast binnen gekomen en 
drie aangiften van vernielingen aan 
auto’s. Vorig jaar zomer hebben de 
gemeente en de politie een aantal 
goed bezochte bijeenkomsten geor-
ganiseerd voor de horeca en de be-
woners. Onder andere is toen beslo-
ten een horecatelefoon in te stellen. 

Hier kunnen bewoners direct naar-
toe bellen als zij overlast ervaren. Er 
is nog geen gebruik gemaakt van 
dit nummer. In maart 2012 is van-
uit de gemeente een brief aan al-
le horecaondernemers gestuurd als 
waarschuwing om overlast van ver-
trekkende bezoekers te voorkomen. 
Verder maakt de politie regelmatig 
specifieke werkopdrachten voor de 
nachtdiensten op vrijdag- en zater-
dagavond. Onlangs zijn in juni nog 
twee weekenden geweest met extra 
inzet van de politie. Er zijn toen geen 
onregelmatigheden waargenomen. 
Bij de gemeente leeft het beeld dat 
het de afgelopen maanden rustig is 
geweest. Vooralsnog gaan geen ex-
tra stappen gezet worden. Wonen in 
het centrum tussen horecagelegen-
heden brengt natuurlijk altijd iets 
meer overlast met zich mee, zeker 
vergeleken met wonen in een rus-
tige woonbuurt!

Moties fracties tijdens behandeling Lentenota 2012

Geef De Hint en KCA een kans!
Aalsmeer - Tijdens de behande-
ling van de Lentenota 2012 afgelo-
pen donderdag 12 juli heeft de VVD 
een motie ingediend. In deze motie 
geeft de fractie aan dat De Hint per 
september onder andere het ambu-
lante muziekonderwijs in Aalsmeer 
gaat verzorgen en dit onderwijs 
loopt parallel aan een schooljaar 
en het nieuwe onderwijsjaar begint 
dus in september. De leraren hou-
den met hun planning rekening met 
dit schooljaar en het is niet wen-
selijk om halverwege een school-
jaar een wisseling van organisatie te 
maken. In de motie wordt het colle-
ge opgeroepen De Hint het ambu-
lante muziekonderwijs voor het ko-
mend school jaar te laten verzor-
gen en de financiële gevolgen mee 
te nemen in de begroting van 2013. 
De motie kreeg een negatief advies 
vanuit het college en werd uiteinde-
lijk verworpen met de fracties van 
AB en CDA tegen

Breder en aanvullender
In een motie, ingebracht door de 

fracties van VVD en PACT Aalsmeer, 
met als titel ‘Motie KCA -De Hint’ 
wordt gesteld dat KCA en haar vele 
enthousiaste vrijwilligers een goed 
en gevarieerd kunst- en cultuurpro-
gramma neerzetten en dit al gedu-
rende vele jaren naar tevredenheid 
doen. Het programma is met de ja-
ren steeds breder en aanvullen-
der geworden. De Hint verzorgt on-
der andere het ambulante muziek-
onderwijs in Aalsmeer en KCA en 
De Hint willen graag verder wer-
ken als één organisatie. Het opzet-
ten van een nieuwe organisatie ver-
eist tijd en een nauwkeurige plan-
ning. Het college werd middels de 
motie opgeroepen De Hint en KCA 
de kans te geven om zich om te 
vormen tot één grote organisatie 
en deze nieuwe organisatie te la-
ten fungeren als Cultuur Aalsmeer. 
Voor de aandachtsvelden die nog 
niet worden behandeld binnen KCA 
en De Hint dienen werkgroepen op-
gericht te worden. Tevens dient een 
uitgewerkt plan van KCA en De Hint 
ter beoordeling voor gelegd te wor-

den voor april 2013. Na goedkeu-
ring door de raad kan het nieuwe 
Cultuur Aalsmeer per 1 september 
2013 van start gegaan. Het colle-
ge adviseerde negatief en gaf aan 
dat dit haaks staat op andere ont-
wikkelingen die verwerkt zijn onder 
de naam Cultuurpunt Aalsmeer. De 
fracties van AB en CDA stemden te-
gen de motie, die daardoor verwor-
pen werd.

Ook steun 
KCA heeft haar programma voor 
2013 al klaar en de Kunst en Cul-
tuurkalender loopt van september 
tot juli. Het is onwenselijk om hal-
verwege het seizoen de organisatie 
te wijzigen van KCA naar Cultuur-
punt Aalmeer. In een andere motie 
werd het college opgeroepen KCA 
de Kunst en Cultuuragenda seizoen 
2012-2013 te laten uitvoeren en het 
activiteitenbudget naar rato be-
schikbaar te stellen aan KCA, zijnde 
zesde twaalfde deel van 30 duizend 
euro. Deze motie werd wel ruim-
schoots gesteund. 

er bijzondere planten voor zoals de 
Zwanenbloem en de Rietorchis. De 
Natuurwaardenkaart brengt ze al-
lemaal in beeld. Geïnteresseer-
de inwoners van Aalsmeer die wil-
len helpen bij het in kaart brengen 
van de natuurwaarden, én mensen 
die meer willen weten over het na-
tuurbeleid kunnen een e-mail met 
vraag, idee en/of waarneming stu-
ren naar info@aalsmeer.nl on-
der vermelding van ‘Natuur’, naam 
en adresgegevens. Wie nesten van 
gierzwaluw, huiszwaluw, boeren-
zwaluw, vleermuizen en of ringslan-
gen waarneemt kan dit melden op 
info@aalsmeer.nl. De Gemeente 
Aalsmeer organiseert dit najaar een 
informatieavond over het natuurbe-
leid en de natuurwaardenkaart. 

Met wethouder Rik Rolleman is het college-team weer compleet.

College B&W is weer compleet
Afscheid en beëdiging 
tijdens Beraad en Raad
Aalsmeer - Op het ongebruikelijke 
tijdstip van 15.00 uur vond donder-
dag 12 juli de opening van de bij-
eenkomst van het Beraad plaats en 
een groot deel stond in het teken 
van de Lentenota 2012. De agenda 
vergde dermate veel tijd dat het oor-
spronkelijke eindtijdstip van 18.00 
uur niet gehaald werd. Het Beraad 
liep uit tot ongeveer 18.45 uur. Dat 
betekende dat het vervolg, de bij-
eenkomst van de raad pas om 20.30 
uur kon beginnen.

Afscheid directeurs Rekenkamer
De heer Dirk van der Zwaag heeft 
op 20 januari 2012 het verzoek aan-
gevraagd om niet opnieuw voor 
benoeming in aanmerking te ko-
men als directeur van de Rekenka-
mer van Aalsmeer. De nestor van de 
Raad, Wim Spaargaren, dankte de 
heer Van der Zwaag, niet helemaal 
een onbekende voor hem zo bleek, 
voor zijn eigenschappen die vallen 
onder de noemer doortastendheid. 

Dirk van der Zwaag heeft de afge-
lopen zeven jaar een zeer construc-
tieve rol vervuld en uiteraard gin-
gen de dankwoorden gepaard met 
een alcoholische versnapering en 
voor echtgenote Anneke was er een 
fraaie bos bloemen Ook Dirk van 
der Zwaag liet zich niet onbetuigd. 
“Meten is weten”, volgens de ver-
trekkende directeur en hij overhan-
digde een fraai uitgevoerde liniaal. 

Wethouder Rik Rolleman
Door het vertrek van Ulla Eurich 
als wethouder was er een vacatu-
re ontstaan. PACT Aalsmeer moest 
op zoek naar een opvolger. De zoek-
tocht heeft niet bijster lang geduurd. 
Donderdag 12 juli werden de ge-
loofsbrieven van Rik Rolleman ge-
controleerd en akkoord bevonden. 
De benoeming en beëdiging van de 
nieuwe wethouder maakt het colle-
ge weer compleet. De nieuwe wet-
houder draait sinds dinsdag 17 juli 
mee in de politieke carrousel. 

Voorbereidingen kunnen starten
Merendeel raad kiest voor 
fusie op RKAV-complex
Aalsmeer - Bij de behandeling van 
de Lentenota 2012 stonden niet de 
fusieplannen van de voetbalvereni-
gingen Aalsmeer, RKAV en Jong 
Aalsmeer United centraal maar het 
draaide meer om de plaats waar er 
tegen de bal getrapt gaat worden in 
de toekomst. Afgelopen donderdag 
12 juli werd dit wel duidelijk. De fu-
sieclub speelt straks in de Hornmeer 
op het RKAV-complex en daar kon 
een ingediend amendement van 
de VVD-fractie niets meer aan ver-
anderen. De coalitiepartijen CDA, 
PACT en AB waren heel duidelijk.

Scholencomplex en sportzaal
Op het huidige VVA-terrein aan de 
Dreef bouwen de protestants-chris-
telijke scholen De Hoeksteen en De 
Wegwijzer samen een nieuw scho-
lencomplex en bij deze nieuwe 
school wordt ook nog een sport-
zaal gebouwd. Niet alleen bedoeld 
voor scholieren, maar ook voor di-
verse verenigingen die om onder-
dak schreeuwen. 

Amendement VVD
De fractie van de VVD gaf aan dat 
de raad haar kaderstellende en con-
trolerende taak niet goed kan uitoe-
fenen zonder tijdige kennis van al-
le relevante stukken. Het college 
draagt verantwoordelijkheid voor 
het feit dat het voorstel van een fu-

sie tussen de drie Aalsmeerse voet-
balverenigingen niet in een afzon-
derlijk voorstel is opgenomen, maar 
een onderdeel is van de Lenteno-
ta 2012. “Het maatschappelijke en 
financieel belang van een derge-
lijk onderwerp had eigenlijk in een 
afzonderlijk raadsvoorstel moeten 
worden opgenomen”, zo stelde de 
VVD. “Een raadsvoorstel moet vol-
doende onderbouwd zijn dat even-
tuele alternatieven beargumenteerd 
dienen te worden weergegeven. In 
de Lentenota zijn voor het onder-
werp geen alternatieven opgeno-
men en mogelijke alternatieven zijn 
zonder enige controleerbare onder-
bouwing en zonder inhoudelijke be-
spreking terzijde gelegd. De raad, 
alsmede de Aalsmeerse samenle-
ving heeft zich nog geen oordeel 
kunnen vormen over mogelijke al-
ternatieven”, zoals in een alternatief 
VVD-plan met de titel Visiedocu-
ment Centrumgebied Aalsmeer zijn 
aangegeven. De VVD-fractie stel-
de dan ook voor het fusieplan bui-
ten de Lentenota te houden en des-
noods later in het jaar te behande-
len en niet in te stemmen met de 
voorbereidingen en daarbij beho-
rende kredieten. Het amendement 
haalde het niet en later op de avond 
stemden de fracties van AB, CDA en 
PACT Aalsmeer in met de Lenteno-
ta 2012.

Onderzoek eenmalige overbruggingssubsidie

Ruime steun voor motie 
jongerencentrum N201
Aalsmeer - Een groep vrijwilligers 
heeft de handschoen opgepakt om 
Jongerencentrum N201 te verzelf-
standigen en hiervoor is een stich-
ting in het leven geroepen die op 
eigen kracht een bedrijfsplan heeft 
opgesteld en aan de gemeente 
heeft gepresenteerd. Daarin is een 
rol voor het jongerencentrum be-
dacht als vast inlooppunt (in princi-
pe ter vervanging van inhuur van de 
Bon Ami). Met het stichtingsbestuur 
worden gesprekken gevoerd die 
bij voldoende robuustheid en toe-
komstbestendigheid van het plan 
kunnen leiden tot hernieuwde sa-
menwerking op het gebied van jon-
gerenwerk. Voor de Raad is nog niet 
duidelijk wat de status van deze ge-
sprekken is. Een afgevaardigde van 
het stichtingsbestuur heeft tijdens 
een inspraakreactie aangegeven 
dat de gemeentelijke subsidie van-

af 2014 niet meer nodig zal zijn. In 
de aanloop naar 2014 zal in het sub-
sidieloos jaar 2013 door N201 mo-
gelijk niet financieel overbrugd wor-
den. In de ingediende motie afgelo-
pen donderdag 12 juli tijdens de be-
handeling van de Lentenota 2012 is 
het college verzocht, in afwachting 
van de uitkomst van de gesprekken 
met het stichtingsbestuur, te onder-
zoeken of aan de N201 een een-
malige overbruggingssubsidie toe-
gekend kan worden voor het jaar 
2013. Tevens wordt verzocht de raad 
bij de behandeling van de jeugd en 
gezinsnota over de uitkomsten van 
de gesprekken en het eerder ge-
noemde onderzoek nader te infor-
meren. De motie werd door de vol-
tallige raad gesteund ook het colle-
ge is positief gestemd. Verdere on-
derbouwing wordt in het bedrijfs-
plan verwacht.

Nieuwsbrief 
Schiphol stopt
Aalsmeer - Er wordt in de Lente-
nota 2012 een budget aangevraagd 
van structureel zesduizend euro 
voor het opstellen van een Nieuws-
brief Schiphol. De informatie over de 
Luchthaven Schiphol kan, zo gaven 
de fracties afgelopen donderdag in 
de raadsvergadering aan, ook via 
een persbericht aan de inwoners 
van de gemeente Aalsmeer bekend 
worden gemaakt. In een amende-
ment is raadsbreed aan het raads-
besluit toegevoegd dat de nieuws-
brief Schiphol niet meer uitgebracht 
gaat worden. Het gevraagde struc-
turele budget van zesduizend euro 
komt dus te vervallen en wordt ver-
werkt in de begroting. 

Grasmaaier uit 
schuur weg
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 10 op woensdag 11 juli is in-
gebroken in de schuur bij de be-
graafplaats in de J.P. Thijsselaan. De 
deur is door dieven geforceerd. Uit 
de garage is een grasmaaier van het 
merk Sthil gestolen.

Controle rood 
licht op N201
Aalsmeer - Op maandag 16 juli is 
tussen acht en twaalf uur in de och-
tend een rood licht controle gehou-
den door de politie op de kruising 
N201 met de Legmeerdijk. Er wordt 
vaak door oranje en rood gereden 
bij verschillende kruisingen van de 
provinciale weg, maar dit keer zijn 
in deze geen overtredingen gecon-
stateerd. Er zijn wel diverse bekeu-
ringen uitgeschreven, onder ande-
re voor bellen achter het stuur en te 
hoge snelheid.

Vlaggenmast uit 
tuin gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 13 op zaterdag 14 juli is uit een 
tuin aan het begin van de Oostein-
derweg een vlaggenmast met hou-
der gestolen. De vlaggenmast is vier 
meter lang. Mogelijk hebben ge-
tuigen deze opvallende gezien. Zij 
kunnen contact opnemen met de 
politie via 0900-8844.

Veel blikschade 
na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 16 ju-
li om acht uur in de ochtend heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de hoek van de Oosteinderweg met 
de Machineweg. Twee bestuurders 
zagen elkaar te laat. Beide wagens 
raakten flink beschadigd. Veel glas 
op de weg en de hulp van de brand-
weer is gevraagd om de benzine op 
het wegdek weg te spuiten. Beide 
bestuurders zijn met de schrik vrij 
gekomen. Er zijn geen gewonden.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 24 juli houdt 
buurtvereniging Ons Genoegen voor 
liefhebbers weer een zomerspeel-
avond. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Ie-
dereen, die zin heeft in een gezel-
lige kaartavond, is welkom. De kof-
fie en thee staan klaar en zijn bij de 
prijs van 3 euro entree inbegrepen. 
Inclusief is ook het prijsje waar ie-
dere kaarter mee naar huis gaat. Er 
wordt gekaart in het gebouw van 
Ons Tweede Thuis in de Hortensia-
laan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat 
open om 19.00 uur. Het klaverjassen 
tijdens de eerste zomerspeelavond 
is gewonnen door Els Vergeer met 
5070 punten, op twee Gees Huls-
hegge met 4969 punten en op drie 
Nel de Koning met 4944 punten. De 
beste rummicup-speler bleek Annie 
Gahrmann met 26 punten, gevolgd 
door Riet Bekkers met 41 en Alie 
Hoving met 62 punten.
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Samenwerking bedrijven in 
intermodaal transport loont 
Aalsmeer - De sierteelt- en de AGF 
sector hebben voor het eerst met 
succes een cross sectorale intermo-
dale pilot doorgevoerd. Waterdrin-
ker Aalsmeer en OZ Planten (DFG) 
zijn erin geslaagd om intermodaal 
planten te vervoeren naar Spanje en 
dit transport te balanceren met een 
fruit transport van een AGF onder-
neming vanuit de regio Valencia. In-
termodaal transport is concurrerend 
met en aanvullend op het traditio-
nele wegtransport. Niet alleen qua 
doorlooptijd, ook is een significante 
reductie in transportkosten en CO2 
(30%) zichtbaar. Bob IJpelaar (Wa-
terdrinker) en Ivo Visser (OZ Plan-
ten) willen samen de basis leg-
gen voor een structurele intermo-
dale oplossing voor deze sectoren. 
Dit met als doel dat de ondernemin-
gen uit de sierteelt- en de AGF sec-
tor nauwer gaan samenwerken. Op 
deze wijze kan continuïteit worden 
geborgd tegen de laagste kosten en 
waarbij het MVO beleid mede lei-
dend is. De ervaringen en resulta-
ten van de succesvolle pilot worden 
gedeeld met VGB Trade Services in 
het kader van Greenrail III. Vrijdag-
avond 22 juni is een geconditioneer-
de Diesel Electric trailer unit, van 
Transportbedrijf Van der Slot ge-
vuld met planten van Waterdrinker 
Aalsmeer en OZ Planten vertrokken 
naar Bettembourg in Luxemburg. 
Per trein (Lorry Rail) is het trans-
port met een rechtstreekse, snel-
le verbinding naar Le Boulou (Frans 
Spaanse grens) vervolgd. Zondag-
morgen 24 juni zijn de klanten in 

Spanje naar volle tevredenheid be-
leverd. De retourvracht bestond uit 
fruit voor bestemd voor de Neder-
landse markt. Marco van der Veer 
(Waterdrinker) en Ivo Visser (OZ) 
benadrukken dat de retourvrachten 
uit Spanje cruciaal zijn voor het be-
halen van efficiency en reductie van 
transportkosten en CO2. Daarom is 
een verladercollectief van de sier-
teelt exporteurs en AGF onderne-
mingen van groot belang. De han-
delaren hebben de regie van de 
operatie uit handen gegeven aan e-
Logistics Control (e-LC). Deze 4PL 
is een separate dochteronderne-
ming van de Ewals Group in Tege-
len. De exporteurs hebben voor de-
ze partij gekozen vanwege het neu-
trale karakter van deze organisa-
tie en de multimodale kennis van 
e-LC in Europa. Container Centra-
len neemt de afhandeling van de la-
dingdragers voor haar rekening en 
denkt mee in dit innovatieve logis-
tieke concept. Nagenoeg elke kilo-
meter van een trailer of reefer blijft 
dankzij cross sectorale samenwer-
king op de meest milieu vriendelijke 
manier 100% gevuld. Hiermee levert 
het een grote bijdrage aan MVO 
en de verantwoording richting de 
maatschappij. Van belang is dat de 
kennis en ervaring worden gebun-
deld om intermodaal transport meer 
fundament te geven in de sierteelt 
sector. Dit wordt ook gedaan voor 
de pilots naar Zweden en Noorwe-
gen die de Waterdrinker Aalsmeer 
en OZ Planten op het programma 
hebben staan. 

Cris Oostveen van De Zonnebloem:
“Betrek tuinbouwondernemers 
meer bij de Greenport”
Aalsmeer - In juli staat het bedrijf 
van Bart en Cris Oostveen centraal 
in de rubriek Greenport Aalsmeer 
onderneming van de maand. De 
Zonnebloem jonge planten bv is 
sinds 1996 gevestigd in De Kwa-
kel. Het bedrijf verzorgt de vermeer-
dering van kuipplanten en kweekt 
op voor postorderbedrijven. Daar-
naast kweekt De Zonnebloem tuin-
planten volgens een uniek terracot-
ta potten concept. Cris Oostveen 
licht toe: “De planten worden niet 
op het laatste moment in de pot ge-

drukt wat wel vaker gebeurt, maar 
worden er echt in gekweekt en dat 
maakt ze een stuk sterker voor zo-
wel handel als consument.” Het ver-
meerderingsbedrijf is met 1,3 hecta-
re en 20 man vast personeel relatief 
klein, maar is in de EU de grootste 
leverancier. 
“Wij onderscheiden ons van ande-
re bedrijven doordat wij ons assor-
timent steeds vernieuwen”, aldus 
Cris. “ Daarnaast merk ik dat klan-
ten het prettig vinden om direct 
contact te hebben met ons. Wij wer-

Renault Twizy brengt de 
zomer door op Schiphol
Aalsmeer - Reizigers op Amster-
dam Airport Schiphol komen in ju-
li en augustus twee 100 % elektri-
sche Renault Twizy’s tegen. Bij be-
steding van meer dan 25 euro ont-
vangen klanten in de winkels ach-
ter de paspoortcontrole bovendien 
een kraskaart waarmee ze een van 
de drie Twizy’s die Shopping Centre 
Schiphol verloot, kunnen winnen. 
Het winnen van een Renault Twizy is 
onderdeel van de ‘shopping weeks’-
actie die Schiphol in juli en augus-
tus organiseert. Reizigers kunnen 
de elektrisch aangedreven Renaults 
bewonderen in de See Buy Fly dran-
kenwinkel achter de paspoortcon-
trole in Lounge 1. Ook op Schip-
hol Plaza tussen aankomsthal 1 en 
2 staat een elektrisch aangedreven 
Twizy. Deze samenwerking tussen 
Renault en Schiphol is een logische 
stap: beide partijen hebben duurza-
me mobiliteit hoog in het vaandel 
staan en zetten zich dan ook graag 
in om een emissievrij voertuig als de 
Twizy te promoten. 

Baanbrekend
De Twizy is Renaults baanbreken-
de, elektrisch aangedreven stads-
auto. Deze ultracompacte - 2,34 m 
lange en 1,24 m brede - tweezitter is 

niet alleen wendbaar en praktisch, 
maar ook 100 % schoon dankzij 
zijn elektrische aandrijving. Op een 
standaard stadsrit inclusief parke-
ren levert de Renault Twizy een tijd-
winst op van maar liefst 25 % zonder 
één druppel benzine te verbruiken. 
Dankzij het panoramische uitzicht, 
de smalle voorruitstijlen, de 6,8 me-
ter kleine draaicirkel en de parkeer-
sensoren (als accessoire leverbaar) 
maakt de Renault Twizy kinderspel 
van binnendoorroutes. 

Hoge mate van veiligheid
Ondanks zijn compacte afmetin-
gen biedt de Twizy door zijn solide 
constructie een hoge mate van vei-
ligheid, gebaseerd op de ervaring 
die Renault op dat gebied heeft. De 
Renault Twizy is uitgerust met een 
bestuurdersairbag, een vierpunts-
gordel voorin en een driepuntsgor-
del achterin. Verder is het innovatie-
ve onderstel voorzien van een door 
Renault Sport Technologies ontwik-
keld remsysteem met vier schijfrem-
men. Handig zijn verder de twee 
afsluitbare dashboardkastjes en 
de opbergruimte van 31 liter ach-
ter de passagiersstoel. De Renault 
Twizy staat sinds dit voorjaar bij de 
Renault Z.E.-dealers.

Veel belangstelling voor vakbeurs

Voorbereidingen voor 
Trade Fair Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de FloraHolland 
Trade Fair Aalsmeer nemen Flora-
Holland en Bloemenbureau Holland 
in een gezamenlijke standruimte de 
bezoeker mee in de wereld van de 
consument. De beschikbare inzich-
ten in bijvoorbeeld het koopgedrag 
en product- en stijlvoorkeuren van 
verschillende Europese consumen-
tengroepen leiden bij het Bloemen-
bureau tot consumentencampag-
nes en promotieactiviteiten. Flora-
Holland richt zich op de doorverta-
ling van die inzichten in waardevol-
le productpresentaties voor de win-
kelvloer in de belangrijkste retailka-
nalen. Een combinatie die de con-
sument moet verleiden tot het vaker 
kopen van meer bloemen en plan-
ten. 

Volgeboekt
Er is wederom veel belangstel-
ling voor standruimte op de Flora-
Holland Trade Fair. Op dit moment 
wordt hard gewerkt aan de inde-

ling van alle stands. Standhouders 
ontvangen binnenkort de beurs-
plattegrond. De FloraHolland Trade 
Fair vindt plaats van 31 oktober tot 
en met 2 november in Aalsmeer 
en is open op woensdag van 9.00 
tot 19.00 uur, donderdag van 9.00 
tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 
14.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.floraholland.com.

International Horti Week
De FloraHolland Trade Fair vindt 
plaats tijdens de International Hor-
ti Week. FloraHolland, de Horti Fair 
en de IFTF organiseren samen de 
International Horti Week om de na-
tionale en internationale positie van 
de tuinbouw te versterken. De (in-
ternationale) beursbezoeker kan in 
één week drie beurzen bezoeken 
en daarmee een totaaloverzicht krij-
gen van de internationale tuinbouw 
en de ontwikkelingen in productie, 
afzet, techniek en toelevering en 
dienstverlening.

Nieuwe service via website
Mailbericht sturen aan 
patiënt in ziekenhuis
Amstelveen - Sinds deze week is 
het mogelijk via de website van Zie-
kenhuis Amstelland een persoon-
lijk mailbericht te sturen aan een 
patiënt. Naast het kaartje, bezoek-
je of cadeautje is dit een zeer wel-
kome aanvulling op de huidige con-
tactmogelijkheden. De dag dat de 
mogelijkheid online ging werd er 
direct, vanuit de VS én Zwitser-
land, gebruik van gemaakt. Het is 
al twee jaar mogelijk via de websi-
te een leuke kaart (per post) te la-
ten sturen aan een patiënt. Ook de 
postbode doet het nog steeds goed, 
maar gezien het feit dat patiën-
ten vaak maar héél kort in het zie-
kenhuis liggen of familie en vrien-
den hebben in het buitenland, is dit 
een waardevolle aanvulling op alle 
contactmogelijkheden. En helemaal 
van deze tijd. Zowel patiënten, me-

dewerkers als de verstuurders zijn 
enthousiast over de nieuwe service. 
Zo vermeldt iemand in een bericht 
aan een patiënt: “Het ziekenhuis 
heeft een prima service, ik stuur een 
mail, zij drukken het af en geven het 
aan de patiënten. Mooi geregeld. Ik 
ben nog in de Zwitserse bergen… Ik 
wens u het allerbeste en een spoe-
dige thuiskomst.” Sinds vorige week 
staat op www.ziekenhuisamstel-
land.nl een invulformulier. Vrienden 
en familie kunnen dit online invullen 
en versturen. Het bericht wordt cen-
traal bij het Infocentrum van het zie-
kenhuis uitgedraaid en direct bij de 
patiënt bezorgd. Zo is de tijd tussen 
versturen en bezorgen van het be-
richt zo kort mogelijk. Mocht de pa-
tiënt toch al uit het ziekenhuis zijn 
ontslagen, dan wordt het bericht 
nagestuurd per post.

Bestel ook Aalsmeerse vlag!
Aalsmeer - De kleuren zwart, groen 
en rood roepen bij veel Aalsmeer-
ders een warm gevoel op. De kleuren 
van de Aalsmeerse vlag hebben een 
grote symbolische waarde. De kleu-
ren van de Aalsmeerse vlag gaan te-
rug op historische waarden van dit 
dorp uit de tijd toen Aalsmeer be-
kend stond om de aardbeienteelt. De 
kleur zwart staat voor de aarde, groen 
voor het blad en rood voor de aard-
bei. De Aalsmeerse vlag is uiterma-
te geschikt om bij de vele festivitei-
ten in Aalsmeer op te hangen en is op 
veler verzoek nu te bestellen. Orga-
nisaties, maar ook particulieren, kun-
nen de vlag bestellen. De vlag is ver-

krijgbaar in drie maten. De kleinste 
vlag met een afmeting van 100 bij 150 
centimeter kost 40 euro. Voor de tus-
senmaat van 150 bij 225 centimeter 
dient 70 euro betaald te worden en de 
grootste vlag is 200 bij 300 centime-
ter en kan voor 150 euro aangeschaft 
worden. De levertijd is ongeveer drie 
weken. Een deel van de opbrengst 
van de vlaggenverkoop gaat naar de 
Stichting Reüniecommissie Aalsmeer 
2000 dat het brede verenigingsleven 
in Aalsmeer steunt. Voor vragen of 
het bestellen van de vlag zie de ad-
vertentie elders in deze krant of neem 
contact op met Dirk van Leeuwen via 
06-51094994 of d.n.v.l.@hetnet.nl.

Overeenkomst gemeente met 
Samenzonneenergie.nl 
Aalsmeer - 22 Noord-Hollandse 
gemeenten, waaronder Aalsmeer, 
organiseren samen met het bedrijf 
iChoosr een grootschalige groeps-
aankoop voor levering èn installatie 
van zonnepanelen. Wethouder Rik 
Rolleman: “De gemeente Aalsmeer 
streeft ernaar om in 2040 een ener-
gie neutrale gemeente te zijn. Hierbij 
hoort ook het stimuleren van zonne-
energie. Met dit project wordt het 
heel laagdrempelig om zonnepane-
len aan te schaffen voor uw eigen 
woning.” Zonnepanelen voor op da-
ken zijn tegenwoordig steeds be-
ter betaalbaar, zeker als gezamen-
lijk wordt aangekocht. Bent u een 
huiseigenaar of kleine onderne-
mer met een eigen dak? Dan kunt 

u zich vóór 23 september 2012 gra-
tis en vrijblijvend inschrijven via de 
website www.SamenZonneEnergie.
nl. Na sluiting van de inschrijfperi-
ode, is er een veiling voor leveran-
ciers van zonnepanelen. Deze leve-
ranciers moeten aan strenge kwa-
liteits- en servicevoorwaarden vol-
doen. U krijgt vervolgens het bes-
te bod uit de veiling voorgelegd met 
alle bijbehorende informatie. Op dat 
moment kunt u beslissen of u het 
aanbod benut en wat de terugver-
dien tijd is. Doet u dit, dan zijn le-
vering en installatie van de zon-
nepanelen volledig verzorgd.Veel 
meer informatie over deze groeps-
aankoop is te vinden op de website 
www.SamenZonneEnergie.nl.

Mascha van Dijk klant 
van de maand in Centrum
Aalsmeer - Tussen het Molenpad en 
de Zijdstraat in het Centrum komen 
appartementen, nieuwe winkels, een 
parkeergarage en openbare par-
keerplaatsen. Het gebied is van zeer 
grote archeologische waard en op 
dit moment vindt er archeologisch 
onderzoek plaats in de bouwput van 
de parkeergarage. De verwachting is 
dat er waardevolle resten zullen wor-
den aangetroffen uit de late Middel-
eeuwen en de Nieuwe Tijd. Ook wor-
den resten van het oude weeshuis, 
dat al afgebeeld staat op kaarten uit 
1650, verwacht. De sporen en vonds-
ten kunnen verder bestaan uit opho-
gingslagen, kavelsloten, beschoeiin-
gen, kelders, funderingen van woon-
huizen en bijgebouwen, waterputten, 
stookplaatsen, potscherven, afval-
kuilen, beerputten, verkavelingspa-
tronen en overige bewoningssporen. 
Inmiddels staat er een schutting met 
kijkgaten in de Zijdstraat. Zolang de 
bouw duurt verrast de winkeliersver-
eniging Aalsmeer Centrum een keer 

per maand een klant met een mooi 
boeket van Bloembinderij Raymond. 
Een bedankje voor de trouwe klanten 
aan het winkelgebied! Mascha van 
Dijk woont in De Werven in Aalsmeer 
en komt regelmatig - lopend of met 
de fiets - in het Centrum. Ook in de 
tijd dat ze nog in Uithoorn woonde, 
kwam ze al regelmatig in Aalsmeer. 

“Meestal zijn het korte en snel-
le bezoekjes, maar wel vaak”, aldus 
Mascha. “Qua winkelaanbod kan ik 
me aardig redden hier, maar een lek-
ker terras zou wel een leuke aanvul-
ling zijn.” Ook is Mascha blij dat er 
binnenkort een viswinkel wordt ge-
opend. De bloemen werden haar 
aangeboden door Ellen Verheul van 
True Fashion in de Zijdstraat 64. 
Mascha is een trouwe klant van True 
Fashion. Haar outfit komt helemaal 
bij True Fashion vandaan. Dit keer 
rende ze even snel binnen voor wat 
hemdjes: “Want die kan je nooit ge-
noeg hebben”, lacht Mascha. 

ken bijvoorbeeld niet met account-
managers en dat maakt de lijntjes 
een stuk korter.”

Houd het gebied interessant 
Greenport Aalsmeer richt zich op 
vijf thema’s. Cris: “ Wij vinden het 
heel belangrijk hier een sterk ge-
bied te behouden met zowel pro-
ductie, handel als toelevering. Al die 
disciplines hangen nauw met elkaar 
samen en moeten aanwezig zijn in 
het gebied. Als een onderdeel weg-
valt, dan trekt het de rest mee. We 
hebben elkaar hard nodig om het 
gebied voor iedereen interessant 
te houden. Het gaat nu nog goed, 
maar we moeten er wel voor zorgen 
dat dat zo blijft.”

Verkeerd beeld
Een ander belangrijk thema is posi-
tionering en imago. Cris: “We mer-
ken heel vaak dat mensen geen 
idee hebben wat er in de tuinbouw 
gebeurt. Men staat steeds weer ver-
baasd over hoe modern de sec-
tor eigenlijk is. Nog steeds is er het 
beeld dat werken in de tuinbouw-
sector staat voor zware arbeid en 
dat veel bedrijven zich schuldig ma-
ken aan illegale arbeid en/of uitbui-
ting van buitenlandse arbeiders. Het 
is jammer dat excessen breed uitge-
meten worden in de media. Dit be-
zorgt onze sector een slechte naam 
en dat is zeer onterecht, want we 

doen het juist heel erg goed. Dit 
moeten we dus uitdragen. Initiatie-
ven als Kom in de Kas dragen daar 
zeker aan bij.” Maar nog meer posi-
tieve lobby’s en reclame kan zeker 
geen kwaad volgens Cris: “Studen-
ten zijn een belangrijke doelgroep . 
Op dit moment hebben wij nog 
geen moeite om goed personeel 
te vinden. We zien wel dat de ge-
middelde leeftijd van werknemers 
steeds meer omhoog gaat. We moe-
ten dus wel naar de toekomst blij-
ven kijken en zorgen dat er ook dan 
voldoende goed gekwalificeerdere 
mensen zijn.”

Betrek de sector meer 
bij Greenport
Wat merkt De Zonnebloem in de 
dagelijkse praktijk van Greenport? 
Cris: “Ik merk als ondernemer nog 
niet veel van de Greenport, maar 
denk wel dat ze een belangrijke 
functie hebben voor de sector. Het 
is een belangrijk orgaan voor de 
regio, maar het mag meer een or-
ganisatie zijn ván en vóór de tuin-
bouwondernemers. Naar ons idee 
staat de overheid (lokaal/provin-
cie) nu teveel aan het stuur. Het lijkt 
ons goed als er meer productie on-
dernemers bij betrokken worden. Ik 
denk dat dat een voordeel is. Plan-
nen die gemaakt worden kunnen 
dan direct getoetst worden aan de 
praktijk.” 

Liefst 320 tenniswedstrijden
Grote opkomst All Out open
Aalsmeer - Het Dutch Flower 
All Out Open tennistoernooi in 
Aalsmeer, een officieel KNLTB toer-
nooi, is een groot succes gewor-
den. Met ruim 700 inschrijvingen 
was het animo nog groter dan vo-
rig jaar. Uiteindelijk zijn 500 spor-
tievelingen ingedeeld in enkel, dub-
bel en gemengde wedstrijden. Van 7 
tot en met 15 juli werden maar liefst 
320 wedstrijden gespeeld. Voor het 
toernooi was het complex van All 
Out opgeluisterd met mooie kleur-
rijke doeken, boeketten en vlag-
gen. Gedurende de toernooiweek 
was het redelijk weer en de finales 
werden op zondag 15 juli afgeslo-
ten met heerlijk zomerweer en bij-
behorende barbecue. In de hoogste 
categorie bij de heren (5) stonden 
Lars Hottentot en Christoph van de 
Heuvel tegenover elkaar in de finale; 
Lars wist de titel te pakken. Ook bij 
de heren dubbel (5) behaalde Lars 
samen met Justin van Vliet de eerste 
plaats, Patrick Kroon en M.J.R. Ver-

laan grepen net naast het goud. In 
de finale heren Dubbel 6 (35+) een 
heus Dutch Flower Group onder-
onsje met Karel Bus, Stefan Rom-
kema en Rudger Piet allemaal wer 
kzaam bij OZ Export. Bij de dames 
Enkel (6) werd Kathelijne Botermans 
eerste na een overwinning op Edit 
van Hancsok. Brigitte van Been en 
N. van Diemen werden eerste bij de 
dames Dubbel (5); Wilma van Kran-
sen en Esther van Lehmann wer-
den tweede in deze categorie. Karin 
van Es en Peter van den Helder vie-
len in de prijzen bij gemend Dubbel 
(5), Larissa Koutsoloukas en Justin 
van Vliet werden tweede. Het Dutch 
Flower Group All Out Open toernooi 
kende in totaal 86 winnaars; zij kre-
gen allemaal een waardechecque 
te besteden bij Intersport Duo. Het 
tennispark in Aalsmeer is de gehe-
le week druk bezocht door trouwe 
fans en toeschouwers. Tennisver-
eniging All Out is opgericht in 1956 
en heeft meer dan 1.500 leden. 
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Groot feest bij 125 jarige Koninklijke 
Leenders Catering en Party Centrum
De Kwakel - De koninklijke Leen-
ders vierde afgelopen vrijdag sa-
men met de burgemeester en en-
kele tientallen eigenaren van bedrij-
ven ouder dan 100 jaar haar 125 ja-
rige jubileum en het predicaat ‘Ko-
ninklijke’. 
Na de gastvrije ontvangst, werd met 
het officiële gedeelte gestart. Met 
een heerlijk glas champagne in de 
hand gingen de gasten naar bui-
ten om de onthulling te zien van 
de versierselen die bij deze onder-
scheiding horen: het ‘Koninklij-
ke Schild’. Het schild werd door de 
burgemeester onthuld terwijl radio 
Aalsmeer en RTV Amstelveen dit 
jubileum vereeuwigden. De burge-
meester gaf tijdens haar speech uit-
gebreid aandacht aan de geweldige 
prestatie die Ad, en Joke Bocxe sa-
men met hun ouders, Piet Bocxe en 
Nel Bocxe-Leenders geleverd heb-
ben. Natuurlijk moet je een uitmun-
tend product en service leveren. 
Maar daarbovenop moet je aan-
toonbaar goed zijn in de omgang 
met je medewerkers en de omgang 
en keuze van de culinaire ingredi-
enten. Om nog maar niet te spreken 
van de wet- en regelgeving. De bur-
gemeester was dan ook zeer blij met 
het initiatief van dochter Stephanie 
om de aandacht van Hare Majes-
teit de Koningin te vragen. Ad Bocxe 
dankte iedereen die aan hun succes 
hebben bijgedragen. Maar opnieuw 
bleek dat Ad en Joke toekomstvi-
sie hebben. Zijn speech ging voor-
al over de toekomst. Om bij de tijd 
te blijven zal het bedrijf zich moe-
ten vernieuwen: betere faciliteiten, 
betere arbeidsomstandigheden, uit-
voeren van nieuwe en veeleisen-
de wettelijke eisen, de bedrijfsvoe-
ring duurzaam maken en de culinai-
re kwaliteit alsmaar verhogen. Een 
nieuwe bedrijfslocatie is daarbij ab-
soluut nodig. Ad en Joke keken de 
burgemeester aan en hopen en ver-

trouwen er op dat ze na 8 jaar on-
derhandelen over locaties, condi-
ties en bestemmingplannen dit pro-
ces binnenkort succesvol kunnen 
afsluiten en hiermee de basis kun-
nen leggen voor de continuïteit voor 
Leenders Catering en Party Cen-
trum. De komende periode is ieder 
weekend weer Jasper’s Zomerca-
fé geopend met klasse menu’s. Al-
le gasten kunnen rekenen op een 
heerlijk glas bubbels van het huis 
als traktatie vanwege het verkregen 
predicaat ‘Koninklijke’! Reserveren 
kan via j.bocxe@leenders.com of via 
0297-561204.

Feiten en cijfers
Op 26 maart 1887 werd de cafébak-
kerij annex stalhouderij gestart door 
Jasper Leenders. Aan hem was een 
drankvergunning verleend. De loka-
le bevolking stalt er met regelmaat 
en tevredenheid hun paarden en 
drinkt er zijn borrel na de kerkgang. 
Piet Bocxe, bakkersknecht, leert in 
1947 de familie Leenders in de Kwa-
kel kennen. Piet Bocxe trouwt in 
1955 met de dochter van Jan Leen-
ders, Nel. In 1956 nemen Piet en Nel 
de zaak van Jan Leenders over: café, 
feestzaal, toneelzaal. Zoon Ad werd 
in 1957 geboren. In 1974 gaat Ad 
naar de Middelbare Hotelschool in 
Tilburg. In 1975 start Joke rrn hore-
caopleiding in Zwitserland en loopt 
diverse stages in buitenland. In 
1981 ontmoet Ad zijn vrouw Joke in 
hotel-restaurant De Keizerskroon in 
Apeldoorn. Einde toneelzaal in 1987. 
Ad en Joke nemen samen met zus 
en zwager restaurant Leenders over 
in 1987. Vanaf 1991 gaan Ad (exter-
ne catering) en Joke (interne partij-
en) verder met uitbreiding en spe-
cialisatie van de catering en zalen-
verhuur. In 1994 opening van res-
taurant Jasper’s. Heden: catering in 
topsegment, verhuur zalen en week-
endopening van restaurant Jasper’s.

KMP Designstore: betaalbaar 
én voor binnen en buiten
Heemstede – Met de verhuizing 
van hun designzaak van Raad-
huisstraat 65 naar 63 in Heemste-
de zijn eigenaren Yolanda en Mar-
co Barends heel blij. Niet alleen is 
er nu veel meer ruimte en licht om 
de meubels en accessoires goed 
tot hun recht te laten komen, ook 
het feit dat het een hoekpand is, is 
een schot in de roos. Binnenkijken 
bij de Designstore is een lust voor 
het oog. De mooi gekleurde trans-
parante kunststof lampen en stoe-
len geven je een vrolijk gevoel. Dat 
geldt ook voor de diverse handi-
ge woonaccessoires en keuken-
hulpjes in knaltinten. De belijnin-
gen, materiaal, kleur en functie van 
al deze artikelen staan in schril con-
trast met de landelijke en romanti-
sche trendartikelen die vandaag de 
dag bij de bekende woonwarenhui-
zen te koop zijn. Van wat Yolanda 
en Marco vernemen is dat men die 
trend een beetje moe is. Smaak is 
natuurlijk persoonlijk, maar de ka-
raktereigenschappen van kunst-
stof design passen wel meer bij de-
ze tijd. Want, is het niet zo dat in tij-
den dat het economisch wat minder 
goed gaat juist functionaliteit, goe-
de kwaliteit én vrolijke kleuren meer 
aanspreken? Volgens de Barend-
sen klopt het deels: “Design is van 
alle tijden en aan geen trends on-
derhevig.” Liefhebbers van bijvoor-
beeld Kartell kopen hun design al 
jaren en houden van het merk om-
dat de kwaliteit hen aanspreekt. En, 
niet onbelangrijk, het is betaalbaar. 
Of het nu om stoelen, lampen, ta-
fels of accessoires voor binnen of 

buiten gaat, het prijskaartje valt al-
tijd mee. Zeker als je bedenkt dat er 
gerenommeerde ontwerpers achter 
zitten, zoals bijvoorbeeld de wereld-
beroemde Philippe Starck. KMP De-
signstore heeft alles onder één dak 
en betaalbaar geprijsd. Er zijn trou-
wens vaak interessante kortingen. 
Ook voor wie een leuk cadeautje 
zoekt is KMP een prettige zaak. Je 
vindt hier aparte dingen waar je an-
ders echt voor de stad in moet. 

De merken die KMP Designstore in 
huis heeft, met een voorkeur voor 
Italiaanse ‘smaakmakers’, zijn naast 
de eerder genoemde Kartell ook 
Magis en Driade, Zak!designs en 
Royal VKB (van de handige stijlvol-
le woonaccessoires), en vele, vele 
andere. Overigens zijn alle artikelen 
die KMP Designstore verkoopt op 
de website (www.kmpdesignmeu-
bilair.nl) te bekijken en te bestel-
len. Yolanda en haar man hebben 
al jarenlang ervaring in de wereld 
van designmeubelen. 28 Jaar ge-
leden openden zij hun eerste zaak 
in Amsterdam. KMP kantoormeubi-
lair, tegenwoordig in een groot pand 
aan de Gyroscoopweg 84 in Amster-
dam gevestigd, is een waar begrip. 
Zij richten niet alleen kantoren in, 
maar ook horeca, musea en zieken-
huizen. Ook diverse architecten zijn 
gecharmeerd van KMP. Als kwali-
teit, bijzondere vormgeving en vro-
lijke kleuren het op kantoor goed 
doen, dan toch zeker ook in huis? 
KMP Designstore in de Raadhuis-
straat 63 is telefonisch bereikbaar 
via 023-5294952. 

Marc Wielaert winnaar 
vakjuryprijs Aalsmeer Photo 
Aalsmeer - Zaterdag 14 juli reik-
te Patrick Spaander van Foto de 
Boer de vakjuryprijs aan Marc Wie-
laert. Zijn foto, regendruppels op 
een roestvrijstalen paal, sprong 
uit boven de sterke inzendin-
gen voor de Aalsmeer Photo wed-
strijd met als thema ‘water’. Wie-
laert werkt op de muziekredactie 
van radio zes afdeling soul en jazz 
en schrijft sinds 2001 over de mo-
biele telefonie.”Sinds de laatste tien 
jaar is fotograferen via de mobiele 
telefoon mogelijk, maar in de afge-
lopen vijf jaar is de kwaliteit van de 
camera’s sterk verbeterd.” 
Het cliché: de beste camera is de 
camera die je bij je hebt, maakt Wie-
laert volledig waar. Nooit zal hij zon-
der zijn Samsung Calaxy S III op stap 
gaan. Bovendien lijkt hij ogen van 
voren en van achteren te hebben. 
Op weg met zijn dochter naar de bi-
oscoop zag hij in een oogopslag een 
bijzonder beeld dat hij moest vast-
leggen. Het bleek een schot in de 
roos. De ongelooflijke scherpte en 
ook de vervreemding maakt de fo-
to tot een juweeltje. Een van de an-
dere deelnemers aan deze succes-

volle Aalsmeer Photo wedstrijd zag 
de foto op facebook en raadde hem 
aan mee te doen. Trots en verrast 
was de winnaar. Uit handen van 
sponsor Patrick Spaander kreeg hij 
de winnende foto op groot formaat 
en afgedrukt op acryl aangeboden. 
“Het is de eerste keer dat ik met 
een wedstrijd mee doe. De kwaliteit 
van de inzending vond ik behoor-
lijk pittig, er zaten hele goede foto’s 
bij.” Wie meer foto’s van Marc Wie-
laert wil bekijken, klikt Flickr.com/
marcwielaert aan. Naast de vakju-
ryprijs valt er voor de winnaar van 
de publieksprijs een prachtig foto-
boek van Erwin Olaf te winnen. De-
ze prijs wordt uitgereikt door Con-
stantijn Hoffscholte van het Boek-
huis aanstaande zaterdag 21 juli om 
11.00 uur.

Groen van toen
Het volgende thema is ‘groen van 
toen’ Deelnemers aan de wedstrijd 
kunnen hun foto’s tot 15 septem-
ber insturen naar de website van 
Aalsmeer Photo. 

Janna van Zon

Vorige week ontbrak de foto van 
Marcel Claessen, manager logistiek 
en faciliteiten bij FloraHolland, bij 
het verhaal over de ondernemings-
verkiezing. Marcel is jurylid bij deze 
verkiezing van onderneming en star-
ter van het jaar. “Deelnemen aan de 
verkiezing is lef tonen”, zo vindt hij. 
En: “Je mag als bedrijf best laten zien 
dat je trots bent op wat je doet.” Om 
de puntjes op de ‘i’ te zetten: Deze 
week de foto van Marcel. Altijd han-
dig om ook dit jurylid te herkennen 
bij een bezoek aan uw bedrijf!

Marcel Claessen: “Deelnemen is lef tonen”

Verkiezing onderneming/starter van het jaar

John Jansen: “Aalsmeer is een 
hardwerkende gemeente” 
Aalsmeer - John Jansen is als CEO 
van ATPi een ondernemer in hart en 
nieren. In 1987 begon hij met reis-
bureau Active Travel in de Ophelia-
laan en al snel breidde hij uit met 
meer vestigingen in Aalsmeer en 
de regio. Inmiddels heet zijn be-
drijf ATPi en is het een snelgroei-
end 24-uurs bedrijf wat actief is in 
maar liefst 23 landen met 44 kan-
toren in eigen beheer of via fran-
chise. Het is een groep sterke reis-
merken voor corporate travel, ma-
rine travel en events, die de zake-
lijke en particuliere markten bedie-
nen. Momenteel is het events team 
van ATPi erg druk met de Olympi-
sche Spelen in Londen en is met 
meer dan 30.000 klanten het groot-
ste evenement dat ze ooit hebben 
uitgevoerd. Naast het leveren van 
all-inclusive zakelijke arrangemen-
ten , verkoopt ATPi ook entreekaar-
ten voor particulieren. Het interna-
tionale bedrijf heeft zich in 2001 
net buiten de Aalsmeerse gemeen-
tegrens gevestigd met een mooi 
nieuw pand in Schiphol Rijk. Toch 
heeft John nog een ‘Aalsmeers’ hart. 
“Ik ben met een echte Aalsmeerse 
getrouwd, woon er in een ark in de 
zomermaanden, was bij een aan-
tal Aalsmeerse bedrijven betrok-
ken als adviseur en ben natuurlijk in 
Aalsmeer met mijn bedrijf gestart”, 
vertelt John. In het jaar 2000 werd 
ATP zelfs verkozen tot Onderneming 
van het Jaar in Aalsmeer, een ver-
kiezing die na dat jaar is dood ge-
bloed. “Het is goed dat de gemeen-
te samen met Flynth en de Rabo-
bank de verkiezing weer nieuw le-
ven in heeft geblazen. Voor een ge-
meente als Aalsmeer is het profile-
ren middels mooie en goedlopen-
de bedrijven een must.” In de tijd 
dat ATP, the Advanced Travel Part-
ner (de toenmalige naam) tot win-
naar werd verkozen was de verkie-
zing niet te vergelijken met nu. “De 
verkiezing waaraan wij toentertijd 
meededen was niet zo grootschalig. 
Nu is er veel meer aandacht voor. 
De motor achter de huidige verkie-
zing zit goed in elkaar.”

Infrastructuur probleem
John is voor de tweede keer ju-
rylid van de verkiezing Onderne-
ming en Starter van het Jaar. “Ze 
hebben mij gevraagd, omdat ik de 
laatste winnaar was van de eerde-
re verkiezing.” Andere redenen zijn 
waarschijnlijk ook zijn goede vi-
sie op het zakendoen en zijn ken-
nis en ervaring binnen Aalsmeer. 
Tijdens de juryactiviteiten van vorig 
jaar kwam John nog meer in aanra-
king met het Aalsmeerse bedrijfsle-
ven en de reuring hier viel hem met-
een op. “Aalsmeer bestaat uit on-

dernemers, die niet beroerd zijn om 
de handen uit de mouwen te steken. 
Ze mogen best trots zijn op wat ze 
zoal doen.” John vond het inspire-
rend om op deze manier bij ande-
re bedrijven te mogen kijken. Mooi 
vond hij dat Aalsmeerders vaak za-
ken of boodschappen doen binnen 
hun eigen gemeente. “De gunfac-
tor onder Aalsmeerse ondernemin-
gen onderling is hoog.” Het onder-
nemersklimaat in Aalsmeer is goed 
vindt John, maar over de logistiek 
maakt hij zich zorgen. “De infra-
structuur lijkt hier wel een onder-
geschoven kindje te zijn geweest, 
waardoor je schaalvergroting bui-
ten de gemeente- of regiogrenzen 
moeilijk kan voorkomen. Als de in-
frastructuur hier niet zo’n groot pro-
bleem was en de snelheid van be-
sluiten nemen op dit vlak beter ge-
gaan was, dan zou er niet zo’n grote 
verschuiving naar thuiswerkers ge-
weest zijn.” 

Trotse medewerkers
John Jansen verwacht dat de ver-
kiezing van Onderneming en Starter 
van het Jaar net als vorig jaar weer 
een succes zal zijn. “Bedrijven moe-
ten realiseren dat het invullen van 
de eerste vragenlijst misschien wel 
een heel gedoe lijkt, maar dat het 
echt de moeite waard is om dit toch 
te doen. Het is goed voor het bedrijf 
en het levert trotse medewerkers 
op.” Waar hij kan probeert hij zoveel 
mogelijk bedrijven, waarmee hij za-
ken doet, te stimuleren en enthousi-
astmeren om mee te doen aan de-
ze leuke en interessante verkie-
zing. Voor meer informatie of voor 
inschrijving voor de verkiezing On-
derneming of Starter van het Jaar: 
www.ovhj-aalsmeer.nl. 

Door Ilse Zethof

Ophelialaan weer bereikbaar
Aalsmeer - De bouwwerkzaamhe-
den bij de Ophelialaan zijn verleden 
tijd. Iedereen kan weer met de auto 
de straat in en winkelen in de gezelli-
ge winkelstraat van Aalsmeer en om-
streken! 
Het heeft voor wat overlast gezorgd, 
maar dat is nu verleden tijd. Vanaf 
vandaag kan iedereen weer de Op-
helialaan in. En het mooie is dat er 
meer plaats is om de auto te parke-
ren. Er zijn maar liefst twintig par-
keerplaatsen bij gekomen. Dat is nog 
eens makkelijk als u wilt gaan winke-
len in de Ophelialaan. 

De winkeliers zijn blij dat de herin-
richting achter de rug is. En ze zijn 
blij dat er extra parkeerplaatsen zijn. 
En dit willen ze graag vieren met de 
klanten. Daarom is er op vrijdag en 
zaterdag een ludieke actie voor men-
sen die hun auto op de nieuwe par-
keerplaatsen zetten. 
Er wordt nog niet verklapt wat het is, 
maar het is een blijk van waardering 
voor de klanten van de Ophelialaan. 
Vrijdag en zaterdag dus zeker de au-
to parkeren op de nieuwe parkeer-
plaats bij de Ophelialaan en u maakt 
kans op een leuke attentie.

In de Spoorlaan zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd voor bezoekers aan de 
Ophelialaan.

Iedere dinsdag in de Rietpluim
Sporten voor 55 plussers
Kudelstaart - In april konden 55 
plussers deelnemen aan een fit-
test in Kudelstaart. De animo was 
groot. Na de fittest bestond de mo-
gelijkheid aansluitend een abonne-
ment te nemen op een aantal sport-
en beweeglessen. Sinds begin juni 
sport nu een klein groepje 55 plus-
sers in de Proosdijhal onder leiding 
van Steve, een geestdriftige Engelse 

instructeur, die elke week weer een 
gevarieerd bewegingsaanbod heeft. 
Ook gedurende de zomervakantie is 
bewegen mogelijk. Op dinsdagmor-
gen van 9.00 tot 10.00 uur komt de 
groep bijeen in de gymzaal van de 
brede school, de Rietpluim. Iede-
re 55 plusser kan voor 4 euro mee-
doen. De eerstvolgende sportoch-
tend is 24 juli.

Vakantiestop zomerbridge
Leimu id en - Bridge ’86 organi-
seert iedere maandagavond bij par-
tycentrum Keijzer in de Dorpsstraat 
30 bridgedrives. Echter 23 en 30 ju-
li vinden deze drives geen door-
gang, omdat de familie Keijzer dan 
vakantie viert. Vanaf 6 augustus zijn 
bridgers weer van harte welkom bij 
Bridge ’86. Er wordt om 19.45 uur 
met spelen gestart en inschrijven 
aan de zaal kan vanaf 19.15 uur. De 
kosten bedragen 4 euro per paar. Er 
valt voor de winnaars en twee an-
dere te bepalen paren een fles wijn 

te verdienen. Voor de slotdrive op 27 
augustus, met diverse prijzen voor 
iedereen, plaatsen zich de nummers 
één van elke lijn en diegenen die vijf 
keer zijn geweest. In september be-
gint dan weer het nieuwe compe-
titiejaar, waarin er voor nieuwe le-
den plaats is. Voor degenen die het 
bridgespel onder de knie willen krij-
gen wordt een cursus gegeven. Ge-
interesseerd? Informatie is in te 
winnen bij Truus van der Meer via 
0172-508936 of via www.nbbportal.
nl/9041.
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Amstelplein 7 naast  t.o. politiebureau 

NISSAN MICRA DIG-S 

VANAF

 € 5.990,-*

NU MET 50/50 
FINANCIERINGSAANBOD**

Nissan. Innovation that excites.  

*Consumentenadviesprijs Nissan MICRA Visia 1.2L 98 pk DIG-S € 12.995,- (prijslijst 1 juli 2012) is incl. BTW en BPM, excl. 
verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Het klantvoordeel van € 1.015,- is 
uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan MICRA met een klantorder datum tussen 01/07/2012 en 31/08/2012. Aanbod is 
geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de MICRA. Het bedrag van € 1.015,- is het klantvoordeel inclusief dealerkorting, incl. BTW, is 
niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum bedrag. Het aanbod is niet geldig voor de orders uit de leasesector. **Afl opend 
krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk 
(KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis 0% tot 18 maanden. Alleen geldig 
op nieuwe Nissan MICRA, PIXO en NOTE personenauto orders van particulieren tussen 01/07/2012 en 31/08/2012. U betaalt minimaal 
50% van het totale aankoopbedrag aan (of naar wens meer), het resterende bedrag betaalt u 18 maanden daarna. Jaarlijks kostenpercentage 
na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rente-, drukwijzigingen 
voorbehouden.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik MICRA gamma gecombineerd: 4,1-5,4 l/100 km, resp. 
24,3-18,5 km/l. CO2-uitstoot variërend: van 95 gr/km tot 125 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan 
Nissan Nederland.

Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53, 1421 TC UITHOORN
0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

Totaal 
krediet-
bedrag

Looptijd in 
maanden

Vaste 
debet 

rentevoet

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Totaal te 
betalen 
bedrag

Maand-
termijn

€ 3.200,- 18 0,0% 0,0% € 3.200,- € 178,- 

€ 5.600,- 18 0,0% 0,0% € 5.600,- € 311,- 

€ 3.200,- 18 9,9% 9,9% € 3.655,- € 203,- 

€ 5.600,- 18 9,9% 9,9% € 6.396,- € 355,-

NISSAN 

MICRA DIG-S

14% BIJTELLING

GEEN WEGENBELASTING

GEEN BPM

  Nissan Connect 
Navigatiesysteem

   Meetindicator voor 
parkeerruimte met 
parkeersensoren achter

  Glazen dak

Berg waardevolle papieren en sie-
raden goed op in de kluis of huur 
een bankkluisje. Plak geen afwe-
zigheidsbriefje op uw deur en ver-
meld niet op internet (bv. MSN, Hy-
ves, Facebook etc.) dat u afwezig 
bent. Zorg voor een bewoonde in-
druk: Laat planten staan en gebruik 
een tijdschakelaar voor uw verlich-
ting. Inbrekers houden niet van ver-
lichting. Zorg voor voldoende bui-
tenverlichting; er wordt vaak inge-
broken aan de achterzijde. Denk bij-
voorbeeld aan een schemerschake-
laar of een schrikschakelaar. Plaats 
waardevolle spullen, maar ook au-
tosleutels, uit het zicht van voorbij-
gangers. Graveer postcode en huis-
nummer op waardevolle eigendom-
men, leg ze digitaal vast of denk aan 
moderne technieken, zoals micro-
dots. Zorg dat opklimmen onmoge-
lijk is, zet ladders en vuilcontainers 
weg. Alles gecheckt en klaar om op 
weg te gaan naar uw vakantieadres. 
Vergeet niet nog even aan de buren 
te vragen om uw huis in de gaten 
te houden. Geef aan waar en hoe 
u te bereiken bent. Laat een waar-

schuwingsadres van familie ach-
ter. Zorg er voor dat ze in geval van 
nood uw woning in kunnen (reser-
vesleutel) en laat uw post ophalen 
en uit het zicht leggen. Ziet u de da-
ders? Ziet u verdachte omstandig-
heden? Bel direct het alarmnummer 
112. Onthoud het signalement van 
de daders en dat van hun eventu-
ele voertuig. Noteer merk, kleur en 
kenteken van de auto. Kijk waar de 
daders of verdachte personen naar-
toe vluchten. Doe altijd aangifte van 
inbraak of diefstal bij de politie. Bel 
hiervoor 0900- 8844 of ga langs bij 
het politiebureau aan de Dreef.

Glasvezelnet in heel Aalsmeer, 
niet op de Legmeerdijk!
Ik wil graag terug komen op de inge-
zonden stukken van 4 en 12 juli. Ook 
wij wonen in Aalsmeer en krijgen 
geen glasvezel! Wat was ik blij toen 
ik uit de krant vernam dat Aalsmeer 
glasvezel gaat krijgen. Heb het stuk-
je uitgeknipt en goed gelezen. Ja 
hoor, het gaat gebeuren, wij krijgen 
eindelijk gewoon TV zonder storin-
gen. Soms valt het geluid uit of staat 
het beeld stil. Wij kunnen geen pro-
gramma’s opnemen of terug kijken. 
Internetten is ook een drama. Het is 
sloom internet en valt steeds uit als 
je een bijlage wilt openen. We kun-
nen geen snel internet krijgen, om-
dat we te ver van het kastje zitten. 
En dat met schoolgaande kinderen 
in huis, die voor school toch echt in-
ternet nodig hebben. Maar goed, al-
les gaat veranderen, dacht ik toen. 
Je kon je inschrijven via een site als 
je voor glasvezel wilde aanmelden. 
Dat heb ik netjes gedaan, maar ik 
kreeg geen reactie terug. Na drie 
keer een mail gestuurd te hebben 
naar Caiway, eindelijk een mail te-
rug: “Helaas zit de Legmeerdijk niet 
in ons aansluitgebied. Wel heb ik 
meerdere verzoeken van de Leg-
meerdijk binnen gekregen. Ik ver-
zamel ze en leg deze neer bij onze 
projectmanager. Ik wacht het ant-
woord af van CIF en zodra ik meer 
weet, stel ik u hiervan op de hoogte.” 

Hierna volgde een lange stilte, maar 
onlangs kregen wij weer een schrij-
ven: “Onze projectmanager en de 
opdrachtgever hebben de Legmeer-
dijk als straat doorgenomen en zijn 
tot de conclusie gekomen dat deze 
straat niet meegenomen gaat wor-
den in de aanleg. Hier is helaas ver-
der geen discussie meer over mo-
gelijk. Uw heeft dus ook geen mo-
gelijkheid om dit bij een ander aan 
te vragen.”
Nou daar sta je dan, woon je op de 
drukste weg van Aalsmeer (naar de 
bloemenveiling), maar je krijgt geen 
glasvezel. Uiteraard hebben we ook 
de gemeente gebeld. Half mei was 
het en nog steeds hebben we niets 
gehoord. Jullie begrijpen wel dat wij 
zeer teleurgesteld zijn en dat is nog 
zacht uitgedrukt. Ik sluit mij graag 
aan bij mevrouw Zijlmans die afsluit 
met de zin: “Ik hoop dat het CIF be-
sluit die mensen toch aan te sluiten, 
want in deze maatschappij, waar 
normen en waarden zo hoog liggen 
hoort iedereen te krijgen waar men 
recht op heeft!”! Maar ik hoop ook 
dat de gemeente iets wil betekenen 
voor ons inwoners van Aalsmeer, 
die niet in aanmerking komen voor 
glasvezel. 
Ineke van Coevorden-Egmond
Legmeerdijk 147, Aalsmeer.
Identim@planet.nl

ingezonden Fracties en colleges akkoord
Motie: Voorzichtig met 
uitgeven van geld!
Aalsmeer - De Aalsmeerse begro-
ting en jaarrekening komen rede-
lijk overeen. Binnen de program-
ma’s zijn grote financiële verschil-
len aanwezig en het is wettelijk toe-
gestaan deze afwijkingen te heb-
ben. Het weerstandsvermogen is 
nog boven de norm en is fors aan 
het teruglopen. Als het in dit tem-
po door gaat zal het vermogen zeer 
binnenkort onder de norm uitko-
men. Er wordt regelmatig besloten 
uitgaven te doen, die niet begroot 
zijn, en deze uitgaven worden dan 
gedekt uit de reserves. Er zou ook 
gekozen kunnen worden deze uit-
gaven te dekken door het niet doen 
van een andere uitgave (uit hetzelf-
de programma). In een tijdens de 
behandeling van de Lentenota 2012 
ingediende motie spraken alle frac-

ties uit het wenselijk te vinden dat 
de raad en het college zich zeer be-
wust zijn van het afnemen van het 
weerstandsvermogen. Uitgaven, die 
niet begroot zijn, dienen zoveel mo-
gelijk alleen gedaan te worden na 
een afweging van welke in de be-
groting geplande uitgave er dan niet 
gedaan kan worden en of er binnen 
hetzelfde programma binnen de be-
groting geen financiële ruimte ge-
vonden kan worden. Als er werkelijk 
geen in de begroting geplande uit-
gave is, die niet gedaan kan worden 
ter financiering van het dan voorlig-
gend voorstel, kan als laatste moge-
lijkheid de reserves aangesproken 
worden. 
De motie werd unaniem door de 
fracties aangenomen en kreeg 
goedkeuring van het college.

Binding pleit voor continueren 
tiener- en inloopactiviteiten
Aalsmeer - De notitie Binding nieu-
we stijl is afgelopen donderdag tij-
dens de behandeling van de Lente-
nota 2012 in het beraad gepresen-
teerd. In overleg heeft de gemeen-
te getracht een oplossing te vin-
den voor de voornaamste zorg van 
De Binding, het continueren van tie-
ner- en inloopactiviteiten. De Bin-
ding heeft aangegeven bereid te zijn 
de handschoen op te pakken en wil 
snel beginnen met het zetten van de 
nodige stappen. In de uitgangspun-
ten van het nieuwe Jeugd- en Ge-
zinsbeleid is opgenomen dat de pri-
maire verantwoordelijkheid voor op-
groeien en opvoeden ligt bij ouders 
en verzorgers. De gemeente heeft 
de taak dit te ondersteunen en de 
samenhang in de wijken versterken. 
Een van de instrumenten, die hier-
voor ingezet wordt, is de combina-
tiefunctie. Zij initieert en stimuleert 
een verbinding tussen scholen, ver-
enigingen, welzijnsinstellingen en 
wijken met als resultaat een krach-
tig sociaal netwerk, dat voorziet in 
een scala aan (naschoolse) activi-
teiten voor jeugd en jongeren. 
Deze combinatiefunctie gaat nu 
voor een groot deel ondergebracht 
worden bij stichting De Binding. 

Projectmedewerkers gaan aanstu-
ren op het actief verbindingen leg-
gen tussen scholen, verenigingen 
en wijk op het gebied van cultuur, 
sport en welzijn. De nadruk komt in 
deze te liggen op sport en bewe-
gen en de toeleiding van jongeren 
naar verenigingen en clubs. De Bin-
ding is er van overtuigd dat het mo-
gelijk is om met nieuwe vormen in-
vulling te geven aan het jeugd- en 
jongerenwerk. De Binding houdt 
vast aan het belang van het tiener- 
en inloopwerk op verschillende lo-
caties in gemeente. De verdeling 
van de verschillende thema’s bin-
nen het combinatieprogramma wil 
De Binding laten beïnvloeden door 
de vraag vanuit de scholen en door 
kinderen en jongeren aan het woord 
te laten. Aan de gemeente is ge-
vraagd in deze ruimte te krijgen om 
hiermee te experimenteren. De Bin-
ding is bekend met het feit dat door 
de bezuinigingen het gehele plan 
krap bemeten is. Er zal daarom re-
gelmatig overleg gepleegd worden 
en als nodig gezamenlijk naar op-
lossingen gezocht worden. De frac-
ties konden zich vinden in dit initia-
tief van De Binding. De nieuwe stijl 
kan verder uitgezet gaan worden!

Bouw Bosrandbrug vordert
Aalsmeer - De werkzaamheden 
voor de nieuwe Bosrandbrug zijn 
in volle gang. De pijlers en de land-
hoofden worden ter plekke opge-
bouwd. De opstaande delen, die het 
contragewicht moeten dragen, wor-
den in een fabriek in Zeeland ge-
maakt en, naar verwachting, eind 
augustus geplaatst. Het beweegba-
re deel van de brug wordt ook in de 
fabriek gebouwd en komt over wa-
ter op transport naar de Bosrand-
brug. De nieuwe Bosrandbrug wordt 
overigens breder dan het vorige 
exemplaar. Daarom zijn er twee be-
weegbare delen nodig voor de nieu-
we brug. Tijdens het plaatsen van 
deze delen wordt de Ringvaart ge-
stremd. De werkzaamheden aan de 
Bosrandbrug vorderen weliswaar, 
maar zijn wel vertraagd. De uitwer-

king van het ontwerp van de brug 
heeft langer geduurd dan voorzien. 
Alle betrokken partijen doen hun ui-
terste best om de vertraging tot een 
minimum te beperken. Volgens de 
huidige planning wordt medio no-
vember de nieuwe Bosrandbrug in 
gebruik genomen. 
Daarna gaat aangevangen wor-
den met de werkzaamheden aan 
de Schipholdraaibrug. Deze wordt 
geheel afgesloten. De rotonde hier 
wordt aangepast tot een t-split-
sing en de Burgemeester Colijnweg 
wordt omgebouwd tot een nieuwe 
oprit voor de A9. Ook wordt hier een 
nieuwe fietstunnel gebouwd. De 
ruwbouw is reeds voltooid. De tun-
nel wordt voltooid tijdens het bui-
ten gebruik stellen van de Schiphol-
draaibrug.

Inbrekers gaat niet op vakantie
Inbraakpreventie hard nodig!
Aalsmeer - Uit onderzoek komt 
steeds weer naar voren dat het 
merendeel van de woninginbra-
ken wordt gepleegd door gelegen-
heidsinbrekers. Een vakantieperi-
ode, waarbij duidelijk zichtbaar uw 
woning verlaten is, geeft de gele-
genheidsinbreker vrij spel. Met de 
zomervakantie in het vooruitzicht, 
geeft de politie een aantal tips om 
woninginbraak zoveel mogelijk te 
voorkomen. Er is veel dat u zelf kunt 
doen om de kans op diefstal uit uw 
woning zo klein mogelijk te maken. 
U sluit natuurlijk uw huis af als u het 
verlaat. U zorgt er waarschijnlijk ook 
al voor dat de post niet in zicht blijft 

liggen als u op vakantie bent. Maar 
er zijn nog veel meer manieren om 
inbraak in uw woning te voorkomen. 
Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- 
en sluitwerk en sluit ramen en deu-
ren altijd af. Vergeet het nachtslot 
van de voordeur niet, als u gaat sla-
pen of weggaat. Een schuifpui is in-
braakgevoelig. Breng een speci-
aal hiervoor geschikt slot aan. Haal 
de sleutel uit de binnenkant van 
het slot. Sleutels buiten verstoppen 
is niet handig. Deurmat en bloem-
pot zijn geen ‘geheime plaatsen’ 
meer. Hang geen adreslabel aan uw 
sleutel(bos). Zorg dat u geen gro-
te hoeveelheid geld in huis heeft. 
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Spannende finale tegen Oceanus
Oosterbad wint voor eerst 
eigen waterpolotoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 14 
juli vond in Het Oosterbad het jaar-
lijks terugkerende waterpolotoer-
nooi plaats. Vele zeer enthousias-
te spelers kwamen om 13.00 uur vol 
goede moed het Oosterbad binnen 
lopen met plan om de felbegeer-
de Lucassentrofee te gaan winnen. 
De finale werd een spannende strijd 
en liep gelijk op. Bij een stand van 
15-15 moesten strafworpen de be-
slissing brengen. Het team van Het 
Oosterbad won uiteindelijk, voor de 
eerste keer, de Lucassentrofee. Oud 
penningmeester Geert Maarse reik-

te de wisselbeker uit aan captain 
Marinus van der Wal. Het was weer 
een zeer sportieve middag en de 
heren van Oceanus komen volgend 
jaar zeker terug voor een revanche. 
Ook de zwemvierdaagse zit er weer 
op en alle 55 deelnemers hebben 
op vrijdag 13 juli hun medaille uit-
gereikt gekregen. Kijk voor meer 
nieuws en foto’s op www.hetooster-
bad.nl. 
Het natuurzwembad aan de Mr. Jac. 
Takkade 1 is elke middag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur en ‘s avonds 
van 19.00 tot 20.30 uur.

Voor de jeugd wordt een 1 kilometer loop gehouden.

Gezellig, enthousiast en sportief
Doe mee aan de Polderloop
De Kwakel - De polderloop in de 
Kwakel is in de loop der jaren tot 
een loopevenement uitgegroeid 
waar een groot aantal lopers uit 
een grote regio graag voor naar De 
Kwakel komen. Naast het feit dat de 
lopers naar De Kwakel komen voor 
de organisatie en het parcours, is 
de sfeer ook een belangrijke fac-
tor voor sporters en toeschouwers. 
De polderloop is een vast onderdeel 
van het polderfeest en dat staat ga-
rant voor gezelligheid, enthousi-
asme en veel toeschouwers. Het 
feestcomité dat de polderloop or-
ganiseert en atletiekvereniging AKU 
werken op een fantastische manier 
samen om de loop elke keer tot een 
groot succes te maken. De laatste 
jaren mag de polderloop steeds tus-
sen de 850 en 1000 lopers verwel-
komen en de verwachting is dit jaar 
ook weer hooggespannen. Dit jaar 
vindt de polderloop plaats op don-
derdag 2 augustus. Inschrijven kan 
tot 10 minuten voor aanvang van de 
afstand die wordt gelopen in de tent 
van het feestcomité. Het program-

ma is niet veranderd ten opzich-
te van voorgaande jaren en dat be-
tekent dat om 19.00 uur wordt ge-
start met de 1 kilometer voor de kin-
deren tot en met 11 jaar. Naast een 
mooie medaille krijgen alle kinde-
ren na afloop allemaal een ijsje. Om 
19.15 uur start de 4 kilometer, voor 
alle leeftijden, en het hoofdnummer 
is zoals altijd de 10 kilometer die 
om 20.00 uur begint. Op de 1 kilo-
meter zijn drie bekers te verdienen 
voor meisjes en jongens tot 9 jaar en 
voor meisjes en jongens tot en met 
11 jaar. Op de 4 kilometer eveneens 
drie bekers voor dames en heren. 
Bij de 10 kilometer liggen voor de 
eerste tien dames en heren waar-
debonnen klaar. In de afgelopen 3 
maanden hebben 27 enthousias-
te lopers uit De Kwakel en Uithoorn 
als voorbereiding op de 4 of 10 kilo-
meter bij AKU meegedaan aan een 
loopclinic. De polderloop is voor de 
meeste een spannende test of zij de 
afstand goed kunnen volbrengen. 
Aan de inzet tijdens de trainingen in 
de afgelopen tijd zal het niet liggen. 

Zestiende editie op 26 augustus
Beachvolleybal Leimuiden
Leimuiden - De stichting Beach-
volleybal Leimuiden kan met gepas-
te trots melden dat zondag 26 augus-
tus de zestiende editie van het beach-
volleybaltoernooi wordt georgani-
seerd. De organisatie heeft alles weer 
op orde, inschrijving van 21 teams, ve-
le sponsors, de materiaalsponsors, 
de activiteiten, de arbitrage, enz. Op 
26 augustus wordt er vanaf 10.00 uur 

weer gevolleybald en starten vanaf cir-
ca 11.00 uur diverse kinderactiviteiten, 
zoals clown Hoki Poki, de megajump, 
een draaimolen en schminken. Om 
16.45 uur wordt de finale verspeeld, 
waarna een beachparty onder leiding 
van DJ Twan gaat plaatsvinden. De 
laatste zondag van augustus dus weer 
de ééndaagse strandvakantie midden 
in Leimuiden, op het dorpsplein. 

Riet wint op 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Er is ook gelegenheid 
voor rummicub en hartenjagen. Op 
donderdag 12 juli is het klaverjas-
sen gewonnen door Riet Pothuizen 
met 5806 punten, gevolgd door Li-
da Dekker met 5323 punten en op 
drie is Gerrit Kraan geëindigd met 
5279 punten. Bij het jokeren behaal-
de Gerard de Wit met 108 punten de 
hoogste eer, op twee is Janny Lub-
bert geëindigd met 215 punten. Ie-
dere 55+er is welkom om mee te 
komen kaarten in het Dorpshuis. De 
ouderensoos is van 13.30 tot 16.30 
uur. Voor inlichtingen: 0297-340776. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis. Ieder-
een die zin heeft om te komen klaver-
jassen is van harte welkom. Gezellig-
heid is troef, luidt het motto van de spe-
lers. Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Op 11juli is Ben Blom eer-
ste geworden met 5817 punten, Sjaan 
Bon werd tweede met 5392 punten en 
Ton Schouten derde met 5197 punten. 
De poedelprijs was deze week voor Jan 
Springintveld met 3652 punten.

Heel veel regen in Wijk en 
Aalburg voor recreatiezwemmers
Aalsmeer - De dag begon al vroeg 
in Wijk en Aalburg voor Margreet 
van de Pol. Om 10.15 uur ging de 
4500 meter vrije slag van start, maar 
wat een weer! Heel veel regen is er 
naar beneden gekomen deze dag. 
De kleedkamertent werd al snel in 
beslag genomen als droogzit tent, 
waar een hoop zwemmers als sar-
dientjes bij elkaar kwamen te zitten. 
De omstandigheden waren dus ver-
re van ideaal te noemen, toch zwom 
Margreet zich naar een keurige zes-
tiende plaats in een tijd van 1 uur en 
22 minuten. Na een korte pauze be-
gon Margreet in gezelschap van Ar-
jan Bellaart, Laura Staal en Annet-
te de Visser aan de 1000 meter vrije 
slag masters. De heren gingen eerst 
te water gevolgd door de vrouwen, 
die 3 minuten later aan hun race 
begonnen. En de weergoden waren 
goed gezind, het werd even droog, 
met nadruk op even, want na een 
kwartier gingen de hemelsluizen 
wederom open. Het werd een pitti-
ge strijd, Arjan moest de koplopers 
en zijn zwemrivaal Jo-Ann Mudde 
laten gaan en finishte 25 seconde 
later als tweede in zijn klasse. Ook 
bij de dames werd er stevig doorge-
zwommen. Na 500 meter hadden de 
eerste dames de laatst zwemmen-
de heer al ingehaald, en men ste-
vende af op de rest van het heren 
veld. Laura legde na 13 minuten en 
51 seconde beslag op plaats twee, 
gevolgd door Annette die plaats 
drie opeiste. Margreet had nog de 
loodzware 4500 meter in haar be-
nen en finishte na 17 minuten en 
52 seconde als vierde in haar klas-
se. De toon was gezet, zowel Ar-
jan, Laura als Annette hadden an-
derhalf uur om bij te komen, voor-
dat zij zich op de 2000 meter vrije 
slag zouden gaan storten. Rond de 
klok van half 3 was het dan zover. 

Na een zeer lange briefing waar al-
le zwemmers lekker kou stonden te 
lijden, mocht men dan van start. De 
heren gingen er pijlsnel vandoor en 
je zag al snel verschillende zwemlij-
nen ontstaan, daar waar de een er-
voor kiest om dicht langs de lijn te 
blijven zwemmen, kiest een ander 
er juist bewust voor om meer naar 
buiten te gaan. De dames volgden 
al heel snel en ook hier werd met-
een een flink tempo ingezet. Arjan 
kwam al vrij snel alleen te liggen, 
de groep voor hem ging net even 
te hard, maar hij zwom zijn race in 
een keurige tijd van 27 minuten en 
31 seconde. Laura en Annette heb-
ben hun 2000 meter bij elkaar ge-
zwommen, Laura tikte net 2 secon-
de eerder aan dan Annette. Ze wer-
den hiermee achtste en negende bij 
de dames. Na deze zeer natte dag, 
volgde nog de uitdaging: Hoe van 
het modder-grasveld af komen met 
de auto? Uiteindelijk is iedereen vei-
lig huiswaarts gekeerd. Dit week-
end wordt er gezwommen in Am-
sterdam.

Tour de Kwakel: Kudelstaartse 
machtsgreep naar gele trui
De Kwakel - Alleen Marga Kouw lijkt 
nog een bedreiging voor Rob van de 
Berg en Eric Zethof te vormen als het 
gaat om de hoogste eer van het Kwa-
kelse tourspel. 
Dit trio heeft een voorsprong van vijf 
punten genomen op het volledige pe-
loton. Met de nadruk op volledig om-
dat, tot grote teleurstelling, in Frank-
rijk al heel wat Nederlandse renners 
zijn afgestapt. In het Tourhome houdt 
men juist vrolijk vol en de moed er-
in, met vele goede ‘lapjes’ als gevolg. 
Zo kruipt de familie Plasmeijer uit het 
dal en heeft zij in de strijd om de ro-
de lantaarn Platje Voorn en Mart-
ha van Alen in het vizier. Debutante 
Martha heeft wel erg veel pech, vrij-
dag had ze eindelijk een extra puntje 
van Goss, maar later werd deze ren-
ner in de uitslag terug gezet. In het 
tweede tourweekend ging het Kwa-
kelse klassement volledig op zijn kop, 
gele truidrager Vincent Bartels scoor-
de slechts 3 punten. Marga Kouw 
ging daar met 17 punten op en er 
over, zij kwam maar liefs zes pun-
ten los te staan. De gele trui leek ver-
geven, dagenlang kon Marga genie-
ten van de aandacht van het groeien-
de aantal jonge renners in het Tour-
home. Totdat de coup Kudelstaart 
werd gepleegd, in de tijdrit wisten 
Rob en Eric de winnaar Wiggins goed 
te voorspellen. Daar bleef het niet bij, 
ook andere renners vielen op de goe-
de plaats waardoor ze in het klasse-
ment omhoog schoten. In Kudelstaart 
bleef dat niet onopgemerkt, donder-
dag avond ontving het Tourhome 
hoog bezoek uit Kudelstaart. Burger-
meester Buskermolen en wethouder 
Raadschelders kwamen van de unie-
ke sfeer proeven en dat deden ze 
in overvloed. In het ploegenklasse-
ment staat kopvrouw Ria Verhoef nog 
steeds haar mannetje. Haar ploeg 

Kenny van Hummel staat bovenaan, 
gelukkig rijdt Kenny als een van de 
weinige Nederlanders nog in Frank-
rijk mee. Zo ook Koen de Kort, die in 
De Kwakel tweede, en Steven Kruys-
wijk die derde staat, meedoen in De 
Kwakel en dit lijkt een garantie om de 
Tour in Frankrijk uit te rijden. Van de 
dames blijft ook Willy Turk in beeld, zij 
levert strijd om de rode trui. Deze trui 
voor de grootste mazzelaar is nu in 
bezit van Marga Kouw die deze week 
dus van kleur verschoot. Van ‘de ou-
de hap’ houdt Jacques van der Hulst 
de eer enigszins hoog, Co Vlasman en 
Frans Kouwenhoven staan op de no-
minatie om in de bak van de water-
dragers terecht te komen. Het slech-
te weer heeft de deelnemers aan het 
tourspel geen parten gespeeld. Verle-
den jaar stond in de zelfde week het 
oude Tourhome blank, dit jaar houden 
de renners hun hoofd knap boven 
water in hun nieuwe gezellige onder-
komen. Het raadsel van de hoge sco-
re van Do van Doorn is opgelost. De-
ze biljarter, derde van Nederland, die 
zich doorgaans achter zijn keu weet 
schuil te houden, kon niet voorkomen 
dat Peter Mayenburg dat niet lukte. 
Peter had het briefje van Do ingevuld, 
later zou Peter zichzelf straffen door 
in een etappe nul punten te scoren 
en ver weg te zakken in het klasse-
ment. Een klassement dat de komen-
de week weer helemaal kan verande-
ren en een heel ander Kudelstaart-
je kan krijgen. Gele trui: 1. Rob van 
de Berg met 87 punten, 2. Eric Zethof 
met eveneens 87 punten en 3. Mar-
ga Kouw met 87 punten. Rode trui: 
1. Rob van de Berg met 24 punten, 
2. Marga Kouw met 23 punten en 3. 
Joost Kooy met 22 punten. Ploegen: 
1. Kenny van Hummel me 259 punten, 
2. Koen de Kort met 255 punten en 
3. Steven Kruyswijk met 251 punten.

Man trots op vrouw Marga met gele trui.

Paul Franke (links) overhandigt de Ride for the Roses vlaggen aan Gijs Kok.

Fietsen tegen kanker een begrip
Vijftiende Ride for the 
Roses in Naaldwijk
Naaldwijk - Op 9 september wordt 
de vijftiende editie van de Ride for 
the Roses in het Westland verreden 
met dit jaar FloraHolland Naaldwijk 
als startlocatie. De voorbereiding is 
al in volle gang dus hoog tijd dat de 
Ride for the Roses vlag gaat wap-
peren op het veilingterrein. Flora-
Holland is partner van de Ride for 
the Roses en zet zich al meer dan 
10 jaar in voor de Ride. Op 6 ju-
li overhandigde Paul Franke, voor-
zitter van de lokale stuurgroep, de 
Ride for the Roses vlaggen aan Gijs 
Kok, manager externe betrekkin-
gen van FloraHolland. De Ride is in-
middels een begrip binnen de Ne-
derlandse wielerwereld. In de cycle-
tour wordt er van start tot finish ge-
reden door één groot peloton van 
duizenden wielrenners. De Ride for 
the Roses heeft een unieke formule. 
Op een sportieve, gezonde en ple-
zierige manier bezig zijn en tegelij-
kertijd iets doen tegen kanker. Vo-
rig jaar was Aalsmeer gastheer van 
vele fietsers. FloraHolland staat voor 
trotse medewerkers en leden van 
de coöperatie. Vanuit het coöpera-
tief gedachtegoed van gezamenlijk 
ondernemen is men ook samen be-
trokken bij de samenleving en wordt 
gezamenlijk gestreefd naar een ge-
zondere wereld. Daarom sponsort 
FloraHolland de (Pre-)Ride for the 
Roses, het wielerevenement van de 
sierteeltsector, en de hardloopes-
tafette Roparun. De opbrengst van 
deze evenementen komt ten goe-

de aan het onderzoek naar kanker 
en verbeteren van de leefomstan-
digheden van mensen met kanker. 
FloraHolland sponsort deze evene-
menten niet alleen met geld maar 
faciliteren ook met locaties. Alle 
medewerkers en leden tonen gro-
te betrokkenheid door samen spor-
tief deel te nemen en vrijwillig bij te 
dragen aan deze sportevenementen 
met als doel zo veel mogelijk geld in 
te zamelen.

Liefst 66 deelnemers aan 
baanloop van AVA
Aalsmeer - De Florimex 5 kilometer 
baanloop die elke tweede woens-
dag van de maand gehouden wordt 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer 
trok afgelopen woensdag 11 ju-
li maar liefst 66 deelnemers. Een 
jaar geleden kende de maand ju-
li ook al een grote opkomst, name-
lijk 78 lopers en loopsters. Bij de da-
mes was Els Raap in 21:58 opnieuw 
de snelste, daarna Sonja van Zeelt 
23:00, Mirjam Colijn 24:09, Jolanda 
Lucassen 25:47, Tineke van Digge-
len 27:52, Renate Meijnders 28:54, 
Laura van Wingerden 31:10 en Flora 
Visscher in 32:29 minuut. 

Bij de heren scoorde Erwin Met-
selaar in 17:27 opnieuw de snel-
ste tijd, daarna Brent Pieterse 17:58, 
Chris van der Neut 18:05, Jan Ver-
geer 19:25, Dick Beers 19:38, Bou-
ke Kooiman 19:56, Dick Verhoef 
20:02, Michel Vollebregt 20:03, Dic 
van Hummel 20:06, Patrick Danko 
20:11, Peter Nuijens 20:55, Robert 
van Susteren 20:57, Toon Ligten-
berg 20:58, Jos Bunschoten 20:58, 
Peter van Wouwe 21:03, John Celie 
21:04, Arie Post 21:09, Gerard Albers 
21:16, Frans van ‘t Schip 21:29, Mar-

co Fais 21:37, Kees Hoek 21:39, Bob 
Rijlaarsdam 21:55, Henny Kooijman 
21:55, Wim van Zaling 21:57, Peter 
Versteegen 22:28, André van der 
Putten 22:43, Rien de Wolff 22:57, 
Peter Hoogervorst 22:57, Jan Verbe-
ij 23:03, Jos Snel 23:21, Frans Ree-
wijk 23:42, Pieter Hoogervorst 23:54, 
David Buis 24:03, Reinier van Oe-
ne 24:19, Hans Leeuwerik 24:23, Ri-
chard van der Weij 24:26, Marcel 
Zonneveld 24:31, Peter Akerboom 
24:38, Nico Brugman 24:45, Andrew 
Wienke 24:49,Rob Wienke 24:50, 
Piet de Boer 24:50, Anton Schuur-
man 24:54, Bendert Fijma 24:59, 
Hendrik Meijnders 25:13, Mathijs 
van der Pol 25:26, Cedar Spaarga-
ren 25:27, Jan de Jong 25:43, Frans 
Levelt 26:03, Ben Mol 26:05, Chris 
Visscher 26:18, Hans Buis 26:26, 
Jan Vrolijk 26:52, C. Heynis 28:59, 
Henk Lansbergen 29:31, Peter Groot 
29:42, Loek Bekker 30:19 en Cock 
van der Pol in 31:10 minuut. De vol-
gende 5 kilometer baanloop bij AVA 
wordt gehouden op woensdag 8 au-
gustus, aanvang 20.00 uur aan de 
Sportlaan 43A. Kijk voor informatie 
op de website van de atletiekclub: 
www.avaalsmeer.nl.

John van Duren zet 
uitslag finaal op zijn kop
Aalsmeer - Zowel voor de duiven als 
ook hun baasjes was het een verre-
gend weekend. De oude duiven wer-
den in verband met het slechte weer 
een stuk teruggebracht en op zon-
dag gelost in Grimbergen. Overwin-
naar werd de Combinatie van Ackooij 
uit Hoofddorp.

De uitslag:
1 Comb. v. Ackooij
2 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3 J. v. Duren
4 G. v.d. Bergen
5 D. Baars
6 J. v. Dijk
7 A. v.d. Wie
8 Comb. Wiersma en Zn.
9 C. v. Vliet
10 M. de Block
11 J. Vijfhuizen
12 Th. v.d. Wie
13 J. Kluinhaar en Dr.

De jonge duiven werden pas op za-
terdag ingekorfd en op zondag ge-
lost. Voor de eerste keer werd er 
weer gelost in Meer. Dit stukje vlie-
gen kunnen ze nu wel dromen. De 
overwinning ging naar John van Du-
ren. Zowel in de vereniging, in het 

rayon als ook in afdeling Noord Hol-
land, zette hij de uitslag finaal op zijn 
kop. In de verening noemen ze hem 
al de Tita Tovenaar.

De uitslag:
1 J. v. Duren
2 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3 G. v.d. Bergen
4  Comb. Wiersma en Zn.
5 A. v. Belzen
6 J. en P. Spook
7 C. v. Vliet
8 M. de Block
9 P. v.d. Meijden
10  D. Baars
11 J. v. Dijk
12 Th. v.d. Wie
13 J. Kluinhaar en Dr.
14 J. Vijfhuizen
15 Comb. v. Ackooij
16 A. v.d. Wie
17  Danny v. Leeuwen
18 Tim Rewijk

De tussenstand in het ploegenklassent
1 Bosman Kassenbouw 11134 pnt
2 Bakkerij v. Leeuwen 10864 pnt
3 A.A. Sloopwerken 10481 pnt
4 C. v. Vliet Holding 9429 pnt
5 Oerlemans Confectie 8342 pnt
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Honkbalteam uit Japan geeft 
clinic aan jeugd Thamen 
Uithoorn - Het Japanse honkbal-
team dat op dit moment deelneemt 
aan de Haarlemse Honkbalweek 
(van 13 tot en met 22 juli) gaf zon-
dag 15 juli een clinic voor alle Tha-
men jeugd. Het Japanse team was 
zondag een dagje vrij, nadat zij vrij-
dag al tegen Chinese Taipei en za-
terdag tegen de USA hadden mo-
gen spelen, en was het nu tijd voor 
een klein beetje ontspanning en 
training op het complex van Tha-
men. De Thamen spelers waren 
bijzonder onder de indruk van het 
team, maar ook de Japanse spe-
lers waren heel enthousiast. Na 
een goede gezamenlijke warming-
up had iedere speler een eigen Ja-
panse speler om mee los te gooien. 
Daarna werden de spelers op leef-
tijd en spelniveau met een aantal 

Japanners aan het werk gezet en 
kon iedereen gewoon nog even lek-
ker honkballen. Na de clinic was er 
natuurlijk de kans op een fotomo-
ment en konden de Thamen spe-
lers allemaal een bal laten signeren 
door alle Japanse spelers. De Ja-
panse spelers kregen van de jeug-
dige spelers allemaal een vaan van 
de vereniging. En na nog wat per-
soonlijke foto’s was het tijd voor een 
echte Japanse lunch voor de spelers 
van het Japans team. Het was een 
mooie ochtend voor alle spelers van 
zowel Japan als Thamen die samen 
heerlijk hebben kunnen werken. Dit 
alles was mogelijk gemaakt door de 
behoorlijke groep Japanse leden die 
op de vereniging actief zijn. Meer 
informatie over honkbal, softbal of 
Thamen check: www.thamen.info.

Leef je uit in de zomervakantie
Kids-doe-weken in bieb
Amstelveen – De bibliotheek Am-
stelland organiseert tijdens de spe-
ciale kids-doe-weken in de zo-
mervakantie diverse leuke work-
shops. Alle kinderen van 7 tot en 
met 14 jaar die willen filmen, schrij-
ven, sporten of striptekenen kunnen 
in de zomervakantie terecht in de 
bieb. Aan het begin van de vakan-
tie, op 24, 25 en 26 juli is de work-
shop ‘Blog je eigen vakantie’, waarin 
wordt geleerd hoe je een uniek digi-
taal dagboek maakt, leeftijd 9 tot 14 
jaar. Op 30 en 31 juli en 1 augustus 

kunnen kinderen van 7 tot 12 aan de 
spectaculaire filmworkshop Olympi-
sche Biebspelen meedoen, met ei-
gen sportspullen je sport uitbeel-
den en filmen. Tenslotte is er aan 
het einde van de vakantie op 27, 28 
en 29 augustus de creatieve work-
shop ‘Maak je eigen online stripver-
haal’ voor de leeftijdsgroep 8 tot 12 
jaar. Voor alle workshops geldt vol is 
vol! Meer informatie over de work-
shops is te vinden op www.debibli-
otheekamstelland.nl onder activitei-
ten en reserveren. 

Totaal 1.500 euro voor Nepal 
door kinderen Antoniusschool 
Kudelstaart - Nadat de kinderen 
van de drie klassen van groep 6 van 
de Antoniusschool twee weken ge-
leden een presentatie gezien en ge-
hoord hadden over kinderen in Ne-
pal, hebben ze een geweldige ac-
tie uitgevoerd om te helpen geld in 
te zamelen voor een nieuw te bou-
wen school in Chitwan in Nepal. 
Het wordt een school voor de arm-
ste kinderen in die streek, de Tha-
ru kinderen. De school gaat Sapa-
na school heten. Sapana betekent 
droom en een droomschool zal het 
gaan worden. De kinderen uit Ku-
delstaart zouden mooie kunstwerk-
jes maken om per opbod te verko-
pen aan familie en kennissen. Ze 
zijn ontzettend enthousiast en ge-
motiveerd aan het werk gegaan en 
hebben prachtige beeldjes van was 
gemaakt. Deze wassen beeldjes zijn 
op een houten blokje gemonteerd 
en daarop zijn Sanskriet letters ge-
schilderd. De opbrengst werd niet 
alleen opgebracht door de verkoop 
van de kunstwerkjes. Enkele kin-
deren hadden ook spontaan ande-
re creatieve manieren bedacht om 
geld voor de kinderen in Nepal in 
te zamelen. Ze hebben onder ande-
re klussen gedaan voor mensen en 
lege flessen opgehaald. En een bij-
komende leuke actie werd bedacht 
door kunstenaar Mark van Kup-
pevelt. Hij bood aan om uit iedere 
groep het beeldje waarop het meest 
werd geboden gratis in brons te gie-
ten. Dit stimuleerde de kinderen ex-
tra hun best te doen om de beeldjes 
voor zoveel mogelijk geld te verko-
pen. De uitslag was dat alleen de-
ze drie beeldjes samen al een be-
drag van 227,50 euro opbrachten. In 
totaal brachten alle beeldjes en de 
klussen en lege flessen het gewel-
dige bedrag op van 750 euro. 

Verdubbeling door OSA
En daar blijft het niet bij, want de 
OSA (Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer) heeft reeds toege-
zegd, dit bedrag te zullen verdub-
belen. Daarmee komt het totaalbe-
drag op 1.500 euro. De kinderen re-
kenden zelf uit dat er voor dat be-
drag in Nepal ongeveer 15.000 ste-
nen voor de school gekocht kunnen 
worden. Geweldig gedaan kinde-
ren! Joke van der Zwaan kwam vo-
rige week vrijdag het geld ophalen 
namens de stichting in Nepal die de 
bouw ondersteunt en coördineert. 
Zij bedankte de leraren en de kin-
deren van de groepen 6 namens de 
kinderen in Nepal. 
Uiteraard ook dank aan kunstenaar 
Mark van Kuppevelt voor zijn ludie-
ke actie en aan de OSA voor de ver-
dubbeling van het bedrag. Joke zal 
samen met vriendin Bep zorgen dat 
de opbrengst op de juiste plek te-
recht komt, wanneer zij in novem-
ber naar Nepal gaan. Zij zullen na 
hun terugkomst uit Nepal in decem-
ber aan de kinderen van de Anto-
niusschool verslag uitbrengen over 
de bouw van de school en laten dan 
foto’s en film zien. Voordat ze naar 
Nepal gaan zal er nog een actie voor 
de nieuwe school starten, want er is 
veel geld nodig om de droomschool 
in Nepal te kunnen realiseren. De 
opbrengst van het inmiddels be-
kende benefietconcert dat jaarlijks 
in Aalsmeer wordt georganiseerd, 
zal ook gedeeltelijk aan de bouw 
van Sapana school worden be-
steed. Noteer de datum van de be-
nefietconcerten alvast in de agen-
da: 27 oktober in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Meer informatie 
over Sapana school, de streek Chit-
wan en over het benefietconcert:  
www.nepalbenefiet.webs.com.

Handboogschieten jeugd
Drie dimensionaal bij Target
Kudelstaart - Op 7 juli stonden bij 
HBV Target allerlei kunststof die-
ren op het veld. Deze dieren vorm-
den de doelen waarop de schut-
ters moesten schieten. Vaak waren 
de doelen licht gecamoufleerd door 
bossages en ook werd er van ver-
schillende hoogtes geschoten. Het 
leuke van een 3-D wedstrijd is de 
benadering van een echte jacht en 
het is uiteraard veel minder statisch 
dan op blazoenen schieten. Boven-
dien was het prachtig weer en de 
regionale jeugdschutters hebben 
genoten van deze door HBV Target 

georganiseerde wedstrijd. Recen-
telijk werd er in de landelijke pers 
melding gemaakt dat het hand-
boogschieten aan populariteit wint, 
met name door films en andere ex-
tra aandacht. Heb jij ook interesse 
in handboogschieten? Je bent altijd 
welkom op één van de clubavonden 
(dinsdag en donderdag van 19.00 
tot 22.30 uur) voor informatie en het 
proeven van de sfeer. Het onderko-
men van HBV Target bevindt zich 
aan de Wim Kandreef. Verdere infor-
matie op de website van HBV Tar-
get: www.hbvtarget.nl.

Afscheid groep 8 Wegwijzer 
Aalsmeer - Ze waren nog maar net 
een week terug van een fantastisch 
schoolkamp in Lunteren of de af-
scheidsavond stond alweer op het 
programma, de jongens en mei-
den van groep 8 van basisschool 
De Wegwijzer. Zo stonden ze nog 
met hun voeten in de modder bij 
het klootschieten en zo liepen ze 
vol trots over de rode loper op het 
schoolplein. Voor deze kinderen van 
groep 8 kwamen de hoogtepun-
ten van zo’n laatste basisschooljaar 
vlak achter elkaar. Afgelopen vrijdag 
stonden ze met z’n 17-en op het po-
dium van de grote zaal van hun ver-
trouwde school. Ouders, leerkrach-
ten en ander belangstellenden za-
ten in de zaal. Eerst was er een of-

ficieel gedeelte met een toespraak 
van juffrouw Heleen, de directeur 
van de school. Daarna hield mees-
ter Wim een praatje waarbij hij voor 
elk kind een toepasselijk gedicht 
had gemaakt. Na de pauze was het 
tijd voor de musical. Weken hadden 
ze geoefend en het resultaat was er 
naar: De musical ‘Start’ leverde te-
recht een luid applaus op. Enthou-
siaste kinderen op het podium, trot-
se en hier en daar ontroerde ouders 
in de zaal. Voor Vincent, Bram E, Iris, 
Luc, Melvin, Simone, Elise, Daniel, 
Dion, Josue, Danny, Joaana, Lucas, 
Zoey, Luuk, Bram W en Romana zit 
de basisschooltijd erop. Na de va-
kantie wacht hen de start van een 
nieuw (middelbaar) schoolleven.

Groetjes uit Ardennen-kamp
Aalsmeer - Een stukje van het Bin-
dingkamp in de Ardennen. Geschre-
ven door Janou, Rosanna, Benthe: 
“Hier even een kort berichtje uit de 
Ardennen. Het is een erg sportief 
kamp, want we lopen veel door de 
bergen. Vrijdagochtend zijn we om 
half 10 vertrokken en om 3 uur kwa-
men we eindelijk aan. Om het the-
ma in te wijden moesten we op een 
steen schrijven waar je in gelooft. 
Daarna moesten we de steen in een 
rivier gooien. Zaterdag hebben we 
een dagtocht gedaan van zes uur 
en we kwamen uit bij een doolhof. 

Zondag hebben we spellendag ge-
had en ’s avonds hadden we een 
dropping. Maandag hebben we een 
survivalroute gelopen en getokkeld. 
Het was heel erg leuk! Ook zijn we 
tevreden met de koks. We mogen 
ook zelf meehelpen in de keuken. 
We hebben nog heel veel zin in de 
rest van de week. Heel veel groetjes 
uit een regenachtig, maar erg ge-
zellig Ardennen-kamp!” Aanstaan-
de vrijdag 20 juli komen de Binding-
kampers weer thuis. Rond 15.00 uur 
arriveert de bus op het parkeerter-
rein aan de Dreef

Jongens winnen van meiden
De Binding in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen week heb-
ben de drie locaties van de Bin-
ding tegen elkaar gestreden op het 
zand in The Beach. Er werden meer-
dere partijen gespeeld en steeds 
ging de strijd gelijk op. Na een lek-
kere onderbreking van wat drinken 
en koek, gingen de jongens de strijd 
aan tegen de meiden. Ook Viola van 
Binding Boven en Inge van Binding 
Zolder en Eveline van Binding Oost 
deden mee met deze wedstrijd. He-

laas mocht dat niet helpen. De jon-
gens hebben gewonnen van de 
meiden. 
Deze sportieve middag was de af-
sluiting van het seizoen. In de zo-
mervakantie staat de Kindervakan-
tieweek van de Binding nog ge-
pland en na de zomervakantie staan 
er weer allerlei activiteiten op het 
programma. Blijf op de hoogte door 
te kijken op de site www.debinding.
nl.

Laatste Bindingkamp Texel
Aalsmeer - Ook is een groep deze 
week op Bindingkamp in Texel. “Het 
kamp waar we zeven jaar geleden al 
naar uit keken. Zeven dagen met el-
kaar, het lijkt niet lang, maar het is 
moeilijk te beschrijven hoe bijzon-
der zo’n kamp is. 
Dit is ons laatste kamp. Het is gek 
dat wij nooit meer kampkinderen 
zullen zijn. Op kamp gaat het niet 
alleen om leuke dingen doen en al-
leen maar lol maken, op kamp leer 
je jezelf kennen, je leert luisteren 

en mensen beter begrijpen. Iets wat 
wij nooit hadden gedacht van kamp. 
Je leert mensen op een andere ma-
nier kennen en je houdt er echte 
vrienden aan over. Daarom zal het 
moeilijk worden om afscheid te ne-
men van een groep waar je al jaren 
mee op kamp gaat. Wij hopen ooit 
nog mee te gaan als leiding, want 
dit kunnen we niet te lang missen”, 
aldus Neeltje Coorengel, Naomi 
Drescher, Denise Hartog en Marije 
Spaargaren.

Beachvolleybal
Jeroen Vismans naar EK
Aalsmeer - Van 18 tot en met 21 juli 
spelen in Assen de beste beachvol-
leyballers van Europa, onder 23 jaar, 
om de titel.Nederland is als organi-
sator, goed vertegenwoordigt met 
twee dames en twee heren teams. 
Jeroen Vismans is met zijn part-
ner Mart van Werkhoven, namens 
Beach Team Aalsmeer, deelnemer 
aan dit Europees Kampioenschap. 
Na de spannende kwalificatie wed-

strijden, twee weken geleden, heb-
ben zij zich als eerste team voor Ne-
derland geplaatst. In 2010 was Je-
roen, met zijn broer Sven als gele-
genheidspartner, de jongste speler 
op het toernooi in Kos als negende 
geëindigd. 
Het is de uitdaging voor de 20 ja-
rige beachvolleyballer uit Aalsmeer 
om met Mart deze ranking te ver-
beteren.




