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KORT NIEUWS:

Slijterij onder 
verscherpt toezicht
Ernstig incident 
door drank 
verkoop aan 
minderjarigen
Aalsmeer - Onlangs heeft zich  
een ernstig incident voorge-
daan met twee minderjarigen 
die teveel sterke drank hadden 
gedronken en daardoor met 
levensbedreigende klachten 
moesten worden opgenomen 
in het ziekenhuis. De sterke 
drank hadden zij kort daarvoor 
zelf gekocht bij een Aalsmeer-
se slijterij. Dit was de tweede 
keer dat deze slijterij drank aan 
minderjarigen verkocht. Met 
beide keren als gevolg dat de 
minderjarigen in het zieken-
huis moest worden opgeno-
men. Vanwege de ernst van de 
incidenten heeft burgemeester 
J. Vonk-Vedder een last onder 
dwangsom opgelegd aan deze 
slijterij. Dit betekent dat de slij-
terij een fl ink geldbedrag moet 
betalen, mochten ze weer in de 
fout gaan door drankverkoop 
aan minderjarigen. De slijterij 
staat ook onder verscherpt toe-
zicht van de gemeente.
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Tuinenwedstrijd tot eind augustus
Tuin van Sjaak en Ada een 
oase van geuren en kleuren
Aalsmeer - Verborgen tussen de 
woningen van de Mijnsherenweg en 
de Kamerling Ohnesweg nummer 9 
in Kudelstaart ontluikte zich, na ja-
renlange passie en toewijding, een 
oase van geuren en kleuren. “Ik heb 
je ooit een rozentuin beloofd”, zei hij 
tegen zijn vrouw. “Die belofte heeft 
hij dan ook ingelost. Met het aan-
breken van de zomer is onze tuin 
een lust voor het oog en tijdens de 
zwoele avonden verspreiden heerlij-
ke geuren zich door deze verborgen 
plek”, schrijft Ada Nederstigt. Echt 
een tuin waar zij en haar man Sjaak 
meer dan trots op mogen zijn. Een 
tuin om verliefd op te worden. Ook 
een tuin die vraagt om op ontdek-
king te gaan met diverse rustpunten 
met een terras met een picknickta-
fel en een sfeervolle hoek met stoe-
len, een bankje, een parasol en een 
kachel om heerlijk een zomeravond 
door te brengen. De tuin aan de Ka-
merling Ohnesweg 9 is de twee-
de winnaar in de Nieuwe Meerbo-
de tuinenwedstrijd. Wat een prach-
tig kijkje was dit achter de schutting 

en de struiken! Sjaak en Ada Neder-
stigt maken kans op een ceaubon 
van tuincentrum Het Oosten aan de 
Aalsmeerderweg 393 van liefst 250, 
100 of 50 euro. 

Maak kans op cadeaubon
Ook uw/jouw tuin laten zien en kans 
maken op een leuke prijs? De tui-
nenwedstrijd duurt voort tot eind 
augustus. Een foto (of meerdere) 
met een kort verhaaltje opsturen 
kan naar redactieaalsmeer@meer-
bode.nl. Iedere week wordt een 
keuze voor publicatie op de voor-
pagina gemaakt en deze tuin maakt 
kans op een cadeaubon. Een tuin 
uit de vele inzendingen kiezen valt 
overigens niet mee. Geweldig om 
te zien hoeveel plezier mensen aan 
hun tuin beleven en hoeveel aan-
dacht aan de inrichting en het on-
derhoud wordt besteed! Gepro-
beerd wordt om zoveel mogelijk tui-
nen en terrassen in de krant te zet-
ten. Want, het is écht leuk en verras-
send om bij anderen over de schut-
ting te mogen kijken!

Aanleveren tot dinsdagmiddag!
Aalsmeer -  Al jaren kunnen ver-
halen en verslagen tot en met 
woensdag 12.00 uur ingeleverd 
worden bij de redactie van de 
Nieuwe Meerbode Aalsmeer. De 
dag en het tijdstip gaan verande-
ren en wel al vanaf volgende week. 
De drukkerij heeft een verzoek in-
gediend om alle pagina’s eerder te 
vesturen, zodat ook eerder gestart 

kan worden met het drukken van 
de krant. Dezelfde woensdag moe-
ten de drukkers namelijk ook aan 
de slag voor een andere krant en 
om nachtwerk uit te sluiten, is een 
strak schema gemaakt. Niet meer 
rond 17.00 uur, maar het liefst om 
15.00 uur wil de drukker de pers 
voor de Meerbode starten. En dit 
betekent voor de redactie korter de 

tijd om alle verhalen na te lezen en 
op pagina’s te plaatsen. Daarom is 
besloten de uiterste aanleverdag 
en -tijdstip aan te passen.  Vanaf 
heden sluit de redactie op dinsdag 
om 15.00 uur. Op woensdag aan-
geleverde artikelen worden dus 
niet meer bewerkt en zullen pas 
een week later geplaatst worden. 
Hou hier rekening mee!

Ruimte voor creatieve ideeën

Nu subsidie aanvragen voor 
kleine culturele activiteiten!
Aalsmeer - De gemeente roept 
culturele organisaties en verenigin-
gen op om vóór 1 september subsi-
die aan te vragen voor kleinschali-
ge, vernieuwende culturele activitei-
ten. Dit jaar is het namelijk de eer-
ste keer dat er in totaal 15.000 euro 
beschikbaar is voor dergelijke klein-
schalige culturele activiteiten. Hier-
mee wil de gemeente, voortvloei-
end uit de eind 2012 vastgestelde 
Kunst– en Cultuurnota, mogelijk-
heden scheppen voor vernieuwing. 
Wethouder Kunst en Cultuur Gert-
jan van der Hoeven: “Cultuur is van 
groot belang voor Aalsmeer. Wij wil-
len werken aan een divers cultuur-
aanbod waarbij alle inwoners kun-
nen deelnemen aan kunst en cul-

tuur en hier volop van kunnen ge-
nieten. In het verleden lagen bud-
getten voor cultuur vast. Als iemand 
eens een leuk creatief idee had, kon 
dat bijna nooit gehonoreerd worden. 
Met de nieuwe cultuurnota hebben 
we gelukkig iets meer ruimte om op 
deze initiatieven in te gaan.”

Vernieuwend
Bij de selectie van de initiatieven 
wordt gekeken naar: In hoever-
re draagt de activiteit bij aan het 
vergroten van cultuurdeelname in 
Aalsmeer? In hoeverre is er spra-
ke van samenwerking door meer-
dere verenigingen of organisaties? 
In hoeverre is de activiteit vernieu-
wend, voegt de activiteit iets toe aan 

bestaand aanbod? En, in hoever-
re zijn er naast de subsidieaanvraag 
andere bronnen van fi nanciering? 
Op de website www.aalsmeer.nl is 
een formulier voor een subsidie-
verzoek te downloaden. Dit formu-
lier moet vóór 1 september 2013 
verzonden worden aan: Gemeen-
te Aalsmeer, t.a.v. subsidiebureau, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 
Voor meer informatie over een sub-
sidieaanvraag kan contact opgeno-
men worden met Claudia de Roos 
of haar vervangster via email; info@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
38 7575. Culturele instellingen heb-
ben ook persoonlijk een brief gekre-
gen om hen op deze subsidiemoge-
lijkheid te wijzen.

Blijf van andermans eigendommen af!

15 Geraniumbakken leeg 
getrokken door vandalen!
Aalsmeer - De gemeente en 
de ondernemers willen de naam 
Aalsmeer bloemendorp meer eer 
aan doen. Afgelopen maand zijn in 
de diverse winkelstraten in het cen-
trum bloemschalen met geraniums 
opgehangen. Gelukkig, hoog aan 
de lantaarnpalen, want van iemands 
eigendommen af blijven, lijkt moei-
lijk te zijn, zo blijkt helaas weer. Hoe 
jammer dat er toch weer mensen 
zijn die zaterdagnacht, 13 op 14 ju-
li, niet van de bloemetjes langs de 
Van Cleeffkade af konden blijven. 
Jaarlijks wordt de Zijdstraat en het 
Raadhuisplein opgeluisterd met ge-
raniumbakken aan de hekken langs 
het water aan de Van Cleeffkade en 
met een groot aantal geraniumzui-
len. En bijna ieder jaar weer zijn er 
inwoners of bezoekers die het leuk 
vinden om dit te beschadigen. Af-
gelopen weekend zijn liefst vijftien 
geraniumbakken leeg getrokken. 
Waarom dit vernielen, cq. kapot ma-
ken? Het is juist zo’n prachtige op-
fl euring van het centrum. 

Hulp Historische Tuin
Wethouder Ad Verburg: “Het is bij-

zonder droevig dat er mensen zijn 
die het nodig vinden om de fraaie 
plantenbakken te vernielen. Het 
is een volslagen zinloze actie. We 
zijn meteen, samen met De Meer-
landen, aan de slag gegaan om de 
schade te herstellen. Gelukkig heeft 
de stichting Historische Tuin spon-
taan aangeboden de plantenbakken 
weer te vullen met geraniums. Een 
aanbod dat we graag hebben aan-
genomen. Daarmee besparen we in 
dit geval tijd en gemeenschapsgeld 
voor herstel van de schade.” De kos-
ten van vernielingen van gemeen-
telijke eigendommen, zoals gebou-
wen, openbare verlichting of straat-
meubilair, komen voor rekening van 
de gemeente. En dus voor rekening 
van de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Hopelijk gaan de da-
ders zich dit realiseren en laten ze 
de bloemetjes voortaan met rust. 
Getuigen worden verzocht mel-
ding te doen bij de gemeente of bij 
de politie via resp. 0297-347575 en 
0900-8844.

Meld vernielingen
De gemeente hoopt dat Aalsmeer-

ders zelf vaker optreden tegen van-
dalisme. Bijvoorbeeld door er met 
hun kinderen over te praten of mel-
ding te doen van vernielingen. Een 
melding vergroot namelijk de pak-
kans van de daders.  Ziet u een ver-
nieling gebeuren, bel dan 112. Ziet 
u de gevolgen van vandalisme, bel 
dan de politie of meld dit via de Ser-
vicelijn van de gemeente.
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Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
S.J. Maliepaard, Barneveld en 
18.30u. ds. M. de Kreek, gez. 
dienst in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. in zorgcentrum 
Aelsmeer en zaterdag 17u. in 
Kloosterhof woord-communi-
viering met resp. A. Blonk en M. 
van Zoelen. Zondag 11u. in Kar-
melkerk eucharistieviering met L. 
Seeboldt. Om 14u. Poolse dienst 
met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. woordcommunieviering met 
A. Blonk.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan. 
Van september tot en met mei.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten ver-
zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. 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 10u. dienst. Tevens crèche en 
peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en om 18.30u. 
met ds. M. de Kreek, Doetinchem.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Renze Yetsenga uit Gronin-
gen. Collecte voor Mennonite Hos-
pital Paraquay. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. 
D.W. Vollmuller, Aalsmeer. Organist: 
F. van Santen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met kand. 
mevr. M.A. Muis, Zegveld. Organist 
M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. Om 
19u. Baan 7 jongerendienst met 
spreker Matthias Joosse.

Zondag 21 juli

COLOFON
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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 06-37418988
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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF
 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Waar is Omara gebleven?
Aalsmeer - Sinds 4 juli is Oma-
ra vermist vanaf de Dorpsstraat 8. 
Omara is een Maine Coon, bruin en 
beige van kleur met lang haar en 
een grote pluimstaart. De kat is pas 
drie weken woonachtig op dit adres 
en is niet gewend om buiten te ko-
men. Haar baasje vermoedt dat ze 
van 1 hoog naar beneden is geval-
len. Omara is erg schuw. Ze is ge-
chipt, maar dit ‘label’ staat nog op 
het oude adres op de Uiterweg 
114. Aan dorpsbewoners wordt ge-
vraagd eens in de schuur of berging 
te kijken. Misschien heeft Omara 
hier ergens een plekje gezocht. Het 

dier wordt overigens enorm gemist 
door haar baasjes. 
Wie haar ziet wordt gevraagd con-
tact op te nemen via 06-11440866, 
06-53455717 of 06-15424668.

Zondag inloop 
voor 65+ers

Aalsmeer - Zondagmiddag 21 ju-
li wordt van 15.00 tot 16.30 uur weer 
de inloop voor 65+ers gehouden in 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat 55. Bij aanvang wordt een 
verhaal vertelt over de kracht van 
de vlinder en wordt naar muziek 
geluisterd wat aansluit op het ver-
haal. Daarna is er een drankje en 
een hapje bij een goed gesprek of 
tijdens één van de spellen die klaar-
staan. Welkom aan 65+-ers, dames 
èn heren, voor wie de zondag zo 
lang lijkt te duren. 
Telefoon kerkgebouw van Doopsge-
zinde kerk: 0297- 326527Voor inlich-
tingen: Ellen van Houten, ouderen-
pastor, 06-14144344

Corrie en Kees 
beste koppel

Aalsmeer - De laatste speelavond 
van het seizoen hebben de kaarters 
van buurtvereniging Hornmeer ge-
speeld op 28 juni. Het was een kop-
pelavond en deze is gewonnen door 
Corrie Balder en Kees Meekel met 
5736 punten. Op twee Wil ter Horst 
en Ans Doeswijk met 5546 pun-
ten en op drie Marrie Akse en Ria 
van Oostwaard met 5216 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan het 
koppel Antoon van Rijn en Leo Ton 
met 3520 punten.
Het nieuwe seizoen begint weer op 
vrijdag 16 augustus vanaf 20.00 uur.
Als vanouds gaat de zaal van het 
buurthuis in de Roerdomplaan 3 
open om 19.30 uur. Ook in het nieu-
we seizoen is iedere kaartliefhebber 
weer van harte welkom. De eerste 
avond staat koppelkaarten op het 
programma.

Spetterende Rode Kruis disco 
voor mensen met beperking
Aalsmeer - Vrijdag 5 juli genoten ruim 
90 mensen met een verstandelijke be-
perking en hun begeleiders van een 
zeer geslaagde Rode Kuis disco. De-
ze avond met veel muziek en gezellig-
heid vond plaats in Feesterij de Bok. 
Het feest werd georganiseerd door het 
Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en Uit-
hoorn. Verschillende scholieren en jon-
geren uit de omgeving hielpen mee bij 
deze discoavond. De gasten kwamen 
uit de omgeving en waren thuiswonend 
of woonden in woonvoorzieningen 
van Ons Tweede Thuis, de woonstich-
ting voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Al snel begon iedereen 
te dansen op de muziek van de huis-dj 
van Feesterij de Bok. De sfeer zat er ge-
lijk goed in. Daarna maakte de bekende 
Uithoornse zanger Harm er een feest 
van. Op zijn Hollandse meezingers wer-
den vele polonaises gelopen. De gas-
ten zongen fanatiek met Harm mee. De 
hele feestzaal was in een junglethema 
versierd, met vele dierenknuffels, bam-
boe en groene nepplanten. De rest van 
de avond draaide de dj populaire mu-

ziek en van het enthousiaste publiek 
mag hij volgend jaar zeker terugkomen. 
De discobezoekers waren niet weg te 
slaan van de dansvloer. Degene die het 
beste als een aap kon dansen kreeg 
een felbegeerde prijs. Meerdere keren 
gingen schalen rond met daarop diver-
se snacks. Helemaal blij en al uitkijkend 
naar de disco van volgend jaar gingen 
de mensen huiswaarts. Het Jongeren 
Rode Kruis bedankt alle gasten, Fees-
terij de Bok, zanger Harm en alle vrij-
willigers voor het mede mogelijk maken 
van deze geweldige avond.Het Jonge-
ren Rode Kruis zoekt nog jongeren en 
scholieren die zich vrijwillig willen in-
zetten om mensen te helpen, bijvoor-
beeld in het kader van de Maatschap-
pelijke Stage. Wil jij het Jongeren Ro-
de Kruis helpen bij activiteiten voor ou-
deren of mensen met een beperking of 
wil je meer informatie over wat het Ro-
de Kruis doen? 
Mail naar jongerenrodekruis@hotmail.
nl of kijk op www.facebook.com/Jon-
gerenRodeKruis of volg @jjrodekruis 
op twitter.Jeroen Heimeriks

Vermist.
- Ampèrestraat: Zwarte poes is gesteriliseerd van een jaar. Haar naam 

is Siepie en ze heeft een heel klein beetje wit onder haar kin.
- Einsteinstraat: Zwarte poes met witte sokjes en wit bij kopje. Is dik en 

ongeveer 4-5 jaar.
- Einsteinstraat: Zwarte poes van 1 jaar. Is heel dun.
- Legmeerdijk: Fel gekleurde Ara. Roepnaam Louis.
- Dorpstraat: Maine-Coon. Bruin-beige en 9 jaar oud.
- Locatellihof: Grijs-witte kater, halve Ragdoll. Hij heeft grijze rug en 

wit snuitje, pootjes en buik en dikke pluimstaart. Hij is gecastreerd.

Gevonden:
- Oosteinderweg: Klein bruin konijntje.
- Van Cleeffkade: Cyperse poes.

Middag over 
levensvragen

Aalsmeer - De ANBO Aalsmeer wil 
een aantal gespreksbijeenkomsten 
organiseren voor ouderen over le-
vensvragen. Met elkaar ervaringen 
delen en leren van elkaar om ge-
sterkt, wijzer en of bemoedigd te 
worden. Er gaat terug geblikt wor-
den op een wel of een niet zinvol le-
ven, is het beeld van het leven in de 
loop der jaren veranderd en is hier 
nog invloed op uit te oefenen? 

Ook onderwerpen die de deelne-
mers aandragen komen aan de or-
de. De bijeenkomsten zijn op 13 en 
op 20 augustus en ieder geïnte-

Super lekker weer op Almen II
Aalsmeer - Zaterdag 13 juli om 
10.00 uur startte de busreis voor het 
kamp Almen II. Alle kinderen arri-
veerden met hun spullen en de fiets 
mocht mee. 
De reis is voorspoedig verlopen. De 
kampweek is volgens de jongens en 
meiden heel gezellig. Er wordt veel 
gelachen en gefietst! Op de eerste 
dag is heerlijk shoarma gegeten en 
vla met aardbeien als toetje. Iedere 
keer als de corvee klaar is, worden 

activiteiten gedaan. Zo zijn houten 
doosjes beplakt met plaatjes uit tijd-
schriften. Deze doosjes hebben te 
maken met het kamp thema: Toen, 
nu en later! Uiteraard wordt in de 
avond en nacht geprobeerd over te 
lopen, maar de leiding is alert! Nog 
de hele week genieten de jongens 
en meiden in Almen. En dit kan ook 
bijna niet anders met zulk super 
lekker weer! Aanstaande zaterdag 
wordt de terugreis ingezet.

Cadeau van Kudelstaartse 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - In juli zijn weer twin-
tig spaarders getrakteerd op een 
waardebon van 5 euro. De gelukki-
gen zijn:
W.R. Augustijn, Primulastraat 48 - 
F.T.M. van Berkel, Herenweg 2E - 
Buskermolen, Emmastraat 13- J. van 
Ekeris, Seringenlaan 57 - C. Engel, 
Berkenlaan 29 - Ingrid Hageman, 
Koningsstraat 209 - S. Hartman, 
Bakboordstraat 11 - Evelijn Heyli-
gers, Hortensialaan 52 - Fam. v.d. 

Laarse, Mozartlaan 27 - K. Parson, 
Uiterweg 114 - J. Rendell, Uiter-
weg 173 - K. van der Schaaf, Roer-
domplaan 91 - Robert Visser, Fon-
teinkruidhof 15 - P. Voorn, Gerbe-
rastraat 155 - M. Vreeken, Horten-
sialaan 81 - M.A. de Vries Venema, 
Stommeerweg 42 - Esther van Wie-
ringen, Hornweg 91 - P. de Wit, Leg-
meerdijk 222B - Wilma van Zanten, 
Nieuwstraat 19 - D.P. v.d. Zwaard, 
Berkenlaan 10.

resseerd lid van de ANBO is wel-
kom. De leiding van de gesprekken 
is in de ervaren handen van Johan 
Jonker. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar johan.jonker@ 
zonnet.nl of bel 0297-340602. 

Terrasparasol aangeboden 
aan Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Nu de zomer einde-
lijk zijn intrede heeft gedaan kun-
nen de bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer, als het in de zon echt te 
warm is, de schaduw opzoeken van 
een reusachtige terrasparasol. De-
ze parasol is hen aangeboden door 
de Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Onlangs ontvingen 

de Vrienden signalen dat er behoefte 
was aan een parasol voor het aan de 
Ringvaart gelegen terras. Daarop be-
sloten ze fondsen te benaderen voor 
een donatie en met succes. Er is nu 
een prachtige terrasparasol met een 
diameter van maar liefst 6 meter aan-
geschaft. Vanaf nu kan de zomer de 
bewoners niet lang genoeg duren! 

Binding Lahntal 2: Prachtig 
weer en prima sfeer!
Aalsmeer - Het was vroeg afgelo-
pen zaterdag 13 juli om half 5 toen 
de bus vertrok voor het Bindingkamp 
naar Lahntal. Na zes uur rijden kwam 
de groep aan op de bestemming. Als 
eerste werden de kampgangers van 
Lahntal 1 uitgezwaaid. Het kamphuis 
was toen helemaal voor de jongens 
en meiden van Laahntal 2. Nadat 
de kamers waren ingedeeld, stond 
zwemmen in overigens een heel koud 
beekje op het programma. Het was 
eigenlijk best lekker met die hitte. Na-
dat er was gegeten, werd het tijd voor 
de eerste wandeling richting een uit-

kijktoren. Na zo ongeveer twintig keer 
de weg zijn kwijtgeraakt in het donker 
kwamen de kampgangers niet aan bij 
de toren. De ‘toren’ was zogenaamd 
verdwenen. Het is nog steeds prach-
tig weer en de kampgangers zwem-
men veel in de Lahn, dicht bij het 
kamphuis. Afgelopen dinsdag heeft 
iedereen de kompasdoorsteek over-
leefd en een klimpark is deze week 
bezocht. “We hebben het super naar 
ons zin! De kampsfeer zit er goed in! 
Tot zaterdagmiddag 17.00 uur bij de 
waterlelie”, laat de Bindingroep Lahn-
tal 2 tot slot weten.



Muziek/Film
Vrijdag 19 juli:
* Partynight met dj Henk in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 20 juli:
* Vanaf 22u. partynight in café de 
Praam, Zijdstraat met dj Jochem van 
Leeuwen.
* Njoy voor iedereen vanaf 14jr. in 
N201, Zwarteweg. Open: 21u.
Zondag 21 juli:
* The Coolcast Band in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude Meer van 
16 tot 20u.

Exposities
18 t/m 20 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 20 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug. Zaterdag 11-16u.  
20 en 21 juli:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 

zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
Tot en met 18 augustus:
* Expositie ‘Amazing Amateurs 2’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Op kinderkunstzolder tekenin-
gen leerlingen bassischolen. 

Diversen.
Zaterdag 20 juli:
* Familie-estafette en zwemwed-
strijd in Het Oosterbad, Mr. Jac. Tak-
kade 1. Aanvang: 14u.
Zondag 21 juli:
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat van 15 tot 16.30u.
Dinsdag 23 juli:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 24 juli:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 25 juli:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Stuntshow op terrein Dreef, Horn-
meer, 19.30 tot 21.30u.

AGENDANaar de bios in het weekend
Nieuw in Crown Cinema: 
Red 2 en Love and Honor
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 19 juli, 
gaan in Crown Cinema de film ‘Red 
2’ in première. In deze explosie-
ve actie-komedie wil ex-CIA agent 
Frank Moses (Bruce Willis) samen 
met zijn vriendin (Marie-Louise Par-
ker) en zijn beste, iets wat wereld-
vreemde, vriend (John Malkovich) 
een team samenstellen waarmee ze 
de wereld kunnen behoeden voor 
een ramp. Om een vermiste kern-
bom op te sporen en uit te scha-
kelen heeft hij een meedogenloos 
team nodig. Frank bevrijdt Edward 
Bailey (Anthony Hopkins), de uit-
vinder van de kernbom, uit gevan-
genschap en vindt ook hulp bij Mi-
randa Wood (Catherina Zeta-Jones) 
en oude bekende Victoria (Helen 
Mirren). De ex-CIA agent mag dan 
wel ‘Retired’ zijn maar hij is nog al-
tijd ‘Extremely Dangerous’. De film 
duurt 115 minuten en is zowel vrij-
dag als zaterdag 20 juli vanaf 21.30 
uur te zien in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade. 
Ook nieuw in Crown Cinema en 
vanaf vandaag, donderdag 18 juli, 
op het filmdoek: ‘Love and Honor’. 
Als de jonge soldaat Dalton (Au-
stin Stowell) aan het front in Viet-
nam een brief van zijn vriendin krijgt 
waarin ze het uitmaakt, wil hij zo 
snel mogelijk naar huis. Zijn macho 
strijdmakker Mickey (Liam Hems-
worth) heeft tijdens hun verlof wel 
zin in een trip en gaat met hem mee 
naar Amerika. De jongens denken 
als helden onthaald te worden, maar 
Jane (Aimee Teegarden) woont nu 

bij een groep anti-oorlogsactivisten 
en die moeten niks van de soldaten 
hebben. Om geaccepteerd te wor-
den besluit Mickey te vertellen dat 
ze gevlucht zijn. Terwijl Dalton Jane 
smeekt bij hem terug te komen, ver-
liest Mickey zijn hart aan de prach-
tige Candace (Teresa Palmer). Hun 
prille romance maakt het niet mak-
kelijker om toe te geven dat ze vol-
gende week terug moeten naar de 
oorlog. Genre is drama en de film 
duurt 100 minuten. Donderdag 18, 
maandag 22 en woensdag 24 ju-
li wordt ‘Love and Honor’ vertoond 
om 21.30 uur, op zaterdag 20 juli om 
19.15 uur en zondag 21 juli om 19.00 
uur. 

Ikke en Monsters
Ook in Crown Cinema: ‘Verschrik-
kelijke Ikke 2’ op donderdag, vrij-
dag en zondag om 10.30 uur en om 
14.45 uur, zaterdag om 14.45 uur en 
om 16.30 uur, maandag om 17.00 
uur. ‘Monster’s University (NL) op 
donderdag tot en met zondag om 
12.30 uur. De Engelse versie is van-
avond, donderdag 18 juli, om 19.00 
uur te zien. ‘Spijt!’ op donderdag, 
vrijdag en zondag om 16.30 uur, za-
terdag om 10.30 uur en maandag 
om 19.15 uur. Naar ‘The Hangover 
3’ kan nog op vrijdag om 19.15 uur 
en met 3D-bril op kijken naar ‘The 
Great Gatsby’ kan zondag van-
af 21.15 uur. Voor meer informatie: 
www.crowncinema.nl. Kaartjes re-
serveren kan via info@crowncine-
ma.nl of bel 0297-753700.

Vrijdag DJ Henkie en zaterdag

Praam partynight met 
DJ Jochem van Leeuwen
Aalsmeer - Na een super gezel-
lig weekend met twee party’s on-
der leiding van DJ Marco en DJ Ru-
an gaan de medewerkers van dans-
café de Praam zich alweer opmaken 
voor een nieuw weekend met veel 
vertier in het praam lokaal. Donder-
dagavond 18 juli gezellig chillen met 
Peter en vrijdag shooteren met ‘vas-
te’ DJ Henkie. De toegangs leeftijd 
in de Praam is op vrijdagavond 18 
jaar. Zaterdagmiddag 20 juli de da-
verende 13 van John Neels en voor 
de avond staat de traditionele Praam 
party night geprogrammeerd. Aan-
vang is 22.00 uur en de party staat 
onder begeleiding van de Aalsmeer-
se DJ Jochem van Leeuwen. Hij zal 
op veler verzoek een scala aan mu-
zieknummers draaien. De toegangs-
leeftijd is deze avond 16+ met ver-
toning van een geldig identiteitsbe-
wijs. 
Het eerst volgende evenement in de 

praam is zaterdag 27 juli: De Tropi-
cal Dance Night met zowel binnen 
als buiten muziek met DJ Tjonie, DJ 
Jeffrey Sun, DJ Dirtygerman en DJ 
Nista. Vanaf 01.00 uur is er dan weer 
een afterparty in de Praam. Ook no-
teren: Van 8 tot 14 september de 
feestweek op het Praamplein en op 
28 september het sportieve en leuke 
evenement step by step.

Zaal omgetoverd in tropisch eiland
Zomerse Njoy-party N201
Aalsmeer - Ook in de zomervakan-
tie staat het programma in N201 
niet stil. Op zaterdag 20 juli en 3 au-
gustus is er gewoon de vertrouwde 
Njoy dance party, maar wel met een 
extra zomers tintje! Iedereen is in 
vakantiestemming en dat betekent 
lekker chillen in het zonnetje met 
een drankje, lekker uitgaan en je 
vooral niet druk maken over het ko-
mende schooljaar en dat soort din-
gen. In N201 wordt er voor gezorgd 
dat dit gevoel ook op zaterdagavond 
lekker blijft hangen met extra he-
te dance hits uit de speakers. Ver-
wacht veel reggaeton, moombahton 

en andere zomerse hits om lekker 
uit je dak te gaan. Bovendien is de 
zaal omgetoverd in een tropisch ei-
land en er wordt voor gezorgd dat 
alle drankjes goed koud zijn!
Njoy is voor iedereen vanaf 14 jaar, 
de entree is 2 euro en legitimatie 
verplicht. Er zijn kortingskaarten in 
omloop waarmee je gratis naar bin-
nen kunt, dus probeer vooral één 
van de promotors tegen het lijf te lo-
pen. Ook zijn de kortingskaarten af 
te halen op woensdag- en donder-
dagavond in N201 bij het poolcafé. 
Meer info is te vinden op www.n201.
nl en op facebook.

Kaartverkoop start 15 en 16 augustus

Nostalgisch filmfestival in 
de middag en in de avond
Aalsmeer - De kaartverkoop voor 
de nostalgische filmmiddag en film-
avond op dinsdag 10 september in 
de feesttent op het Praamplein start 
op donderdag 15 en vrijdag 16 au-
gustus, ’s avonds tussen 19.00 en 
20.00 uur achter café De Praam op 
het Praamplein. Daarna zijn toe-
gangskaarten, indien nog voorra-
dig, te koop bij de Bruna in de Zijd-
straat. Evenals vorig jaar bedraagt 
de toegangsprijs 5 euro, zowel voor 
het middag- als het avondprogram-
ma. Vorig jaar was de belangstel-
ling voor de nostalgische filmavond 
zo groot (ruim 700 bezoekers), dat 
nu ook een Nostalgische Filmmid-
dag wordt gehouden. Op het pro-
gramma staan films uit de periode 
1930-1995, waaronder nooit eer-
der vertoond materiaal. Onder meer 

(kleuren)-opnamen van het Molen-
pad (1958), de Koninginnedagop-
tocht door het dorp van de Eltheto-
school naar ‘Rustoord’ (1981), Sin-
terklaasintocht aan de Van Cleeff-
kade en bezoek van de Sint aan 
de kleuterschool van de Columbi-
aschool in Zuid (1958), schaatsen 
in en rond de zwembaden VIBA en 
Blauwe Beugel (1963), ijsbrekers 
vast in de Ringvaart (1963), Wil-
helminafeesten in Oost (1952), be-
vrijdingsfilm (1945), Bloemencorso 
(1956), veilingfeest met prins Claus 
(1982), Witte Kruis (1938), Aalsmeer 
(1932) en tv-show rond het 850-ja-
rig bestaan van Aalsmeer in De Ou-
de Veiling (1983). De samenstelling 
en presentatie van het Nostalgisch 
Filmfestival is in handen van journa-
list Dick Piet.

Tijd voor muzikale zottigheid

Coolcast Band live op het 
terras van The Shack
Oude Meer - Het is weer tijd voor 
wat muzikale melige zomerse zot-
tigheid en dit kan heel best over-
gelaten worden aan de Coolcast 
Band. Zondagmiddag 21 juli gaan 
Hans Millenaar (Hucksters) Piet 
van Leeuwen (Livin’ at A) en Jack 
Muller (ex-Huckster) voor de der-
de keer een muzikaal feestje bou-
wen op het terras van The Shack. 
De mannen hebben hun muzika-
le koppen weer bij elkaar gesto-
ken en hebben wel zin in een beet-
je zomerse gekkigheid. Allemaal be-
kende nummers worden op humo-
ristische wijze ten gehore gebracht, 
zoals alleen het Coolcast Trio dat 

kan. Gegarandeerd altijd feest! Me-
de door de jarenlange muzikale er-
varing en het melige enthousiasme 
van deze topmuzikanten belooft het 
weer een heel aangenaam en gezel-
lig zooitje te gaan worden. Kom zon-
dagmiddag 21 juli kijken, luisteren, 
meezingen en spelen! The Shack 
is geopend op vrijdag en zondag-
middag vanaf 15.00 uur en aan-
vang van de Coolcast Band is rond 
16.00 uur! De entree is gratis. Zater-
dag 20 juli is The Shack overigens 
gesloten! Voor meer informatie over 
het programma en openingstijden: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.

Feestweek met Raffaela en Nielson
Passe partout voor 40 euro 
met haantje de voorste actie
Aalsmeer -  Van 8 tot en met 14 
september vindt voor de 19e keer 
de Aalsmeerse feestweek plaats. Op 
het Praamplein wordt als vanouds 
de tent opgebouwd en de organisa-
tie biedt ook dit jaar een gevarieerd 
programma voor alle inwoners met 
vooral veel muziek. Wie voor een 
leuke prijs alle muziekavonden tij-
dens de feestweek wil bezoeken, is 
voordelig uit met een passe partout. 
En snel aanschaffen is een aanra-
der, want voor het tweede jaar op 
rij biedt de organisatie snelle beslis-
sers zogenaamde haantje de voor-
ste kortingen. Passe-partouts kos-
ten via de haantje de voorste actie, 
zolang de voorraad strekt, slechts 
40 euro en daarmee kan donderdag 
onder andere genoten worden van 
optredens van Gerard Joling, Sasja 
Brouwers en Kees Markman, gaan 
vrijdagavond de spots aan voor Raf-
faela, Nielson en de Venga Boys en 
wordt het zaterdag vast en zeker 
heel gezellig met Wouter Kroes op 
het podium. In de voorverkoop kost 
een passe-partout 40 euro, later in 
de voorverkoop 45 euro. Voor don-
derdag- en vrijdagavond is de toe-
gang via de haantje de voorste ac-

tie 15,50 euro. In de voorverkoop 
gaat de prijs omhoog naar 17,50 eu-
ro en wie bij de tent een op het laat-
ste moment een kaartje koopt be-
taalt hier 20 euro voor. De entree 
middels de haantje de voorste ac-
tie is zaterdagavond 10 euro en 
dat scheelt 2,50 euro met de voor-
verkoopprijs (12,50 euro) en 7 eu-
ro bij aankoop in de tent (17 euro). 
Woensdagavond presenteert de or-
ganisatie weer een gezellige band-
jesavond met vooralsnog optredens 
van Almost Famous en Goet-Foud. 
Ook hiervoor kaarten kopen via de 
haantje de voorste actie is aan te ra-
den: 7,50 euro tegen 8,50 euro in de 
voorverkoop en 10 euro in de tent. 
De feestweek biedt verder ook een 
nostalgische filmmiddag en -avond, 
natuurlijk de SPIE-avond, de Rabo-
kindermiddag en een gezellige mid-
dag voor senioren. De prijzen van 
alle kaarten en passe-partouts zijn 
overigens inclusief 6 procent BTW. 
De haantje de voorste actie loopt 
nog ruim een week, dus snel be-
stellen is een aanrader. Kaarten ko-
pen kan via www.feestweek.nl (te-
vens voor alle informatie) en bij alle 
Primera winkels.

Voorverkoop gestart
Marillion naar Haarlem!
Haarlem - Poppodium Patronaat 
presenteert na Amplifier (18 april), 
Saga (21 juni), Big One (met Pink 
Floyds ‘Wish You Were Here’, 10 ok-
tober) en Kayak (12 december) een 
vijfde grote naam. De bekende Brit-
se formatie Marillion komt op dins-
dag 12 november naar Haarlem! De 
legendarische band zal in de Phil-
harmonie hun altijd indrukwekken-
de live-show neerzetten. Het groot-
ste wekelijkse rockmagazine ter we-
reld, Kerrang, schreef over Marillion: 
“There are a million bands who kick 
ass, but just a few, like Marillion, who 
really move people.” Ofwel: sympho-
nische rock, die je hart raakt: heart-
rock! De Britse band loopt al ruim 

dertig jaar mee in de muziekwereld. 
Enkele nummers die in Nederland 
de top haalden zijn uiteraard de we-
reldhit ‘Kayleigh’ en daarnaast ‘La-
vender’, ‘Incommunicado’, ‘Cover my 
Eyes’ en ‘You’re Gone’. Na 15 studio 
albums, meerdere live-cd’s en, niet 
lang geleden, een akoestisch album 
is de koek nog lang niet op. Ook is 
de band te zien in elke hoek van de 
wereld op de bühne en verkopen de 
mannen nagenoeg iedere show uit! 
De voorverkoop voor dit concert 
is inmiddels van start gegaan, via 
www.patronaat.nl en de Philharmo-
nie. Kaarten kosten 39 euro in de 
voorverkoop of 44 euro aan de deur. 
Adres Patronaat is Zijlsingel 2.

Stevige rock en nu-wave!
Aalsmeer - Op stevige rock, aan-
stekelijke punk en heerlijke nu-
wave met een electro sound werd 
het publiek van de N201 afgelopen 
vrijdag 12 juli getrakteerd. Hiervoor 
droegen de bands In Stitches, Nexo 
Shape en Bep zorg. 
Bep en In Stitches hebben al eerder 
op het podium van het centrum aan 
de Zwarteweg gestaan. Nexo Shape 
trad hier voor het eerst op, maar 

met succes. Het energieke optreden 
werd zichtbaar gewaardeerd. 
Voor wie van livemuziek houdt: De 
N201 nodigt regelmatig op vrij-
dagavond bands uit om op te ko-
men treden. Ook  plaatselijke groe-
pen wordt de mogelijkheid geboden 
‘te repeteren met publiek’. Kijk voor 
meer informatie op www.n201.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Filmfoto: Bloemencorso op de Stationsweg in 1956.

Allemaal artiesten uit eigen dorp
Thema ‘100% Aalsmeer’ 
tijdens 19e feestweek
Aalsmeer - Geen Missverkiezing 
meer in de feestweek. Na 18 jaar is 
het doek gevallen voor de verkiezing 
van de mooste dame van Aalsmeer. 
“Het werd steeds moeilijker om da-
mes te vinden om met deze wed-
strijd mee te doen. Daarom hebben 
wij gekozen voor een nieuwe op-
zet voor de donderdagavond”, aldus 
het bestuur van de feestweek. 100% 
Aalsmeer word het thema voor de 
donderdagavond met alleen maar 
artiesten uit eigen dorp en dat zijn 
er nog al wat. Dit jaar onder leiding 
van mister Aalsmeer Kees Mark-
man. Hij zal in het hart van de feest-
tent zijn kunsten laten horen. Gas-
ten deze avond zijn Rick van der 
Kroon, Sasja Brouwers, Jan Leliveld 
en als klapper: Gerard Joling. De 
feestavond op 12 september begint 
om 21.00 uur en gaat door tot 01.00 
uur. “Het word 100% gezellig”, ga-
randeert het bestuur. Kaarten voor 
de ‘100% Aalsmeer’ avond kosten 

15,50 euro per stuk voor de snelle 
beslissers via de haantje de voorste 
actie. In de voorverkoop wordt 17,50 
euro per kaart gevraagd, aan de zaal 
20 euro. Meer informatie een aan-
koop kaarten: www.feestweek.nl.
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STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

AANBIEDING:KOOPJE:

Western-gitaar
‘Godman’
(met coated Cleartone 
snaren)

Mondharmonica
Free-blues ‘Hering’

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

Rookmachine
‘Showtech’

€ 109,-

€ 15,50

Uitgebreid assortiment

TIP:

€ 59,90
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Oud goud is nog steeds 
heel veel (geld) waard!
Aalsmeer - “Laat je niets wijsma-
ken over een sterke daling van de 
goudprijs, zoals afgelopen tijd in 
de media werd gesuggereerd. Gro-
te onzin. De goudprijs is weliswaar 
wat gedaald, maar loopt intussen 
weer op en staat in verhouding tot 
een half jaar geleden nog steeds to-
renhoog in prijs. Dat betekent dat 
oud goud zijn waarde is blijven be-
houden en natuurlijk ook meestijgt 
als de prijs oploopt”, laat juwelier Ed 
Koek van Juwelencentrum Koek be-
tekenisvol weten. Als geen ander is 
hij op de hoogte van deze zaken. 
Logisch, want hij is niet alleen zelf 
goudsmid en diamantzetter van zijn 
vak, maar beheert naast drie winkels 
ook een groothandel in goud, juwe-
len en sieraden. Koek is vooral be-
kend bij trouwlustige paartjes die 
trouwringen bij hem kopen. Trouw-
ringen klantspecifiek ontwerpen en 

maken is een jarenlange specialiteit 
van Koek. Zowel vanuit eigen land 
als het buitenland geniet hij daar-
voor grote belangstelling. Daarnaast 
koopt hij oud goud in van onder an-
dere particulieren tegen een mooie 
prijs. Dat is een meevaller in deze 
dure tijden waarin iedereen structu-
reel een tekort aan contanten schijnt 
te hebben. “Reden te over om eens 
in alle kasten en laden te kijken of 
er ergens niet meer gedragen gou-
den sieraden verborgen liggen. Zo-
als oude gouden hangers, kettingen, 
(trouw)ringen, gouden horloges, 
versleten of delen daarvan, in welke 
karaat dan ook die niet meer worden 
gedragen. Maar ook gouden mun-
ten, kronen of tanden horen daar-
bij. Veelal liggen die ergens in een 
juwelenkistje of kluis opgeborgen, 
vergeten of waar niet naar wordt 
omgekeken. Ze kunnen een kapi-

taal in goudwaarde vertegenwoordi-
gen. Maak het te gelde”, zo adviseert 
Ed Koek. Dat zou een mooie mee-
valler zijn vandaag de dag om met 
hel geld bijvoorbeeld schulden af te 
lossen, iets aan het huis te doen, of 
een huishoudelijk apparaat te ver-
vangen. Maar, er kan ook een mooie 
vakantie mee gefinancierd worden. 
Het oude goud wordt gebruikt om 
er onder andere weer nieuwe sie-
raden van te maken. Oude sieraden 
worden dus ‘gesloopt’, met uitzonde-
ring van hele mooie en traditionele 
stukken die tegenwoordig niet meer 
worden gemaakt. Deze kunnen ook 
bij Koek worden aangeboden. Via de 
website maakt hij belangstellende 
kopers hierop attent. In dat licht ge-
zien fungeert Ed Koek tevens als ‘ju-
welenmakelaar’.

Topstukken
Aangeboden ‘oud goud’, juwelen en 
sieraden worden bij Koek met ver-
stand van zaken (gratis) getaxeerd 
op de waarde, maar tevens wordt 
gekeken naar het juweel of het hor-
loge zelf. En als het te mooi is om 
dit voor het goud te slopen wordt 
de aanbieder geadviseerd het in zijn 
geheel opnieuw te koop aan te bie-
den via de website van Koek: www.
juwelenmakelaar.nl. “Wat er op de-
ze website aan sieraden, juwelen en 
horloges wordt aangeboden is uniek 
in Nederland. Er zijn werkelijk top-
stukken bij die nergens ander op 
de wereld verkrijgbaar zijn vanwege 
hun unieke uitstraling, samenstel-
ling en vervaardiging”, aldus Ed Koek 
die gepassioneerd over deze siera-
den kan vertellen. “Voor deze web-
site is heel veel belangstelling van 

mensen die zoeken naar een be-
paald type gouden sieraad of antiek 
horloge. Vooral als blijkt dat het ner-
gens meer in die setting te koop is, 
omdat het niet meer wordt gemaakt. 
Nieuw maken zou onbetaalbaar zijn. 
Juist daarom willen liefhebbers daar 
best een mooie prijs voor betalen 
als dat nu juist het sieraad is wat ze 
zoeken. Als het juweel van eigenaar 
wisselt is de koper blij en houdt de 
verkopende partij er een aardig be-
drag aan over. Dat is beter dan het 
in een donkere la of kast te laten lig-
gen. Bovendien levert verkoop van 
het juweel als geheel meer op dan 
wanneer het als ‘sloopgoud’ wordt 
aangeboden. Laat iedereen dus nog 
eens goed kijken wat hij of zij heeft 
aan sieraden die niet meer worden 
gedragen en ergens opgeborgen 
liggen.”

Maak een afspraak
Wie bij oud goud of juwelen bij Koek 
aanbiedt, kan daarvoor geld in con-
tanten krijgen, maar het bedrag 
desgewenst ook op een bankreke-
ning laten bijschrijven. Zijn er siera-
den en gouden juwelen bij waarvan 
u het idee heeft dat die meer waard 
zijn dan alleen voor het ‘sloop-
goud’, neemt u dan contact op met 
Ed Koek. Het kan zijn dat u werke-
lijk goud in uw handen heeft. De sie-
raden zijn bovendien verzekerd als 
die voor taxatie korte tijd bij Koek in 
huis zijn. Wie wilt weten welk soor-
ten sieraden er op de website van 
de juwelenmakelaar prijken, doet er 
goed aan de site eens te bekijken. 
Serieuze belangstellenden kunnen 
met Ed Koek een afspraak maken 
om gouden sieraden en/of juwelen 
op een bepaald tijdstip door hem te 
laten bekijken en taxeren. Ook kan 
contact opgenomen worden als er 
belangstelling is voor een sieraad op 
de website. Voor nadere informatie 
en/of het maken van een afspraak 
kan rechtstreeks gebeld worden 
naar 06-53811601. Voor alle partij-
en een veilige constructie!

Meerbode Tour de France spel 
Chris Froome nog fier aan kop
Aalsmeer - Ze doen het goed in 
de Tour de France, de Nederlan-
ders Bauke Mollema en Laurens 
ten Dam. Een podiumplaats komt 
zelfs dichterbij voor Mollema, die op 
nummer twee staat. Ten Dam bezet 
de vijfde plaats. En dit mooie resul-
taat kluistert steeds meer Neder-
landers aan de buis. De Engelsman 
Chris Froome staat fier op één en dit 
hebben de meeste deelnemers aan 
het Meerbode Tour de France spel 
ook voorspelt. De stapel voor Alber-
to Contador als winnaar is overigens 
de een na grootste. Over dat er Ne-
derlands succes geboekt zou wor-
den, hadden een groot aantal deel-
nemers twijfels. Dat Bauke Mollema 

wel eens de beste Nederlander van 
de honderdste Tour de France zou 
worden, is vele keren genoemd. Het 
wordt steeds spannender. Wie heb-
ben goed gegokt of zich serieus in-
geleefd en worden beloond met een 
prijs? Op naar de finish in Parijs en 
op naar de uitslag van het Meerbo-
de Tourspel! De hoofdprijs is een 
racefiets, beschikbaar gesteld door 
Balk Rijwielen Kudelstaart. De ove-
rige prijzen zijn ook meer dan de 
moeite waard: Een cheque ter waar-
de van 150 euro van Sparnaaij Ju-
weliers, een sportzonnebril van Nico 
Optiek, een doosje Rosé van Witte-
bol Wijn en een Sigma sporthorloge 
van Bert de Vries.

Weer rommeltje op Praamplein
Vlaggen rondvaart weg!
Aalsmeer - Het was weer een 
rommeltje na het weekend op het 
Praamplein. Volgens een bewoner 
van het Molenpad gemaakt door de 
jeugd in de nacht van zaterdag 13 
op zondag 14 juli. Het bankje aan 
het water is inderdaad een prima 
plek om heerlijk te zitten en met el-
kaar te chillen. Drankje er bij, mis-
schien wat chips. En als het op is, 
opruimen natuurlijk! Maar dit blijkt 
toch niet zo natuurlijk te zijn. Onbe-
grijpeilijk, want de vuilnisbak staat 
op stap-afstand. Maar, mag ook 
best gezegd, de vuilnisbakken op 
het Praamplein zijn veelal tijdens het 
weekend al overvol. Misschien is le-

gen op vrijdag een tip. Want, door 
de volle bakken waait er ook veel 
rommel het plein op. Troep maken 
is niet goed te praten, maar diefstal 
zeker niet. Afgelopen week zijn van-
af de steiger aan het Praamplein de 
rood-wit-blauwe en de Aalsmeer-
se vlag van de Westeinder rond-
vaart gestolen. Er is uiteraard aan-
gifte gedaan, maar wie weet zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844. Fijner zou het natuurlijk 
zijn als de ‘dief’ (leuk geintje?!) de 
vlaggen terug zou geven aan rond-
vaartman Henk van Leeuwen. Ano-
niem terughangen mag ook hoor!

Politieke beschouwingen fracties CDA, AB, PACT en VVD

Lentenota: Bezuinigingen 
Rijk vergen inspanning!
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft onlangs de Lentenota 2013 
aangeboden aan de gemeenteraad 
en de vier politieke fracties hebben 
naar aanleiding daarvan hun alge-
mene beschouwing op deze nota los 
gelaten. Het jaar 2014 staat in het 
teken van nieuwe gemeenteraads-
verkiezingen, het aantreden van een 
nieuw college en het opstellen van 
een nieuw bestuurlijk programma. 
En de komende periode komt er heel 
veel op de gemeente af. Het regeer-
akkoord van het Kabinet Rutte II is 
daar de oorzaak van, omdat er plan-
nen in dit akkoord staan om veel ta-
ken op het gebied van werk, jeugd 
en zorg voortaan door gemeenten te 
laten uitvoeren. Het Rijk legt daar-
in een aantal zeer forse taakreduc-
ties op evenals zeer forse bezuini-
gingstaakstellingen. De gemeenten 
worden geconfronteerd met nieu-
we bezuinigingen om de overheids-
financiën op orde te brengen in de-
ze tijd van economische crisis. Het 
College rekent het tot verantwoor-
delijkheid van het gemeentebestuur 
om op deze ontwikkelingen, waar-
van de exacte consequenties nog 
niet te overzien zijn, proactief, tijdig 
en adequaat te anticiperen. Dat is de 
kern van de Lentenota 2013 en in de 
komende weken zullen diverse pro-
gramma’s wat nader belicht worden 
waarbij vervolgens de beschouwin-
gen van de vier fracties ook in beeld 
worden gebracht.

Decentralisatie
De fractie AB begint met op te mer-
ken dat wanneer de jeugdzorg uit 
het vorige programma bij het aan-
gegeven programma wordt gevoegd 
alle gebieden van decentralisaties 
bij elkaar zijn gekomen. Volgens 
de fractie is men op de goede weg 

om te informeren op welke gebie-
den keuzes gemaakt moeten gaan 
worden. De wijze waarop het colle-
ge de raad meeneemt in de voorbe-
reiding van de decentralisaties vindt 
AB zeer waardevol en de fractie ver-
trouwt erop dat alle instrumenten 
benut kunnen worden om kaders te 
kunnen stellen. AB pleit voor het op-
pakken van deze reorganisatie zon-
der politieke inbreng. “Laten we er 
voor zorgen dat degene die het be-
treft er geen extra nadelige gevol-
gen van gaat ondervinden en een 
gezamenlijke aanpak zou ons allen 
sieren”, aldus AB. De CDA fractie is 
van mening dat het een goede ont-
wikkeling is dat de taken op het ge-
bied van werk en bijstand, jeugdzorg 
en AWBZ naar de gemeenten gaan. 
Dichterbij de mensen kunnen ge-
meenten meer passend, directer en 
sneller betere zorg leveren. 

Regierol pakken
Op dit moment worden in Den Haag 
veranderingen vormgegeven en de 
Jeugdwet gepresenteerd, maar veel 
is nog onduidelijk. Toch wordt van 
gemeenteraden gevraagd zich op 
decentralisaties voor te bereiden. 
De gemeenteraad moet daarin ook 
zijn regierol pakken. De VVD heeft 
een gezamenlijke motie aangekon-
digd om een klankbordgroep in hert 
leven geroepen (deze motie is aan-
genomen) om dit proces te begelei-
den. Dit sluit aan bij de wens van het 
college. De motie lijkt bijna overbo-
dig, maar is meer van symbolische 
aard. De raad spreekt uit oog te heb-
ben voor de ontwikkelingen en voor 
de zwakkeren in de samenleving 
een vangnet te bieden. De wethou-
der heeft aangegeven dat na het zo-
merreces een kadernota verwacht 
kan worden. Het CDA is van me-

Behoud landschappelijke waarden
De Bovenlanden gezond!
Aalsmeer - De financiele posi-
tie van stichting de Bovenlanden is 
gezond te noemen, zo blijkt uit het 
jaaroverzicht van 2012. De reserves 
zijn toegenomen door de pachtop-
brengsten, de verkoop van perce-
len in het Lentegebied en de ont-
vangen beheerskosten voor de toe-
komstige twintig jaar van de Stich-
ting Mainport en Groen. In de laat-
ste maand van 2012 is een over-
eenkomst getekend inzake de fi-
nanciering van de toekomstige be-
heerskosten. Het onderhoud van de 
met subsidie van SMG aangekoch-
te percelen wordt hierdoor voor de 
komende twintig jaar mogelijk ge-
maakt. Het betreft een totale op-
pervlakte van ruim tien hectare, on-
geveer dertig procent van het tota-
le bezit van stichting de Bovenlan-
den. Op 30 mei 2012 is van de fir-
ma Hansen de Jan Blootshoofdak-
ker met een oppervlakte van 2.370 
vierkante meter teelland aange-
kocht en een maand later teelland 
en natuur met een oppervlakte van 
4.390 vierkante meter van de fir-
ma Maarssen. In het Lente-gebied 
heeft de stichting dertien perce-

len met een oppervlakte van 17.836 
vierkante meter verkocht. Deze op-
brengst gaat geherinvesteerd wor-
den. 
Over het initiatief van De Lente (in-
richten natuurgebied in Westein-
der) is de stichting overigens te-
vreden. “We streven hetzelfde doel 
na. Het behoud van de cultuurhis-
torische en landschappelijke waar-
den van het bovenland in de West-
einderplassen.” De Lente B.V. werkt 
gestaag aan haar doel. Op verschil-
lende eilandjes tussen het Kodde-
spoeltje en De Blauwe Beugel prij-
ken bordjes met de tektst ‘De Len-
te’. Het totaal eigendom van de Bo-
venlanden is circa 32,3 hectare. 
Daarvan is 44.600 vierkante me-
ter verhuurd aan totaal tien pach-
ters en 1 recreant. De stichting 
heeft thans 351 personen en be-
drijven die donateur zijn. Dit aan-
tal is vrijwel ongewijzigd ten op-
zichte van 2011 (348). Tot slot: De 
onlangs vernieuwde website wordt 
goed bezocht, per maand gemid-
deld 1.100 bezoekers. Ook een 
kijkje nemen: www.bovenlande-
naalsmeer.nl. 

ning dat pas als je de feiten op een 
rij hebt staan, je bekijken kunt hoe 
je binnen het beleid vanuit de rege-
ring de beste zorg kan bieden voor 
de inwoners. Het CDA spreekt dan 
ook de verwachting uit dat in de te 
verschijnen Kadernota de feiten, de 
cijfers en de verplichtingen in kaart 
gebracht zijn: welke contracten 
met welke instellingen zijn er, wel-
ke werkafspraken zijn er gemaakt 
met instellingen die zorg leveren, 
om hoeveel mensen gaat het en met 
welke budgetten wordt er gewerkt? 
Vragen waar het CDA op korte ter-
mijn, liefst bij de Kadernota, ant-
woord op wil hebben.Volgens PACT 
Aalsmeer vergt de op Aalsmeer af-
komende bezuinigingen een enor-
me inspanning van zowel de pro-
fessionals, de gemeente en vooral 
van de houding, de samenredzaam-
heid van de gehele Aalsmeerse sa-
menleving. Is men werkelijk bereid 
om met elkaar voor elkaar te zor-
gen, want dat vereist deze funda-
mentele omslag. Op het gemeen-
tehuis kan van alles geregeld wor-
den, maar of het echt gaat werken 
hangt maar beperkt van de maatre-
gelen af die de gemeenten nemen. 
Er zal dus ook aan beïnvloeding 
van gedrag gewerkt moeten wor-

den en dat kan voor een deel via fi-
nanciën, maar zal voor het grootste 
deel door beïnvloeding van de hou-
ding moeten komen. Dat moet en 
kan samen gedaan worden, volgens 
PACT Aalsmeer. Samen als gemeen-
teraad, college en professionals en 
dan dient de gemeente de houding 
tegenover deze professionals te ver-
anderen. Van een verticale verhou-
ding, gebaseerd op machtsverhou-
ding (wie betaalt bepaalt) naar een 
verhouding gebaseerd op vertrou-
wen en op verbinden. Samen de-
ze klus doen. Bezig zijn voor die-
gene die de zorg nodig heeft. Daar 
moet in gezamenlijkheid aan ge-
werkt worden.

Handen ineen slaan
De VVD is bereid de lokale ver-
antwoordelijkheid te pakken zon-
der Den Haag een verwijt te ge-
ven. Samen werken en de handen 
ineen slaan op grote, nog niet eer-
der vertoonde, vraagstukken, zo-
als zorg waar gevraagd wordt. Be-
reid om met medestanders en te-
genstanders aan een dergelijk dos-
sier te werken. Die solidariteit op 
sommige dossiers is nodig om de 
belangen van de Aalsmeerse inwo-
ners goed te behartigen. De frac-
tie deelt ook de zorgen, maar wil 
ook de verantwoordelijkheid nemen 
en de gezamenlijk ingediende mo-
tie is een stap in de goede richting. 
Het is geen eenvoudige tijd en om 
die reden vraagt het juist rondom de 
zorgvraagstukken, de maatschap-
pij goed te organiseren. “Betrek de 
WMO-raad en de zorgverleners en 
wees zuinig op de talloze vrijwilli-
gers waaronder ook mantelzorgers”, 
aldus de VVD. Door Jan Peterse

Vakantie in het zonnetje!
Aalsmeer - De vakantie is nu ook 
voor de basisscholen begonnen en 
kan het mooier? Het is zomer met 
een heerlijk zonnetje en hoge tem-
peraturen. Echt geen weer om bin-
nen te zitten, buiten is de juiste plek. 
Genieten van de zon en water en dat 
kan volop in Aalsmeer. De Westein-
derplassen bieden vertier voor elk 
wat wils. Heerlijk zeilen of surfen op 
de Poel, elkaar met de boot ontmoe-
ten en/of op ontdekking gaan tus-
sen de vele eilandjes. 

Tijd om te baggeren
Op de kleine Poel, bij de eilanden en 
jachthavens is het overigens wel de 
hoogste tijd om eens flink te gaan 
baggeren. Een beetje diep liggend 
bootje laat gelijk modderstromen 
boven komen. Voor een dieper lig-
gend schip is het momenteel nage-
noeg onmogelijk om tussen de ei-
landen te varen. Vooralsnog zijn er 
bij de gemeente geen acute plannen 

om de bagger eens adequaat te lijf 
te gaan. Er is wel overleg geweest 
met Rijnland en de provincie, maar 
‘praatjes legen (in dit geval) geen 
gaatjes’. En dat voor een gemeente 
die zich wil profileren als bijzonder 
watersportdorp! 

Zwemmen 
Toch blijft het vooralsnog puur ge-
nieten van de Westeinder. Het sur-
feiland bijvoorbeeld is een heerlijke 
plek om te zonnen en te zwemmen 
en kinderen kunnen hier ook nog 
eens lekker met zand spelen. Vrou-
wentroost is een geliefde plek voor 
de jeugd of eigenlijk voor iedere in-
woner. In ieder geval zat het er zowel 
maandag als dinsdag ‘bommetje vol’. 
Verkoeling kan uiteraard ook ge-
zocht worden in Het Oosterbad aan 
de Mr. Jac. Takkade 1 en in zwem-
bad De Waterlelie aan de Dreef. Het 
buitenbad is open, zo meldt een 
groot spandoek bij de Dreef!

Mogelijk heroïnesmokkel 
Afghaan via schilderijen
Streek - Op Schiphol is een 40-ja-
rige Afghaan aangehouden voor 
drugssmokkel, nadat de Doua-
ne met heroïne gevulde schilderij-
en aantrof bij een bagagecontro-
le. De schilderijen werden gecon-
troleerd door douaniers, die het op-
merkelijk vonden dat de 40-jarige 
man de schilderijen als enige baga-
ge met zich meevoerde en aan hen 
meldde dat hij niets had aan te ge-
ven. De man was zojuist geland van-
uit Afghanistan. De 26 schilderijen 
die de man bij zich had bleken op 
ambachtelijke wijze versierd en be-
werkt. Toen de douane de schilde-
rijen nader ging bekijken bleken de 
lijsten en blokjes van de schilderij-

en op verschillende plaatsen een 
poederachtige substantie te bevat-
ten, die na controle positief testte op 
heroïne. Hierop werd de verdachte 
aangehouden op verdenking van 
drugssmokkel. 
De Douane heeft de 40 jarige ver-
dachte overgedragen aan de Ma-
rechaussee voor verder onderzoek, 
de schilderijen zijn in beslag geno-
men. Het exacte gewicht van de he-
roïne is nog niet vastgesteld, de Ma-
rechaussee vermoedt dat het om ki-
lo’s heroïne gaat. De Marechaus-
see doet verder onderzoek naar de 
drugssmokkel onder leiding van het 
Openbaar Ministerie Noord-Hol-
land.





Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Dreef 7, het wijzigen van de gevel/kozijnen;
- Gemaalstraat 1, het plaatsen van een erker;
- Giekstraat 3, het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde;
- Haya v. Somerenstraat 35a, melding brandveilig gebruik;
- Kleine Vuurvlinderstraat 1, het plaatsen van twee dak-

kapellen aan de zijgevel;
- Korianderhof 6 en 7, het bouwen van een dubbel woon-

huis;
- Middenweg, het aanleggen van een wegvak;
- Mozartlaan 7, het binnen beleidskaders legaliseren van 

kamergewijze verhuur aan tijdelijke arbeidsmigranten;
- Oosteinderweg 439, het afzagen van een boom;
- Perronzijde 27, het vergroten van de woning;
- Sweelinckstraat 11, het binnen beleidskaders legaliseren 

van kamergewijze verhuur aan tijdelijke arbeidsmigran-
ten;

- Uiterweg 214, het verplaatsen van blokhutten.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmelding is ontvangen:
- Legmeerdijk 313, het slopen van een goot tussen kalzip-

daken.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Korianderhof 4 en 5, het bouwen van een dubbel woon-

huis (verzonden 16 juli 2013);
- Machineweg, het renoveren van het ketelhuis, (verzonden 

18 juli 2013);
- Nabij Waterwolftunnel, het plaatsen van een beschoeiing 

t.b.v. het aanleggen van een eiland (verzonden 12 juli 
2013).

Vergunningsvrije aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Burgemeester Kasteleinweg 4, het reinigen van de tanks;
- Stommeerweg 21, tankinstallatie werkzaamheden.

Ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:

officiële mededelingen
18 juli 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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.

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 kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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.

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.

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

- Cyclamenstraat 37, het verhogen van het dak;
- Nabij Ambachtsheerweg, het plaatsen van een beschoei-

ing bij een gemaal;
- Mr. Jac. Takkade 3, het plaatsen van een afdak op een 

stelling.

Buiten behandeling gestelde aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld vanwege het ontbreken van voldoende 
gegevens om de aanvraag verder te kunnen behandelen:
- Dorpsstraat 39, het bouwen van een winkel en 3 apparte-

menten (uitgebreide procedure).

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, 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 me-
dewerker van de afdeling 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.

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Tropical Night in Aalsmeer Dorp op 27 juli 2013 van 

20.00 – 01.00 uur;
Datum verzending vergunningen 16 juli 2013

ter inzage:

07-06 t/m
18-07 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met 
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een 
partiële herziening van het bestemmingsplan 
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmings-
plan ‘Woonarken’; concept van de Woonarken-
verordening Aalsmeer  2013; Bestemmingsplan 
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoor-
deling bouwen in de linten van de gemeente 
Aalsmeer, 1e  herziening’

t/m 25-07 Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-
sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de-
nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het 
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-
sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de 
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden)       

t/m 26-07 aanwijzen beschermde dorpsgezichten Wilgen-
laan, Kastanjelaan / Berkenlaan / Jac. P.   Th-
ijsselaan 

 - Ontginningsbasis
 - Bovenland – Benedenland (Mr. Jac. Takkade)
 - Dorpskern
t/m 01-08 Herenweg 38 (het bouwen van een woning en 

botenhuis)
t/m 02-08 het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oos-

teinde’ met bijbehorende stukken (planverbeel-
ding, regels en een toelichting).

t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame 
op het pand)

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning) 

Frank McComb live in P60
Amstelveen - Vrijdag 19 juli kan in 
P60 in het stadshart genoten worden 
van een optreden van Frank McComb 
met band. Frank McComb is in de af-
gelopen twee decennia uitgegroeid 
tot een fenomeen in de soul en jazz 
wereld. Begonnen in bars en clubs 
heeft Frank een soulstem ontwik-
keld, naast zijn piano vaardigheden, 
waar je u tegen zegt. Na op het la-
bel MoJazz en Columbia getekend te 
zijn en een wereldhit gescoord te heb-
ben met Buckshot LeFonque (Another 
Day) vond McComb het in 2000 tijd 
om solo te gaan. Niet zonder suc-
ces. Zijn debuutalbum ‘Love Stories’ 
werd uitgeroepen tot ‘beste soul al-

bum van 2000’. Twaalf albums, meer-
dere awards en samenwerkingen met 
Prince, Chaka Khan, Kenny Gamble 
en Leon Huff later is hij veel meer dan 
‘de man met dat éne hitje’. Tegenwoor-
dig heeft hij zelfs zijn eigen label ge-
naamd Boobeescoot Music en heeft 
hij alles in eigen hand. Geniet van die-
zelfde handen op piano en zijn prach-
tige, soulvolle, stem! Frank McComb 
op zang, toetsen wordt vergezeld 
door Glenn Gaddum op bas en Yoran 
Vroom achter de drums. De zaal gaat 
vrijdag open om 20.30 uur, het optre-
den begint rond de klok van 21.30 uur. 
De toegang bedraagt 14 euro in de 
voorverkoop en 15 euro aan de deur.

Aalsmeer - De expositie Amazing 
Amateurs is een initiatief van Stich-
ting KCA en geeft een verrassend 
beeld van zondagschilders en opko-
mend talent uit Aalsmeer en de re-
gio. Het doel is om amateur-kunste-
naars te ontdekken en hen de kans te 
bieden hun werk in een professione-
le omgeving te presenteren aan een 
breed publiek. Reeds vele belangstel-

lenden hebben een bezoek gebracht 
aan het Oude Raadhuis en de reacties 
zijn veelal heel positief. “Hé, die ken ik. 
Wat kan ie mooi schilderen”, aldus ge-
hoord. Een kijkje gaan nemen, is een 
aanrader! Amazing Amateurs 2 kan tot 
en met zondag 18 augustus bezocht 
worden in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 iedere donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur

Vanaf vrijdag op de website
Programma Crown Theater
Aalsmeer - Op zaterdag 26 oktober 
gaat Crown Theater Aalsmeer met 
een knallende voorstelling van start. 
Er zijn nog onderhandelingen met 
artiesten, maar dat het programma 
spectaculair wordt, is zeker. Er kun-
nen tevens abonnementen worden 
afgesloten zoals bijvoorbeeld het der-
de kaartje voor de helft van de prijs 
bij aanschaf van drie voorstellingen 

tegelijk en het Crown Theater gaat 
arrangementen aanbieden, inclusief 
hapje en drankje. 
Vanaf aanstaande vrijdag 19 juli 
wordt het definitieve programma aan-
geboden op de website www.crown-
theateraalsmeer.nl en er is op dit mo-
ment een brochure in de maak die 
een aantal maal per seizoen zal uit-
komen.

Expositie tot en met 18 augustus
Amazing Amateurs 2 een 
bezoek meer dan waard!

Fractievoorzitter Jaap Overbeek blij met unanieme steun fracties.

Raad akkoord met voorstel CDA: 
Zonnepanelen voor alle 
basisscholen Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeenteraad wil 
zonnepanelen op de daken van al-
le basisscholen van Aalsmeer. Een 
CDA-motie om dit te realiseren 
werd in de laatste vergadering van 
de raad voor het zomerreces una-
niem aangenomen. “Een driedub-
bele bijdrage”, aldus fractievoor-
zitter Jaap Overbeek van het CDA. 
“Aan duurzaamheid, aan de voor-
beeldfunctie van de gemeente en 
als lesmateriaal voor alle leerlingen.” 
In de CDA-motie wordt het college 
van burgemeesters en wethouders 
opgeroepen om te onderzoeken of 
uit een nieuw, speciaal fonds van 
de Provincie Noord-Holland geld 
kan worden ingezet om alle school-
daken van zonnepanelen te voor-
zien. Overbeek: “In de motie vragen 
we het college om bij de vergade-
ring over de programmabegroting 
in november met een onderbouwd 
voorstel te komen met een financi-
ele doorrekening voor de gemeen-
te Aalsmeer.” Het voorstel van het 

CDA is een uitbreiding op het plan 
om één zonnepaneel per school te 
plaatsen als onderdeel van de actie 
‘Zon op school’. Dit is bedoeld om 
de bewustwording over duurzame 
energie te bevorderen. “Een ruimere 
inzet van zonnepanelen op school-
daken is als energieopwekking ge-
wenst, maar het is voor scholen niet 
eenvoudig om dit te financieren. De 
Provincie Noord-Holland heeft re-
cent een fonds ingesteld, waaruit 
geld kan worden geleend om zon-
nepanelen op schooldaken te reali-
seren. Die lening kan worden afge-
lost met de besparing op de ener-
gierekening. En de scholen krijgen 
er een lespakket bij over duurzame 
energie. Dat alles bij elkaar moet het 
mogelijk maken de Aalsmeerse ba-
sisscholen te voorzien van zonnepa-
nelen”, licht Overbeek toe. “De una-
nieme steun van de gemeenteraad 
voor de CDA-motie geeft aan dat 
het voorstel breed wordt gedragen”, 
sluit hij af. 

Inhaalslag Tour de Kwakel 
nu echt begonnen!
De Kwakel - Zo zit je er bij en zo lig 
je er af op het kleine stukje erf dat 
naar het Tourhome lijdt. Om achter-
in het peloton te beginnen, Kees van 
de Meer werd het harken van het erf 
zat en nam zelf de pen ter hand. Met 
als resultaat dat hij de rode lantaarn 
kon overdragen aan Do van Doorn. 
Do krijgt nu concurrentie van een 
teleurgestelde Henny Kouw. Hen 
had zich al rijk gerekend toen de 
radio door zijn winkel schalde dat 
Greipel zou winnen, Kittel haalde 
echter een dure streep door Henny 
zijn rekening. Van de ploegen bleek 
de ‘bestuurs’ ploeg het beste in een 
waaier te kunnen rijden, zij spoten 
van de onderste plaats naar de vier-
de plaats. Het ploegenklassement 
wordt nog steeds soeverein door 
ploeg Herrera aangevoerd, al begint 
ploeg Theunissen warm te draai-
en en wat in te lopen. Aan een in-
haalslag bij de dames is Ria Verhoef 
bezig. Ria ging, gedragen door de 
wind, Marcia Navest aan kop voor-
bij. Aan kop van het volledige pelo-
ton prijkt nog steeds Nick Verlaan. 
Martijn van de Belt sloeg echter een 
wig tussen Nick en zijn vader Wim 
die een slechte tijdrit reed. Martijn 
had naast de nodige kennis ook het 
geluk aan zijn zijde, al 23 extra pun-
ten reed hij in 13 etappes bij elkaar, 
de rode trui is zijn deel. In de wit-
te trui fleurde de beste jongere Bart 
Peek zaterdagmiddag het Tourhome 
op. Bart was zeer teleurgesteld in 

de uitslag van deze middag, Bake-
landts en Simon reden met hun elf-
de en twaalfde plek net buiten zijn 
top tien. De stemming was volgens 
een wielerleek in het Tourhome de-
ze middag toch niet zo best, de ko-
nijnenrit leverde weinig punten op. 
Met twee punten had je al de dag-
prijs, dat waren 20 renners waarvan 
de penningmeester ook niet blij-
er werd. Veel opgewekter was de 
stemming van de avond daarvoor, 
de knobbelavond. Op deze avond 
wordt de afgelopen week doorge-
nomen en nieuwe snode plannen 
voor de laatste week gesmeed. Een 
week met zware bergritten die zo-
wel in De Kwakel als in Frankrijk het 
klassement flink op zijn kop kan zet-
ten. Donderdagmiddag is het Tour-
home open om de rit naar de Alpe 
d Huez te volgen, daarna is er gele-
genheid om te ‘bar be knoeien’ on-
der de verzengende leiding van Ria 
en Marga. Natuurlijk leven de wie-
lerliefhebbers mee met Mollema en 
Ten Dam die hoog in het klassement 
staan. Daarnaast blijft de voorspel-
ling heilig, er zijn vele kanshebbers 
voor de Kwakelse tourzege. Volgen-
de week zondag wordt alles pas laat 
op de Champs Elysées beslist tij-
dens de finish in de avonds. Do van 
Doorn is alvast met zijn rode lan-
taarn vooruit gestuurd. Gele trui: 1. 
Nick Verlaan met 85 punten, 2. Mar-
tijn van de Belt met 84 punten, 3. 
Wim Verlaan met 82 punten,
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Aalsmeers ‘Uitpodium’ bij watertoren
Artiesten Crown Theater bij
Vuur en Licht op het Water
 Aalsmeer - Op de Uitmarkt in Am-
sterdam presenteren artiesten zich 
aan het begin van het nieuwe the-
aterseizoen met korte optredens op 
verschillende podia. Tijdens Vuur 
en Licht op het Water op 7 septem-
ber gaat hetzelfde gebeuren op het 
‘Uitpodium’ met een aantal arties-
ten die in het nieuwe theatersei-
zoen optreden in het Crown Thea-
ter Aalsmeer. Vorige week werd be-

kend dat Crown Theater het pro-
gramma voor het seizoen 2013-14 
rond gekregen heeft. Vuur en Licht 
speelt zich grotendeels op het wa-
ter af, maar er zijn ook steeds meer 
toeschouwers langs de Aalsmeer-
derdijk en bij de watertoren aan de 
Kudelstaartseweg. Bij de watertoren 
zullen vanaf 21.00 uur voor het pu-
bliek enkele stalletjes met koffie, ijs 
en drankjes aanwezig zijn. Zoals nu 

Blije gezichten: v.l.n.r. Peter van Eick en Roel Houwers van Crown Theater 
Aalsmeer met Mike van der Laarse.

bekend geworden is, zullen vooraf-
gaand aan het vuurwerk bij de wa-
tertoren enkele Crown Theater ar-
tiesten optreden. Het podium zal zo 
geplaatst worden dat zowel de gas-
ten op het terrein van de watertoren 
als het publiek op de Kudelstaart-
seweg van de optredens kunnen 
genieten. Het eerste optreden be-
gint om half tien. Crown Theater 
Aalsmeer draait geheel op vrijwilli-
gers en krijgt geen subsidie van de 
gemeente. Sponsoring door bedrij-
ven die het Crown Theater Aalsmeer 
een warm hart toedragen, is de kurk 
waarop het theater drijft. Hetzelfde 
geldt voor Vuur en Licht op het Wa-
ter en het is misschien daarom lo-
gisch dat de twee partijen toenade-
ring gezocht hebben.
Peter van Eick van het Crown The-
ater Aalsmeer: “Ons theater en on-
ze activiteiten zijn zeker niet al-
leen voor Aalsmeerders bedoeld, 
maar Aalsmeer is wel onze basis. 
De meeste van onze vrijwilligers ko-
men uit Aalsmeer en directe omge-
ving. Wij bieden enkele van onze ar-
tiesten aan voor een optreden op 7 
september, en Vuur en Licht op het 
Water biedt ons een podium om ons 
programma voor het seizoen 2013-
14 voor een groter publiek in de eta-
lage te zetten. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten.” 
Het organisatiecomité Vuur en Licht 
op het Water is blij met de samen-
werking. Mike van der Laarse: “Het 
is een goede aanvulling op ons pro-
gramma. Bij het vroegere bloemen-
corso ging het om de praalwagens, 
maar de sfeer er omheen was ook 
belangrijk. Ik herinner me nog de 
drumbands, reclamevliegtuigjes, 
de harmonie, enz. Zo is het ook bij 
Vuur en Licht op het Water. Het gaat 
om de verlichte boten en het vuur-
werk, maar de optredens van arties-
ten geven een speciale sfeer voor 
de toeschouwers bij de watertoren. 
Zeg maar een soort corsogevoel.” 

Luxe kamperen 
Aalsmeer - Laatst las ik een artikel 
in een tijdschrift over vakantiestress. 
Sommige vrouwen zien als een berg 
op tegen het inpakken van de kof-
fers, de lange reis (al dan niet met het 
vliegtuig, want daar hoort dan weer 
inchecken bij) en hoe ze de hele dag 
moeten doorbrengen met hun man 
die gewoonlijk werkt. Oh, en hoe zij 
de kinderen moeten entertainen. Nou, 
van bovenstaande heb ik beslist geen 
last. Sterker nog, ik kan me er alleen 
maar enorm op verheugen. Ook het 
koffer-inpak-verhaal heb ik volledig 
onder controle. Ik print voor de zeker-
heid en het gemak altijd wel een lijst-
je uit via inpaklijst.nl waar de belang-
rijkste zaken op staan en regel vooraf 
dingen die nodig zijn, zoals krant af-
zeggen, iemand vragen voor de plant-
jes, postopvang (dit keer was dieren-
opvang niet nodig; ons konijn heeft 
het toch niet gered) en ik zorg voor 
een volle E-reader. Hoezo dan va-
kantiestress? Heerlijk juist om even 
met man en kind niks anders te doen 
dan ja.. uhh niks! Wij hebben mis-
schien wel makkelijk praten, want er 
zit bij ons maar één kind op de ach-
terbank, omringd met alles waar hij 
zich mee kan vermaken. Stripboekjes, 
DVD speler, tablet, smartphone en 

M iranda’s
omentenm snoepgoed. Hij kan zijn lol op. Vroe-

ger was dat anders. Toen zat ik tussen 
mijn grote broer en zus ingeklemd in 
het midden van onze Ford Taunus met 
achter ons aan zwabberend een grote 
vouwcaravan. Toch heb ik laatst even 
geïnformeerd naar de vakantiestress 
in die dagen, maar dat is ook mijn ou-
ders absoluut vreemd. Nadat ze be-
pakt en bezakt waren, maakten ze ons 
altijd midden in de nacht wakker en 
dan vertrokken we voor dag en dauw 
richting Oostenrijk voor onze eer-
ste stop net voor de Brennerpas. De 
reis ging vervolgens steevast naar het 
Gardameer. Ik heb aan die zomerva-
kanties alleen maar goede herinnerin-
gen. Kamperen was onze lust en ons 
leven. Toen ik niet meer met mijn ou-
ders meeging ben ik heel lang met de 
boot op vakantie geweest, dat is net 
zo iets. Maar al smachtend naar be-
trouwbaar mooi zomerweer, hebben 
we vier jaar geleden besloten onze 
varende caravan te verkopen om het 
met een tent nog eens te proberen 
aan datzelfde Gardameer, net zoals 
vroeger. Nou dat hebben we geweten. 
Wát een drukte, weinig tot geen priva-
cy en wat een gedoe in het algemeen 
zeg. Nu hadden we ook nog eens het 
ongeluk dat het op een nacht flink be-
gon te regenen. En ik kan je vertellen: 
het kan flink spoken langs zo’n meer. 
We hingen werkelijk in onze tent om 
de boel bij elkaar te houden. Mis-
schien stonden die scheerlijnen tóch 
niet zo stevig en hadden die haringen 
net wat dieper de grond in geslagen 
moeten worden.. Onze zoon sliep ge-

lukkig prinsheerlijk door alles heen, 
maar nadat we weer op onze lucht-
bedden konden kruipen, daar ’s mor-
gens steevast naastlagen en mijn man 
begon te klagen over rugpijn, zijn we 
met gierende banden van die cam-
ping vertrokken. Zónder tent. Die 
mochten een stel puberjongens van 
ons afbreken en houden. Voor ons 
nooit meer. Inmiddels hebben we een 
ander soort kamperen ontdekt. Luxe 
kamperen. Een combinatie van een 
kleinschalige camping met op hetzelf-
de terrein een aantal prettige appar-
tementen waarin wij, zoals je begrijpt, 
onze intrek altijd nemen. We behou-
den dus het knusse van kamperen, 
zeggen ‘mogge’ of maken een praat-
je met alle tandenpoetsende en bor-
den-afwassende campinggasten in 
het washok, maar slapen op lekkere 
matrassen onder schone lakens met 
de airconditioning aan, nemen een 
frisse douche wanneer we daar zin in 
hebben (zonder dat we daarbij vieze 
vreemde haren vinden in de douche-
put), hoeven niet met wc-rol onder de 
arm naar het toilet en, niet geheel on-
belangrijk, als we een wit wijntje wil-
len of een koud biertje, dan pakken 
we die uit onze eigen koelkast. Nu 
eerst nog even die koffer inpakken en 
de auto. De voorpret en het aftellen is 
reeds begonnen. Ik kan niet wachten 
op het feit dat we binnenkort op z’n 
allervroegst ons straatje uitrijden en ik 
naar mijn mannen kan roepen: “Jon-
gens, wie wil er een krentenbol?!” 

Miranda Gommans

Kijkerspitch TV Lab van BNN
Aalsmeerse Priscilla wint 
met The Crowdfunders!
Aalsmeer - Het programma The 
Crowdfunders van Priscilla Ver-
woert heeft de kijkerspitch van TV 
Lab 2013 gewonnen. Dat heeft Giel 
Beelen bekend gemaakt in zijn ra-
dioshow Giel op 3FM. Van de drie 
finalisten kreeg haar programma-
idee de afgelopen week de mees-
te stemmen. Priscilla versloeg daar-
mee Marcel Schurgers met zijn for-
mat ‘Mag Het Een Onsje Meer Zijn?’ 
en Jolien Former met haar program-
ma-idee ‘Veelgestelde Vragen’. Pris-
cilla (41 jaar uit Aalsmeer) wint 
daarmee 2500 euro en last but not 
least: haar programma The Crowd-
funders wordt door BNN echt ge-
maakt en dinsdag 13 augustus om 
23.00 uur uitgezonden tijdens TV 

Lab op Nederland 3. Een teaser van 
het programma is te zien op tvlab.
bnn.nl.
Priscilla is superblij met haar over-
winning: “Gaaf dat het programma 
nu echt gemaakt gaat worden. Ik 
sta echt heel erg achter het idee van 
crowdfunding. Ik ben benieuwd wat 
voor dromen mensen hebben.” 

De Aalsmeerse Priscilla zal het pro-
gramma de komende tijd met BNN 
verder gaan vormgeven. The Crowd-
funders is een programma over am-
bitieuze jonge mensen die overlo-
pen van de dromen en plannen; een 
eigen restaurant opstarten, een stu-
die in Amerika volgen, een wees-
huis in Bangladesh opzetten of een 

groot theaterstuk produceren. Om 
die dromen te kunnen waarmaken 
hebben ze een zak geld nodig, maar 
aankloppen bij een subsidiefonds of 
bank heeft in crisistijd vaak weinig 
zin. Dus zoeken ze een nieuwe weg: 
crowdfunding! Iedereen kan, in ruil 
voor een tegenprestatie, doneren 
aan het project. In The Crowdfun-
ders volgt BNN hen op weg naar 
het verwezenlijken van hun droom.

Jong en oud breit mee aan 
een Gebreide Boomgaard
Aalsmeer -Het is een onverwacht 
succes, maar het aantal deelnemers 
aan het project De Gebreide Boom-
gaard overstijgt alle verwachtingen. 
Maar liefst 70 mensen hebben zich 
aangemeld voor het project dat spe-
ciaal voor de Kunstroute in septem-
ber wordt gerealiseerd. De oud-
ste deelnemers is 95 en de jongste 
is 5. Het betekent dat alle 34 fruit-
bomen in de oude boomgaard aan 
Topsvort een warm vrolijk gekleurd 
jasje krijgen. Grootouders met kin-
deren, moeders met vriendinnen, 
buurvrouwen, handwerkgroepen 
van allerlei gezindten en zelfs een 
groep van Heliomare hebben een 
fruitboom uitgekozen. Al deze brei-
kunstenaars werken toe naar de 
eerste week van september waar-
in een speciale terugkom brei-inn 
wordt gehouden. Bij deze brei-inn 
wordt het fenomeen community-art 

en urban interventions besproken. 
De stand van zaken wordt bekeken 
en er wordt afgesproken wie komt 
meehelpen om de bomen in te pak-
ken voor de Kunstroute in het derde 
weekend van september. Ook wordt 
er door De Kunstploeg nog overlegd 
met het jongerenwerk van De Bin-
ding om ook jongeren een plek te 
geven in het project. De meest fan-
tastische breisels zijn er inmiddels al 
gemaakt en met alle deelnemers is 
afgesproken dat het zo wordt geor-
ganiseerd dat ieder zijn, maar vooral 
haar, bijdragen kan zien dat week-
end. De Kunstploeg is druk bezig om 
vervoer voor dat weekend te rege-
len. Als 95-jarige spring je nu een-
maal niet zo maar meer op de fiets 
als je het resultaat van je werk als 
breikunstenaar wilt zien. Het pro-
ject vindt plaats onder de vlag van 
stichting De Kunstploeg. Voor meer 

De maandagmiddag breigroep van 
het Rode kruis adopteerde de dode 
kersenboom.

Rommelmarkt Kudelstaart kiest 
voor waterleidingproject
Kudelstaart - De opbrengst van de 
Kudelstaartse Rommelmarkt op za-
terdag 5 oktober is dit jaar bestemd 
voor een waterleidingproject in Tan-
zania. Goed drinkwater is één van de 
belangrijkste voorwaarden voor een 
goede gezondheid. Rommelmarkt 
Kudelstaart ondersteunt daarom re-
gelmatig drinkwaterprojecten. Dit 
jaar heeft de Rommelmarkt een pro-
ject gekozen van Chamavita, een or-
ganisatie die in Tanzania werkzaam 
is. Het is min of meer een vervolg op 
het succesvolle project dat in 2005 
is ondersteund. In het district Lus-
hoto wordt de waterleiding verbe-
terd en uitgebreid. De waterleiding 
maakt gebruik van het natuurlijke 
verval van water in dit bergachti-
ge gebied. Het project is opgedeeld 

in vier onderdelen. Als eerste wordt 
een dam verhoogd om de capaciteit 
van een bestaand reservoir te ver-
hogen. Hierdoor wordt voor 30.000 
mensen de levering van drinkwater 
betrouwbaarder. Het tweede deel 
betreft de bouw van een inlaat sy-
steem om een bronnengebied aan 
te sluiten op een al bestaand wa-
terleidingnet. 8000 Mensen krij-
gen hierdoor gedurende het hele 
jaar drinkwater. De projecten ma-
ken het mogelijk om in de dorpen 
Maringo Juu en Kireti waterleiding 
aan te leggen. 3000 Mensen krijgen 
door deze twee onderdelen voor het 
eerst goed drinkwater. Het totale 
project kost 170.000 euro. De toe-
komstige gebruikers moeten hier-
van 10% opbrengen. Ook moeten ze 

informatie e-mail karinborgman@
xs4all.nl of Femke_kempkes@hot-
mail.com of bel 0297-343663.

werkzaamheden verrichten voor het 
aanleggen van de leidingen. Zij be-
talen daarna voor het geleverde wa-
ter waarmee de waterleiding wordt 
onderhouden. 

Op zaterdag en verhuist
De Kudelstaartse rommelmarkt 
wordt in dit jubileumjaar voor het 
eerst op een zaterdag gehouden. 
Gekozen is voor 5 oktober. Ook de 
plaats is anders: Door samen te 
werken met muziekvereniging Flo-
ra kan gebruik gemaakt worden 
van hun vergrote gebouw op de 
hoek van de Bilderdammerweg en 
de Wim Kandreef. Door deze veran-
deringen hoopt de 40 jarige Rom-
melmarkt op nog meer belangstel-
ling. Vanaf half september kunnen 
weer spullen worden ingeleverd op 
de bekende adressen. Wacht daar-
om met het opruimen van uw zol-
der tot na de vakantie wanneer het 
wat koeler is. 

Beide basisscholen stemmen in met fusie

Krijgt Aalsmeer als eerste 
groenste kindcentrum?!
Aalsmeer - De Amsterdam Econo-
mic Board heeft in het kader van het 
Europese project EcoPOL de moge-
lijkheid gekregen om een project uit 
te voeren rondom duurzaam inko-
pen. Door de contacten tussen de 
Amsterdam Economic Board en de 
wethouder duurzaamheid Rik Rol-
leman is de nieuwe fusieschool van 
de protestants-christelijke basis-
scholen De Hoeksteen en De Weg-
wijzer hierin als pilot opgenomen. 
Uit dit Europese project krijgt de ge-
meente Aalsmeer 40.000 euro. In 
het nieuwe kindcentrum komt een 
kinderdagverblijf en de fusieschool. 
Wethouder Rik Rolleman: “Als wet-
houder duurzaamheid sprak dit pro-
ject me aan. Bij de besprekingen 

met Amsterdam Economic Board 
kwamen we op het idee om de 
nieuwe fusieschool van twee pro-
testants-christelijke basisscholen 
in Aalsmeer vanaf de start zo duur-
zaam mogelijk te maken. Dit willen 
we graag doen samen met de ou-
ders, het schoolteam, het schoolbe-
stuur, het kinderdagverblijf en al-
le overige betrokkenen. In augus-
tus zullen we diverse partijen uit-
nodigen om ideeën voor de nieu-
we school te laten zien. In septem-
ber gaan we hiervoor bij een aan-
tal goede voorbeelden kijken. De 
planning is dat er in oktober een 
programma van duurzaamheidsei-
sen hebben voor de nieuwe school. 
Het is de bedoeling dat we op duur-

zaamheidsgebied van elkaar kun-
nen leren. En het zou natuurlijk ge-
weldig zijn als Aalsmeer de eerste 
gemeente wordt die in deze regio 
een duurzaam en energieneutraal 
kindcentrum bouwt.” 
Inmiddels hebben medezeggen-
schapsraden van De Hoeksteen en 
De Wegwijzer ingestemd met de fu-
sie. De planning is op dit moment 
dat de nieuwe school in 2016 ge-
opend kan worden op het voor-
malige terrein van Voetbalvereni-
ging Aalsmeer aan de Dreef in de 
Hornmeer. Het project Metropolitan 
Green School wordt in samenwer-
king met het ministerie van EZ (Pi-
anoo) en de gemeenten Amsterdam 
en Aalsmeer uitgevoerd.

De basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer, nu nog resp. in de Ophelialaan en de Roerdomplaan.
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Motie CDA en AB tegen 
verplichte mantelzorg
Aalsmeer - Tijdens de behande-
ling van de Lentenota in de raads-
vergadering van donderdag 4 juli, 
hebben de fracties van Aalsmeer-
se Belangen en het CDA zich mid-
dels een motie uitgesproken te-
gen zogenaamde verplichte mantel-
zorg en het college opgeroepen dit 
in het nieuw te vormen beleid op te 
nemen. Aanleiding was de ‘Deven-
ter zaak’ waar de wethouder buren, 
familie en werklozen in wilde zetten 
om de lichamelijke verzorging van 
mensen op zich te nemen. Hier zou 
dan onder andere wassen, aankle-
den en hulp bij het eten onder val-
len. Het CDA en Aalsmeerse Belan-
gen zijn absoluut geen voorstan-
der van het verplichten van werk-
lozen of vrijwilligers, familie en bu-
ren voor de persoonlijke verzorging 
van hulpbehoevenden. “Lichamelij-
ke verzorging hoort in principe te 
worden uitgevoerd door professio-

nals, tenzij de cliënt zelf aangeeft 
dit door familie of bekenden te wil-
len laten doen”, aldus woordvoerder 
van het CDA Robbert-Jan van Duijn. 
Dirk Stoker van Aalsmeerse Belan-
gen gaf aan dat nu al een kwart 
van de mantelzorgers, waarvan het 
grootste deel vrouwen, zich overbe-
last voelt en dat ouderen over het 
algemeen geen beroep willen doen 
op hun kinderen voor lichamelijke 
verzorging: “Mantelzorg is mooi als 
het kan. We moeten er echter wel 
rekening mee houden dat we nu 
een heel andere samenleving heb-
ben dan in de jaren vijftig toen 2/3 
van de vrouwen geen betaald werk 
had en mantelzorg vanzelfspre-
kend was.” Wethouder Ad Verburg 
van sociale zaken gaf aan de motie 
positief te adviseren. De motie past 
volgens hem bij het ingezette beleid 
en kan dus gezien worden als een 
steuntje in de rug. 

6 Miljoen voor restauratie 
van rijksmonumenten 
Streek - In 2013 is ruim 6 miljoen 
euro beschikbaar voor de restaura-
tie van rijksmonumenten in Noord-
Holland 2013. Gedeputeerde Sta-
ten hebben een subsidieregeling 
vastgesteld waarmee het beschik-
bare budget verdeeld kan wor-
den. De provincie vindt het belang-
rijk dat rijksmonumenten behouden 
blijven en toegankelijk zijn voor het 
publiek. De provincie voert de regie 
bij de verdeling van de subsidiegel-
den die voor het grootste deel van 
het Rijk afkomstig zijn. De Uitvoe-
ringsregeling restauratiesubsidies 
rijksmonumenten Noord-Holland is 
bedoeld voor de categorie rijksmo-
numenten zonder woonfunctie zo-
als kerken, molens en industrieel 
erfgoed. Deze categorie beslaat on-
geveer 30% van de 14.000 rijksmo-
numenten in Noord-Holland. 

Grote behoefte
Er is een grote behoefte aan sub-
sidie voor restauratieprojecten. Dat 
blijkt uit de vele subsidieaanvragen 
die de provincie de afgelopen jaren 
heeft gehonoreerd. De meeste sub-
sidie wordt tot nu toe besteed aan 

reguliere restauraties, waarbij de 
bestaande publieksfunctie behou-
den blijft of wordt verruimd. Voor 
het eerst is er ook een mogelijkheid 
voor Organisaties voor monumen-
tenzorg om subsidie aan te vragen. 
De provincie heeft hiervoor gekozen 
omdat deze organisaties projecten 
oppakken waarbij reguliere restau-
ratie en herbestemming gecombi-
neerd worden. 

Subsidie aanvragen
De Uitvoeringsregeling restauratie-
subsidies rijksmonumenten Noord-
Holland is opengesteld tussen 15 
augustus en 15 september 2013. 
In deze periode kunnen aanvragen 
worden ingediend. Noord-Holland 
heeft met ruim 14.000 rijksmonu-
menten de meeste rijksmonumen-
ten van Nederland (Nederland telt 
ruim 50.000 rijksmonumenten). 70 
Procent van de rijksmonumenten 
in Noord-Holland heeft een woon-
functie en komt niet voor de subsi-
die in aanmerking. Voor deze objec-
ten zijn wel fiscale regelingen en het 
Nationaal Restauratiefonds biedt 
laagrentedragende leningen. 

Geef inbrekers geen vrij 
spel in de zomervakantie 
Aalsmeer - Gelegenheidsinbre-
kers slaan steeds vaker hun slag 
in de zomerperiode. Een vakantie-
periode, waarbij duidelijk zichtbaar 
is dat een woning verlaten is, geeft 
inbrekers vrij spel. De zomervakan-
tie is begonnen, voor de politie dé 
reden om een aantal tips te ge-
ven om woninginbraak zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Hoofdtip: Bel 
de politie als u het niet vertrouwt: 
0900-8844 of in alarmsituaties 112. 
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 ver-
laat. 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 voorko-
men. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
Vraag advies aan een Politie Keur-
merk Veilig Wonen-erkend bevei-
ligingsbedrijf. Sluit ramen en deu-
ren altijd af. Vergeet het nachtslot 
van de voordeur niet, als u gaat 
slapen of weggaat. Een schuifpui 
is inbraakgevoelig. Breng een spe-
ciaal hiervoor geschikt slot aan. 
Haal de sleutel uit de binnenkant 
van het slot. Sleutels buiten ver-
stoppen is niet handig. Deurmat en 
bloempot zijn geen ‘geheime plaat-
sen’. Hang geen adreslabel aan uw 
sleutel(bos). Zorg dat u geen gro-
te hoeveelheid geld in huis heeft. 
Berg waardevolle papieren en sie-
raden goed op in een kluisje of 
huur bijvoorbeeld een bankkluisje. 
Plak geen afwezigheidsbriefje op 
uw deur en vermeld niet op inter-
net of twitter, Facebook, MSN, Hy-

ves enzovoort dat u afwezig bent. 
Instrueer ook de kinderen! Zorg 
voor een bewoonde indruk; laat 
planten staan en gebruik een tijd-
schakelaar voor uw verlichting. In-
brekers houden niet van verlich-
ting. Zorg voor voldoende buiten-
verlichting; er wordt vaak ingebro-
ken aan de achterzijde. Denk bij-
voorbeeld. aan een schemerscha-
kelaar of een schrikschakelaar. 
Plaats waardevolle spullen, maar 
ook uw autosleutels, uit het zicht 
van voorbijgangers. Graveer post-
code en huisnummer op waarde-
volle eigendommen, leg ze digitaal 
vast of denk aan moderne tech-
nieken, zoals microdots. Zorg dat 
opklimmen onmogelijk is; zet lad-
ders en vuilcontainers weg. Vraag 
buren of vrienden om uw huis ex-
tra in de gaten te houden. Laat bij 
buren, vrienden of familie een re-
servesleutel achter, zodat men in 
noodsituaties uw woning kan be-
treden. Geef aan waar u te berei-
ken bent, laat een vakantieadres 
bij familie, vrienden of buren ach-
ter. Laat uw post ophalen en dus 
niet in het zicht liggen. Tot slot: 
Ziet u de daders? Ziet u verdach-
te omstandigheden? Bel direct het 
alarmnummer (112). Onthoud het 
signalement van de daders en dat 
van hun eventuele voertuig. Noteer 
merk, kleur en kenteken van de au-
to. Kijk waar de daders of verdach-
te personen naartoe vluchten. Doe 
altijd aangifte van inbraak of dief-
stal als u slachtoffer van inbraak of 
diefstal uit uw woning bent. Bel de 
politie voor nadere informatie of ga 
langs bij het bureau aan de Dreef 
in de Hornmeer.

Vanuit Aalsmeer snel naar snelweg
Nieuwe oprit naar A9 via 
fly-over bereikbaar
Aalsmeer - Vanaf vandaag, don-
derdag 18 juli, sinds 05.00 uur is de 
nieuwe extra oprit naar de A9 rich-
ting Utrecht bij Schiphol-Oost open-
gesteld voor al het autoverkeer. Van-
af dat moment is de hele noordelij-
ke route van de nieuwe N201 voor al 
het verkeer volledig in gebruik.

Via de Fokkerweg
Om gebruik te kunnen maken van 
de nieuwe, extra oprit naar de A9 
richting Utrecht, moet het autover-
keer over de fly-over bij Schiphol-
Oost rijden. Alleen verkeer dat over 
de Fokkerweg richting de A9 rijdt, 
kan over de fly-over rijden en zo 
zonder te stoppen rechtsaf slaan de 
nieuwe oprit A9 op. Verkeer dat over 
de Bosrandbrug komt rijdt onder de 

fly-over door en wordt naar de al 
bestaande oprit van de A9 geleid. 
Ook het verkeer dat vanaf de Poort-
straat komt wordt naar de al be-
staande oprit van de A9 geleid. Ver-
keer vanaf de Brugstraat, kan alleen 
naar de Bosrandbrug rijden of over 
de Fokkerweg richting Oude Meer.
De opening van de afrit betekent 
dat het verkeer vanuit Aalsmeer, 
Uithoorn en Schiphol-Rijk vlot en 
ongehinderd naar de A9 kan rijden. 

Voor meer informatie kijk op www.
n201.info, onder ‘Aansluiting A9/
werk in uitvoering’. Bij vragen over 
werkzaamheden kan gebeld wor-
den met het provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen via 0800 
- 0200 600 (gratis).

Op de Van Cleeffkade staat met borden aangegeven dat de N201 dicht is. Na 
de eerste aankondiging toch doorrijden is de tip, want bij het volgende bord 
staat dat het gaat om het gedeelte van de provinciale weg bij Mijdrecht dat 
wegens werkzaamheden afgesloten is. Verwarrend? Welnee, in Aalsmeer heet 
de N201 toch sinds enkele maanden N196. 

Groot onderhoud N201 tussen 
Amstelhoek en Vinkeveen
Streek - Deze zomer vindt groot on-
derhoud plaats aan de N201 tussen 
Amstelhoek (Tienboerenweg) en 
Vinkeveen (Herenweg) in opdracht 
van de provincie Utrecht. Sinds af-
gelopen vrijdag 12 juli werkt de aan-
nemer 7 dagen per week en 24 uur 
per dag om de hinder voor het ver-
keer zo kort mogelijk te laten zijn. 

Het groot onderhoud duurt tot 2 
september en betreft het vervangen 
van de deklaag, inclusief een ge-
deelte van de onderliggende con-
structie. Groot onderhoud aan de 
provinciale wegen vindt periodiek 
plaats en is noodzakelijk voor de 
verkeersveiligheid en het wegcom-
fort. De werkzaamheden vinden ge-
faseerd plaats waarbij steeds een 
ander weggedeelte op de schop 
gaat en wordt afgesloten om het 
werk te kunnen uitvoeren. In de eer-
ste fase, tot 22 juli, werkt de aanne-

mer op het wegvak tussen de He-
renweg en de N212 en op het kruis-
punt N201-N212. Wegvak en kruis-
punt zijn afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Verkeer van en naar Waver-
veen wordt door verkeersregelaars 
naar de bestemming geleid. Een 
kaartje met de locatie van de weg-
afsluiting en de omleidingsroutes is 
te vinden op www.provincie-utrecht.
nl/n201. Data en locaties van de 
volgende fasen zijn ook te vinden 
op de website.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt 
dat weersomstandigheden er-
toe kunnen leiden dat de planning 
noodgedwongen wat naar achteren 
schuift. Bijvoorbeeld als er lang ach-
ter elkaar veel regen valt. Asfalteren 
en markering aanbrengen is dan 
niet verstandig omdat het resultaat 
van slechte kwaliteit zal zijn.

“Tijd om aan de slag te gaan”
Officiële start eerste fase 
Masterplan Schiphol
Streek - Op donderdag 11 juli heeft 
Wilma Mansveld, staatssecreta-
ris van Infrastructuur en Milieu, het 
officiële startsein gegeven voor de 
bouwactiviteiten van de eerste fa-
se van het Masterplan Amsterdam 
Airport Schiphol. De staatssecreta-
ris deed dit samen met Jos Nijhuis, 
President & CEO Schiphol Group en 
Pieter Elbers, Managing Director 
KLM. De eerste fase van het Mas-
terplan behelst de overgang naar de 
realisatie van een centrale security 
in de gehele terminal en de bouw 
van een nieuwe pier aan de zuid-
kant van de terminal. Ook wordt de 
komende jaren uitbreiding en ver-
nieuwing gerealiseerd van het hui-
dige securityfilter in Vertrekhal 1 en 
van de Lounges 1 en 2. “We willen 
de reiziger reisgemak blijven bieden 
en de luchtvaartmaatschappijen een 
efficiënt reisproces blijven garande-
ren. Dat kán niet zonder investerin-
gen in de kwaliteit en capaciteit van 
de luchthaven. Verstandige inves-
teringen waarmee we ervoor zor-
gen dat Schiphol Europe’s Prefer-
red Airport kan blijven. We moe-
ten over grenzen heen blijven den-
ken. Als ik zie wat onze concurren-
ten doen, in Turkije, in de Golfstaten, 
en aan de overkant van het Kanaal, 
op Heathrow, dan is het tijd dat we 
ook hier aan de slag gaan. Zonder 
overbodige poespas en blingbling, 
maar wèl met duurzame kwaliteit“, 
aldus Jos Nijhuis. Staatssecretaris 
Mansveld: ‘’Het uitgebreide netwerk 
op Schiphol maakt van ons kleine 
landje een wereldspeler en dit wil-
len we zo houden. Investeren in de 
luchthaven is dus belangrijk om ook 
in de toekomst mee te kunnen blij-
ven doen. Na de verbouwing heb-
ben we straks een luchthaven met 
meer ruimte en nog meer positieve 
impact op onze economie.” Pieter El-
bers: “Het is een bijzonder moment 
voor Schiphol en KLM, maar vooral 
voor onze passagiers. Het reizen via 
Schiphol wordt in de toekomst nog 
makkelijker, comfortabeler en snel-
ler. Het Masterplan is het resultaat 
van een goede operationele samen-
werking tussen Schiphol en KLM in 
het belang van onze passagiers. Dit 

zijn werkzaamheden die een con-
crete bijdrage leveren aan een ro-
buust en concurrerend netwerk via 
een hoogwaardige mainport gericht 
op de toekomst, voor onze lokale 
maar zeker ook voor de transferpas-
sagiers.” Voor de realisatie van cen-
trale security in de gehele terminal 
zijn de voorbereidende werkzaam-
heden inmiddels begonnen. Medio 
2015 zijn deze werkzaamheden af-
gerond.

In plaats van de controles aan de 
gate komen er op vijf locaties cen-
trale security doorgangen: drie in de 
vertrekhallen en twee voor transfer-
passagiers. Amsterdam Airport gaat 
centrale security in de gehele ter-
minal invoeren om het reis- en ver-
blijfcomfort voor reizigers en de ef-
ficiency te vergroten en de wachttij-
den bij de gates te verkorten. Lucht-
vaartmaatschappijen zijn, doordat 
er geen securitycontroles meer bij 
de gate plaatsvinden, beter in staat 
de vliegtuigen volgens schema te 
laten vertrekken. De overgang naar 
centrale security maakt het in de 
toekomst eveneens eenvoudiger om 
te kunnen blijven voldoen aan Euro-
pese wet- en regelgeving. Het hui-
dige (centrale) securityfilter in Ver-
trekhal 1 krijgt een ruimere opzet en 
een nieuwe inrichting, met veel aan-
dacht voor ambiance en gebruiks-
comfort. Ook wordt de oppervlak-
te van het securityfilter groter. Door 
deze aanpassingen krijgt een aan-
tal winkels in Lounge 1 een ande-
re locatie. De werkzaamheden hier-
voor zijn dit voorjaar gestart en wor-
den medio 2014 afgerond.

Nieuwe pier en Lounge 2
Om de capaciteit van Schiphol uit 
te breiden, wordt de komende jaren 
aan de zuidkant van de terminal een 
korte pier gebouwd. Deze pier biedt 
plaats aan acht vliegtuigen en heeft 
een capaciteit voor ongeveer drie 
miljoen reizigers per jaar. De bouw 
van de pier start in 2015 en deze 
wordt, naar verwachting, in 2016 in 
gebruik genomen. De vernieuwing 
van Lounge 2 wordt in 2014 gestart .

Zijtak van de Amazone...
Aalsmeer - “Bloembakken aan de 
lantaarnpalen in Aalsmeer. Het is 
toch een dorp van bloemen. Op bij-
gesloten foto echter een sloot aan 
het Kompasplein en de Spiegel-
straat in Kudelstaart. Dit heeft veel 

weg van een zijtak van de Amazone, 
maar dan nog erger... Als er geen 
geld is voor onderhoud, gooi dan de 
boel dicht. Dit is geen gezicht!”, al-
dus C. Peters, Bilderdammerweg 
80 in Kudelstaart: cor.p@hetnetlnl.

PACT: Uitdagingen schreeuwen 
om sociale vernieuwing 
Aalsmeer - Zaterdag kwamen de 
leden van PACT, de progressieve 
politieke partij in Aalsmeer, bij el-
kaar voor de traditionele Midzomer 
PACT-dag. De middag stond hele-
maal in het teken van de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 2014, 
waarvoor ook bij PACT de voorbe-
reidingen in volle gang zijn. 

Aan het water, in het zonnetje, 
werd onder het genot van een koud 
drankje vooruitgeblikt op de uitda-
gingen op sociaal gebied die ook op 
de Aalsmeerse gemeenschap afko-

men. “Die uitdagingen schreeuwen 
om sociale vernieuwing”, vinden de 
PACT-leden. “Daar moeten we aan 
werken ten behoeve van een sa-
menleving waarin iedereen actief 
meedoet. In de veranderende we-
reld zullen wij ons sterk blijven ma-
ken voor de zwakkeren, die zorg no-
dig hebben. Ook zorg voor de na-
tuur en milieu houden we hoog in 
het vaandel.” PACT staat voor Pro-
gressieve Aalsmeerse Combina-
tie Tweeduizend en is het lokale sa-
menwerkingsverband van Partij van 
de Arbeid, D66 en GroenLinks.

Energiebesparing door Schiphol
LED-verlichting langs de 
start- en landingsbanen
Schiphol - Amsterdam Airport 
Schiphol gaat de komende jaren 
alle borden langs de start- en lan-
dingsbanen vervangen door nieu-
we exemplaren met LED verlich-
ting. De borden, nu nog verlicht met 
halogeenlampen, staan opgesteld 
in het landingsterrein en geven pi-
loten informatie over locaties, rou-
tes, baannummers en verkeersre-
gels. De vervanging van de huidige 
bord levert een energiebesparing op 
van 70 procent. In totaal worden de 
komende jaren duizend borden in 
het landingsterrein vervangen. De 
borden langs de Zwanenburgbaan 
(100) zijn inmiddels vervangen. De 
komende jaren volgen borden langs 
de andere banen. Het vervangen 
van de borden wordt gedaan tijdens 
de periode dat een baan voor enke-

le weken buiten gebruik is vanwe-
ge groot onderhoud. De borden - 
één meter hoog en vier tot vijf me-
ter breed - zijn, conform de veilig-
heidsvoorschriften, continu verlicht. 
Tot nu toe gebeurde dat met halo-
geenlampen, die ongeveer een jaar 
mee gaan. LED-lampen hebben een 
levensduur van circa tien jaar en het 
stroomgebruik is 70 procent lager 
dan met halogeenverlichting.
 
Hergebruik oude borden
Het materiaal van de oude borden 
wordt zoveel mogelijk hergebruikt. 
Zo worden elektrische schakelaars 
eruit gehaald, zo nodig gereviseerd 
en opnieuw gebruikt. Bruikbare ma-
terialen (zoals kunststof, aluminium 
en koper) worden gescheiden en 
hergebruikt.

Welkom: Fietser als gast in Zijdstraat
Voetgangers en fietsers blijven tot 
elkaar veroordeelt door een geza-
menlijk gebruik van de Zijdstraat. 
Ondanks dat het burgerinitia-
tief op eerste gezicht mislukt lijkt, 
kunnen we toch tevreden zijn als 
voetganger met dit resultaat. Im-
mers de fietsers worden nu via be-
bording en flyers, in de Zijdstraat 
als gast bestempeld, en zoals goe-
de gasten het betaamt, behoren ze 
zich aan te passen aan de hoofd-
gebruiker: De voetganger. Er is 
veel gezegd, geschreven en ge-
praat in de afgelopen tijd over het 
probleem in de Zijdstraat. Ieder-
een heeft er zo zijn eigen zienswij-

ze en oplossing op, maar het be-
langrijkste is en was, dat er over is 
gesproken en nagedacht. Als initi-
atiefnemer kan ik me vinden in de 
ingeslagen weg. Ik hoop dan ook, 
dat door deze nieuwe reeks van 
maatregelen, de Zijdstraat voor 
iedereen een veilige en gezellige 
plek wordt om te winkelen. Van-
af deze plek wil ik iedereen be-
danken voor zijn of haar inzet tij-
dens dit burgerinitiatief. Het was 
de moeite waard!

Gerard Zelen, 
Marsstraat 8, Aalsmeer
zelen@ggschilders.nl 

ingezonden

Trouwen bij de 
burgemeester
Aalsmeer - Mevrouw Jobke 
Vonk-Vedder is benoemd tot bui-

tengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand van Aalsmeer. 
Deze benoeming geldt geduren-
de de termijn dat zij burgemees-
ter van Aalsmeer is. In het overleg 
van het college op 9 juli is dit be-
sluit genomen. 
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Open water zwemmen
Deelname Arjan, Annette 
en Margriet aan Lektocht
Aalsmeer - Zondag 14 juli stond 
de 17e Lektocht op het programma . 
De open water zwemmers starten in 
Beusichem en zwemmen dan 6 kilo-
meter stroomafwaarts naar Culem-
borg. Dit jaar stond er niet heel veel 
stroming, maar genoeg om er toch 
een mooie wedstrijd van te maken. 
Het deelnemersveld was zo groot dit 
jaar dat er in twee groepen gestart 
moest worden. Eerst de heren, ge-
volgd door de dames. Elke deelne-
mer moet zijn of haar spullen in een 
grote zak opbergen waar een num-
mer op staat. Vervolgens gingen al-
le heren en dames in badkleding de 
veerpont op. Men stapte over de re-
ling en zodra de boot op het mid-
den van de Lek lag, sprongen alle 
87 heren er in. Vervolgens moet er 
snel voor gezorgd worden dat het 
touw vast gegrepen wordt voor-
dat de zwemmers met de stroming 
weggevoerd worden. Na het start-
signaal van de heren sprongen ook 

meteen de 69 dames te water. En 
daar gingen ze vlak startend na el-
kaar een prachtig gezicht. Met een 
watertemperatuur van 20,5 graden 
ging het spektakel los. Voor de fa-
milieleden de taak om zo snel mo-
gelijk naar Culemborg te geraken. In 
Culemborg was het een drukte van 
belang met de jaarlijks terug keren-
de braderie. Na 58 minuten kwam 
de eerste zwemmer er al aan. Over-
al vaarden bootjes van de reddings-
brigade. 
Namens Oceanus lagen Arjan, An-
nette en Margreet in het water. Ar-
jan zwom deze race voor de eerste 
keer en volbracht hem in 1.09.51,03 
en werd hiermee 20e. Annette 
zwom deze race voor de vijfde of 
zesde keer en wist hem in de snel-
le tijd van 1.12.22,44 te finishen en 
werd hiermee 23e. Margreet eis-
te de 42e plaats op in een tijd van 
1.22.15,41. Op naar het volgende 
zwemweekend.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Winst Hans Kluinhaar & Dochter en 
Comb. van Leeuwen & van Grieken 
Aalsmeer - Vrijdagmiddag om 
12.15 uur werden de duiven voor de 
marathonvlucht vanuit het Franse 
Tarbes gelost, en dat werd een loei-
zware vlucht. De duiven voor derge-
lijke vluchten zijn vergelijkbaar met 

marathonlopers in de atletiek en 
worden speciaal voor deze vluch-
ten klaargemaakt. Het was de 309 
van Hans Kluinhaar & Dochter uit 
Aalsmeer die als eerste arriveerde 
en de 1064,436 kilometer met een 

‘De weeskinderen van Timau’ 
zijn super blij met giften!
Kudelstaart - Vorige week donder-
dagavond was er een select gezel-
schap bijeengekomen achterin café 
de Bolle Pouw in De Kwakel. Sabi-
ne van Eijk, geboren en getogen in 
het dorp en inmiddels al weer ruim 
zes jaar woonachtig in Kenia, gaf 
een presentatie over ‘haar’ wees-
kindjes in haar woonplaats Timau. 
Zij vertelt onder andere hoe het zo 
gekomen is dat ze zich met hart en 
ziel inzet voor dit goede doel en ook 
hoe zij sponsors zoekt en, gelukkig, 
ook vindt: “Begin 2006 werd mijn 

vriend uitgezonden door zijn bedrijf 
naar Kenia. Ik en onze twee kind-
jes van toen zeven weken en zeven-
tien maanden oud verhuisden uiter-
aard mee. We zijn terecht gekomen 
in het plaatsje Timau in het hart van 
Kenia. Ik wilde graag fulltime moe-
deren, maar aangezien ik een doe-
ner ben, ben ik toch op zoek gegaan 
naar iets om om handen te heb-
ben en om iets te betekenen voor 
de kansarme mensen in Afrika. Zo 
kwam ik terecht bij het St. Stevens’s 
weeshuis in onze woonplaats waar 

zesentwintig kinderen wonen waar-
van de ouders meestal zijn overle-
den aan aids. De oprichtster van het 
weeshuis, Mama Mwiti, geeft lief-
de en verzorging aan de kinderen, 
want dat is de eerste prioriteit, maar 
ik zag ook dat hulp van buitenaf erg 
hard nodig kon zijn. Daarom heb ik 
vrienden en familie in Nederland 
gevraagd om donaties op te sturen, 
zodat we met kerst een feest voor 
de kinderen zouden kunnen geven. 
Ik begon zogezegd als het ‘kerst-
vrouwtje’, maar ik merkte, door po-
sitieve reacties uit Nederland, dat 
ik het groter aan zou kunnen pak-
ken en de kinderen ook op langere 

termijn zou kunnen helpen.” Sabine 
richtte een heuse stichting op: ‘De 
weeskinderen van Timau’. In 2008 
kon er een stuk land aangeschaft 
worden waar groente op wordt ge-
teeld. Het is vooral belangrijk dat de 
weeskinderen ook in hun eigen le-
vensbehoefte kunnen voorzien. Al-
les wat op dat land verbouwd wordt, 
is voor eigen gebruik en wat er over 
is wordt verkocht. Inzamelingen in 
De Kwakel, alsook in Kudelstaart, 
waar Sabine en haar vriend Dick 
ook gewoond hebben, werpen haar 
vruchten af. Sabine vertelt dat zij 
voor de donaties meestal een pas-
sende bestemming zoekt. Zo zijn er 
uit een gift van de kerk in Aalsmeer 
kerkstoelen gekocht, wat een boer 
geschonken heeft is bij het wees-
huis een koe gekomen en van een 
bijdrage van een sportvereniging in 
Kudelstaart zijn sporttenues aange-
schaft.
De enthousiaste Sabine raakt niet 
uitgepraat over de prachtige stich-
ting en is blij met alle hulp die zij 
krijgt. “Wat onze stichting zo bijzon-
der maakt,” vervolgt ze haar ver-
haal “is dat al het geld dat je geeft 
ook daadwerkelijk te traceren is. Ik 
geef je precies aan waar het aan 
besteed wordt en houd je daarvan 
op de hoogte. Hoe anders is dat 
als je geld geeft aan een grote or-
ganisatie? Ik zeg niet dat daar ver-
keerde dingen mee gedaan wor-
den hoor, maar er verdwijnt toch 
meer dan dat er daadwerkelijk be-
steed wordt.” Eind vorig jaar heeft zij 
via vrienden te horen gekregen dat 
TeamTimmerman het weeshuis wil 
sponsoren. Vandaar dat, bijna, al-
le leden van het sportieve team uit 
Kudelstaart bij de presentatie aan-
wezig zijn. TeamTimmerman is op-
gericht in 2010 en bestaat uit vijf-
entwintig fietsers en joggers. Op-
richter Ivo Peters is even aan het 
woord: “Wij fietsten/joggden twee 
maal de Alpe d’Huez voor een an-
der goed doel, maar hebben dit jaar 
stichting ‘de weeskinderen van Ti-
mau’ gekozen. Met de opbrengst 

Sabine van Eijk, met donker lang haar en een wit shirt aan, omringd door
leden van TeamTimmerman.

willen we graag dat deze kinderen 
een gelukkig leven krijgen en dat 
er schoolkosten uit betaald wor-
den. Tijdens de Koninginnedag-
markt in Aalsmeer heeft het team 
met gedoneerde spullen al duizend 
euro opgehaald. Er werden arm-
bandjes verkocht, gemaakt in Ke-
nia, en rozen, uit Kenia. Je kon te-
vens fietsen voor cadeaubonnen 
voor een Kudelstaartse fietsenwin-
kel.” Op 31 augustus gaat het team 
de Franse berg op. Sommigen maar 
één keer, anderen meerdere keren. 
Alle donaties zijn uiteraard welkom. 
Op www.teamtimmerman.nl leest u 
hoe u hen kunt steunen. Er wordt in 
samenwerking met ‘Aalsmeer fietst’ 
tevens nog een fietstocht georgani-
seerd. Deze vindt plaats op 29 sep-
tember. 

Betere toekomst 
Sabine van Eijk laat aan het eind van 
de presentatie nog een filmpje zien 
van het weeshuis in Timau waar-
op kinderen dansen en zingen. De 
strekking van de tekst is verdrie-
tig, het gezang juist vrolijk. “Dansen 

gemiddelde snelheid van 783,344 
meter per minuut wist te overbrug-
gen. Jan van Dijk werd tweede en H. 
Spaargaren derde. Zaterdag ston-
den nog twee vluchten op het pro-
gramma, een Midfondvlucht vanuit 
het Franse Soissons en een jonge 
duivenvlucht vanuit het Belgische 
Grimbergen. Het was de 977 van 
Comb. van Leeuwen & van Grieken 
die met 1192,003 meter per minuut 
huiswaarts keerde en de vlucht van-
uit Soissons winnend afsloot. Later 
zou blijken dat het de tweede snel-
ste duif van de Afdeling (provincie) 
Noord Holland was. Cees van Vliet 
werd tweede en Gerard en Lies v.d. 
Bergen derde. 

De jonge duivenvlucht vanuit Grim-
bergen werd een prooi voor Ge-
rard en Lies v.d. Bergen. D. Baars 
werd tweede en Piet v.d. Meiden 
derde. Wederom was er een heel 
mooie uitslagen voor de Jeugdle-
den Tim Rewijk uit De Kwakel, hij 
werd vijfde, en Danny van Leeuwen 
uit Rijsenhout. Ze lieten menig se-
niorenlid verslagen achter zich. Tar-
bes 14 duiven en 5 deelnemers: 1. 
J. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 2. 
J.A. van Dijk Aalsmeer, 3. H. Spaar-
garen Aalsmeer, 4. P. v.d. Meijden 

Aalsmeerderbrug en 5. S. Vonk 
Aalsmeer. Soissons 210 duiven en 
16 deelnemers: 1. Comb. v. Leeuwen 
& v. Grieken Aalsmeer, 2. C. van Vliet 
Kudelstaart, 3. Gerard & Lies v.d. 
Bergen Kudelstaart, 4. Comb. van 
Ackooy Hoofddorp, 5. J.H. van Du-
ren Amstelveen, 6. A.J. van Belzen 
Kudelstaart, 7. D. Baars Kudelstaart, 
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 
9. J.A. van Dijk Aalsmeer, 10. A. v.d. 
Wie Aalsmeer, 11. W. Wijfje De Kwa-
kel, 12. S. Vonk Aalsmeer, 13. H. 
Spaargaren Aalsmeer, 14. J. Kluin-
haar & Dochter Aalsmeer. Grimber-
gen 474 duiven en 18 deelnemers: 
1. Gerard en Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart, 2. D. Baars Kudelstaart, 
3. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer, 5. Tim Rewijk De Kwakel, 
6. Comb. van Ackooy Hoofddorp, 7. 
Danny van Leeuwen (jeugdlid) Rij-
senhout, 8. W. Wijfje De Kwakel, 9. 
J.H. van Duren Amstelveen, 10. J. 
Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 11. 
E. Wiersma Amstelveen, 12. A. v.d. 
Wie Aalsmeer, 13. P.E. Spook Am-
stelveen, 14. A.J. van Belzen Ku-
delstaart, 15. J.A. van Dijk Aalsmeer, 
16. H. Spaargaren Aalsmeer, 17. M. 
de Block Aalsmeer, 18. J. Vijfhuizen 
De Kwakel.0

Binding: Groeten vanuit Texel
Aalsmeer - “Hier een berichtje van 
de Binding kampgangers vanuit het 
zonovergoten Texel. We zitten hier in 
een ontzettend knus kamphuis, cre-
atief gesitueerd tussen de meeu-
wen en schapen. Zaterdagmiddag 
zijn we op het strand geweest en 
bij terugkomst werd door de hoofd-
leiding het kampthema gepresen-
teerd. Dit jaar is dat ‘Toen, nu, later’. 

Zondag zijn we onder leiding van 
Passie maar één keer fout gefietst 
richting de Slufter. Aldaar werd er 
(al dan niet vrijwillig) gezwommen, 
een raar blokkenspel gespeeld en 
paaltjesvoetbal geoefend. Daar-
na mochten we een terrasje pak-
ken, maar helaas was de leiding niet 
te overtuigen dat daar ook een ijs-
koud biertje bij hoorde. Via een toe-
ristische route arriveerden we bij 
ons pittoreske huisje en konden 
we aan de maaltijd. Het avondpro-
gramma was er één uit den ouden 
doos, verzorgd door grootmoeder. 

Na een chill-out sessie gingen we 
toneelstukjes doen, waarna de huis-
bar even open ging. Maandag had-
den we een Challenge Day met zo-
wel doldwaze als serieuze onderde-
len. Dit duurde de hele dag en na 
wederom een heerlijke maaltijd gin-
gen we een avond wandeling doen 
in de duinen met als afsluiting een 
borrel in De Koog. Vandaag (dins-
dag) gaan we een Crazy 44 fiets-
speurtocht beleven en wat die gaat 
brengen is onbekend, maar de voor-
uitzichten zijn hilarisch. Op het pro-
gramma staat ook nog garnalen 
vissen, branding raften, een bon-
te dag en heel veel gekkigheid tus-
sendoor. De week gaat veels te snel 
en we moeten wel wat vroeg op ie-
dere dag. Het Texelkamp verwacht 
zaterdag rond 13.00 uur weer te-
rug te keren op het parkeerterrein 
aan de Dreef, alwaar dit nu al heer-
lijke kamp tot in de late uurtjes ge-
evalueerd zal worden. Groetjes van-
uit Texel.”

Zonovergoten tennistoernooi!
Aalsmeer - Traditioneel werd ook 
dit jaar het door de KNLTB erken-
de open toernooi van tennisvereni-
ging All Out vorige week gespeeld. 
De voorronden vonden plaats in het 
weekend van 6 en 7 juli. 
Ondanks de vakantieperiode schre-
ven 500 individuele spelers uit de 

regio zich in en moesten meer 
dan 50 inschrijvingen helaas wor-
den uitgeloot. De weergoden wa-
ren het toernooi dit jaar enorm goed 
gezind en alle 312 partijen konden 
op de buitenbanen van All Out wor-
den gespeeld! Het enkelspel werd 
voor het eerst ingedeeld op ‘actue-
le rating’, een nieuw systeem waar-
bij ook de resultaten van het lopen-
de jaar bepalen op welk niveau de 
betreffende speler in het toernooi 
wordt ingedeeld. Op zondag 12 ju-
li genoten honderden toeschouwers 
van 26 finales (17 mix/dubbel en 9 
enkel), varierend van speelsterkte 
8 tot en met speelsterkte 5. Eén en 
ander werd gecombineerd met een 
verkoelend drankje en een heerlijk 
barbecuehapje op het zonovergoten 
terras van All Out in de Sportlaan. 

Uitgebreid assortiment rozen!
Aalsmeer - Eindelijk is het warm en 
zonnig en de duizenden rozen van 
Belle Epoque hebben uitgekeken 
naar de zomer. Ze kunnen zich nu 
in volle bloei tonen. Afgelopen za-
terdag 13 juli was een extra feeste-
lijke dag voor de rozenkwekerij aan 
de Oosteinderweg 489. Na een lan-
ge, koude periode konden de deu-
ren van het Rosarium open om be-
zoekers de mogelijkheid te geven 
kennis te maken met het uitgebrei-
de assortiment rozen in vele kleu-
ren en met heerlijke geuren. Bij Bel-
le Epoque staan in de showtuinen 
rozenstruiken uit de zestiende eeuw 
gebroederlijk naast rozen uit de een-
entwintigste eeuw. Op het contai-
nerveld bij de kwekerij worden tal-
loze bloeiende rozen in pot te koop 
aangeboden. Wie afgelopen zater-
dag een bezoekje bracht, kreeg als 
extraatje koffie of thee en aan ver-

schillende specialisten mocht alles 
over rozen, hun verzorging, snoei-
en, etc. gevraagd worden. Nieuws-
gierig geworden? De showtuinen en 
het containerveld van Belle Epoque 
zijn van maandag tot en met zater-
dag gratis toegankelijk. Rozen aan-
kopen kan op weekdagen tussen 
9.00 en 16.00 uur. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

en zingen is hun enige uitlaatklep”, 
aldus Sabine en ze sluit af met de 
woorden “Het gaat naar omstandig-
heden goed met mijn zesentwintig 
weeskindjes. 
Er zijn inmiddels vijf nieuwe kinde-
ren bijgekomen in Timau en ik blijf 
me inzetten voor een betere toe-
komst voor hen allemaal. Ondanks 
dat ik niet iedereen bij naam en toe-
naam kan noemen, wil ik graag al-
le mensen bedanken die ons steu-
nen. Het maakt niet uit met hoeveel 
geld of spullen. De kindjes van mijn 
vriendin Mary-Jane (een van de 
teamleden van TeamTimmerman) 
hebben bijvoorbeeld vanmiddag 
cakejes gebakken en zijn ermee 
langs de deuren gegaan. Ook met 
die opbrengst doe ik wat mee. Ook 
de opbrengst van het benefiet-op-
treden van de band Alice Good dat 
afgelopen 8 juni plaatsvond gaat 
nuttig besteed worden. Werkelijk al-
le beetjes helpen! Alvast bedankt!” 
Info: www.stichtingkinderenvanti-
mau.nl 

Door Miranda Gommans

Actie viswinkel Smit en Bond
Jan Smit kinderfiets voor 
familie Böscher en Laura
Aalsmeer - Een leuke en geslaag-
de actie heeft de nieuwe viswinkel 
Smit en Bond in de Zijdstraat ge-
houden. Er waren twee unieke prij-
zen te winnen en deze wilden de 
klanten graag in hun bezit krijgen! 
Twee weken lang mochten klanten 
bij besteding van 8 euro of meer 
hun kassabon inleveren met uiter-
aard naam en telefoonnummer. Uit 
de grote stapel bonnetjes zijn na de 

actieweken twee winnaars getrok-
ken. 
De familie Böscher en Laura Rolle-
man zijn de gelukkige winnaars ge-
worden en zij zijn nu de eigenaar 
van een echte originele Jan Smit 
kinderfiets. Dat beide winnaars trots 
zijn op hun nieuwe bezit, behoeft 
geen betoog. Alleen maar stralende 
gezichten tijdens de uitreiking in de 
winkel in het centrum.
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Cactuslaan 23: Grote tuin met heel veel groen

Anjerhof: Vakantie in tuin

Rhijnlandsoord 12: Tuin met kleurige bloeiers

Beatrixstraat 50: Geen onkruid in de tuin!

Schoorsteen 58: Vijver middelpunt van de tuin

Veel bloeiers in de tuin!

Schweitzerstraat 60: Tuin in mediterraan sfeertje

Copernicusstraat 19: Tuin om trots op te zijn!

TT

Schweitzerstraat 60: Tuin in mediterraan sfeertjeSchweitzerstraat 60: Tuin in mediterraan sfeertje

Aalsmeer - De tuin van de familie 
Ubink in de Cactuslaan 23 is groot en 
ruim. Veel vaste planten, boompjes om 

in de schaduw te kunnen zitten en, in 
tegenstelling tot in vele andere tuinen, 
weinig tegels en juist heel veel gras. 

Heerlijk om te ravotten, te barbecuen 
en misschien zelfs wel groot genoeg om 
een potje te voetballen!

Aalsmeer - “Dit is onze kleine, maar 
gezellige tuin in de Anjerhof.  Onze va-
kantie vieren wij heerlijk in onze tuin, 

lekker barbecuen en genieten”, aldus 
Jan en Marilou van Grieken. En begrij-
pelijk, om de watertoren te zien, hoeft 

het echtpaar zelfs de tuin niet uit... De-
ze watertoren heeft Jan overigen zelf 
gemaakt!

Aalsmeer - Zowel veel vaste planten 
als kleurige zomerbloeiers fl euren de 
tuin op van de familie Holland aan Rhijn-
landsoord 12 in Kudelstaart. 

De boom zorgt bij heel veel warm-
te voor schaduw. Op de muur van de 
schuur zijn diverse decoraties gehangen, 
evenals een groot aantal beeldjes ge-

plaatst zijn. Vanaf het terras kan geno-
ten worden van al het moois dat de tuin 
biedt. 

Aalsmeer - Een foto van zijn keurig 
onderhouden tuin, stuurde Joop Bus-
nach uit de Beatrixstraat 50. Een tuin 

met veel vaste planten, een keurig ge-
knipte buxus rond de lantaarn, nog meer 
vormbomen, aangevuld met verschillen-

de potten met planten en zomerbloei-
ers. Op het terras is het hier bij mooi, zo-
mers weer heerlijk toeven!

Aalsmeer - De vijver is het middel-
punt in de tuin van André Knol in 
Schoorsteen 58. De vijver met wa-
terlelies wordt omringd door aller-

lei (bloeiende) planten. Verder veel 
potten met kleurige bloeiers en na-
tuurlijk een heerlijk hoekje met ter-
ras waar vast heel veel plaats geno-

men wordt. Als uiteraard eerst alle 
plantjes water hebben gehad en het 
pad aangeveegd is...

Aalsmeer - Een potkachel, een tuin-
tafel, vaste planten en diverse kleu-
rige zomerbloeiers: 

De tuin van Ingrid de Haan uit Ku-
delstaart. Het exacte adres is niet 
gemeld, dus gokken maar waar een 

schilderij van een waterval aan de 
schutting hangt...

Aalsmeer - Jaap en Olga Aaij zich te-
recht trots op hun tuin bij hun woning 
in de Schweitzerstraat 60 in Kudelstaart. 
Blikvangers op dit moment zijn de twee 
reusachtige rambierrozen en de clematis 
montana. 
Het echtpaar had mee willen doen aan de 

open tuinen dagen, maar was op dat mo-
ment op vakantie.  Via de Nieuwe Meer-
bode geven Jaap en Olga inwoners alsnog 
een kijkje over de schutting. In de tuin 
zijn drie terrassen gemaakt, maar het stel 
zit hier niet veel. Te druk met de tuin, de 
kipjes, de vogelwaterbakken en met de 

zandafgraving, met de in de loop der ja-
ren verzamelde schepjes en steentjes, op 
peil houden, want hiermee vermaken de 
kleinzoons zich prima! 

De tuin heeft overigens een mediterraan 
sfeertje door alle blauwe tuinaccessoires. 

Aalsmeer - Maar liefst veertuin foto’s 
heeft Hans van Harskamp opgestuurd van 
zijn tuin in de Copernicusstraat 19 in Ku-
delstaart. Hij schrijft er bij: “Hierbij ont-

vangt u foto’s van mijn tuin, waar ik best 
trots op ben.” In alle hoeken wordt een 
kijkje gegeven en bijzondere details zijn 
apart op de foto gezet. Een prachtige tuin 

vol met zomerbloeiers en een heerlijk be-
schut terras, waar, als het kan, de donkere 
avond doorgebracht wordt bij kaarslicht. 
Terecht trots is Hans op zijn tuin!
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Run for Kika op 30 en 31 augustus 

Team Kudelstaart voor 
Kika zoekt sponsors
Aalsmeer - 95 Kilometer binnen 28 
uur wandelen tijdens de Run For Ki-
Ka op 30 en 31 augustus over on-
verharde paden op de Veluwe. Een 
geweldige en heftige uitdaging voor 
team Kudelstaart voor KiKa. Het 
loopteam bestaat uit Johan Stevens, 
Barry Fridsma, Remi Strijbis, Serena 
van der Maarl, Anneke Steenbeek. 
Onderweg zal het supportersteam 
dat bestaat uit Nick Fridsma, René 
van Aken de lopers om de 10 kilo-
meter opvangen met eten en drin-
ken. De afstand van de Run For KiKa 
is 95 kilometer en is niet voor niets 
gekozen. De doelstelling van KiKa is 
dat in het jaar 2025 maar liefst 95% 
(nu 75%) van alle kinderen met kin-
derkanker genezen zullen zijn. Het 
doel van Team Kudelstaart voor Ki-
Ka is om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen om een bijdrage te leve-
ren aan een toekomst zonder kin-
derkanker. Wilt u sponsor wor-
den? Ga naar de site www.runfor-

kika95.nl klikt ‘sponsor nu’ aan en 
selecteer team Kudelstaart voor Ki-
Ka. Het team loopt, u helpt en sa-
men wordt gezorgd dat kinderkan-
ker geen kans meer krijgt. Dank na-
mens alle kinderen die door uw bij-
drage een grotere kans hebben om 
te genezen en een betere kwaliteit 
van leven krijgen. 
Afgelopen zaterdagavond om 22.00 
uur is het loopteam door het sup-
portersteam gedropt in Burgervlot-
brug en hebben zij 60 kilometer ge-
lopen in 11,5 uur. Het tempo zat er 
in het begin goed in en na verloop 
van tijd zakte het tempo. De lopers 
kijken met een voldaan gevoel te-
rug op een succesvolle wandeling. 
En elk teamlid heeft ervaren wat 
zo’n lange tocht met je lijf doet. Op 
den duur heb je geen behoefte meer 
aan eten en drinken, terwijl dat juist 
heel belangrijk is. Wilt u op de hoog-
te blijven? Voeg Kudelstaart voor Ki-
Ka toe op facebook! 

Polderloop voor 25e keer
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 Kwa-
kel komen. Dit jaar wordt deze loop 
al weer voor de 25e keer gehouden 
en dit jubileum wordt op gepaste 
wijze gevierd. Alle deelnemers zul-
len na het volbrengen van de loop 
een blijvende herinnering ontvan-
gen. De verwachting is daarom dat 
er dit jaar veel deelnemers de weg 
zullen vinden naar de start van de 
polderloop op het feestterrein in de 
Kwakel. 
Dit jaar vindt de polderloop plaats 
op donderdag 1 augustus. Inschrij-
ven kan vanaf 18.30 uur en tot 10 
minuten voor aanvang van de af-
stand die wordt gelopen en vindt 

plaats in de tent van het feestco-
mité. Het programma is niet veran-
derd ten opzichte van voorgaande 
jaren en dat betekent dat om 19.00 
uur wordt gestart met de 1 kilome-
ter voor de kinderen tot en met 12 
jaar. Naast een mooie medaille krij-
gen alle kinderen na afloop allemaal 
een ijsje. Om 19.15 uur start de 4 ki-
lometer, voor alle leeftijden, en het 
hoofdnummer is zoals altijd 10 ki-
lometer die om 20.00 uur start. Op 
de 1 kilometer zijn drie bekers te 
verdienen voor meisjes en jongens 
tot en met 9 jaar en drie voor meis-
jes en jongens van 10 tot en met 12 
jaar. Op de 4 kilometer zijn er be-
kers voor de beste drie dames en 
heren en kunnen bij de 10 kilome-
ter de eerste tien dames en heren 
waardebonnen verdienen 

Atletiekvereniging Aalsmeer
Michiel en Nathalie zijn ‘t 
snelste tijdens de baanloop 
Aalsmeer - De 5 kilometer baan-
loop, die elke tweede woensdag van 
de maand wordt gehouden bij At-
letiek Vereniging Aalsmeer, trok af-
gelopen woensdag 10 juli weer 42 
belangstellende deelnemers. Het 
startschot klonk om 20.00 uur. Bij de 
heren was Michiel van Dijk in 17:23 
de snelste, gevolgd door Erik Ne-
german 17:23, Frans Woerden 17:48, 
Jan Pieter Baars 18:13, Dick Beers 
18:23, Tijn Krijgsman 19:54, Mi-
chel Vollebregt 20:08, Joris Kerkhof 
20:16, Toon Ligtenberg 20:26, Frans 
van ‘t Schip 20:29, Sander Dreier 
20:42, Henny Buijing 20:43, Joost 
van Stralen 20:53, Robbert van Sus-
teren 20:56, Theo Noij 20:57, Win-
fried Falk 20:57, Gerard Albers 21:00, 
Marco Fais 21:15, Henny Kooijman 
21:44, Arthur van Langen 21:49, 
Arnold van Varik 21:52, Rob Wien-
ke 21:54, Reinier van Oene 22:33, 
Arnold van Velthoven 22:57, Lau-

rence Meijer 23:16, Gregory ‘t Hoen 
23:25, Matthijs van der Pol 23:30, 
Fred den Hartog 23:38, Arnoud van 
Susteren 23:55, Hans Ligtenberg 
24:03, Peter Velthuis 24:40, Cock 
van der Pol 24:56 en Marijn Demar-
teau in 27:02 minuut. Bij de dames 
finishte Nathalie Klaassen in 19:14, 
gevolgd door Els Raap 22:02, Mir-
jam Colijn 23:18, Martina Falk 27:02, 
Elvira Maarse 27:59 en Laura van 
Wingerden in 29:53 minuut. Tevens 
was het woensdag mogelijk om 3 ki-
lometer hard te lopen. Dick van Rijn 
volbracht deze afstand in 11:32, ge-
volgd door Graeme ‘t Hoen 12:53 en 
Gerrit van der Steeg in 25:48 minuut. 
De volgende 5 kilometer baanloop 
bij AVA wordt gehouden op woens-
dag 14 augustus vanaf exact 20.00 
uur aan de Sportlaan 43a. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van de atletiekclub: www.
avaalsmeer.nl.

Nico wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma, 
er is ook gelegenheid voor rummi-
cub en hartenjagen. Op donderdag 
11 juli is het klaverjassen gewonnen 
door Nico Straathof met 5358 pun-
ten, gevolgd door Marry Akse met 
5038 punten en op drie is Riet Pot-
huizen geëindigd met 5025 punten. 
Bij het jokeren behaalde Marie van 
der Jagt met 146 punten de hoogste 
eer. De tweede plaats was voor Hen-
ny de Wit met 205 punten. Belang-
stelling voor deze gezellige middag? 
Iedere 55+er is van harte welkom. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Laatste afzwemfeesten van 
dit seizoen in De Waterlelie
Aalsmeer - De week van 28 juni tot 
en met 5 juli stond in zwembad De 
Waterlelie vooral in het teken van 
de laatste puntjes op de bekende 
i. In de zwemlessen werd alles nog 
uit de kast gehaald om de kinde-
ren met een goed resultaat op va-
kantie te sturen en de afzwemmers 
goed voorbereid naar het afzwem-
feest te laten gaan. Het spits werd 
afgebeten op vrijdag 28 juni door de 
snorkelaars. Er waren enkele kinde-
ren, die al op gingen voor het snor-
kelen-3 diploma. Ook op woensdag 
3 juli kwamen er snorkelaars met 
hun visite naar het zwembad om te 
laten zien dat ze alle basisonder-
delen van het snorkelen goed on-
der de knie hadden. In totaal heb-

ben 34 kinderen een snorkeldiplo-
ma of –oorkonde behaald. Zondag 
30 juni waren de schoolzwemmers 
aan de beurt om af te zwemmen. In 
twee groepen werden de kinderen 
getest voor het A-, B- of C-diploma. 
Gelukkig voldeed iedereen aan de 
gestelde eisen en konden de diplo-
ma’s vol trots in ontvangst genomen 
worden. Maandag 1 juli mochten 
de zwaardvis-kinderen laten zien 
wat ze konden. De zwaardvis-cur-
sus bestaat uit lessen, waarin nog 
twee nieuwe zwemtechnieken wor-
den aangeleerd, de vlinderslag en 
samengestelde rugslag. Daarnaast 
worden de diverse starts en keer-
punten aangeleerd en is er een on-
derdeel survivalzwemmen met kle-

ding. Een aantal kinderen ging al 
afzwemmen voor zwaardvis goud. 
Ook deze groep kinderen ging blij 
met hun welverdiende diploma naar 
huis. Naast ruim 850 kinderen, le-
ren ook zo’n 30 volwassenen in De 
Waterlelie de zwemkunst. Sommi-
gen moeten vanaf het begin alles 
leren, anderen hebben wel zwem-
vaardigheden, maar zijn bang om-
dat ze nooit meer gezwommen heb-
ben. Voor iedereen vanaf 12 jaar is 
er ruimte om te leren zwemmen in 
een van deze groepen. Ook dit jaar 
kond een aantal volwassenen trots 
met een zwemdiploma naar huis. In 
de baby- en peutergroepen werd op 
donderdag 4 en vrijdag 5 juli door 
een groep kinderen afgezwom-
men voor teddybeer brons, zilver of 
goud. Het was een waar spetterfes-
tijn met veel oma’s en opa’s op de 
kant en vooral veel trotse ouders 
met hun kindje in het water. En op 
vrijdag 5 juli stonden de laatste af-
zwemfeesten op het programma. Er 
werd afgezwommen door de kinde-
ren, die deelnemen aan de diverse 
lesgroepen in het zwembad. In to-
taal 58 kinderen voor A, 50 voor B 
en 30 voor diploma C zetten hun 
beste beentje voor. In een gezellige 
en ontspannen sfeer lieten zij zich 
van hun beste kant zien. Wat heer-
lijk dat iedereen met een zwemdi-
ploma naar huis kon. Het zwemsei-
zoen zit erop. Momenteel zwemmen 
nog zo’n 280 kinderen door tijdens 
de zomerlessen en het nieuwe sei-
zoen start weer op maandag 19 au-
gustus. 
Meer informatie over alle lessen, 
etc. in De Waterlelie is te vinden op: 
www.esa-aalsmeer.nl.

Wielerwedstrijd de Amstel
Vierde plaats Stijn Ruijter
Streek - Prima koersweer bij de 
Amstel op zondag 14 juli. Bij cate-
gorie 1-2 stonden 16 wielrenner-
tjes klaar voor de start. Mees van 
Smoorenburg en Youri Janzing wa-
ren namens UWTC aanwezig, maar 
ze hebben (nu) nog moeite om de 
kopgroep bij te houden. Youri werd 
veertiende en Mees eindigde op 
plaats vijftien. Bij categorie 5-6 Ian 
van den Berg en Stijn Ruijter aan 

start. Stijn probeerde diverse malen 
om weg te komen en kreeg meest-
al gelijk de Volendammer Lars Klugt 
achter zich aan. 
Hierdoor werd het peloton steeds 
kleiner en moest ook Ian lossen. In 
de eindsprint zat Stijn niet helemaal 
op de juiste plaats, maar kon hij 
toch nog naar de vierde plaats rij-
den. Ian werd negentiende. Bij ca-
tegorie 7-nieuwelingen alleen Bart 

de Veer van UWTC aanwezig. Twee 
renners wisten uit het peloton te 
ontsnappen. Bart kon goed mee-
komen in het peloton en reed naar 
plaats acht. 

Ronde van De Meern 
Zondag 14 juli hebben de UWTC 
renners Leen Blom en Guus Zan-
tingh deelgenomen aan de wie-
lerronde in De Meern bij de vete-
ranen 60+. Vanaf het startschot 
werd er volop gedemarreerd met in 
de hoofdrol de Kampioen van Ne-
derland Gijs Nederlof. Na 10 ron-
den wedstrijd wist Gijs Nederlof 
uit het peloton te ontsnappen en 
nam een voorsprong van 40 se-
conden. De wedstrijd werd gewon-
nen door Gijs Nederlof uit Kamerik 
voor John Tromp uit Kudelstaart. De 
sprint van het peloton voor de der-
de plaats werd overtuigend gewon-
nen door Guus Zantingh. Leen Blom 
behaalde een verdienstelijke twaalf-
de plaats in dit sterke rennersveld.

Tour de Junior
Vijf jeugdleden van UWTC gaan 
meedoen aan de Tour de Junior in 
Achterveld van 22 tot 27 juli. In deze 
internationale wielerweek voor 12 
tot 16 jarigen worden dagelijks één 
of meerdere wedstrijden gereden. 
Eric Looij (categorie 5), Stijn Ruijter 
(categorie 6), Menno van Capel (ca-
tegorie 7) en de nieuwelingen Je-
roen van Goor en Bart de Veer heb-
ben er zin in.

Zomerstop 
OVAK-soos 

Aalsmeer - Ook de OVAK gaat op 
vakantie. Deze maand juli komen de 
heren en dames niet meer bijeen 
voor een middagje kaarten. De eer-
ste soosmiddag in het nieuwe sei-
zoen is op woensdag 14 augustus. 
Als vanouds begint de kaartmiddag 
om 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het laatste 
‘potje’ klaverjassen op 10 juli is ge-
wonnen door Gerrit van der Geest 
met 5748 punten, gevolgd door Wim 
Spring in ‘t Veld met 5510 punten. 
Op drie is Tom Verlaan geëindigd 
met 5315 punten en op vier Annie 
Blauwhoff met 5305 punten.

Diploma voor 
Sam en Wesley 

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
mochten de twee kanjers Sam en 
Wesley in Het Oosterbad afzwem-
men voor hun A-diploma en daar-
na lekker met het zwemdiploma op 
zak op vakantie. 
Ook het logeerpartijtje afgelopen 
woensdagavond was een enorm 
succes: Vijftien kinderen bleven 
zwemmen, patat eten en slapen. 
Best spannend om in je favoriete 
zwembad te slapen (in het ‘scha-
penhok’) om na het wakker wor-
den meteen te mogen plonsen en 
een heerlijk ontbijt nuttigen op het 
terras.

Familie-estafette in Oosterbad
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
20 juli wordt er weer gestreden wie 
de snelste familie gaat worden tij-
dens de familie-estafette in Het 
Oosterbad. Een team bestaat uit vier 
zwemmers waarvan er drie uit de-
zelfde familie moeten komen; een 
‘vreemde’ mag worden geleend. Er 
wordt eerst 4 maal 25 meter vrije 
slag gezwommen en daarna 4 keer 
25 meter wisselslagestafette. De 
familie met de snelste tijd van de-
ze twee gemiddelden zal worden 
gehuldigd op het nieuwe erepodi-
um. Daarna zijn er weer de traditi-
onele zwemwedstrijden. Wie gaat er 

met eremetaal naar huis? Er wordt 
gestart om 14.00 uur en opgeven 
kan aan de kassa. Het belooft mooi 
weer te worden en dus ook een lek-
kere watertemperatuur. Iedereen 
mag meedoen. De kosten bedragen 
slechts 1 euro per persoon.
Op zaterdag 3 augustus wordt we-
derom de ijsbaan van Aalsmeer-
Oost in de rondte gezwommen. Wie 
dit liever doet op de plank, is even-
eens welkom, want suppen (stand 
up paddling) mag. Start vanaf Het 
Oosterbad aan de Mr Jac. Takka-
de 1. Voor al het actuele nieuws zie: 
www.hetoosterbad.nl.

Triatleten trotseren de loodzware 
Ironman Frankfurt
Kwalificatie Tonny Blom 
voor Ironman in Hawaii
Aalsmeer - Het Oceanus/Multi Tri-
athlon Team is vorig weekeinde zeer 
succesvol actief geweest in de Iron-
man van Frankfurt. De vier helden van 
het Aalsmeerse triatlonteam Carla van 
Rooijen, Frans van Heteren, Tonny Blom 
en Mariska Visser gingen naar Duits-
land met verschillende verwachtingen 
op de klassieke triatlonafstand (3,8 ki-
lometer zwemmen, 180 kilometer fiet-
sen en 42 kilometer lopen). Eén doel 
hadden ze alle vier in hun achterhoofd: 
kwalificeren voor de Ironman op Ha-
waii. Tonny Blom lukte het zich te kwa-
lificeren voor WK Ironman op Hawaii 
in oktober. De Haarlemmer was dol-
gelukkig met die prestatie. Het Ocea-
nus/Multi Triathlon Team was behalve 
met vier deelnemers ook met een grote 
supportersgroep afgereisd naar Frank-
furt. Diana Gorter uit Amstelveen had 
op de weg naar Duitsland op zaterdag 
nog meegedaan aan het NK halve tri-
atlon in Didam. Diana legde de afstand 
van 2 kilometer zwemmen, 80 kilome-
ter fietsen en 20 kilometer lopen onder 
zomerse omstandigheden af in 4:15:22 
uur. Vooral het fietsen was erg goed 
gegaan: ze zette de allersnelste fietstijd 
neer bij de vrouwen. Op het NK werd 
ze vierde overall en tweede in haar leef-
tijdscategorie Dames40. Na de prijsuit-
reiking kon ze met vermoeide benen 
in de auto richting Frankfurt om haar 
teamgenoten aan te moedigen. Omdat 
Tonny Blom vorig jaar in Frankfurt al bij 
de besten uit het water kwam, mocht 
hij nu bij de profs van start. Nu kwam 
hij als goede zwemmer ook weer voor-
aan uit het water, waarna hij aan het 

zware fietsonderdeel van 180 kilome-
ter kon beginnen. Onderweg kreeg hij 
nog pech aan zijn zadel, maar dat kon 
hij zonder al te veel tijdverlies oplossen. 
Tonny fietste solide en hield zo ook nog 
genoeg over voor de afsluitende mara-
thon, die hij in 3:29:02 liep. Die knap-
pe looptijd zorgde voor een heel mooi 
resultaat: na 9:41:59 kwam hij binnen 
in het volgepakte finishstadion. In zijn 
leeftijdscategorie Heren 45 was hij als 
18e gefinisht, wat hem dat felbegeer-
de startbewijs voor de Ironman Hawaii 
opleverde. Na een mislukte poging vo-
rig jaar om zich te kwalificeren in de-
zelfde wedstrijd was het hem gelukt. 
“Ik heb hem binnen”, reageerde hij dol-
gelukkig. Mariska Visser debuteerde in 
Frankfurt op de hele triatlonafstand. Ze 
maakte er een onvergetelijke kennis-
making met de Ironman, waarbij ze ook 
nog tijd had om zichtbaar te genieten 
van de wedstrijd. Het zwemmen had ze 
in het grote startveld voor haar doen al 
heel snel afgelegd. Op de fiets reed ze 
daarna ook lekker door. Tijdens het lo-
pen, haar favoriete onderdeel, deed 
ze het helemaal goed. Met een mara-
thontijd van 3:35:32 uur maakte ze haar 
eerste hele heel mooi af. Toen ze na 
10:48:48 uur over de finish kwam, kon 
ze ook breed uit lachen. En daar had ze 
ook alle reden toe. Carla van Rooijen uit 
Aalsmeer was met hoge verwachtingen 
bij de profs van start gegaan. De hitte 
maakte het voor haar een zware wed-
strijd, waardoor er niet uitkwam wat ze 
er vooraf gehoopt had. Desondanks fi-
nishte ze met haar met een sterk loop-
onderdeel haar hele triatlon in 10:04:19 

Tonny Blom tijdens het fietsonder-
deel. 

uur. Daarmee finishte ze bij de profs 
als 28e. Frans van Heteren was net iets 
eerder in 9:57:25 uur gefinisht. Bij de 
Aalsmeerder liep het niet zoals hij had 
gewenst. Hij had goed gezwommen 
en ook op de fiets ging het lang goed, 
maar naar het einde van het fietsen 
voelde hij zijn energie weglopen. Het 
looponderdeel in de hitte werd daarna 
erg zwaar. Hij wist toch de finish te be-
reiken, wat in een zware wedstrijd als 
een hele triatlon al een hele prestatie is. 

Wakeboard Clinic bij WSVA
Aalsmeer - De Waterskivereni-
ging Aalsmeer organiseert op za-
terdag 27 juli een wakeboard clinic 
van 10.00 tot 18.00 uur met Michael 
Nieuwerf. 
Michael behaalde onder andere de 
eerste plaats op het Nederlands 
kampioenschap Cablewakeboarden 
in de klasse junior man. Wil jij wa-

keboard les van een echte pro? Nu 
is je kans! Er is nog plek voor en-
kele wakeboarders. Stuur een mail 
naar info@wsva.nl of kom langs in 
het clubhuis op surfeiland Vrouwen-
troost aan de Kudelstaartseweg om 
je in te schrijven. Elke woensdag-
avond zijn vanaf 19.00 uur leden van 
WSVA aanwezig.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen, die zin heeft om te komen 
klaverjassen, is van harte welkom. 
‘Gezelligheid is troef’, is het motto 
van de Geluksvogels. 

Het kaarten begint om 20.00 uur. Op 
10 juli is het klaverjassen gewon-
nen door Ria van der Laan met 5281 
punten, op twee Bert van der Jagt 
met 5132 punten en op drie is Ria 
van Oostwaard geëindigd met 4869 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Bert Buijs met 4013 punten.

Midgetgolfbaan 
dicht en open

Aalsmeer - Op zaterdag 20 juli is 
de midgetgolfbaan in de Hornmeer 
de gehele dag gesloten voor recre-
antenspelers. 
De vereniging organiseert dan haar 
12 uurs koppeltoernooi. Voor leden 
van de Nederlandse Bond. Om 10 
uur is de aftrap. Er staan acht omlo-
pen op het programma. Na de zes-
de ronde wordt er door de vereni-
ging een maaltijd voor de deelne-
mers aangeboden. 
Vorig jaar kon dit toernooi helaas 
geen doorgang vinden wegens het 
slechte weer. Dit jaar zal het weer 
hopelijk geen roet in het eten gooi-
ren. Zondag 21 juli is de baan in de 
Beethovenstraat uiteraard weer ge-
woon open.
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