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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

2
E

1
Zijdstraat 61, Aalsmeer 
Telefoon: 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Big L. Maak je keuze.

vrijdag 25 en zaterdag 26 juli

Openingstijden: 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag 
van 10 - 18.00 uur. 
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur. 

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall  Mall  
Only  Tommy Hilfiger  Cars  Esprit  Vila

IEDERE MAANDAG OPEN!

FINAL
SALE

korting
70%tot

OP ARTIkELEN VOORZIEN 
VAN EEN AkTIEkAARTjEL.A. Bekkers

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Geldpot De Bovenlanden is leeg
Vandalisme nekt recreatie-
steunpunt in Oost
Aalsmeer - Het zit stichting De Bo-
venlanden niet mee wat betreft het 
recreatie-steunpunt in Oost, aan de 
Mr. Jac. Takkade en de Ringvaart. 
Het terrein is zeer regelmatig het 
mikpunt van vandalisme en de kos-
ten voor deze herstelwerkzaamhe-
den kan de stichting niet meer op-
brengen. “Het is gewoon niet meer 
mogelijk de duizenden euro’s scha-
de op te brengen. Wij gaan ons be-
perken tot het allernoodzakelijkste 
onderhoud, zoals gras maaien en 
vuil ruimen. De geldpot voor de re-
creatie is leeg”, aldus het bestuur. 

In het voorjaar hebben vrijwilligers 
het steunpunt, een geliefde plek bij 
wandelaars, fietsers en watertoeris-
ten, weer gebruiksklaar gemaakt. 
Eind april lag het terrein er keu-
rig bij, maar helaas niet voor lang. 
In mei moest het bestuur constate-
ren dat liefst 22 hekken van de af-

rastering gestolen waren en inmid-
dels zijn ook de palen van de hek-
ken ontvreemd. In juli hebben van-
dalen een bezoek gebracht aan het 
recreatie-terrein. Eén picknick tafel 
is gesloopt. Van de totaal zeven ta-
fels die bij de inrichting in 2002 zijn 
geplaatst, zijn er nog drie bruikbare 
exemplaren over. Lange tijd heeft de 
stichting gehoopt dat de daders in 
de kraag gegrepen zouden worden, 
maar vooralsnog zijn geen aanhou-
dingen verricht. “Op zo’n druk be-
zocht terreintje moet toch vroeg of 
laat iemand wel eens wat gezien 
hebben, maar nee”, vervolgt het be-
stuur. “Zo langzamerhand gaat bij 
ons het licht uit. Er wordt nu niets 
meer hersteld of vernieuwd. Het be-
perkte onderhoud kunnen we nog 
een paar jaar volhouden, maar dan 
moeten we het helaas opgeven.” 
Dat vandalisme de nekslag is voor 
het steunpunt gaat het bestuur wel 

aan het hart. “Jammer, we waren vol 
goede moed en het was voor veel 
recreanten een gewild plekje. Wel-
licht kan de gemeente deze typische 
taak van de overheid van ons over-
nemen. Wij hebben ons in ieder ge-
val aan dit deel van onze doelstelling 
vertild.” De vrijwilligers van stichting 
De Bovenlanden gaan hun energie 
weer steken in de hoofddoelstelling, 
zoals de aankoop, inrichting en be-
heer van natuurpercelen en behoud 
van de seringenakkers.

Prima wind voor surfers!
Aalsmeer - Hoge golven en wind, 
ideaal voor windsurfers! Afgelo-
pen zaterdag 19 juli was zo’n dag 
en op de Westeinderplassen was 
een groot aantal kleurige zeilen te 
zien. Voor de beginnende surfer was 
de harde wind wellicht te hoog ge-
grepen, maar de geoefende surfers 
wisten hoge snelheden te halen en 
genoten volop van hun sport. Surfen 
iets voor jou? 

De Aalsmeerse Windsurfclub orga-
niseert regelmatig clinics, lessen en 
evenementen voor de jeugd en haar 
leden. De vereniging heeft op het 
recreatie-eiland aan de Kudelstaart-
seweg haar clubhuis waar het mo-
gelijk is om te kleden, te douchen 
en materiaal te stallen. In de kanti-
ne kan de surfdag besloten worden 
met een drankje. Meer weten? Kijk 
op www.wsca.nl.

De winnaar van deze week:
Ingrid is een echte tuinfreak
Aalsmeer - Steeds meer foto’s mag 
de redactie ontvangen van lezers 
die steeds enthousiaster lijken te 
worden voor de tuinwedstrijd van de 
Nieuwe Meerbode. Menigeen laat 
weten graag in de tuin van anderen 
te kijken, hier ideeën mee opdoen 
voor hun ‘eigen’ kroondomein of ge-
woon om de bevestiging te krijgen 
dat zij niet de enige tuinfreaks in 
de gemeente zijn. Ingrid Tilborg uit 
Koeteburg 15 in Rijsenhout is zo’n 
echte tuinfreak. In de kleurig bloei-
ende tuin is een sfeervol zithoekje 
gecreëerd met een rieten parasol. 
Ingrid schrijft: “Terug van drie we-
ken vakantie in de prachtige Fran-
se Dordogne kan ik ook weer ge-
nieten van onze tuin. Er is na drie 
weken wel weer veel werk te doen, 

maar zelfs op de camping heb ik ge-
schoffeld… Wat voor tuinfreak ben 
je dan.” De Rijsenhoutse laat verder 
weten een kiekje te sturen van wat 
op dit moment één van de fleurig-
ste plekjes in de tuin is en wij van 
de redactie vinden dit ook een hele 
leuke foto. 
De winnaar van deze week: Ingrid 
Tilborg. Gefeliciteerd. Heeft u ook 
een mooie of aparte tuin en wilt u 
deze graag aan meerdere mensen 
tonen? Stuur dan een foto op naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl of 
per post via Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. De allermooiste tuin komt 
in aanmerking voor 150 euro, de 
tweede prijs is 100 euro en de der-
de prijswinnaar wordt getrakteerd 
op 50 euro.

Meld misdaad anoniem bij M!
Aalsmeer - Veel mensen lopen te-
genwoordig met een wapen op zak. 
In de meeste gevallen betreft het 
een mes, maar ook met vuurwapens 
worden bedreigingen geuit. Geen 
veilig idee en een bedreiging voor 
onze samenleving, zeggen politie 
en justitie. Zij willen het wapenbezit 
terugdringen en hebben daarbij uw 
en jouw hulp nodig. 
Ken jij mensen die met een wapen 

op zak lopen? Maar kennen deze 
mensen jou ook? Bel dan anoniem 
met M via 0800-7000. M. kan ook 
gebeld worden met informatie over 
geweldsmisdrijven, drugs, mensen-
smokkel, diefstal, fraude, brand-
stichting en kinderporno. M. is een 
project van het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing. 
Meer weten over M? 
Kijk op www.meldmisdaad.nl.

Watertoren dit 
weekend open!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 en zondag 27 juli is de waterto-
ren weer open voor publiek. De to-
renvalken zijn uitgebroed en hebben 
inmiddels met hun kroost het nest 
verlaten. Voor de stichting Aalsmeer 
2000 is er dus weer de mogelijkheid 
om bezoekers welkom te heten en 
hen naar boven te sturen om in de 
top te genieten van het weidse uit-
zicht. De watertoren is beide da-
gen open van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
woensdag 30 juli wordt een candle-
light avond gehouden en kan uitge-
keken worden op Aalsmeer bij nacht 
van 20.00 tot 23.00 uur. Op zaterdag 
2 augustus wordt ter gelegenheid 
van het 80-jarig bestaan van de wa-
tertoren een feestje gevierd. Alle 
80-jarigen in Aalsmeer zijn uitgeno-
digd om dit jubileum te komen vie-
ren tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Kaak gebroken 
na mishandeling
Aalsmeer - Op zaterdagavond 19 
juli is een inwoner mishandeld in een 
horecagelegenheid in Aalsmeer. De 
jongen heeft zijn kaak op drie plaat-
sen gebroken. De dader is vermoe-
delijk een bekende. Er zijn nog geen 
aanhoudingen verricht. 

Groot was het enthousiasme bij de opening van het recreatie-steunpunt. Na diverse vernielingen en diefstallen heeft 
initiatiefnemer stichting De Bovenlanden er genoeg van, de geldpot voor herstelwerkzaamheden is leeg.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u., en op afspraak, 
tel: 326670

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug, 
boVenkerk, kudelStAArt, 
oude meer, rijSenhout, 
rozenburg, Vriezekoop

Advertenties, redactie 
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
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Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
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tel. 0251-674433
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Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
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op aanvraag
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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

Cursus kennismaken met de 
computer voor 50-plussers
Aalsmeer - De Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer start op dins-
dagochtend 9 en donderdagoch-
tend 11 september bij voldoende 
belangstelling een cursus Kennis-
maken met de computer. De cursus 
wordt gehouden in gebouw Serin-
genhorst aan de Parklaan 26a. De 
cursus is voor degenen die weinig 
of niets weten van computers. Naast 
de klassikale uitleg van de docent 
zullen de cursisten vooral zelf on-
der begeleiding van de docent ge-
bruik leren maken van de verschil-
lende toepassingsmogelijkheden. 

Het doel van deze cursus is de cur-
sist een goede indruk geven van wat 
er zoal mogelijk is met de compu-
ter. Zo wordt ondermeer aandacht 
besteed aan Windows, Word en In-
ternet. De cursus is overigens nog 
niet aangepast aan het besturings-
programma Windows Vista. De cur-
sus bestaat uit acht wekelijkse les-
sen van anderhalf uur en deelna-
me kost 105 euro, exclusief cursus-
boek. Maximaal tien personen in de 
groep. Voor informatie en/of opga-
ve tel. 0297- 344094 of kijk op www.
swoaalsmeer.nl.

Vermist vanaf Oude Spoordijk
Iemand poes Kees gezien?
Aalsmeer - Poes Kees wordt sinds 
woensdag 16 juli vermist. Zij is An-
traciet grijs van kleur en heeft een 
blauw glitterbandje om. Kees woont 
op de Oude Spoordijk. De poes 

op bijgaande foto gezien? Bel dan 
snel naar zijn baasjes, want ze mis-
sen Kees heel erg. De familie Seve-
ring is telefonisch bereikbaar via 06-
51807962.

Boek over bisschop Rinkel 
en kerkdienst zondag!
Aalsmeer - “De ijver voor Uw huis” 
is de titel van een nieuw boek van 
de hand van mevrouw Roosjen. De 
nu 89-jarige was enkele decennia 
gastvrouw in het huis van Aartsbis-
schop Rinkel in Utrecht en was ver-
antwoordelijk voor de organisatie 
van alle officiële en informele ont-
vangsten. Zij vertelt in het boek op 
ingetogen wijze over talrijke, voor 
velen onbekende, facetten uit het le-
ven van bisschopAndreas Rinkel. En 
over zijn tomeloze inzet voor de oud-
katholieke kerk in Aalsmeer, welke, 
zeer positieve,  sporen nog steeds 

zeer duidelijk in de kerk te vinden 
zijn. Bisschop Rinkel  had  veel fami-
lieleden in Aalsmeer en vele decen-
nia lang werd het orgel van de oud-
katholieke kerk dan ook, uitsluitend, 
door opvolgende Rinkels bespeeld. 
Het boekje is verkrijgbaar in de Oud 
Katholieke kerk aan de Oosteinder-
weg en kost 12,95 euro. Geïnteres-
seerden kunnen aanstaande zondag 
het boekje aanschaffen. Om 16.00 
uur wordt namelijk weer een speci-
ale kerkdienst gehouden. Voorgan-
ger is pastor Jaap Spaans en ieder-
een is van harte welkom.

Op zondag 6 juli was de Aalsmeerse Oud Katholieke kerk net groot genoeg 
om het aantal bezoekers een plaats te bieden voor de feestelijke dienst met 
medewerking van het koor Chantez uit Papendrecht.

Inloopspreekuur Polikliniek 
dermatologie in ziekenhuis 
Amstelveen - De maatschap der-
matologie van ziekenhuis Amstel-
land introduceert met ingang van 
1 augustus aanstaande een zoge-
naamd inloopspreekuur. Doel van 
dit inloopspreekuur is om de wacht-
tijden nóg verder te verkorten en 
huisartsen de mogelijkheid te bie-
den hun patiënten binnen één week 
door te verwijzen. Met ingang van 
maandag 4 augustus kunnen pa-

tiënten, alleen met een verwijzing 
van de huisarts, direct terecht voor 
een consult op iedere maandag-
morgen tussen 8.30 en 11.00 uur. De 
huidartsen kunnen tijdens dit con-
sult eenvoudige behandelingen di-
rect uitvoeren of diagnose stellen en 
in overleg met patiënt en huisarts 
een behandeling voorstellen en af-
spreken. Voor meer informatie: tel. 
020-3474069.

Winst voor Dit 
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de ANBO-soos op woensdag 16 ju-
li in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat is gewonnen door me-
vrouw Dit Beumer met 5339 punten. 
Op plaats twee is Cor Kooij geëin-
digd met 5252 punten, op drie Rinus 
Buskermolen met 5086 punten en 
op vier mevrouw Geeske Hulsegge 
met 4924 punten. Bij het pandoeren 
behaalde Dora Wittebol de hoog-
ste eer met 655 punten. Tweede is 
Kees van de Meer geworden met 
645 punten, derde Wim Buskermo-
len met 555 punten en vierde Tom 
Verlaan met 545 punten.

Voor de laatste keer...
Op 31 juli is het de laatste keer.

Dan bezorg ik op de Aalsmeerderweg geen kranten meer.
Met de auto’s hard rijdend langs mij heen.
Staat veiligheid voor mij op nummer één.

Dus mensen van de Machineweg tot de Kerkweg.
Jullie hebben helaas echt pech.

Of we moeten er met z’n allen iets aan doen.
De krantenbezorgster

ingezonden

Sport- en spel-
instuif dinsdags 
voor ouderen
Aalsmeer - De SWOA organiseert 
elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur een sport- en spelinstuif 
voor senioren. De kosten bedra-
gen hiervoor 2,50 euro per keer. Op 
het programma staan activiteiten 
als badminton, jeu de boules, tafel-
tennis, koersbal, sjoelen, lijnbal en 
fitgymnastiek. In de maanden juli 
en augustus vinden de activiteiten 
plaats op de Midgetgolfbaan in de 
Hornmeer, waar Joke Winkler, Joke 
Dekker en Mieke Regelink dan ook 
te vinden zijn. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij de SWOA, Parklaan 
27, telefoon 0297-344094.

 

Zondag 27 juli
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Arno Post.
 
Alphakerk Amstelland
Thuisdienst om 10u. bij Bianca Im-
thorn, Edisonstraat 9 in Kudelstaart. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. Gez. dienst in 
NGK, ds. D.J.A. Brink en 18.30u. Gez. 
dienst met NGK, ds. D.J.A. Brink. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Yolande 
Brandenburg. 
Extra collecte voor Jeugdfonds. Op-
pas aanwezig.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Geen dienst.
 
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u. 
dienst.

Protestantse Gemeente
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. J. van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, dhr. Eppo Kramer, 
Aalsmeer.  
Oost: 10u. dienst, ds. H.W. Doorn-
weerd, Emmeloord.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10. ds. A. Bloed uit Wijk bij 
Duurstede en 18.30u. kand.  T. Bol-
land uit  Amsterdam.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking.
Kinderoppas en kinder-praise-
dienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. gez. dienst met C.G.K., ds. 
D.J.A. Brink en 18.30u. Gez. dienst in 
C.G.K., ds. D.J.A. Brink.

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
16u. Dienst. Vg. ds. Jaap Spaans.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 10u. woordcommunie-vie-
ring, ds. A. Blonk in zorgcentrum 
Aelsmeer. Zaterdag 17u. Woord-
communieviering in Kloosterhof, M. 
van Zoelen.  
Zondag 9.30u. in Karmelkerk woord-
communie-viering, ds. A. Blonk. 
Rijsenhout: geen viering tot na de 
zomervakantie.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. 

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst dhr. W. de Knijff. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag 11u. 
woordcommunie-viering, vg. ds. A. 
Blonk.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Kookcursus voor 
50plus-mannen
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan 
steeds meer mannen thuis koken. 
Soms omdat het nodig is, maar vaak 
omdat ze meer tijd hebben en ko-
ken als een hobby zien. Marion Jon-
gerden is in de keuken van het Wel-
lantcollege gastvrouw en docent en 
zij leert vijftigplus-mannen op pro-
fessionele wijze goede basisgerech-
ten op tafel te zetten en variatie te 
brengen in het menu. Plezier krij-
gen in koken en samen met colle-
ga-koks genieten van een gezelli-
ge kookles en een heerlijke maal-
tijd is het uitgangspunt. Voor deze 
cursus is geen basiskennis nood-
zakelijk. Mannen die al eerder een 
kookcursus gevolgd hebben zijn 
ook van harte welkom want Mari-
on heeft weer nieuwe recepten. De 
cursus op initiatief van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer is in 
het Wellantcollege, bestaat uit ne-
gen lessen en begint op de vierde 
dinsdag in september om 17.00 uur. 
Geprobeerd wordt om circa 20.00 
uur alles weer af te sluiten. De kos-
ten bedragen 105 euro (inclusief in-
grediënten). Aanmelden kan bij de 
SWOA, Parklaan 27, telefoon 0297-
344094.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspre-
ken. 
Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen 
en gevonden honden: :  06-53315557.

 Vermist:
-  Kas in Aalsmeer, grijs cyperse poes. Ze is 6 jaar. Ze heet  “Jer-

ry”.
- Werven in Aalsmeer, chocalade bruine kater met witte bef en 

sokjes. Hij is 10 jaar en heet “Prince”.
- Dahliastraat in Aalsmeer, grijs/cyperse kater met wit. Hij heet 

“Timon” en is 7 jaar.
- Siebollaan in Aalsmeer, grijze kater met wit snoetje, borst en 

buik. Ook heeft hij 2 witte pootjes. Hij heet “Mowgli”. 
- Gemaalstraat in Aalsmeer, een witte poes met gele ogen. Ze 

draagt een rood bandje, is gechipt en heet Clou..
- Geraniumstraat in Aalsmeer, een rood cyperse kater van een 

jaar oud. Hij heet Cruyffie.
- Chatarina-Amaliastraat in Aalsmeer, een donkerrode smalle 

kater met witte buik van kin tot kruis, op alle vier de tenen zit 
wat wit. Hij heeft donkere sproeten op linker onder- ooglid. Hij 
heeft een spitse kop en is gechipt

- Blauwe Beugelstraat in Rijsenhout, een papagaai, grijs met 
korte rode staart. Hij heeft speciaal voer nodig, anders krijgt 
hij het benauwd.

- Attalantalaan in Aalsmeer (N-Oosteinde), een rode kater met 
een beetje wit. Hij heeft een hangbuik en is gechipt

- Oude Spoordijk in Aalsmeer, een jonge anthraciet grijze poes. 
Ze heet Kees

- Huijgenstraat in Kudelstaart, een grijs cyperse poes. Ze heet 
Floris.

Gevonden:
- Spoorbaan in Aalsmeer, een cyperse kater.
- Mijnsherenweg, een oude cyperse poes.
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, een licht met donker-bruine kat.
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Muziek/Theater
Zaterdag 26 juli:
* Tropical Night in het centrum van 
Aalsmeer. Livebands bij Oude Vei-
ling en The Fifties, dj Martijn bij de 
Praam en dj’s bij Joppe en Holland 
Huys. Van 20 tot 1u.
Tot en met 6 september:
* Openluchttheater ‘Zomergasten’ 
in Amsterdamse Bos, iedere dins-
dag tot en met zaterdag v/a 21.30u. 
Bij twijfelachtig weer: 020-6433286.
Zaterdag 9 augustus:
* Hollandse avond in centrum van 
Aalsmeer bij alle horeca-gelegen-
heden met live-muziek, 20-01u.
Zaterdag 16 augustus:
* Summer Dance Party op Surfei-
land, Kudelstaartseweg, 20-01u.
Zaterdag 23 augustus:
* Jordaanfestival in Ophelialaan.

Exposities
Tot en met 27 juli:
* Expositie Een Japanse in Neder-
land met werk van Masa Ariyoshi in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
do.-zo. 14-17u. 
* Oosterse kindertekeningen op 
Kinderkunstzolder in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: donderdag 
tot en met zondag 14-17u.
Vanaf 12 juli:
* Grote expositie met werken van 
Paula Evers, Paul Mühlbauer en 
Bernadette Zeegers in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg 1. Open za-
terdag en zaterdag 13-17u.

Diversen
Donderdag 24 juli:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 25 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 26 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Open tennistoernooi voor dubbels 
bij tennisver. Kudelstaart op park 
aan Bilderdammerweg. T/m 27 juli.
* Veilsessie op Historische Tuin, in-
gang Praamplein om 15u. Hele mid-
dag demonstraties keramiek en 
bloemschikken, 13.30-16.30u.
Zaterdag 26 en zondag 27 juli:
* Watertoren, Kudelstaartseweg 
open voor publiek. Beide dagen van 
13 tot 17u. 
Dinsdag 29 juli:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan 
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 30 juli:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* 80-Jarige watertoren open voor 
publiek, candlelight avond 20-23u.
26 juli-3 augustus:
* Open Watertoren dubbeltoernooi 
bij Tennis2Tennis in hal Racketsport, 
Beethovenlaan.
Donderdag 31 juli:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
4 tot en met 8 augustus:
* Kindervakantieweek in en rond 
N201, Zwarteweg. Maandag tot en 
met vrijdag 10-16u. Vol!

AGENDA

Bijeenkomst in 
Seringenhorst
Aalsmeer - Elke woensdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur is er in 
Seringenhorst aan de Parklaan een 
bijeenkomst van senioren die een 
spelletje doen, een kaartje leggen 
en met elkaar een kopje koffie drin-
ken. Zo af en toe worden er ook ex-
tra activiteiten georganiseerd zo-
als een lunch of bingo. De laatste 
tijd zijn veel senioren verhuisd en 
daarom roept de SWOA nieuwe se-
nioren op om toch de stap eens te 
maken richting Seringenhorst in de 
Parklaan. Het verplicht tot niets, al-
leen de koffie kost een kleinigheid.

Zomerse sfeer en muziek in het centrum

Zaterdag Tropical Night 
op vijf locaties in dorp
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 juli wordt in het centrum de Tro-
pical Night gehouden: een zwoele 
zomeravond met veel muziek. Van 
20.00 tot 01.00 uur kan het publiek 
bij vijf horecazaken in het centrum 
genieten van een heerlijk tropische 
sfeer compleet met palmbomen en 
tropische muziek van dj’s en een 
live-band. De Tropical Night wordt 
georganiseerd door de horeca in 
samenwerking met Winkeliers Ver-
eniging Aalsmeer Centrum. Deel-
nemende horecagelegenheden zijn 
café De Praam, eetcafé ’t Holland 
Huys, café bar Joppe, poolcafé The 
Fifties en De Oude Veiling. De ho-
recazaken zorgen voor een zomer-

se aankleding, waarbij palmbomen, 
tropische drankjes en andere sfeer-
makers niet ontbreken. 

Voor elk wat wils
De muziek tijdens Tropical Night 
is voor ieder wat wils. Bij café de 
Praam draait dj Martijn zijn platen. 
Hij heeft al heel wat jaren ervaring 
als dj en entertainer opgedaan bij 
verschillende feesten. Martijn heeft 
veel samengewerkt met artiesten 
als Wolter Kroes, Starkoo en Peter 
Beense. Bij ’t Holland Huys en ca-
fé Joppe staan ook dj’s die de zon-
nigste muziek uit hun platenkoffers 
halen. In de Marktstraat wordt het 
publiek bij  The Fifties en de Oude 

Veiling vermaakt door de live-band 
Rompecabeza. Deze swingende sal-
saband zorgde vorig jaar ook al voor 
een spetterend optreden, waar nie-
mand op stil kon blijven staan. 

Ook bij slecht weer
De Tropical Night op zaterdag 26 ju-
li begint om circa 20.00 uur en duurt 
tot 01.00 uur. Een gezellig evene-
ment om in zomerse sferen te ko-
men, zelfs al is het weer wat minder. 
Bij slecht weer worden de activitei-
ten mogelijk deels naar binnen ver-
plaatst. Kom dus allemaal, want je 
komt elkaar tegen in Aalsmeer Cen-
trum!  Kijk voor meer info op: www.
aalsmeercentrum.nl 

De salsaband Rompecabeza komt het publiek laten swingen in de Marktstraat 
bij De Oude Veiling en The Fifties.

Dj Martijn draait zomerse platen bij
café de Praam in de Zijdstraat.

Zaterdag diverse activiteiten voor jong en oud

Veilsessie en demonstraties 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 26 juli 
vindt er weer een ouderwetse veil-
sessie plaats op de Historische Tuin 
Aalsmeer. Om 15.00 uur  gaat de 
klok draaien onder leiding van vei-
lingmeester Coos Buis en hij word 
bijgestaan door opsteekster Dicky 
Eveleens. 
Verder verzorgt de keramiste Mar-
griet Zwarthoed deze middag een 
demonstratie keramiek maken. 
En met de objecten gemaakt door 

Margriet Zwarthoed gaat de jonge 
bloembindster Tanja Borgholts de-
monstraties bloemschikken geven. 
De Tuin is in dit jaargetijde zeker 
een bezoek waard, de dahlia’s staan 
nu volop in bloei. Er zijn ongeveer 
zo’n 55 verschillende  variëteiten te 
bewonderen. 
En voor de liefhebbers zijn er nog 
de laatste vroege aardappeltjes van 
het ras Kudelstaartse Koninkjes te 
koop. De Tuin is geopend van dins-

dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
16.30 uur. Op zaterdag en zondag is 
publiek welkom van 13.30 tot 16.30 
uur. De entree bedraagt 3 euro voor 
volwassenen, 65+ers betalen 2,50 
euro. 
De entree is via het Praamplein. Via 
de Tuinbrug en de Vissersbrug komt 
u op de Tuin. Voor informatie: His-
torische Tuin Aalsmeer, tel. 0297-
322562, e-mail htaalsmeer@planet.
nl, website www.htaalsmeer.org. 

Humoristisch en muzikaal 
cabaret in nieuwe seizoen
Aalsmeer - Een vijftal cabaretvoor-
stellingen presenteert de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer in het 
nieuwe seizoen. Het seizoen wordt 
geopend op 11 oktober door het 
Vlaamse duo ‘Ter bescherming van 
de Jeugd’. De humor van deze win-
naars van het Leids Cabaret Festi-
val in 2008 is fijn, absurd, herken-
baar en vervreemdend tegelijkertijd. 
Op 22 november is het Bacchus-po-
dium voor Nina de la Croix en Da-
niël van Veen. Nina is enthousi-
ast en energiek en haar liedjes zit-
ten vol leuke tekstvondsten. Daniël 
zingt subtiel lichtzinnige liedjes aan 
de piano. Voor de eerste voorstel-
ling in het nieuwe jaar, op 10 janu-
ari, heeft KCA Johan Goossens ge-
contracteerd. Hij brengt de voorstel-
ling Punaise en heeft het over het 
studentenleven, de liefde en de tijd 
waarin we leven. Op 7 maart komt 

Willemijn Smeets naar Aalsmeer. 
In haar eerste avondvullende pro-
gramma met de titel ‘Grip’ bekriti-
seert zij de maatschappij en zingt 
hierover. De laatste cabaret-avond 
van het seizoen is op 25 april. Drie 
finalisten van PIT kleinkunstfestival 
brengen vernieuwend en eigenzin-
nig theater. 
Alle voorstellingen vinden plaats 
in Bacchus en beginnen om 21.00 
uur. De zaal is open vanaf 20.15 uur. 
Kaarten á 10 euro kunnen, indien 
nog in voorraad, aan de zaal worden 
gekocht of tien dagen voor aanvang 
gereserveerd worden via de web-
site www.cultureelcafebacchus.nl. 
Om verzekerd te zijn van een plaats 
is het aan te raden een abonnement 
voor alle vijf de voorstellingen te ne-
men á 42,50 euro. Het abonnement 
is te reserveren via emailadres ans-
dekruijf@hotmail.com.

Te zien tot en met aanstaande zondag

Japanse kunst in Raadhuis
Aalsmeer - Met de tentoonstel-
ling van Masa Aryoshi, een Japan-
se in Nederland, en werk van vrien-
den  zet  de Stichting KCA  de Ja-
panse cultuur centraal. Naast  de 
verstilde kleurrijke portretten, stil-
levens en landschappen, is er een 
originele huwelijkskimono uit 1900  
te zien.  Aryoshi hield van kimono’s;  
die prachtige, voor Westerse ogen 
bijna rituele gewaden waarin vrou-
wen zowel mannen bij plechtige ge-
legenheden gehuld gaan, na aan-
gekleed te zijn door iemand die de-
ze kunst nog beheerst. Voor Aryoshi 
waren de kimono’s de samenvatting 
van schoonheid die zij in haar va-
derland had achter gelaten. 
Bijzonder is dat vrijwel alle schil-
derijen voorzien zijn van een unie-
ke beschrijving van Kunsthistoricus 
Louk Tilanus. Een betere kennisma-
king met het werk kan men zich niet 

wensen. Menig bezoeker wordt ge-
raakt door zijn poëtische teksten die 
steeds nieuw licht op het werk wer-
pen. 
De tentoonstelling is tegelijk een 
hommage aan de in 1999 overleden 
kunstenares Masa Aryoshi. Schil-
derijen, beelden en keramiek van 
kunstenaarsvrienden, geëxposeerd 
in de tuinzaal getuigen van jaren-
lange hechte kunstenaars vriend-
schappen. Het bronzen portret van 
Aart Schonk is daar een ontroerend 
voorbeeld van, evenals de prachti-
ge beeldjes en kleurige schilderij-
en van Wendelien Schönfeld (zie fo-
to). De expositie is nog tot en met 
zondag 27 juli te bezichtigen in Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat in 
het centrum. De deur staat van don-
derdag tot en met zondag open tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Voorverkoop feestweek Aalsmeer start 9 augustus

Pramenbal met gebroeders 
Ko, Gerard Joling en Sesam
Aalsmeer - Op zaterdag 13 sep-
tember vindt in de feesttent op het 
Praamplein het pramenbal plaats. 
Showband Sesam zorgt voor de op 
en top gezellige muziek met tussen-
door optredens van niemand min-
der dan Gerard Joling, Gebroeders 
Ko en Eddy Walsh. De tent is vanaf 
20.00 uur open en kaarten kosten in 
de voorverkoop 17 euro. De voorver-
koop start op zaterdag 9 augustus 
in danscafé de Praam tussen 19.00 
en 22.00 uur met een speciale voor-
verkoopavond tijdens de Hollandse 
Hitsavond. Vanaf maandag 11 au-
gustus zijn de kaarten bij alle voor-
verkoopadressen te koop. Surf voor 
meer informatie naar www.feest-
week.nl

“Ik heb een toeter”
Ton en Gerard Koopmans vormen 
samen de Gebroeders Ko.In 1997 
zijn zij begonnen met het schrijven 
van nummers en in 2001 kwam de 
Landelijke doorbraak met het num-
mer ‘Boswandeling’ en sinds die tijd 
zijn zij niet meer weg te denken uit 
het Nederlandse Feestcircuit met 
hits als ‘Ik heb een toeter op m’n 
waterscooter’, ‘Boten Anna’en onder 
andere ‘Wij doen het licht wel uit’. 
In 2004, 2005 en 2007 zijn zij verko-
zen tot beste feestact van Neder-
land. Gebroeders Ko staat garant 
voor maximale feestgarantie! 

Diverse hits
Zanger Gerard Joling, die even-
eens van zich gaat laten horen, 
heeft weinig introductie nodig. De 
in Aalsmeer woonachtige zanger is 
populair, heeft diverse hits op naam 
en is een bekend gezicht in presen-
tatie-land. Maar ook bij Gerard Jo-
ling is de zangcarrière niet over ro-
zen gegaan. Hij stuurde diverse vol-
gezongen banden naar platenmaat-
schappijen, maar kreeg diverse ma-
len te horen dat er geen ruimte en 
budget was. In 1985 doet Gerard 
mee aan één van de best bekeken 
televisieprogramma’s van Neder-
land, de Soundmixshow. Deze show 
brengt een grote ommekeer teweeg, 
want na het behalen van de ‘slechts’ 
derde plaats in de grote finale, met 
het liedje ‘Crying’ van Don McLean, 
verschijnt van de hand van Peter de 
Wijn Gerard’s eerste nummer 1 hit: 
Love Is In Your Eyes. Van goud naar 
platina, van platina naar dubbel pla-
tina! Vanaf dat moment weet heel 
Nederland wie Gerard Joling is. Een 
glanzende carrière volgt, zowel nati-
onaal als internationaal. 

Top entertainment
De formatie Sesam is een samen-
werking van zes top entertainers. 
De leden hebben alles al meege-
maakt van het begeleiden van top 
artiesten tot het neerzetten van een 

megaparty in elke muziektempel in 
Nederland. De opzet van Sesam is 
eigenlijk simpel, top entertainment, 
top repertoire, top geluid en licht en 
dit alles om een optreden tot een 
geweldig spektakel te maken! “Ie-
dereen uit zijn dak” is het moto van 
Sesam! De band bestaat uit Jantien 
op zang en luchtgitaar, Andrea op 
zang en percussie, Paul op zang en 
keyboard, Peter op zang en drums, 
Stef op zang, gitaar en keyboard en 
Jan op zang, basgitaar en trompet. 

Zangerr Eddy Walsh
Ook wordt het publiek nog getrak-
teerd op een optreden van Eddy 
Walsh. De zanger en entertainer uit 
Zaanstad trakteert het publiek met 
Nederlandstalige meezingers. “Het 
is altijd weer fijn om de mensen te 
kunnen laten genieten van iets wat 
ik gewoon zomaar gekregen heb. Ik 
ben blij en gelukkig als ik mijn ding 
kan doen en de mensen een fijne 
avond kan bezorgen waar ze nog 
lang over praten”, aldus de altijd en-
thousiaste entertainer. 
De feestweek in Aalsmeer is van 
8 tot en met 14 september. Naast 
avond-feesten zijn er ook activi-
teiten overdag waaronder een ou-
deren- en een kindermiddag. De 
feestweek wordt afgesloten met 
een kerkdienst door de gezamenlij-
ke kerken in de tent op zondag.

“Je kunt er bijna niet meer buiten”
Computercursussen voor 
ouderen bij de SWOA
Aalsmeer - Al vele jaren worden 
er bij de SWOA computercursus-
sen gegeven. Bijna iedereen kent 
Claudia van Buro Centa. Omdat de 
SWOA vindt dat iedereen achter de 
computer moet, want je kunt er bij-
na niet meer van buiten, wordt op 
dinsdag 9 september weer gestart, 
zowel overdag als in de avonduren 
en donderdag 11 september met 
een cursus “kennismaken met com-
puters”. 
De cursus bestaat uit 8 lessen van 
1,5 uur en de kosten zijn 105,00 eu-
ro. Er is geen voorkennis nodig en 
de cursus gaat in een rustig tempo. 

Op woensdag 10 september starten 
er weer cursussen Internet. Dit zijn 
6 lessen van 1,5 uur en de kosten 
hiervoor bedragen 115,00 euro. 

Wilt u een andere cursus volgen 
zoals bijvoorbeeld Tekstverwerken 
met Word of digitaal foto bewerken, 
neem dan contact op met de SWOA, 
Parklaan 27, telefoon 0297-344094. 
Voor mensen die Vista op hun com-
puter hebben de mededeling, dat zij 
helaas nog niet met de cursus ge-
holpen kunnen worden. Het e-mail-
adres van de SWOA is: info@swo-
aalsmeer.nl 

Bovenlanden 
de boot in...
Aalsmeer - Voor begunstigers en 
sponsors organiseert stichting De 
Bovenlanden op vrijdag 15 augus-
tus de jaarlijkse vaartocht. De tocht 
voert dit jaar over de Westeinder-
plassen langs het baggerdepot bij 
het Reigersbos naar de Rietlanden 
bij Leimuiden en weer terug. De 
start is om 19.00 uur vanaf de tuin 
van zorgcentrum Aelsmeer aan de 
Ringvaart. Er wordt gevaren met de 
MPS Koningin Juliana. 
Het maximale aantal deelnemers is 
125 en vol is vol. Aanmelding voor-
af is beslist noodzakelijk en aange-
raden wordt niet te lang te wach-
ten. De animo is ieder jaar groot. 
De aanlegplaats van de boot is be-
reikbaar via het paadje met brug 
dat vanaf de Kanaalstraat tussen de 
huisnummers 53 en 55 naar het ter-
rein van het zorgcentrum loopt. De 
vaartocht duurt tot circa 22.00 uur. 
Met de Bovenlanden de boot in? 
Aanmelden kan tot 1 augustus bij 
stichting De Bovenlanden, Postbus 
356, 1430 AJ Aalsmeer of door een 
email te sturen naar info@boven-
landenaalsmeer.nl. 
Per begunstiger of sponsor mag 
opgegeven worden met maximaal 
twee personen.
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DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bodem-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Mijnsherenweg 108, 3x chamaecyparis en 1x berk
• Mijnsherenweg 106, 1x cupressocyparis
• Johan Frisostraat 14, 1x berk
• Hornweg 128, 1x berk en 10x conifeer
• Achter Beatrixstraat 44, 1x es
• Uranusstraat 17, 2x loofboom
• Meervalstraat 17, 1x den
Datum verzending vergunningen: 24 juli 2008.

BeleiDsregels schulDhulpVerlening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juli inge-
stemd met de concept beleidsregels schuldhulpverlening Aalsmeer 
- Uithoorn. Deze beleidsregels liggen, conform artikel 3:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, tot en met 5 september 2008 ter in-
zage bij de afdeling Dienstverlening. Na deze periode worden de 
beleidsregels, eventueel aangepast naar aanleiding van ingediende 
zienswijze(n), vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders. Ze worden dan per 1 juli 2008 van toepassing ver-
klaard.

Vaststelling aanstellings- en aanwijzingsBesluiten

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Ge-
meentewet, bekend dat in de B&W vergadering van 15 juli 2008 is 
besloten tot vaststelling van de volgende besluiten:
• Aanstellingsbesluit Uithoornse WOZ- / Belastingmedewerkers 

als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Aalsmeer;
• Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en WOZ-ambtenaar 

Aalsmeer;
• Aanwijzingsbesluit WOZ- / Belastingmedewerkers Aalsmeer;
• Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeentelijke 

belastingen.
De datum van inwerkingtreding is de eerste dag na de bekendma-
king. Zij liggen ter inzage bij de afdeling dienstverlening.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handha-
ving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Lijnbaan, het bouwen van negenennegentig woningen en 

appartementen;

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi-
dies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Margrietstraat 11, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 119, het vernieuwen van een garage;
• Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
• Uiterweg 153, het vernieuwen van een brug;
• Werven 26, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 38, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 39, het plaatsen van een tuinhuisje;

gemeenteraad van Aalsmeer op 21 september 2006 en goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 15 
mei 2007. Bij uitspraak van de Raad van State d.d. 9 juli 2008 zijn 
de beroepen tegen dit bestemmingsplan ongegrond verklaard. Hier-
mee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bestem-
mingsplan ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. 

BouwVerorDening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, te. 
0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Aalsmeerderweg 49, het verwijderen van asbest en het slopen 

van een kwekerij.
Deze besluiten worden op 29 juli 2008 verzonden.

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, week 30

t/m 25 juli Kapvergunningen:Schweitzerstraat 99, 1 els; Heren-
weg 39, 1 kastanje;

t/m 1 aug. Actieplan geluid gemeente Aalsmeer;
t/m 6 aug. Uitwegvergunningen: Citroenvlinderstraat  10; Ko-

ningsstraat 106; Kerkweg 26; Van Cleeffkade 6; 
Aalsmeerderweg 461; Timpaan Real Estate, Oostein-
derweg sectie G nummer 5171;

t/m 11 aug.  Voornemen een monumentenvergunning af te geven 
voor het aanbrengen van zonwering aan de voorgevel 
van de voormalige Bloemenveiling Bloemenlust gele-
gen aan de Oosteinderweg 245-247;

t/m 14 aug. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
t/m 21 aug. Tijdelijk verkeersbesluit: de Aalsmeerderweg  t.h.v. 

de nieuw aan te leggen N201 wordt gesloten ver-
klaard  voor alle verkeer in beide richtingen, uitge-
zonderd fietsers, lijndienstbussen en hulpdiensten 
voor de periode van 12 tot en met 17 juli 2008;

t/m 21 aug. Kapvergunningen: Kerkweg 1, 1 x abies, 2 x abies 
glauca; Stommeerweg 127, 2 x es, 2 x gouden regen; 
Bilderdammerweg 55, 1 x berk; Gravin Aleidstraat 4, 
1 x atlas ceder; Leeghwaterstraat 24, 1 x cedrus at-
lantica glauca.

t/m 22 aug. Wet milieubeheer, melding artikel  8.19: Garagebe-
drijf van den Broeck B.V.,Machineweg 301;

t/m 22 aug. Ontwerp Waterplan Aalsmeer;
t/m 28 aug. Uitbreiding lijst gemeentelijke monumentenlijst;
t/m 29 aug. Nota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid;
t/m 29 aug. Kennisgeving Wet milieubeheer: aanvraag vergunning 

gemeente Aalsmeer voor het oprichten en in werking 
hebben van een gemeentewerf en een brandweerka-
zerne, Zwarteweg 77a;

t/m 4 sept. Kapvergunningen: Mijnsherenweg 108, 3x chamae-
cyparis en 1x berk; Mijnsherenweg 106, 1x cupresso-
cyparis; Johan Frisostraat 14, 1x berk; Hornweg 128, 
1x berk en 10x conifeer; Achter Beatrixstraat 44, 1x 
es; Uranusstraat 17, 2x loofboom; Meervalstraat 17, 
1x den.

t/m 5 sept. Beleidsregels Schuldhulpverlening;

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

ter inzagetermijn tot vrijdag 25 juli 2008
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van de gevel;
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het bouwen van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het bouwen van twee woningen;
• Oosteinderweg 58, het oprichten van een dubbel woonhuis.
ter inzagetermijn tot vrijdag 1 augustus 2008
• Bilderdammerweg 120, het herbouwen van de woning;
• Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten;
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 8 augustus 2008
• Legmeerdijk 209, het vergroten van een kassencomplex;
• Uiterweg 224, het bouwen van een berging.
ter inzagetermijn tot vrijdag 15 augustus 2008
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van beschoeiing
• Herenweg 37a, het plaatsen van ventilatoren
ter inzagetermijn tot vrijdag 22 augustus 2008
• Machineweg 207, het bouwen van een woning
• Weteringplantsoen, het plaatsen van een lift aan het 

appartementencomplex

• Werven 43, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 57, het plaatsen van een tuinhuisje.
Verzenddatum bouwvergunningen: 29 juli 2008.

uitBreiDing lijst gemeentelijke monumenten

Burgemeester en wethouders hebben op voordracht van de Gemeen-
telijke Monumentencommissie en de Centrale Monumentencommissie 
van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland besloten het voorne-
men kenbaar te maken om het aantal gemeentelijke monumenten 
met 8 objecten uit te breiden. Deze objecten zijn vanwege hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhis-
torische waarde van belang voor de gemeente Aalsmeer en betreft 
objecten die van lokaal belang zijn voor de geschiedenis van deze 
gemeente. Het betreft de volgende objecten: 

Stommeerweg 18-20, Kudelstaartseweg 226, Jac. Takkade 1, 
Hornweg 261, Herenweg 83, Uiterweg 144, Kudelstaartseweg 
245-247 en Stommeerweg 13-15. 

Het voornemen tot aanwijzing ligt tot en met 28 augustus 2008 ter 
inzage bij de afdeling dienstverlening en bestaat voor belangheb-
benden de gelegenheid hiertegen een zienswijze in te dienen bij 
het college.

wet op De ruimtelijke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van vrijdag 25 juli gedurende zes weken ter inzage 
bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder 
kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of 
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:

Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Stommeer Zuid 1964”, voor het gedeel-

telijk vergroten van de huidige garage en de functie wijzigen in 
woonfunctie op het perceel Anjerhof 1;

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, 
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. 
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende 
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi-
dies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:

Lid 3
Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
Werven 26, het plaatsen van een tuinhuisje;
Werven 38, het plaatsen van een tuinhuisje;
Werven 39, het plaatsen van een tuinhuisje;
Werven 43, het plaatsen van een tuinhuisje;
Werven 57, het plaatsen van een tuinhuisje.
Deze besluiten worden op 29 juli 2008 verzonden.

Onherroepelijk bestemmingsplan 
“5e partiële herziening Nieuw-Oosteinde”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken op grond van arti-
kel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend dat het 
bestemmingsplan “5e partiële herziening Nieuw-Oosteinde” onher-
roepelijk is. Het bestemmingsplan “5e partiële herziening Nieuw-
Oosteinde” beslaat het gebied ter plaatse van het nieuwe winkel-
centrum in Nieuw-Oosteinde (noordelijk deel van deelplan 4). Het 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer 
op 5 oktober 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland op 15 mei 2007. Bij uitspraak van de 
Raad van State d.d. 11 juni 2008 zijn de beroepen tegen dit bestem-
mingsplan ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan 
onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder 
ter inzage in het gemeentehuis. 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken op grond van ar-
tikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend dat 
het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005” onherroepelijk is. 
Het bestemmingsplan “Oosteinderweg e.o. 2005” beslaat het ge-
bied gelegen tussen de Hoge Dijk (achter de Oosteinderweg), de 
Burgemeester Kasteleinweg, de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
en de Mr. Jac. Takkade. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de 

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 12 en 26 augustus. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail 
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden 
door de gemeente Aalsmeer binnen 
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het 
zo zijn dat we dat streven niet waar 
kunnen maken krijgt u daarover nader 
bericht. Indien u niets van ons heeft 
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

serVicepunt Beheer
en uitVoering
proVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Het stinkt hier
Aalsmeer -  Je glijdt uit. Je zolen 
zitten vol. Het is vies. Het stinkt. Het 
hoeft niet. Niet alleen op het Stokke-
land, ook elders tref je hondendrollen 
aan, vaak listig verstopt aan de kant 
of in het gras. Te vinden in parken, 
bij kinderspeelplaatsen, op recreatie-
grond, in de berm en af en toe mid-
den op de stoep. Hondenpoep.
Beste baasjes van Max, Bobby, Plu-
to, Fikkie, of hoe je brave vriend ook 
mag heten, het is hoogtijd dat het 
schaamrood je kaken kleurt en dat je 
er zelf iets aan doet. De hand in ei-
gen boezem stopt en de drol van de 
je maatje opschept en in een daar-
toe meegenomen zakje of tasje ziet 
te krijgen. Als je je makker lief hebt, 
dan neem je deze handeling voor 
lief. Natuurlijk is de drol van je ei-
gen hond opruimen niet de leukste 
bezigheid, maar een hond hebben 
geeft wel dit soort verplichtingen. De 
baasjes die dit altijd al doen verdie-
nen een speciale, glimmende, hon-
denpenning. Voor de anderen zou 
er een fikse sanctie moeten komen. 
Een grote rokende hoop kost 50 eu-
ro, een gemiddelde maat kost 30 eu-
ro en een klein hoopje krijgt een boe-
te van circa 15 euro. Tenminste, als 
het een heterdaatje is. En wie contro-
leert het? We hebben al vaak Knab-
bels en Babbels, parkeer Snuffel en 
Snuitjes, dus nu moeten er eigen-
lijk nog een Wammes en Waggel bij. 
Nou, die verdienen hun geld dik te-
rug en bovendien ruikt het dan weer 
overal, zeker bij warm weer, een stuk 
frisser. De gemeente moet dan wel 
overal bakken plaatsen en er voor 
zorgen dat die dingen op tijd geleegd 
en schoongespoten worden. Als zo’n 
bak vol is, kunnen Wammes en Wag-
gel dat goed aangeven.
Overigens krijgen deze mannen of 
vrouwen wel de taak om achterge-
bleven of verborgen drollen te ver-
wijderen. Vies klusje? Hoef niet. Het 
is maar hoe je het aanpakt. De voor-
raadschepjes en tasjes kunnen gra-
tis verstrekt worden door mogelij-
ke sponsors die reclame maken op 
de spullen. Zoals bijvoorbeeld: “Lees 
eerst goed de Nieuwe Meerbode 
voordat u ‘m in de kattenbak doet”. 
Of: “Hondenweer? Koop een plu bij 
Blokker”. Zoiets. De zakjes en schep-
jes kunnen, verpakt per 20 stuks, in-
clusief een schepje, gratis afgehaald 
worden bij de dierenspeciaalzaken, 
tuincentra en supermarkten. Ik snap 
er geen drol van dat hier niet eerder 
aan gedacht is. Als je als gemeen-
te hangplekken, recreatie gebieden, 
speelterreintjes en honden-uitlaat-
plekken bedenkt, dan moet je even-
eens de consequenties overzien. Ie-
dereen die een hond bezit hoort 
dat op te geven aan de gemeen-
te, de hondenbezitter moet vervol-
gens, jaarlijks, hondenbelasting beta-
len. Als iedereen netjes zijn hond op-
geeft(!) komt er genoeg geld binnen 
om, bijvoorbeeld, lering te trekken uit 
mijn verhaal en de juiste maatrege-
len te treffen. Maar: de hondenbe-
lasting is dan vervolgens weer geen 
doelbelasting. Dat wil zeggen dat het 
geld dat binnenkomt via je viervoeter, 
dit niet per se aan het hondenbeleid 
hoeft te worden besteed. Dus schie-
ten we er niets mee op. Van de hon-
denbelasting kunnen er net zo goed 
lantaarnpalen gekocht worden. De 
grote vraag is: betaalt iedereen wel 
voor zijn hond? Ik denk van niet.
Ik kan me nog goed herinneren van 
jaren geleden dat er een man van 
de hondenbelasting bij ons aan de 
deur kwam. “Mevrouw, heeft u een 
hond?” “Nee”, zei ik, waarheids-
getrouw. “Hum”, zei de man en hij 
priemde met zijn vinger in een be-
paalde richting. “Wat is dat daar 
dan?” Ik stamelde: “Dat is een hond, 
ja”. Ik kon de controleur uitleggen 
dat we tijdens de vakantie voor de 
ruwharige tekkel van onze vrienden 
zorgden. Maar je staat wel even voor 
gek als zo’n hondje dan onverwacht 
achter je staat terwijl je net zegt dat 
je geen hond hebt. 
De moraal van dit verhaal is simpel. 
Er is wat te doen aan de hondendrol-
len overlast. Kwestie van de moraal 
van de baasjes en de oplossingen die 
de gemeente aan draagt.
Het moet echt eens aangepakt wor-
den, het stinkt hier, willen we dat?

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Wandelen met 
vrijwilliger
Aalsmeer - Tot eind oktober wan-
delen vrijwilligers van de Stich-
ting Welzijn Ouderen (SWOA) el-
ke dinsdagmiddag met senioren 
die soms een steuntje in de rug no-
dig hebben, maar ook wel zelfstan-
dig wandelen (met en zonder rolla-
tor). Met het busje van Zorgcentrum 
Aelsmeer gaan zij er op uit, even een 
frisse neus halen. Wie wil er mee? 
De kosten bedragen 2,50 euro. De 
SWOA heeft ook nog steeds vrijwil-
ligers nodig. Helaas is het busje niet 
altijd beschikbaar en lezers die hier-
voor een oplossing kunnen aandra-
gen worden verzocht te reageren bij 
de SWOA, Parklaan 27. Het telefoon-
nummer is 0297-344094.

Lekker zonnig? Neem een 
duik in het water!
Aalsmeer - Het wordt beter zomer-
weer en wat is het lekker om onder 
een stralend zonnetje een verfris-
sende duik te nemen. In Aalsmeer 
zijn een drietal mogelijkheden om 
te water te gaan. Het surfeiland aan 
de Kudelstaartseweg is met na-
me  voor kleine kinderen een ideale 
zwem- en speelgelegenheid. Het ei-
land gaat na de zomer een renova-
tie-beurt krijgen. Wel zijn, zoals ie-
der jaar, door gemeente-medewer-
kers de ballenlijn uitgezet, waardoor 
een soort zwembad is ontstaan en 
ouders makkelijker hun kind in de 
gaten kunnen houden. Een ande-
re zwemgelegenheid in open wa-
ter is Het Oosterbad aan de Mr. Jac. 
Takkade. Het zwembad biedt zowel 
geoefende als beginnende zwem-
mers de mogelijkheid om te water te 

gaan. Er is een ondiep bad voor de 
allerkleinsten, een tussenkop met 
een glijbaan en spelattributen en 
een groot bad met liefst twee duik-
planken. 
Wie liever in helder water een duik 
neemt, kan terecht in De Waterlelie 
aan de Dreef in de Hornmeer. Het 
zwembad is vorig jaar geheel ver-
nieuwd en biedt eveneens alle leef-
tijden zwem- en waterplezier. Er is 
een ondiep bad voor de allerklein-
sten met daarbij een speelterrein-
tje en er is een gecombineerd tus-
sen- en diepbad met een grote bre-
de glijbaan en diverse spelattribu-
ten. Het zwembad beschikt over een 
grote ligweide waar heerlijk van het 
zonnetje genoten kan worden. Er is 
een kantine waar hapjes, drankjes 
en snoep te koop is.

Proef Parallel starten succesvol

Geen extra inzet meer nodig 
van de Zwanenburgbaan
Aalsmeer - De Zwanenburgbaan 
wordt niet meer ingezet als start-
baan voor het testen van nieuwe 
vaste vertrekroutes van deze baan. 
Daarmee behoort de extra overlast 
die omwonenden van Schiphol van 
deze tests hebben ervaren tot het 
verleden. Op 13 maart jl. startte een 
proef met de nieuwe vertrekroutes 
vanaf de Zwanenburgbaan. Deze 
nieuwe routes zijn bedoeld voor het 
zogenoemde ‘parallel starten’. Daar-
bij zijn de Polderbaan en de parallel 
daaraan liggende Zwanenburgbaan 
tegelijk als startbaan in noordelijke 
richting in gebruik. 
Om de nieuwe routes zonder vei-
ligheidsrisico’s in de praktijk op on-
der andere de vliegbaarheid te kun-
nen testen is daartoe de Zwanen-
burgbaan overdag ingezet op de 
momenten waarop anders de Pol-

derbaan zou zijn gebruikt. Dit ver-
oorzaakte in de woongebieden ten 
oosten en ten westen van de Zwa-
nenburgbaan extra geluidbelasting. 
Aanvankelijk was uitgegaan van 
10.000 starts via de nieuwe routes 
om voldoende ervaringsgegevens 
te verzamelen. De proef heeft ech-
ter inmiddels zoveel positieve erva-
ringsgegevens opgeleverd dat met 
ruim 8.000 starts al kan worden 
overgegaan naar de volgende stap 
van de proef. Het extra gebruik van 
de Zwanenburgbaan wordt daarom 
na 18 juli, na het groot onderhoud, 
niet voortgezet. Hiermee is tege-
moet gekomen aan de wens van de 
CROS (Commissie Regionaal Over-
leg luchthaven Schiphol) om de 
overlast van deze fase van de proef 
zo spoedig mogelijk te beperken.        
De volgende stap van de proef gaat 

in op 11 augustus aanstaande. Dan 
zullen bij parallel starten op de Pol-
derbaan en de Zwanenburgerbaan 
vaste vertrekroutes, ook aangeduid 
met SID’s, worden gevolgd. Tot die 
tijd wordt de oude procedure voor 
parallel starten nog gevolgd. Hier-
bij krijgen de vertrekkende vliegtui-
gen van de verkeersleiding koersin-
structies in plaats van vaste vertrek-
routes te volgen. 
Na 11 augustus worden de nieuwe 
vaste vertrekroutes voorlopig alleen 
bij goede zichtomstandigheden ge-
bruikt. Daarna wordt deze procedu-
re stapsgewijs bij minder goed zicht 
en uiteindelijk bij slecht zicht  toe-
gepast. Wanneer bij parallel starten 
de zichtomstandigheden nog onvol-
doende zijn voor het volgen van de 
SID’s, wordt met de koersinstruc-
ties gewerkt.  

Afgelopen dinsdag en woensdag was de Aalsmeerbaan weer volop in gebruik. Vooral op de Aalsmeerderweg en Oos-
teinderweg werden vele ‘laagvliegers’ gezien én gehoord.

Volgende sloot baggerboot
Aalsmeer - Vorige week is een 
aanvang gemaakt met het bagge-
ren van de sloot bij de woningen in 
Ketelhuis, parallel liggend aan het 
Baanvak. Veel overtollig bagger en 
groen  is uit de sloot verwijderd, 
evenals afvalspullen als blikjes, fles-
sen en plastic. Afgelopen dinsdag 
was de klus geklaard, maar nog niet 
geheel voltooid. Aan de andere kant 

van de toegangsweg naar deze wijk 
achter het centrum stroomt de sloot 
namelijk verder. Het doorgangsgat 
van de brug is echter voor het bag-
gerbootje te klein en dus werd de 
boot met een ‘happer’ over de weg 
getild en aan de andere kant weer 
in het water gezet voor het laatste 
loodje van de bagger- en schoon-
maak-werkzaamheden hier.

Bijna tien keer 
te veel alcohol
Amstelveen - Een 30-jarige Am-
sterdammer is dinsdag 22 juli om-
streeks vijf uur in de ochtend op de 
Amstelveenseweg betrapt terwijl hij 
zijn bromfiets bestuurde onder in-
vloed van alcohol. De man werd ge-
controleerd op de Amstelveense-

weg en moest een blaastest onder-
gaan. Omdat deze positief was is de 
bromfietser aangehouden en werd 
hij aan een ademanalyse onderwor-
pen. Daar kwam hij tot een promil-
lage van 2,1. Omdat hij een begin-
nende bestuurder is (0,2 is toege-
staan) is dit bijna tien keer teveel. 
Het rijbewijs van de man is ingevor-
derd. De politie maakt een proces-
verbaal op.

Toch parkeerverbod op 
de Stommeerkade
Aalsmeer - Op de Stommeerkade 
tussen de gemeentebrug en Kweke-
rij gaat toch een parkeerverbod gel-
den. Op dit gedeelte was in eerste 
instantie een tijdelijk parkeerverbod 
ingesteld. Dit leverde zowel positie-
ve als negatieve reacties op. De één 
was blij dat het smalle voetpad weer 
dienst kon gaan doen voor wande-
laars, want door de geparkeerde 
auto’s kon van dit paadje langs het 
water geen gebruik meer gemaakt 
worden en moesten wandelaars om 
de auto’s op de weg hun weg ver-

volgen. De ander vond dat de ge-
meente juist van deze mogelijkheid 
moest profiteren om extra parkeer-
ruimte te creëren nabij het gemeen-
tehuis. 
De bezwaarschriftencommissie 
heeft haar hoofd gebogen en de 
voor- en nadelen tegenover elkaar 
gelegd. De commissie heeft burge-
meester en wethouders nu geadvi-
seerd om toch te kiezen voor een 
parkeerverbod met name voor de 
veiligheid van het langzame verkeer. 
Het college heeft afgelopen dinsdag 

22 juli tijdens het wekelijkse overleg 
besloten om het advies van de com-
missie over te nemen. Er komt nu 
definitief een parkeerverbod op de 
Stommeerkade tussen de brug naar 
het Drie Kolommenplein en Kwe-
kerij ofwel tot de N201 en wel van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
8.00 en 18.00 uur. Wat de redactie 
zich dan wel afvraagt: Mag er wel, of 
ook niet, geparkeerd worden op het 
gedeelte van de Stommeerkade tus-
sen de Stationsweg en de brug naar 
het Drie Kolommenplein?

Nieuw asfalt op Kerkweg
Aalsmeer - Nog net voor aanvang 
van de bouwvakantie is het asfalt 
van de Kerkweg onder handen ge-
nomen. De weg met versmallin-
gen tussen de Aalsmeerderweg en 
de Oosteinderweg is weer gehuld 
in een keurig gaaf, zwart jasje. De 
paaltjes bij de versmallingen ont-

breken nog, maar deze zullen zeker 
teruggeplaatst worden na de vakan-
tie. 
Wel of niet?
Overigens is het nog niet bekend of 
de Kerkweg nu wel of niet afgeslo-
ten gaat worden voor (sluip)-ver-
keer. Bij de gemeente hebben zich 

zowel voor- als tegenstanders ge-
meld. Een en ander gaat nader be-
keken worden naar aanleiding van 
het verkeer- en vervoerplan. Vracht-
wagens zijn in ieder geval niet wel-
kom op de Kerkweg en er geldt een 
maximumsnelheid van 30 kilome-
ter per uur.
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Kinderen op zoek naar 
kunst in land van water
Streek - In het Zuiderzeemuseum 
komen kinderen nu ook in aanra-
king met diverse vormen van kunst. 
Ze kunnen hiervoor in het muse-
umpark een spannende kunstroute 
volgen of met behulp van een me-
diaplayer de tentoonstelling ‘Mijn 
kunst, Verzamelaars delen hun pas-
sie’ ontdekken. Het museum bestaat 
zestig jaar en vele kunstenaars heb-
ben meegewerkt om dit heugelijke 
feit groots te vieren. De kinderkuns-
troute ‘De kunst van land en water’  
door het museumpark is een ware 
ontdekkingstocht langs pandjes die 
op een bijzondere manier zijn inge-
richt door kunstenaars. Voorbeel-
den hiervan zijn: een bronzen kip, 
een toren van meubels en Sinter-
klaas op een Delfts blauwe tegel, 
maar er is nog veel meer. Momen-
teel is de kunstenaar Arjen Boerstra 
bijvoorbeeld bezig met het fabrice-
ren van een vaartuig-voertuig-vlieg-
tuig. Zou het uiteindelijk daadwer-
kelijk kunnen vliegen, varen of rij-
den? En wat te denken van Huize 
Organus? Dit huis in de vorm van 
een menselijk spijsverteringska-

naal is absoluut het bekijken waard. 
Speciaal voor de jeugd maakte het 
Zuiderzeemuseum een mediaplay-
er-tour bij de tentoonstelling ‘Mijn 
kunst, Verzamelaars delen hun pas-
sie’. De combinatie van beeld, geluid 
en tekst maakt een museumbezoek 
tot een spannende en uitdagende 
ervaring. Jongeren kunnen hun me-
ning over de kunstwerken geven of 
er meer over leren door te luisteren 
naar de achtergrondinformatie en 
de opdrachten uit te voeren.  Het 
Zuiderzeemuseum met zijn muse-
um, museumpark en natuurgebied 
biedt verrassende combinaties van 
Nederlands cultuurerfgoed met mo-
derne kunst van eigen bodem. De 
kunstroute door het museumpark 
is geschikt voor kinderen van cir-
ca 9 tot 12 jaar en het bijbehorende 
boekje kost 1 euro. De tour met de 
mediaplayer is bedoeld voor jonge-
ren tussen 10 en 16 jaar en de huur-
prijs voor een mediaplayer is 3 eu-
ro. Het Zuiderzeemuseum is dage-
lijks geopend van 10 tot 17 uur. Surf 
voor meer informatie naar www.zui-
derzeemuseum.nl.

Snoopy naar geitenboerderij
Aalsmeer - Het is vakantie voor de 
kinderen die op de BSO bij Snoopy 
zitten. Afgelopen vrijdag had de op-
vang maar vijf kinderen te gast en 
werd besloten naar het Amsterdam-
se Bos te gaan. Iedereen had er erg 
veel zin in. 
 In het bos is een bezoek gebracht 
aan de geitenboerderij. Onderweg 
werd vol bewondering naar de vlieg-
tuigen gekeken die laag overvlo-
gen. Op de geitenboerderij moch-
ten de kinderen de geitjes een fles-

je melk geven. Het was lekker weer 
en iedereen kreeg ook nog een ijsje. 
Voordat het groepje terug naar de 
auto ging was er nog tijd om in de 
speeltuin te spelen. 
De jongens en meisjes hebben zich 
goed vermaakt, de tijd vloog voor-
bij. Op de terugweg naar de auto is 
een andere route door het bos ge-
nomen. Na een gezellig autoritje 
kwam de groep weer op tijd terug 
bij Snoopy. Het was een hele ge-
slaagde middag!

11-Jarige Bibi Loogman loopt 
Nijmeegse 4-daagse voor Kika
Aalsmeer - De 11 jarige Bibi Loog-
man uit Uithoorn, leerling van de 
Oosteinderschool uit Aalsmeer, 
heeft afgelopen week als één van 
de jongste deelneemsters de vier-
daagse van Nijmegen uit gelopen. 
Samen met haar vader Gert heeft 
zij van dinsdag tot en met vrijdag 
30 kilometer per dag, dus 120 kilo-
meter in totaal, afgelegd. Bibi heeft 
alle dagen zonder blaren, spierpijn 

en verkramping gelopen en dat kon 
niet iedereen zeggen. Ze had zelf 
nog kracht over om naar haar moe-
der Corine te sprinten toen zij deze 
met Esther langs de kant zag staan 
met een groot spandoek. Bibi’s leef-
tijdgenoot, Mariska Mieremet, was 
ook helemaal naar Nijmegen geko-
men om haar vriendin binnen te ha-
len. Bibi liep samen met haar vader 
onder de naam The Sjokking Two 

Wapentraining en kinder-
doe-activiteiten in HOME
Eindhoven - Op zondag 27 juli ko-
men er ‘Vikingen’ en ‘vroege mid-
deleeuwers’ naar het Historisch 
OpenluchtMuseum Eindhoven om 
zich te bekwamen in het vechten en 
verdedigen met diverse wapens, zo-
als zwaarden, bijlen en speren. Te-
vens zijn er kinder-doe-activiteiten 
in de middeleeuwen, waarbij kinde-
ren ervaren hoe kinderen in de mid-
deleeuwen leefden. 

Vikingen en middeleeuwers
Deze dag komen diverse ‘Vikingen’ 
en ‘vroege middeleeuwers’ naar het 
museum, om zich te bekwamen in 
het hanteren van typische vroeg-
middeleeuwse wapens. Door diver-
se historische bronnen is er inmid-
dels redelijk veel bekend over deze 
wapens! Bovendien doen een aan-
tal medewerkers binnen het Histo-
risch OpenluchtMuseum Eindho-
ven al vele jaren onderzoek naar de 
‘vechtstijl’ van de Vikingen. Door de 
wapens na te maken en ermee te 
experimenteren krijgt men een nog 
beter beeld hoe de wapens gebruikt 

werden en nog belangrijker; hoe 
je jezelf ertegen kon beschermen. 
Kortom weer veel spektakel en na-
tuurlijk weer veel te leren. Om er-
achter te komen hoe kinderen leef-
den in de middeleeuwen, kunnen 
kinderen meedoen met de kinder-
doe-activiteiten van het museum. 
Ze kunnen middeleeuwse spelletjes 
gaan doen, zoals stelt lopen, hoe-
pelen of stokpaardje rijden. Daarna 
mogen de kinderen zelf een houten 
etensplankje zagen en vervolgens 
een heerlijke krakeling bakken die 
ze kunnen oppeuzelen. 
Elke dag om 14.00 uur wordt er een 
gratis rondleiding gegeven. Een his-
torisch geklede gids neemt de be-
zoekers mee op reis door de pre-
historie en de middeleeuwen. Deze 
rondleiding is ook voor kinderen erg 
interessant. De wapentraining en 
kinder-doe-dag is zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. De entree voor volwas-
senen is 7,50 euro, kinderen van 4 
tot en met 11 jaar betalen 3,50 eu-
ro. Een kinder-doe-kaart kost even-
eens 3,50 euro.

Elke dag activiteiten in vakantie
Zonnefeest in Tropenmuseum
Amsterdam - Het Tropenmuseum 
neemt bezoekers deze zomer mee 
naar de Peruaanse stad Cuzco. Hier 
wordt elk jaar het Inti Raymi zonne-
feest gevierd ter ere van de mach-
tige zon Inti. In de Lichthal van het 
Tropenmuseum is een Zonnetem-
pel gebouwd. 
In en rondom de Zonnetempel ko-
men jong en oud van alles te weten 
over dit speciale feest. 
Daarnaast zijn er Bombaytours van 
‘Ster in de Stad’, kijktochten en 
rondleidingen langs alle wereldcul-
turen in het Tropenmuseum. Ieder-
een kan plaatsnemen op een ko-
ninklijke troon en meezingen met 
het Zonnelied. Kinderen lopen met 

een speurkaart door de Zonnetem-
pel en lossen een raadsel op. Al-
le activiteiten zijn gratis (inbegre-
pen bij de toegangsprijs). Kijk voor 
meer informatie en aanvangstijden 
op website. 

Zonnige workshops
Tijdens het Zonnefeest moet ieder-
een er natuurlijk mooi uitzien! Kin-
deren van 4 tot en met 13 jaar kun-
nen elke dag van 12.00 tot 16.30 uur 
deelnemen aan de Zonnige work-
shops. Tijdens de workshops maken 
ze een Zonnekroon die is versierd 
met veren of een mooie Zonnehan-
ger met het gezicht van de zon In-
ti erop. 

Vlugge vliegers en trage flappers
Stukje paradijs op aarde!
Utrecht - Na het enorme succes 
van vorig jaar hebben de Botani-
sche Tuinen ook nu weer een spec-
taculair vlinderevenement. 
Een ruimte in het Kassencomplex 
wordt voor de gelegenheid omge-
toverd tot een weelderig oerwoud 
waar tussendoor tropische vlinders 
in allerlei kleuren en maten voor-
bij fladderen. Het is een bijzonde-
re ervaring deze prachtig gekleurde 
tropische vlinders van zo dichtbij te 
zien. Iedereen is van welkom op dit 
Vlinderfestival van 1 juli tot 1 sep-
tember. Omdat de vliegruimte tame-
lijk laag is, kunt u de vlinders van 
heel dichtbij bekijken. In deze war-
reling van kleuren vallen vooral de 
metaalblauwe en feeënwitte Mor-
pho’s op met hun prachtige vlucht 
en vleugelspanwijdte van 15 cen-
timeter. Maar ook de langsflitsen-
de knalgroene pages, de traag vlie-
gende wit-zwarte papiervlinders, de 
reusachtige atlasvlinders, de sierlij-
ke passiebloemvlinders en nog ve-
le andere soorten, zijn meer dan de 
moeite waard.

Poppenkast en rupsenshow
In de vlinderkas kan men de vlinders 
zelf uit hun pop zien kruipen. In de 
zogeheten poppenkast hangen na-
melijk de poppen, die vaak wonder-
lijk gevormd en gekleurd zijn. 
De rupsen die her en der in de vlin-
derkas te vinden zijn, vormen een 

attractie op zich met hun soms bi-
zarre uitsteeksels, vreemde kleurpa-
tronen en gigantische afmetingen. 
De Tuinen leggen via bebording het 
een en ander uit over vlinders en 
hun relatie tot planten. Bovendien is 
van elke vlindersoort in de kas een 
korte beschrijving te vinden. Kort-
om: mis het niet en kom genieten 
van een stukje paradijs op aarde!

Vlindervlugheid
Vlinders zijn koudbloedig en moeten 
het dus van de omgevingswarmte 
hebben. Vooral tropische vlinders 
zijn ingesteld op relatief hoge tem-
peraturen en zijn overdag veel min-
der beweeglijk als de zon niet schijnt. 
De nachtvlinders hebben daar min-
der moeite mee en kunnen bij lage-
re temperaturen vliegen, mar doen 
dat wel veel trager dan de dagvlin-
ders. Het is een prachtig gezicht ze 
met gracieuze vleugelbewegingen 
door de ruimte te zien vliegen.
Fort Hoofddijk is van 1 maart tot 1 
december dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprij-
zen bedragen 5 euro voor volwasse-
nen en 4 euro voor 65+ en groepen. 
Kinderen tot 12 jaar betalen 1,50 eu-
ro, met Museumkaart is de toegang 
gratis. Fort Hoofddijk is bereikbaar 
met stadsvervoer lijnen 11 en 12 
vanaf Utrecht CS. Voor meer infor-
matie: 030-2535455 of kijk op www.
botanischetuinen.uu.nl.

Oosterse kindertekeningen 
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Nog tot en met aan-
staande zondag 27 juli kunnen op 
de Kinderkunstzolder van het Ou-
de Raadhuis Oosterse kinderteke-
ningen bewonderd worden. Een se-
lectie van Japanse kinderen in de 
leeftijd van vijf tot tien jaar kleu-
ren de ruimte op. Vrijwel alle onder-
werpen zijn aan het papier toever-
trouwd. Veel vrolijke dieren, zoals 
vissen, wespen en leeuwen, maar 

ook sprookjes zijn geverfd of gete-
kend. De tekeningen hebben prach-
tige titels en zijn kleurig. 
Opvallend is het scherpe oog voor 
details van deze nog jonge Japan-
se kinderen. De Kinderkunstzolder 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat is vandaag, donderdag, tot en 
met zondag dagelijks te bezoeken 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.

de 4-daagse van Nijmegen voor het 
goede doel KiKa. Elke dag werd Bibi 

Op zaterdagavond 26 juli is het museumpark ook in de avond te bezoeken. 
Maak een wandeling langs authentieke panden uit het voormalige Zuiderzee-
gebied en ontdek verrassende combinaties. De avondopenstelling is van 18.00 
tot 21.00 uur. Foto Erik en Petra Hesmerg.

rond 9.00 uur in de ochtend gebeld 
door RTV N-H om live in de uitzen-
ding haar verslag te doen. Met de 
verkoop van t-shirts en door mid-
del van sponsors hebben The Sjok-
king Two al heel wat geld op we-
ten te halen. Nu bekend is dat Bibi 
het gehaald heeft, hoopt zij op nog 
meer spontane giften als blijk van 
waardering voor de geleverde pres-
tatie. Hoeveel er op gehaald is kun-
nen de wandelaars nog niet zeg-
gen omdat alle toegezegde bedra-
gen nog gecheckt moeten worden 
en er met sponsor Intersports Duo 
nog afgerekend moet worden, maar 
dat het totaal bedrag weer boven de 
1000 euro uit gaat komen staat wel 
al vast. De sjokkers hopen op mini-
maal nog 650 euro aan giften op te 
halen omdat zij het bedrag van The 
Sjokking Four uit 2005 willen verbe-
teren. U kunt daar ook nog een bij-
drage in leveren door naar de site 
www.sjokkingtwo.nl te gaan en daar 
uw bijdrage kenbaar te maken. Ver-
der zijn er ook nog enkele t-shirts te 
koop die voor minimaal 15 euro ge-
kocht kunnen worden. Dit allemaal 
voor KiKa, de stichting die zich in-
zet voor de bestrijding van kinder-
kanker.  Het 4-daagse verslag, in-
terviews met RTV N-H en SBS6 zijn 
ook de site te bekijken en te beluis-
teren voor degene die het gemist 
hebben. Of Bibi volgend jaar weer 
in Nijmegen te vinden is zal nog wel 
even een vraag blijven, maar het 
eerste officiële 4-daagse kruisje is 
in ieder geval binnen!
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Veel bedrijvigheid rond de 
Beethovenlaan, Hornmeer
Aalsmeer - De parkeerplaats bij de 
diverse sportaccommodaties in de 
Beethovenlaan vormde de afgelo-
pen week de inspiratiebron voor een 
artikeltje over activiteiten die op de-
ze locatie plaatsvinden en al plaats-
gevonden hebben. Het hoofdveld 
van RKAV is voorzien van kunstgras 
en hoewel de doelen nog niet ge-
plaatst zijn is toch al duidelijk aan-

gegeven waar de diverse belijnin-
gen moeten komen. 
Ook bij Racket Sport wordt heel 
hard gewerkt aan vergroten van 
het multifunctioneel centrum en dat 
is aan de buitenkant heel goed te 
zien. De uitgebreide accommodatie 
waar niet alleen tennis, squash en 
fitness hoog genoteerd staan maar 
ook tal van evenementen gehouden 

kunnen worden, wordt danig onder 
handen genomen. Ook is al goed te 
zien waar de Dierenbescherming, 
afdeling Aalsmeer gehuisvest gaat 
worden. Maar daar blijft het niet bij 
in de Hornmeer, want ook de bin-
nenbanen van zwembad De Water-
lelie worden flink onder handen ge-
nomen, maar deze renovatie-werk-
zaamheden zijn nagenoeg voltooid!

Meedenken over Gebieds-
visie kan tot 1 augustus!
Aalsmeer - Om in beeld te krij-
gen hoe Aalsmeerders hun dorp in 
de toekomst willen zien heeft de 
gemeente de afgelopen maanden 
op verschillende manieren het ge-
sprek gezocht. Onlangs zijn de laat-
ste Dorps- en Straatgesprekken ge-
houden, maar via de enquête op 
www.aalsmeer.nl/gebiedsvisie kan 
men nog tot 1 augustus aangeven 
wat men verwacht en wenst in het 
Aalsmeer van de toekomst. De afge-
lopen twee maanden zijn verschil-
lende kanalen ingezet om de inwo-
ners en ondernemers in Aalsmeer 
zoveel mogelijk te betrekken bij de 
totstandkoming van de Gebieds-
visie voor Aalsmeer. Omdat je met 
bijeenkomsten maar een beperkte 
groep mensen kunt bereiken, is de 
gemeente ook de straat opgegaan. 
Het is voor de gemeente en verant-
woordelijk wethouder Berry Nijme-
ijer een leuke en goede manier ge-
bleken om op een ongedwongen 
wijze met elkaar in gesprek te gaan. 
In totaal zijn er vier bijeenkomsten 
georganiseerd en zeven straat-

gesprekken gehouden. Naast de 
Dorps- en Straatgesprekken biedt 
de gemeente ook de mogelijkheid 
om via internet meningen te uiten 
over het Aalsmeer van de toekomst. 
Daarvoor is een apart onderdeel op 
de website aangemaakt voor de Ge-
biedsvisie. Via www.aalsmeer.nl/ge-
biedsvisie kan men alle informa-
tie vinden over de Gebiedsvisie en 
de thema’s die daarin aan de orde 
komen. Hier kan men tot 1 augus-
tus via een enquête aangeven wel-
ke wensen, ideeën en/of verwach-
tingen men heeft van de toekomst 
van Aalsmeer. 
Na afronding van het participatie-
traject (na 1 augustus) zal de in-
breng worden geanalyseerd en de 
Gebiedsvisie worden opgesteld. 
Een concept zal eerst aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders worden voorgelegd, naar ver-
wachting zal dit in oktober 2008 zijn. 
Vervolgens wordt een formeel in-
spraaktraject doorlopen waarna uit-
eindelijk de gemeenteraad de visie 
zal vaststellen.

Sterk optreden Starkoo in 
uitverkocht café de Praam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19 
juli verzorgde Starkoo een optre-
den in danscafé de Praam. De zan-
ger mocht zingen in een uitverkoch-
te Praam. “Het was supergezellig en 
het optreden was toppie”, aldus en-
kele bezoekers. In de pauzes zorg-

de dj Martijn voor een volle dans-
vloer. Aanstaande zaterdagavond 27 
juli is er Tropical Night in het cen-
trum en uiteraard wordt het dans-
café in de Zijdstraat omgetoverd tot 
tropisch oord met bijpassende mu-
ziek en lekkere cocktails. 

Oude schoolplaten te kijk 
en te koop in stadshart
Amstelveen - Zaterdag 2 augustus 
is in het Binnenhof de schitterende 
collectie oude schoolplaten van ver-
zamelaar Anton Siedsma uit Hoofd-
dorp te bewonderen. Velen zullen 
zich deze nostalgische schoolpla-
ten, getekend door onder andere 
Koekkoek (natuur), Isings (geschie-
denis) en Jetses (Aap-Noot-Mies) 
nog van hun lagere schooltijd her-
inneren. Tot in de eerste helft van 
de twintigste eeuw werd er op de 
Nederlandse scholen veel gebruik 
gemaakt van schoolplaten. De oor-
sprong hiervan lag binnen het zo-
genaamde ‘aanschouwingsonder-
wijs’.  Voor het geschiedenis-onder-
wijs, voor aardrijkskunde en voor bi-
ologie zijn een aantal verschillen-
de series schoolplaten uitgebracht. 

Ook waren er veel Godsdiensti-
ge voorstellingen en niet te ver-
geten de topografische provincie- 
en landkaarten. Kom op 2 augus-
tus dit moois bewonderen. Ook kunt 
u zelf een misschien lang gezoch-
te schoolplaat aanschaffen en te-
vens is er materiaal te ruilen of te 
verkopen. Op koopzondag 3 augus-
tus van 10 tot 17 uur bieden ruim ze-
ventig gespecialiseerde standhou-
ders op het stadsplein mooie en ex-
clusieve spullen als antiek, curio-
sa en verzamelobjecten uit Groot-
moeders en Moeders Tijd aan tegen 
betaalbare prijzen. Kom zeker even 
een kijkje nemen op deze gezelli-
ge markt. Info: Van Aerle, tel: 0492–
525483 of 06-53848622  www.vlooi-
enmarkten.nl.  

Supertransport door Ringvaart
Aalsmeer - Het heeft veel bekijks 
getrokken, het supertransport door 
de Ringvaart jl. donderdag 17 juli. 
Een nieuw casco is afgeleverd bij 
het Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw en wie enigszins bekend is 
met het werk van deze bouwer weet 
dat het veelal gaat om een groot 
jacht. Ook dit casco valt in de ca-
tegorie ‘heel groot’, het jacht is liefst 
zestig meter lang. Met de kont naar 
voren werd het jacht naar De Vries 

vervoerd met behulp van de sleep-
boot Bloedertrouw 4 en de duwboot 
Bloedertrouw 2. Veel ruimte was 
er niet over in de Ringvaart en ze-
ker niet bij de brug over de N201. 
Het was passen en meten met zo-
wel links als rechts slechts enkele 
centimeters om dit ‘obstakel’ te kun-
nen passeren. De oplevering van het 
jacht is in de loop van volgend jaar 
gepland. Foto’s Kees van Ouden-
allen en Jan Weij.

Advies: Niet zwemmen en vissen in Ringvaart

Rijnland hervat waterafvoer 
van Schipholterrein
Aalsmeer - Sinds maandagmiddag 
21 juli voert het hoogheemraad-
schap van Rijnland via de ringvaart 
van Aalsmeer tot Halfweg water af 
dat afkomstig is van het Schiphol 
terrein. De eerdere maalstop van 
het Schiphol terrein wordt hierdoor 
opgeheven.
Het Hoogheemraadschap van Rijn-
land heeft de afgelopen dagen met 
succes het, met blusschuim vervuil-
de, water dat op Schiphol was ach-
tergebleven, geïsoleerd in bassins. 
Het waterstelsel op het Schiphol ter-
rein, waarin het vervuilde water eer-

der lag, heeft nog een lage concen-
tratie perfluorverbindingen. Dit wa-
terstelsel loopt door de hevige re-
genval de afgelopen dagen nu vol. 
Via het gemaal Bolstra aan de ring-
vaart wordt deze concentratie ver-
dund tot een zeer lage, verant-
woordde concentratie. Toch wil het 
hoogheemraadschap van Rijnland, 
na overleg met Rijkswaterstaat en 
het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit aanraden 
om uit voorzorg de komende dagen 
niet in de ringvaart en het Noord-
zeekanaal te zwemmen en ook geen 

vissen uit deze wateren te consu-
meren. 
Het gaat hier om een verontreini-
ging met blusmiddel afkomstig van 
Schiphol-oost. Dit blusmiddel be-
vat perfluorverbindingen, waarvan 
PFOS (perfluorooctaansulfonaat) de 
belangrijkste is. Deze stof is scha-
delijk voor het milieu, maar Rijnland 
verwacht dat het in zeer lage con-
centraties geen effecten heeft op 
waterorganismen. Metingen heb-
ben inmiddels aangetoond dat de 
stof in zeer lage concentraties in het 
oppervlaktewater aanwezig is.

De Dierenbeschermming Aalsmeer-Uithoorn bouwt aan een nieuw onderkomen.

De hal van Racket Sport gaat verder de lucht in.

Bij RKAV is een kunstgrasveld aangelegd. Bijna klaar, de doelen moeten nog geplaatst worden..

Grote stroom-
verspilling
in Oost!
Aalsmeer - Vorige week dinsdag 
15 juli bleef het ’s avonds donker in 
de straten in de wijk Oost, oorzaak 
was een storing in het net van de 
openbare verlichting. Rond drie uur 
in de nacht was het euvel verhol-
pen en was er weer licht in de stra-
ten. Uiteraard waren de bewoners 
blij met deze snelle ingreep. Donke-
re straten nodigen niet uit om nog 
even een wandelingetje te maken 
en kan de criminaliteit verhogen. De 
lof is omgeslagen in verbazing, want 
de straatverlichting is sindsdien niet 
meer uitgegaan. Het brandt dag en 
nacht, 24 uur per dag en dat al een 
week lang. Dinsdag 21 juli straal-
den de lantaarnpalen overdag nog 
steeds hun licht over de straten. Ui-
teraard is door bewoners aan de bel 
getrokken bij het gemeentehuis, 
maar tot nu toe zonder resultaat. De 
klacht is twee dagen na de donke-
re avond, op donderdag 17 juli, ge-
meld, maar actie is nog niet onder-
nomen. “En dat in een tijd dat de 
overheid ons op hoge kosten brengt 
met spaarlampen en hoge energie-
rekeningen”, aldus een bewoner in 
Oost. “Het is zeker erg moeilijk om 
een schakelaar uit te zetten of een 
tijdklok in te stellen? De bewoners 
hopen dat na deze melding in de 
krant wel actie ondernomen wordt 
en er einde komt aan deze nodeloze 
stroomverspilling in Oost!

‘Sporen’ thema 
monumenten-
weekend
Aalsmeer - Op zaterdag 13 en zon-
dag 14 september is het landelijk 
weer open monumentenweekend. 
Ook in de gemeente Aalsmeer zul-
len diverse monumenten, waaron-
der het Boomkwekerskerkhof en de 
watertoren, hun hekken en deuren 
openen voor publiek. De organisa-
tie is in handen van de stichtingen 
Oud Aalsmeer en Kunst en Cultuur 
Aalsmeer. 
De commissie monumenten biedt 
inwoners dit jaar extra drie routes 
om al lopend, fietsend of varend de 
gemeente te her-ontdekken. The-
ma is ‘sporen’. Het eerste spoor is 
relegie en deze route biedt wande-
laars een mooie route over het Pel-
grimspad. 
Spoor twee is een fietstocht en leidt 
langs diverse ‘groene’ monumenten. 
Spoor drie tot slot gaat over ontgin-
ning en hiervoor mogen bezoekers 
in de boot stappen en wordt een 
vaartocht gemaakt over de West-
einderplassen. Binnenkort meer in-
formatie over het open monumen-
tenweekend en natuurlijk over het 
nieuwe ‘sporen’-initiatief van de 
commissie monumenten.

Op 6 augustus
Spreekuur voor 
senioren met 
belasting-vragen
Aalsmeer - Senioren die vragen 
hebben op het gebied van T-biljet-
ten, inkomstenbelasting, huurtoe-
slag of zorgtoeslag kunnen terecht 
op het spreekuur van de belasting-
vrijwilligers van de SWOA, de he-
ren Arie Rijnsburger en Jan de Vrije. 
Dit spreekuur is niet bedoeld voor 
vragen over de gemeentebelastin-
gen (kwijtscheldingen en dergelij-
ke worden door de ouderenadviseur 
behandeld). Arie Rijnsburger en Jan 
de Vrije houden op woensdag 6 au-
gustus weer spreekuur, in de och-
tenduren in de Meander en in de 
middaguren in de Parklaan. Voor 
het maken van afspraak voor het 
spreekuur kan contact opgenomen 
worden met de SWOA, Parklaan 27, 
telefoon 0297-344094.

Meerlive 2008
Hoofddorp -Evenals de vorige edi-
ties zal Meerlive, dat plaatsvindt van 
14 tot en met 17 augustus, ook dit 
jaar gratis toegankelijk zijn. Vier da-
gen lang kunnen de inwoners van 
Haarlemmermeer genieten van live-
optredens in het hart van Hoofd-
dorp. Wat ooit klein begon is uitge-
groeid tot één van de grootste en 
meest toonaangevende evenemen-
ten in zijn soort. Met steun van de 
lokale overheid, maar zeker ook de 
vele sponsoren, waarvan het me-
rendeel afkomstig uit Haarlemmer-
meer, is het ieder jaar weer mogelijk 
om topacts naar Hoofddorp te ha-
len. Onder andere treden deze edi-
tie Wolter Kroes en Alain Clark op. 
Verder zal Jeroen van der Boom zijn 
opwachting maken en is er een Tri-
bute-Night met bekende covers van 
onder andere U2, The Rolling Sto-
nes en The Police. Ook de idolswin-
naars Nicky, Charlene en Nathalie 
gaan acte de présence geven even-
als The Original Tramps. Het volledi-
ge programma is te bekijken op de 
website: www.meerlive.nl 
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Nieuwe website CAIWAY 
vriendelijk voor gebruiker
Aalsmeer - Toegankelijk, interactief 
en vriendelijk voor de gebruiker, dat 
is de nieuwe website van CAIWAY. 
Het bedrijf heeft zojuist haar nieu-
we website gelanceerd. De nieuwe 
website is compleet aangepast aan 
de laatste stand van de techniek. 
Moderne vormgeving, heldere na-
vigatie en een informatieve inhoud 
kenmerken de nieuwe site. Klanten 
zullen er snel hun weg weten te vin-
den. 
De vorige website was al weer enige 
jaren oud en toe aan vernieuwing. 
Met Mijn CAIWAY, de persoonlij-
ke omgeving van klanten, introdu-
ceerde CAIWAY daarom eind 2007 
al een nieuwe vormgeving. Nu is de 
totale vormgeving van de website 
aangepast aan dit ontwerp. De web-
site is gebouwd en ontworpen door 
de webdevelopers en –designers 
van CAIWAY Business. Met een af-
deling webdevelopment in huis, ligt 

het voor de hand dat de nieuwe site 
een visitekaartje is geworden. CAI-
WAY Business biedt een breed pak-
ket aan data- en internetverbindin-
gen (via glas, kabel of draadloos) en 
bijbehorende diensten afgestemd 
op ondernemers. Zo verzorgt het 
bedrijf onder andere webdesign met 
alle ondersteuning die daarbij nood-
zakelijk is. Op korte termijn wordt 
de website uitgebreid met een ad-
viesmodule. Via deze module krijgt 
de klant na het beantwoorden van 
een paar vragen een advies op maat 
over het product dat het beste bij 
hem past. 
CAIW biedt radio en televisie, in-
ternet en telefonie aan over de ka-
bel in onder andere de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. CAIW be-
dient in totaal ruim 150.000 radio- 
en televisieabonnees met daarbij 
70.000 kabelinternetklanten en zo’n 
24.000 telefoonaansluitingen.

HealthCity helpt in weddenschap 
Spieren voor Spieren! 
Aalsmeer - - In de Radio 538-uit-
zending ‘Evers Staat op’ van 26 mei 
jl. is er een heuse weddenschap ont-
staan tussen Louis van Gaal, de am-
bassadeur van Spieren voor Spie-
ren, en dj Edwin Evers. Louis van 
Gaal komt co-hosten in ‘Evers Staat 
Op’ als het lukt om met hulp van Ra-
dio 538 het gedroomde aantal van 
1.000 spinningteams voor de groot-
se Spinnen voor Spieren-marathon 
op 28 september in Almere bijeen 
te krijgen. 
Als tegenprestatie komt Edwin 
Evers en zijn team zelf meefietsen 
in het topsportcentrum van Alme-
re mocht dat aantal niet worden ge-
haald. Op dit moment hebben zich 
al meer dan 200 teams aangemeld. 
Veel bedrijven en teamcaptains 
hebben aangegeven dat zij zich op 
korte termijn gaan aanmelden, dus 
dit aantal zal spoedig stijgen.  He-
althCity International, ’s lands groot-
ste en snelst groeiende fitnesske-
ten, stelt exclusief voor dit monste-
revenement 1000 spinningbikes be-
schikbaar en zorgt verder  voor een 
optimaal spinningprogramma. Harry 
Schuit van HealthCity vertelt; “In Ne-
derland hebben wij zo’n 100.000 le-
den, waarvan circa 20.000 fanatieke 
spinners. Wij hebben deze enthou-

siaste groep, maar ook onze overige 
leden, dan ook opgeroepen om mee 
te doen met dit geweldige initiatief. 
Ook het spinningprogramma wordt 
deels door ons verzorgd. Er zal een 
goede mix zijn tussen trancemuziek, 
70er en 80er jaren, en natuurlijk be-
kende meezingnummers van eigen 
bodem. Voor ieder wat wils. Logis-
tiek wordt het een uitdaging, wel-
ke dan ook in goede banen geleid 
wordt door DHL, want 1000 kost-
bare fietsen verplaatsen van A naar 
B is op zich al een behoorlijke ope-
ratie.” Meerdere ketens en scholen 
doen mee om er een geweldig eve-
nement van te maken en zoveel mo-
gelijk in te zamelen voor spierzie-
ke kinderen. 

Aanmelden kan nog!
Nieuwe teamcaptains zijn vanzelf-
sprekend nog altijd welkom, ga naar  
www.spierenvoorspierenweek.nl 
en meld een team aan en ontvangt 
het informatiepakket met flyers en 
sponsorformulieren en doe mee 
aan deze spectaculaire marathon 
op 28 september in de Topsporthal 
van Almere!  Voor meer informatie 
kan men ook terecht bij HealthCity, 
of kijken op www.healthcity.nl  voor 
het dichtstbijzijnde filiaal. 

Vrachtwagens op weg in 
nieuwe huisstijl Flora
Aalsmeer - Begin dit jaar lanceer-
de FloraHolland haar nieuwe huis-
stijl. De eerste 10 vrachtwagens rij-
den al in de nieuwe kleuren. Ook De 
Winter Logistics gaat met een aan-
tal wagens in de nieuwe huisstijl rij-
den. De eerste vrachtwagen met de 
Dracaena ging deze week de weg 
op. De anders wagens volgen bin-
nenkort. Favoriete afbeeldingen bij 
de vervoerders zijn de tulp, de roos 
en de orchidee. Vervoerders die voor 
FloraHolland en haar kwekers rijden 
en interesse hebben om ook in de 
kleuren van FloraHolland te rijden 

kunnen contact opnemen met hun 
contactpersoon bij de veiling. 
FloraHolland vindt veiligheid op 
de weg van groot belang, vandaar 
dat nu bij het bestickeren van de 
vrachtwagens die met de FloraHol-
landhuisstijl rijden gelijk de retrore-
flecterende contourmarkering wordt 
bevestigd. Deze markering biedt bij 
slecht weer en in het donker een 
beter zicht op de vrachtwagen en is 
medio dit jaar wettelijk verplicht. De 
retroreflecterende markering weer-
kaatst licht scherper dan ‘gewoon’ 
reflecterend materiaal.

Eerste trailer van De Winter Logistics met afbeelding Dracaena de weg op.

Voordeel 70-plussers voor 
rijbewijskeuringen
Aalsmeer - Heeft u een medische 
keuring nodig voor het verlengen 
van uw rijbewijs omdat u 70 jaar of 
ouder bent? Dan kunt u nu een af-
spraak maken voor een van de voor-
delige rijbewijskeuringen georgani-
seerd door bureau Regelzorg in sa-
menwerking met R. Kloek, voormalig 
huisarts. Deze vinden eenmaal per 
maand plaats bij de Stichting Wel-
zijn Ouderen Aalsmeer in gebouw 
Seringenhorst aan de Parklaan 26a. 
De data zijn: 11 augustus, 8 septem-
ber, 13 oktober, 10 november en 8 
december. De keuring kost 30 eu-
ro voor rijbewijs B/E en 35 euro voor 
rijbewijs C/D/E. Dit tarief is gunstig, 

omdat voor zo’n medische keuring 
soms tot meer dan 80 euro moet 
worden betaald. Voor verdere in-
formatie en aanmelding kan gebeld 
worden naar het afsprakenbureau 
van Regelzorg, telefoonnummer 
0251- 205913 op werkdagen tussen 
14.00 en 17.00 uur.
Omdat de beoordeling door het CBR 
soms twee of drie maanden kan 
duren wordt geadviseerd om vier 
maanden voor het aflopen van de 
geldigheid van het rijbewijs een af-
spraak te maken voor een keuring. 
Verdere informatie over de proce-
dure is ook te vinden op www.re-
gelzorg.nl

Veel publiek fietsenmarkt
Aalsmeer - Een tweedehands fiet-
senmarkt met fietsen vanaf 20 euro 
kondigde Waning Tweewielers af-
gelopen week aan. En deze adver-
tentie bleek goed gelezen, want het 
was gezellig druk op het terrein ach-
ter de winkel in de Zijdstraat. Vooral 
in de ochtend mochten veel kijkers 
en kopers verwelkomd worden. In 
de middag vielen enkele stilte-pun-
ten, maar dit wijt Waning, en terecht, 

aan het slechte weer. De dag begon 
nog met een zonnetje, maar ’s mid-
dags daalden vele, stevige regen-
buien neer. 
De tweewieler-winkel in de Zijd-
straat is nu met vakantie. Op dins-
dag 5 augustus is iedereen weer van 
harte welkom voor nieuwe en ge-
bruikte fietsen voor racers, kinde-
ren, recreanten en fiets-accessoires 
en -reparaties.

Stuntprijzen in zomeractie 
van Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Uitverkoop bij Renault 
Nieuwendijk? Dat is hoogst onge-
bruikelijk. Toch lijkt het er met de 
zomeractie van de dealer aan de 
Zwarteweg verdacht veel op. Met 
kortingen die oplopen tot 4000 euro 
is de klant spekkoper. In de eerste 
helft van 2008 moest Nieuwendijk 
een groot aantal nieuwe Renaults 
afnemen van de importeur. De  au-
to’s die nog op voorraad zijn worden 
nu aangeboden met  spectaculai-
re kortingen. De populaire Clio Spe-
cial Line was al uiterst scherp ge-
prijsd. Dankzij een extra inruilkor-
ting wordt deze Renault (auto van 
het jaar 2007) nu aangeboden voor 

11.995 euro. De auto wordt zeer 
compleet geleverd, dus inclusief ve-
le extra’s en afleverkosten. Hetzelf-
de geldt voor de sportieve Mégane 
Business Line die bijna 5000 euro in 
prijs verlaagd is terwijl de zeer uit-
gebreide uitrusting is gehandhaafd. 
Ook als het gaat om de Renault La-
guna, Scénic en Mégane Grand 
Tour die op voorraad zijn springt 
Nieuwendijk flink uit de band. Af-
hankelijk van model en type lopen 
de kortingen op tot 4000 euro. Bij-
komend voordeel is uiteraard dat 
de auto´s op zeer korte termijn ge-
leverd kunnen worden. Kijk ook op 
www.renault-nieuwendijk.nl.

Cursus Spaans bij SWOA 
voor senioren
Aalsmeer - Spaans is niet alleen 
een prachtige taal, het Spaans of 
castellano wordt over de hele we-
reld gesproken door bijna 400 mil-
joen mensen, niet alleen in Span-
je, maar ook in de Verenigde Sta-
ten en Midden- en Zuid-Amerika. 
Misschien gaat u graag op vakantie 
naar een Spaans sprekend land, of 
u heeft familie in Spanje. Misschien 
overweegt u zelfs om in de toekomst 
een deel van het jaar in Spanje door 
te brengen. Iedereen heeft zo zijn 
of haar eigen reden om Spaans te 
leren. En dit kunnen vijftig plussers 

doen bij de Stichting Welzijn Ou-
deren Aalsmeer. Docente Elly Kea 
verzorgt in wijksteunpunt Mean-
der in de Clematisstraat een cursus 
Spaans voor senioren. Deze begin-
nerscursus start op woensdagoch-
tend 3 september om 9.15 uur en 
bestaat uit 15 tweewekelijkse lessen 
van anderhalf uur. Kosten voor deze 
cursus zijn 77 euro en dit bedrag is 
exclusief boekengeld à ongeveer 60 
euro. De boeken worden ook in de 
vervolgcursussen gebruikt. Voor in-
formatie en opgave: Wijksteunpunt 
Meander, tel: 0297- 323138

Actie gratis hoortest bij 
Ed Kriek Optiek geslaagd
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek aan 
de Stationsweg 2 heeft de afgelo-
pen periode een speciale actie ge-
houden waarbij klanten in de ge-
legenheid werden gesteld om het 
aankoopbedrag van bril of contact-
lenzen terug te winnen. Zij hoefden 
daar alleen een gratis hoortest voor 
te doen en een formulier in te leve-
ren. Hier was heel veel belangstel-
ling voor en de afgelopen week is 
bekend geworden dat mevrouw I. 
Deen-Tai uit de Koolwitjesstraat in 
de wijk Nieuw-Oosteinde de geluk-

kige winnares is geworden. Dat je 
voor een professionele oogmeting 
en een uitgebreide montuurcollectie 
bij Ed Kriek Optiek aan de Stations-
weg terecht kan weten de inwoners 
van Aalsmeer en ver daarbuiten al 
jaren. Maar je kunt er nu ook terecht 
voor een professionele hoorzorg en 
dat klinkt natuurlijk als muziek in de 
oren. Vermeldenswaardig is ook dat 
in het winkelcentrum in Kudelstaart 
Ed Kriek Optiek een vestiging op het 
gebied van oogmeting en montuur-
collectie heeft.

Mijlpaal aanleiding voor jubileumweek

Trendy Hair twintig jaar!
Aalsmeer - Voor de tweede keer dit 
jaar heeft Trendy Hair in de Dorps-
straat 25 aanleiding om uitgebreid 
feest te vieren en dat zal in de week 
van 28 juli vijf dagen lang merkbaar 
zijn. In maart van dit jaar werden de 
deuren van de vernieuwde kapsalon 
wagenwijd open gezet om de klan-
ten te verwelkomen. In 1988 is Tren-
dy Hair in de Dorpsstraat van start 
gegaan, weliswaar in een ander 
pand en onder een andere naam. 
Het huidige pand werd op 15 au-
gustus 1992 betrokken. De aankle-
ding was zo langzamerhand dan 
ook aan een eigentijdse uitstraling 
toe en daar is Renate met haar he-
le team bijzonder goed in geslaagd. 
De voornamelijk Aalsmeerse klan-
ten beaamden dit en al pratende 
bleek, dat zij er ook half en half op 
rekenden dat het bereiken van de 
twintigste verjaardag weer aanlei-
ding zou geven om een klein feest-
je te bouwen.

Gratis behandeling
Besloten is de week van maandag 
28 juli om te dopen in Jubileumweek 
en dagelijks zal er een gratis behan-

deling verloot worden. Dat betekent 
dat van dinsdag tot en met zaterdag 
aan het einde van de dag de naam 
van een behandelde klant getrok-
ken zal worden en hij of zij wordt 
vervolgens bij de eerstvolgende be-
handeling met gesloten beurs ge-
holpen. Daarnaast ontvangt iedere 
klant in de Jubileumweek een pre-
sentje. 

Niet strikt op afspraak
Trendy Hair richt zich zowel op da-
mes als op heren en werkt niet strikt 
op afspraak. Klanten die op een 
speciale tijd geholpen willen wor-
den kunnen dit natuurlijk wel van 
tevoren afspreken via het telefoon-
nummer 0297-341907. Daarnaast is 
Trendy Hair op zoek naar gemoti-
veerde kapsters die het team willen 
komen versterken. 
Het e-mailadres is info@trendy-hair.
nl en meer informatie is terug te vin-
den op de website www.trendy-hair.
nl. De openingstijden zijn alsvolgt: 
dinsdag tot en met donderdag van 
09.00 tot 17.30 uur, vrijdag van 09.00 
tot 21.00 uur en zaterdag van 08.00 
tot 16.00 uur.

Team Trendy Hair, vlnr: Sascha, Susanne, Selena, Renate, José R., José B. en 
Ravenna (Patricia ontbreekt op de foto). Loonsverbetering, minder 

vrije dagen bij LVNL
Schiphol - Het bestuur van Lucht-
verkeersleiding Nederland en de vier 
betrokken bonden van LVNL perso-
neel hebben een nieuwe arbeids-
voorwaardenovereenkomst geslo-
ten. Deze voorziet in een structurele 
verhoging van de lonen met 2% per 
1 oktober aanstaande gevolgd door 
een eveneens structurele verhoging 
met 4% per 1 januari 2009. Tegen-
over deze salarisverbetering staat 
dat Goede Vrijdag en 5 mei geen 
vrije dagen meer zijn voor het niet 
operationele personeel. De nieuwe 
overeenkomst heeft een looptijd van 
23 maanden, van 1 april 2008 tot en 
met 1 maart 2010. 
Het bestuur van LVNL is verheugd 
over de nieuwe overeenkomst. De 
looptijd van 23 maanden geeft de 
gewenste stabiliteit op het gebied 
van kostenontwikkeling, de verho-
ging van de salarissen past in het 
landelijk beeld van de loonontwik-
keling en met het vervallen van de 
vrije dagen op Goede Vrijdag en 5 
mei voor de meeste LVNL medewer-
kers wordt de productiviteit verbe-
terd. Ook geldt vanaf 1 januari 2008 
een standaard werkweek van 38 
uur, in plaats van 36 uur. 
De vorige arbeidsvoorwaardenover-
eenkomst kende een looptijd van 12 
maanden en voorzag in een struc-
turele loonsverbetering van 2% per 
1 april 2007.  LVNL, een zelfstandig 
bestuursorgaan en non profit orga-
nisatie, voert al een aantal jaren een 

strak beleid om de kosten te beper-
ken. 
De nieuwe overeenkomst stelt LVNL 
in staat dit beleid voor de komende 
tijd verder in te vullen. Zo wordt een 
versobering doorgevoerd van de bo-
venwettelijke regeling bij werkloos-
heid. LVNL hecht aan de persoon-
lijke ontwikkeling van haar mede-
werkers. Naast de reeds bestaan-
de budgetten voor opleidingen kan 
iedere LVNL medewerker vanaf 1 
januari 2009 aanspraak maken op 
een persoonlijk ontwikkelingsbud-
get gericht  op de LVNL-kerncom-
petenties van 1000 euro. Op 31 de-
cember 2007 kende LVNL 988 vol-
tijd banen op basis van een 36-uri-
ge werkweek. Daarvan wordt onge-
veer eenderde bezet door operatio-
neel personeel. 
 
 

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 juli is er weer klaverjassen in  
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Ook u/jij bent welkom. De aanvang 
is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om 
een dinerbon van 25 euro. Het kla-
verjassen wordt begeleid door Floor 
van Engelen. Voor informatie is hij 
bereikbaar via 06-10498893.
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4 en 5 Oktober foto-expositie 

Jury selecteert watertorenfoto’s
Aalsmeer - De oproep om foto’s 
van de watertoren Aalsmeer in te 
sturen voor een speciale expositie 
heeft veel reacties opgeleverd. Af-
gelopen week heeft de driekoppi-
ge jury een selectie gemaakt voor 
de fototentoonstelling in de water-
toren op 4 en 5 oktober. De jury had 
een zware taak aan het beoordelen 
van de 160 ingezonden foto’s. Uit-
eindelijk lukte het fotograaf Kees 
Steegman, Dirk van Leeuwen van de 

Stichting Watertoren Aalsmeer en 
journalist Constantijn Hoffscholte 
veertig foto’s te selecteren. De ma-
kers van de uitgekozen foto’s heb-
ben hier inmiddels bericht over ge-
kregen. 
De selectie met zowel historische als 
moderne foto’s wordt in het week-
einde van 4 en 5 oktober in de wa-
tertoren geëxposeerd. Van die veer-
tig heeft de jury tien foto’s uitgeko-
zen die op groot formaat worden ge-

veild tijdens de expositie.  Een aan-
tal van de ingezonden foto’s komt 
ook in het boek over de Watertoren 
Aalsmeer te staan. Dit boek over de 
80-jarige historie van de watertoren 
is een uitgave van C.T.C Hoffscholte 
Journalistiek en Communicatie. Tij-
dens de fototentoonstelling op za-
terdag 4 oktober wordt het gepre-
senteerd aan het publiek. 
Kijk voor meer informatie op:  
www.ctchoffscholte.nl

De jury voor de watertoren foto-expositie. 
Van links naar rechts: Kees Steegman, Dirk van Leeuwen en Constantijn Hoffscholte.

Presentator Ouderen programma in zijn element

Jongensdroom van Henk Hofman 
bij radio Aalsmeer in vervulling
Aalsmeer - Radio Aalsmeer pro-
beert elke inwoner aan zijn of haar 
trekken te laten komen en is re-
presentatief voor de gemeente 
Aalsmeer. Elke stroming is vertegen-
woordigd en de programma’s zijn 
gericht op de bevrediging van de 
in de gemeente Aalsmeer levende 
maatschappelijke, culturele, gods-
dienstige en geestelijke behoefte. 
Kortom, Radio Aalsmeer gebruikt 
haar zendtijd voor programma’s die 
betrekking hebben op de gemeen-
te Aalsmeer. Radio Aalsmeer werkt 
met louter vrijwilligers die zich al-
len bezighouden met “radio maken” 
in de breedste zin van het woord en 
deze vrijwilligers zijn ondergebracht 
in diverse redacties te weten: jon-
geren, ouderen, sport, actualitei-
ten, kinder- en culturele en levens-
beschouwelijke redactie. Presenta-
tor en samensteller van het oude-
renprogramma is Henk Hofman en 
hij is iedere zaterdag van 11.00 tot 
12.00 uur te beluisteren in het Ou-
deren Programma Aalsmeer (OPA). 
Het programma is bedoeld voor de 
jeugd van toen en bestaat uit een 
uurtje ontspanning, informatie en 
gezelligheid.

Sinds twee jaar
Henk Hofman is geboren en geto-
gen in Den Haag en woonachtig in 
Rijsenhout en is ruim twee jaar ge-
leden besmet geraakt door het ra-
diovirus. Op zijn werk raakte hij tij-
dens de koffiepauze in gesprek met 
de moeder van de voorzitter van Ra-
dio Aalsmeer en zij vertelde over 

zijn passie voor het radiowerk. Henk 
Hofman gaf aan dat hij altijd nog een 
soort jongensdroom had om eens in 
een studio te zitten en gezellige mu-
ziek te draaien uit zijn jeugdjaren. 
Zij wist hem te vertellen dat het ou-
derenprogramma op zoek was naar 
een presentator en natuurlijk werd 
de belangstelling ook aan zoonlief 
kenbaar gemaakt en de rest van het 
verhaal is geschiedenis. Het Oude-
ren Programma Aalsmeer had een 
nieuwe presentator. De invulling 
van het programma zou ook meteen 
een verandering ondergaan, want 
naast het draaien van muziek werd 
er ook aandacht besteed aan infor-
matie. Voor de vaste luisteraars was 
het wel even wennen. Nu, twee jaar 
later, is het de gewoonste zaak van 
de wereld dat er in het programma 
ruimte wordt geboden voor berich-
ten over weggelopen en gevonden 
dieren, cursussen en bijeenkomsten 
voor ouderen. 
Diverse organisaties op het gebied 
van ouderen hebben ook al plaats 
kunnen nemen achter de micro-
foons om tekst en uitleg te geven 
over hun reilen en zeilen: het Ro-
de Kruis, medewerksters van de 
Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer 
(SWOA) en het Loket voor Welzijn 
en Zorg en de Katholieke Bond voor 
Ouderen (KBO). In de loop van het 
jaar komen nog meer organisaties 
aan bod. Maar de hoofdmoot blijft 
toch de muziek en wat Henk Hof-
man betreft begint het plezier be-
leven al thuis, bij het voorbereiden 
van het wekelijkse uurtje. Hier vindt 

de vormgeving van het program-
ma plaats en het ouderenprogram-
ma richt zich niet alleen op de lich-
te muziek uit lang vervlogen tijden. 
Ook hedendaagse artiesten komen 
aan bod, zeker als het om verzoek-
jes gaat. Natuurlijk sluipt er altijd 
iets van jezelf in maar daarbij pro-
beer je een zo gevarieerd mogelijk 
programma samen te stellen.

Herkenningsmelodie
Onder het genot van een veelaf zelf 
gezet “bakkie” begint het program-
ma op zaterdagochtend om circa 
11.03 uur met de herkenningsmelo-
die “Africa” van de Jumping Jewels 
en vanaf dat moment gaat de adre-
naline sneller stromen. De jongens-
droom is werkelijkheid geworden en 
je hoopt dat de muzikale keuze ook 
bij de luisteraars iets los maakt. Zij 
kunnen hun verzoekjes op diverse 
manieren kenbaar maken. Bijvoor-
beeld door een kaartje te sturen 
naar Radio Aalsmeer, t.a.v. Ouderen 
Programma Aalsmeer, Postbus 246, 
1430 AE Aalsmeer. Mailen kan ook 
naar: opa@radioaalsmeer.nl. Telefo-
nisch reageren kan natuurlijk ook 
via 0297-325858. De nieuwste ser-
vice van Radio Aalsmeer biedt de 
luisteraars overigens de mogelijk-
heid om het programma op een an-
der tijdstip te beluisteren Dat kan 
via www.radio-aalsmeer.nl. Alle pro-
gramma’s blijven drie weken be-
waard. De uitzendingen van Ra-
dio Aalsmeer zijn te beluisteren via 
de kabel (99.0 Mhz) en via de ether 
(105.9Mhz). 

Campagne Aalsmeerse Gea 
voor borstkankeronderzoek
Aalsmeer - Het wandelteam Sunny 
Side Up doet op 11 en 12 oktober 
mee aan  de A Sister’s Hope 60K-
Walk. Deze sponsorloop van 60 ki-
lometer start in Amersfoort en de fi-
nish is in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam. Het doel is zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor borst-
kankeronderzoek. De Aalsmeerse 
Gea Peek is één van de tien deelne-
mers van Sunny Side Up en vraagt 
de steun van de inwoners van 
Aalsmeer en omstreken bij dit goe-
de doel. Gea: “Vorig jaar heb ik ook 
meegedaan, samen met mijn vrien-
din Leida. Ik voel me erg bij dit pro-
ject betrokken, vooral omdat Leida 
zelf borstkanker heeft. Dit jaar gaan 
we met een heel team en hopen zo 
nog meer aandacht en sponsorgeld 
te krijgen. In Aalsmeer vraag ik win-
keliers of onze Sunny Side Up spaar-
pot op de toonbank mag staan. En 
reclamebureau CAB en aalsmeer.nu 
steunen ons met het maken van de 
folder, poster en de website.”  
Iedere deelnemer moet minimaal  
1500 euro inzamelen om mee te 
mogen doen. Gea: “We krijgen ge-
weldige support van familie, vrien-
den, buren, en collega’s en be-

denken eigen acties. Hard werken, 
maar we doen het graag!” Het team 
werkt daarnaast aan de lichamelij-
ke voorbereiding voor de tweedaag-

se wandeling. Iedere maand trainen 
ze samen in mooie natuurgebieden. 
Voor meer informatie over het team 
en de voorbereidingen: www.sun-
nyside-up.nu of www.wandeltegen-
borstkanker.nl. Donaties zijn wel-
kom op bankrekening 3922900 t.n.v. 
A Sister’s Hope in Amsterdam. Ver-
meld daarbij: Sunny Side Up, deel-
nemersnummer 1258. 

Dabar-team zet camping 
Westeinder op z’n kop
Rijsenhout - Op camping de West-
einder in Rijsenhout breken de twee 
leukste weken van het jaar aan: Van 
26 juli tot en met 9 augustus ont-
vangt zij het dabar-team die voor re-
creatie zorgt voor de jonge en oude 
campinggast.
Meer dan vijfentwintig jaar is er in 
de zomervakantie een dabar-team 
op de Westeinder. Twee weken lang 
organiseren zij activiteiten op en 
buiten de camping. 
Voor de kinderen is er traditie ge-
trouw een diergeluidenspel, doua-
nespel en gaat er veel geknutseld 
worden. 
Nieuw dit jaar is de vossenjacht die 
door Rijsenhout heen voert. De vol-
wassenen kunnen zich ondermeer 
vermaken met spannende spellen 

op en rondom het schelpenpad, 
waaronder de befaamde spoken-
tocht. 
Het dabar-team zet de camping niet 
alleen op z’n kop met recreatieve 
activiteiten. 
Het team heeft een missie om met 
woorden en daden te laten zien wat 
voor avontuur het is om met God te 
leven. Aan de hand van de thema’s 
‘ff anders’ en ‘alles op z’n kop’ wor-
den er verhalen uit de Bijbel verteld 
en wordt er gezongen met de kin-
deren. 
Voor de tieners is er de tienerclub 
waar op een speelse manier ge-
sproken wordt over maatschappe-
lijke en christelijke thema’s.
Camping de Westeinder bevindt 
zich aan de Grote Poellaan 101.

Tekenen en schilderen 
voor ouderen bij SWOA
Aalsmeer - De SWOA start in 
buurthuis Hornmeer en in gebouw 
Seringenhorst op 9 september en 
in het Dorpshuis in Kudelstaart op 
11 september weer een cursus te-
kenen en schilderen. De cursus-
sen zijn bedoeld voor zowel begin-
ners als gevorderden. Onder leiding 
van de kunstenaressen Joke Tiel-
rooy en Loes Vebrugge komen ver-
schillende technieken en materialen 
aan bod in blokken van 12 lessen. 
Zo kan men tekenen met inkt, schil-
deren met aquarel en acryl. Theo-
rie over bijvoorbeeld perspectief en 
materiaalkeuze wordt tijdens de les-
sen gegeven. 
Tekenen en schilderen is te leren 
en het is een misvatting dat deelne-
mers eerst moeten kunnen tekenen 

voor men kan schilderen. Er kan zo-
wel naar stilleven als naar een voor-
beeld gewerkt worden. Voor mate-
riaal zoals penselen, papier en verf 
hoeft men niet te zorgen. Naast het 
leren van de diverse technieken is 
het gezellig samenzijn ook belang-
rijk. De lessen worden gegeven in 
Buurthuis Hornmeer op dinsdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur, op 
donderdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur in het Dorpshuis in Ku-
delstaart en op donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in Seringen-
horst. 
De kosten voor de cursus van 12 
lessen bedragen 57,00 euro. Voor 
aanmelden en informatie kunt u te-
recht bij de SWOA, Parklaan 27, te-
lefoon 0297-344094. 

Bolchrysantenseizoen is 
weer begonnen
Aalsmeer - Het seizoen voor de bol-
chrysant is weer begonnen. Het bol-
chrysantenseizoen is kort en krach-
tig en begint steeds vroeger. De piek 
in de verkoopperiode valt in week 
34, 35 en 36. Vorig jaar werden er 
op FloraHolland vestiging Aalsmeer 
ruim drie miljoen bolchrysanten ver-
handeld, waarvan 50 procent via 
FloraHolland Connect. De laatste ja-
ren is er een afname in de productie 
van buiten gekweekte chrysanten 
en een toename van kasproducten. 

Presentatie
Om inkopers op de Aalsmeerse ves-
tiging van FloraHolland de mogelijk-
heid te geven het aanbod van Chry-
santhemum indicum Groot (gro-
te bolchrysant) te bekijken, vindt 
er van 28 juli tot en met 8 augus-
tus op tribune G een presentatie van 
verschillende bolchrysanten plaats. 
Meerdere kwekers leveren hiervoor 

chrysanten aan. FloraHolland vesti-
ging Aalsmeer wil het accent op de 
kwaliteit van bolchrysanten leggen 
en hanteert daarvoor al enkele jaren 
het Premium Quality label. 
Het label geldt alleen voor buiten 
gekweekte chrysanten die boven de 
huidige A1 kwaliteit uitkomen. Voor-
waarden voor verkrijging van het la-
bel zijn de betrouwbaarheid van de 
aanvoerder (boven de 90 procent), 
schone potten en een regelmatige 
aanvoer. Er is geen tolerantie met 
betrekking tot dood of afstervend 
blad, er is sprake van een unifor-
me kwaliteit en de potmaat-plant-
verhouding moet binnen vastgestel-
de eisen vallen.
Voor meer informatie over bolchry-
santen: Gerard Verbeek, assor-
timentsmanager Kamer- & tuin-
planten, tel. 0297-392540 of 06-
53443837, e-mail: gerardverbeek@
floraholland.nl

Brandwonden Stichting 
zoekt collectanten!
Aalsmeer - De Brandwonden Stich-
ting is op zoek naar nieuwe collec-
tanten, die in oktober een avond-
je willen besteden aan het goede 
doel. “Collecteren doe je ook voor 
jezelf”, zegt Carolien Meijburg, van 
de Brandwonden Stichting, “Het 
geeft een heel goed gevoel om iets 
te doen voor een ander. Om je in te 
zetten voor het goede doel. En je 
helpt heel concreet mee om men-
sen met brandwonden een beter le-
ven te geven.”
De Brandwonden Stichting zet zich 
in voor mensen met brandwonden. 
Dit kan alleen met de hulp van veel 
collectanten. “Daarom zoeken wij 
ook in deze regio mensen die één 
avondje per jaar voor ons willen col-
lecteren”, vertelt Carolien Meijburg, 
“Dit jaar is de collecteweek van 5 tot 
en met 11 oktober. Mensen die zich 
het lot van brandwondenslachtof-
fers aantrekken, kunnen helpen 
door zich direct aan te melden als 
collectant.”
Collecteren kost niets, is bovendien 
leuk en op een heel praktische ma-
nier help je mensen die het hard 
nodig hebben. Het enige wat het 
kost is een beetje tijd: één of twee 
avonden per jaar. “Met een klei-
ne inspanning, help je de brand-
wondenslachtoffers in Nederland 

al heel goed. De collecte is name-
lijk de grootste inkomstenbron van 
de Brandwonden Stichting. Je kunt 
dus stellen dat hoe meer collectan-
ten zich inzetten, hoe meer projec-
ten we kunnen uitvoeren. Daarom 
is het zo belangrijk dat mensen zich 
aanmelden als collectant!”

Ruim 35 jaar voert de Stichting, zo-
als zij dat noemt: ‘Haar strijd te-
gen de littekens’. Dit doet zij op drie 
fronten: Preventie van brandwon-
den (veelal via voorlichtingscamp
agnes);Verbetering van de behan-
deling (via onderzoek en opleiding) 
en Nazorg: mensen met brandwon-
den helpen de draad van het leven 
weer op te pakken. Ernstige brand-
wonden kunnen je hele leven op 
zijn kop zetten. Het medische tra-
ject, met tientallen operaties, duurt 
soms jaren. Daarna zijn het vooral 
de ontsierende littekens die het le-
ven van brandwondenslachtoffers 
moeilijk maken. Mensen met brand-
wonden worden vaak nagestaard, 
gemeden en soms niet voor vol aan-
gezien. De Brandwonden Stichting 
helpt brandwondenslachtoffers om 
hier mee om te gaan. Informatie: 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting, tel. 0251-275555, of via inter-
net: www.brandwonden.nl.

Sportvrienden gezocht voor 
deelname de trio-triathlon
Aalsmeer - Willem van Dongen uit 
Rijsenhout is op zoek naar triokan-
didaten voor de 25ste triathlon in 
Aalsmeer op 24 augustus. Zelf is Wil-
lem een ervaren tijdrijder, dus zoekt 
hij twee liefhebbers die respectieve-

lijk het lopen en het zwemmen op 
zich willen nemen. “In principe gaat 
het bij mij om het meedoen. Hoewel 
een goed klassering ook leuk is”, al-
dus Willem die bereikbaar is via te-
lefoonnummer 0297-328278.
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Zomerfeestje met bloemen
Aalsmeer - Dat bloemen een posi-
tief effect op mensen hebben, weet 
nagenoeg iedereen. Kleur en zoe-
te geuren maken nu eenmaal vro-
lijk. Vanaf augustus wordt het een 
waar zomerfestijn in de vaas dank-
zij bolbloemen als gladiolen, dah-
lia’s, lelie’s en Zantedeschia’s. Zoals 
tulpen horen bij het voorjaar, horen 
gladiolen, dahlia’s, lelies en Zante-
deschia’s bij de zomer. Deze typi-
sche zomerbloemen groeien uit een 
bloembol, dus niet uit zaad of stek. 
Daarom worden ze ook wel bolbloe-
men genoemd. Hét seizoen van de-
ze zomerse bolbloemen begint in 
augustus en duurt tot eind oktober. 
In deze periode zijn de meeste soor-
ten verkrijgbaar en is er dus een rui-
me keuze bij de bloemist of bij de 
bloemenkraam op de markt. In 2008 
zijn er twee belangrijke bloemen-
trends: ‘Hot White’ en ‘Farm’. 
De trend ‘Hot White’ straalt rust en 
versimpeling uit. Witte lelies in een 
eenvoudige witte vaas of een boeket 
van verschillende witte bolbloemen. 
‘Hot White’ laat wit de boventoon 
voeren. De trend ‘Farm’ daarente-
gen heeft een folkloristische uit-
straling: opvallend kleurrijke com-
binaties met een landelijke, vrien-
delijke maar vooral ‘boeren’-uitstra-
ling. Combineer dahlia’s van ver-
schillende kleur met elkaar of maak 
een bonte mix van gladiolen, lelies, 
dahlia’s en Zantedeschia’s. Met wat 
takjes uit de tuin krijg je een echt 
‘boeren’-boeket. Met lange en war-
me zomeravonden is het lekker om 
buiten te zitten met een glaasje ro-
sé of een boek. ‘Binnen’ loopt moei-
teloos over in ‘buiten’. En juist omdat 
iedereen veel buitenshuis is, is het 

prettig om het ook hier gezellig te 
maken. Bolbloemen zijn ook op de 
tuintafel ideale sfeermakers! 

Verzorgingstips
- Vul een schone vaas met schoon 

water, waarin een juiste dosering 
snijbloemvoedsel is opgelost.

- Snijd met een scherp mes de ste-
len schuin af en verwijder blade-
ren die in het water komen.

- Zet bloemen in een ruime vaas. 
Bloemen en stelen houden ervan 
om wat ruimte te hebben. Kijk 
voor meer bloementrends, tips 
en informatie op www.bloembol-
lencentrum.nl. 

Foto’s: Internationaal Bloembol-
len Centrum (vrij van rechten)

De zomerbloementrend ‘Farm’: kleurrijk en vrolijk!

De zomerbloementrend ‘Hot White’: 
fris, eenvoudig en veel wit.

Veiling ‘Kudelstaart voor 
Kudelstaart’ steunt 19 keer!
Kudelstaart - Negentien verenigin-
gen, clubs, instellingen en stichtin-
gen hebben recentelijk bericht ge-
kregen, dat zij in aanmerking kwa-
men voor een welkome financiële 
ondersteuning. Zij hebben in totaal 
een bedrag van 17.700 euro ontvan-
gen. De donaties werden verstrekt 
door ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’, 
die op 10 mei voor de negende keer 
een veiling organiseerde om geld 
bijeen te brengen. Kudelstaarters 
brengen jaarlijks goederen, giften 
en diensten bijeen, die worden ver-
kaveld en tijdens een veiling in het 
dorpshuis bij opbod worden ver-
kocht. De opbrengst is bestemd 
voor Kudelstaartse clubs, die een fi-
nancieel zetje in de rug goed kun-
nen gebruiken bij speciale investe-
ringen en projecten. Op die manier 
zorgen Kudelstaarters met hun in-
breng voor uitkomst bij andere Ku-
delstaarters. Vandaar ook de naam 
van de actie ‘Kudelstaart voor Ku-
delstaart’.
De dit jaar jubilerende Parochie St. 
Jan Geboorte  kreeg het grootste 
bedrag toegekend, te weten 4.000 
euro voor het noodzakelijke onder-
houd van haar ruim 137 jaar oude 
kerk en pastorie. Vanwege het 150-
jarig jubileum van de Parochie ont-
ving zij voor het kroonjaar en ter on-
dersteuning van de jubileumactivi-
teiten nog eens 750 euro. Twee keer 
is een bedrag van 2.000 euro uitge-
keerd. 
Daarvoor kwamen in aanmerking de 
Stichting Skeeler- en Natuurijsbaan 
Kudelstaart, als bijdrage voor het 
vernieuwen van de buitengevel en 
ter verbetering van vloeren en aan-
schaf van vloerbedekking, en R.K. 
DES, die een bijdrage krijgt vanwe-
ge de sterke groei van de jeugdaf-
deling voor de aanschaf van nieu-
we pupillendoelen. Een bedrag van 
1.500 euro is toegekend aan Mu-
ziekvereniging Flora voor uitbreiding 
van het clubgebouw. De uitbreiding 
is nodig om nog meer kinderen, na 

Mexico-gangers vertrokken!
Aalsmeer - Na een lange tijd van 
voorbereiding zijn zondag 20 juli de 
dertien jongeren van de Hervormde 
gemeente Aalsmeer (dorp en oost) 
vertrokken naar Mexico. Ze zijn op 
weg gegaan naar Reynosa in Mexi-
co om te gaan helpen in een kinder-
tehuis. In kindertehuis Pilar de Es-
peranza, waar de Aalsmeerse Pau-

lien Naber al ruim tien jaar werkt, 
gaan ze hun handen uit de mou-
wen steken. In dit kindertehuis wo-
nen 43 kinderen in de leeftijd van 4 
tot 23 jaar
De Mexico-gangers gaan onder an-
dere helpen met het aanleggen van 
een nieuwe keukenvloer, het inrich-
ten van klaslokalen en een ruimte 

bouwen voor de ontvangst van gas-
ten, zoals tandarts, psycholoog, etc. 
Tevens zullen ze activiteiten met de 
kinderen gaan doen, zoals stukjes 
theater opvoeren en spelletjes. 
Al met al hopen de jongens en mei-
den een goede tijd in Reynosa te 
hebben en zullen ze op woensdag 6 
augustus weer terugkomen.

het behalen van het blokfluitdiplo-
ma, kennis te laten maken met mu-
ziekinstrumenten. Een bedrag van 
1.400 euro is overgemaakt aan de 
SoW-gemeente voor de aanschaf 
van een beamer voor gebruik in 
haar multifunctionele ruimte. ’t Gil-
de heeft een bedrag van 1.000 eu-
ro ontvangen voor vervanging van 
spelattributen en vervanging van 
bestek etc. voor het jaarlijkse Gil-
dekamp. Korfbalvereniging VZOD 
ontving eenzelfde bedrag voor een 
nieuwe geluidsinstallatie in het 
clubhuis. Verder hebben nog twaalf  
verenigingen, clubs, instellingen en 
stichtingen een bedrag tussen 100 

en 1.000 euro ontvangen. Dit ge-
trakteerde zijn: Bejaardensoos Ku-
delstaart,  Projekt in Kenia van Dick 
Looy en Sabine van Eijk, Stichting. 
Dag van je Leven, Sportvereniging 
Omnia 2000, Stichting Samenwer-
king Roemenië, Handboogvereni-
ging Target, F.C. Proosdij, Christe-
lijke Muziekvereniging Sursum Cor-
da, Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart, Dorpshuis Kudelstaart, 
Stichting Kudelkunst en De Zonne-
bloem afdeling Kudelstaart.
In 2009 wordt alweer de tiende vei-
ling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’ 
gehouden. Op 9 mei gaat deze 
plaatsvinden in het Dorpshuis.     

Gezellig barbecuefeest in 
de Citroenvlinderstraat
Aalsmeer - Ook dit jaar is weer een 
groots barbecuefestijn gehouden in 
de Citroenvlinderstraat. Na een da-
tum te hebben geprikt konden de 
bewoners van de nummers 81 tot 
en met 119 starten met de voorbe-
reidingen voor het feest. 
Het vlees werd besteld, de party-
tenten geregeld en er was zelfs een 
groot luchtkussen en een wip voor 
de kinderen. Afgelopen zaterdag 
19 juli jl. was de dag van hét feest. 
Aan het begin van de middag wer-
den  de voorbereidingen getroffen. 

De straat werd afgezet, stoelen en 
tafels geplaatst, en de muziek geïn-
stalleerd. Omdat dit jaar de weers-
voorspelling niet gunstig was, wer-
den partytenten neergezet. Helaas 
verliep dit niet helemaal zonder de 
kleren droog te houden. 
Na alles klaar gezet te hebben kon 
het feest om 15.00 uur van start 
gaan. De bewoners kwamen aange-
lopen met hun zelfgemaakte lekker-
nijen, de barbecue ging aan en het 
feest kon beginnen. 
Ondanks de slechte weersvoor-

spelling verliep de dag nog rede-
lijk droog. 
Twee grote regenbuien gingen over 
de wijk, maar daarna kwam de zon 
al snel tevoorschijn en bleef het 
droog. Na afloop van de barbecue 
ging de vuurkorf aan, helaas was 
het feest weer teneinde.
Ondanks de vakantieperiode was 
de opkomst dit jaar weer groot. Ook 
dit jaar willen de bewoners de ge-
meente Aalsmeer bedanken voor de 
subsidie die is verleend om dit alles 
weer mogelijk te maken.

Wandelen met 
vrijwilliger
Aalsmeer - Tot eind oktober wan-
delen vrijwilligers van de Stich-
ting Welzijn Ouderen (SWOA) el-
ke dinsdagmiddag met senioren 
die soms een steuntje in de rug no-
dig hebben, maar ook wel zelfstan-
dig wandelen (met en zonder rolla-
tor). Met het busje van Zorgcentrum 
Aelsmeer gaan zij er op uit, even een 
frisse neus halen. Wie wil er mee? 
De kosten bedragen 2,50 euro. De 
SWOA heeft ook nog steeds vrijwil-
ligers nodig. Helaas is het busje niet 
altijd beschikbaar en lezers die hier-
voor een oplossing kunnen aandra-
gen worden verzocht te reageren bij 
de SWOA, Parklaan 27. Het telefoon-
nummer is 0297-344094.

De Fietsersbond is voor u 
en jou op pad
Aalsmeer - Miljoenen mensen ma-
ken dagelijks gebruik van de fiets. 
Voor vervoer naar het werk of naar 
school, voor gezonde fietstochten in 
de natuur of voor het opkrikken van 
de conditie. Totaal zijn de miljoenen 
fietsers goed voor twaalf miljard ki-
lometer per jaar. De fiets is voor veel 
mensen een handig, leuk, gezond 
en milieuvriendelijk vervoermid-
del. Fietsers zijn voor hun voorzie-
ningen voor een groot deel afhan-
kelijk van de overheid. Houden ge-
meentes voldoende rekening met 
alle verschillende behoeften, zoals 
een fietspad in de drukke stad, ge-
noeg fietsenstallingen en onder an-
dere veilige fietsroutes voor school-
gaande kinderen. De Fietsersbond 
vindt dat er nog behoorlijk veel voor 
fietsers te verbeteren valt. Ongetwij-
feld komt ook u onderweg zaken te-
gen die fietsvriendelijker gemaakt 

zouden kunnen worden. Om dit te 
bereiken is in 1975 de Fietsersbond 
opgericht. De bond komt in actie 
voor het belang van fietsers. Dui-
zend vrijwilligers, 130 plaatselijke 
afdelingen en 25 medewerkers van 
het landelijke bureau zetten zich da-
gelijks in voor het plezier en de vei-
ligheid van alle fietsers. Zo fietst bij-
voorbeeld het fietsbalans-team het 
hele jaar met speciale meetappara-
tuur door Nederland om gemeen-
ten door te lichten op fietscomfort 
en veiligheid. Ook u/jij kan lid wor-
den van de Fietsersbond. Meer in-
formatie is te vinden op www.fiet-
sersbond.nl. De website geeft ook 
allerhande informatie over fietsrou-
tes en geeft praktische tips. 
Voor wie in de regio Amstelland een 
fietstocht wil maken, is een bezoek 
aan de VVV overigens een aanra-
der.

Een prachtige plek voor zowel overdag als ’s avonds te fietsen en te wande-
len: De Molenvliet.

Doggy-dance en politie-
honden in actie! 
 Hoofddorp - Politiehonden die 
laten zien wat ze kunnen, hon-
den die een doggy-dance uitvoe-
ren en werkhonden die zich uitle-
ven in een bijtwedstrijd. Wie wil we-
ten wat dat in de praktijk betekent, 
brengt op zaterdag 2 augustus een 
bezoek aan het Arnolduspark. Daar 
verzorgt Prodog Holland diverse de-
monstraties. Prodog gebruikt deze 
dag om de hondensport te promo-
ten en organiseert daartoe een aan-
tal wedstrijden. Het betreft een wed-
strijd waarin leden van verenigingen 
die onder andere aangesloten zijn 
bij de Nederlandse Bond voor Ge-
bruikshonden, gaan strijden om de 
eerste plaats. Het is een serieuze 
wedstrijd voor de deelnemers maar 
daarnaast ook bedoeld als sfeervol 
en spannend evenement voor pu-
bliek.In de wedstrijd voor verdedi-
gingshonden draait het er om de 
hond te testen op belastbaarheid, 
drift en moed. Hiervoor moeten de 
begeleiders meerdere malen per 
week serieus trainen met hun vier-
voeter, zodat de hond voor 100 pro-
cent onder controle is. De verrich-
tingen worden beoordeeld door een 
keurmeester van de Raad van Be-
heer. Obedience is een tak van hon-
densport die oorspronkelijk uit En-
geland komt, volgens kenners ‘Ho-
geschool voor werken met je hond’, 
een soort dressuur. De trainingen 

voor Obedience zijn heel erg indi-
vidueel, er wordt veel precisie van 
baas en hond verwacht. Hond en 
baas moeten een hecht team vor-
men. Hoe dat werkt kan op 2 augus-
tus bekeken worden. Ook Doggy-
dance staat op het programma. Dit 
is een in heel Europa opkomende 
hondensport. Doggy-dance of cani-
ne freestyle is ontstaan uit het obe-
dience werk.

Politiehonden
Ook politiehonden komen in ac-
tie. Zij demonstreren appel en stel 
(bijt) oefeningen. Denk aan het ar-
resteren en transporteren van ver-
dachten. Bezoekers kunnen vol-

gens Prodog ervaren dat deze hon-
den, in tegenstelling tot wat ve-
len denken, heel sociaal zijn. Pro-
dog demonstreert op deze dag ook 
materialen die bij het africhten van 
honden onder meer gebruikt wor-
den door de politie, het leger en de 
reddingshondenbrigade.De eerste 
wedstrijd begint zaterdag om 10.00 
uur, de demonstraties worden ge-
geven op het terrein van de Bouvier 
Dressuurgroep aan het Arnoldus-
park 12. Informatie onder nummer 
06-34430777..
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Sport marathon op 30 augustus

The Beach bestaat 12,5 jaar
Aalsmeer - Zaterdag 30 augustus 
bestaat The Beach 12,5 jaar! En om 
dit te vieren worden de hele dag ac-
tiviteiten, toernooien, demo’s, cli-
nics en optredens in en rondom The 
Beach georganiseerd.
Het centrale thema van deze dag is 
een 12,5 uur durende beachsport 
marathon met veel aandacht voor 
het sporten op het strand. 
Naast verschillende beachvolleybal-
toernooien, waaronder een buurt- 
en stratentoernooi, is er deze dag 
ook aandacht voor beachsporten in 
opkomst. 
Zo kan er onder meer actief ken-
nis gemaakt worden met beachten-
nis en beachrugby. In de ochtend 
staat van 9.00 tot 12.00 uur het 2x2 
beachvolleybal toernooi op het pro-
gramma en zijn en clinics en de-

monstraties beachtennis. Voor de 
buurt wordt er van 13.00 tot 18.00 
uur het 4x4 buurt- en straten beach-
volleybaltoerooi georganiseerd en 
kan er kennis gemaakt worden met 
het beachrugby en footvolley. Deel-
name aan de toernooien en clin-
cis zijn gratis en voor elke deelne-
mers is er een leuke presentie aan 
het einde van het toernooi. Verder 
bestaat de mogelijkheid om na af-
loop van het toernooi deel te nemen 
aan de Beach barbecue. De kosten 
hiervan zijn 12,50 euro per persoon. 
Reserveren en inschrijven voor de 
toernooien en de barbecue kan via 
www.beach.nl.
En er is meer dan sporten op het 
zand alleen. Zo worden de gehe-
le dag door tal van activiteiten en 
optredens in en rondom The Beach 

georganiseerd. 
Zo organiseert het dartteam van The 
Beach haar eigen darttoernooi, geeft 
fitness center Pro-Wave demonstra-
ties Kick ‘n Punch en verzorgt Reflex 
Care heerlijke stoelmassages in de 
buitenlucht. Voor de jeugd staat on-
der meer het populaire ‘kratjes sta-
pelen’ en ‘surfen’ op een surfsimu-
lator op het programma. 
De jongere kids kunnen zich ver-
maken in de klautermobiel, zich la-
ten schminken, ballonnen vouwen 
of zich uitleven op het springkussen.  
De dag wordt afgesloten de Beach 
barbecue gevolgd door een spette-
rende beachparty! Hou een gaatje 
vrij en laat je op 30 augustus ver-
rassen in The Beach aan de Oos-
teinderweg. Voor meer informatie: 
www.beach.nl.

Voor twintigste maal 
polderloop in De Kwakel
De Kwakel - Voor de twintigste 
maal organiseert AKU samen met 
feestcomité De Kwakel op  donder-
dag 31 juli de KNAU wedstrijd en 
trimloop over 10 kilometer. Ook kan 
gestart worden aan trimlopen van 1 
en 4 kilometer. Deze zijn special voor 
de beginnende en minder geoefen-
de loopsters en lopers. Bescheiden 
begonnen is het evenement nu uit-
gegroeid tot een deelnemers aan-
tal van circa 800 atleten, afkomstig 
uit de wijde omgeving van Amster-
dam en Amstelland. Ook vele va-
derlandse prominenten lieten hun 
voetsporen achter in de ruilverka-
veling en de Zuider-Legmeerpolder, 
zoals parcours recordhouders Ra-
chid Mohammadi met 31.07 bij de 
heren en Kristijna Loonen met 34.07 
bij de dames. Ook de Polderloop is 
opgestoten in de ‘vaart der volke-
ren’ en voor het eerst wordt gebruik 
gemaakt van chips voor de tijdregi-
stratie, noodzakelijk geworden door 
de grote deelname. De plaats van 
handeling voor zowel het inschrij-
ven, vanaf 18.30 uur, het omkleden, 
starten, finishen en douchen is de 
feesttent bij de voetbalvelden van 

KDO, ook aangegeven op de diver-
se route bordjes in De Kwakel. De 
inschrijfgelden zijn: voor de 10 ki-
lometer 5 euro, voor de 4 kilometer 
3,50 euro en voor de 1 kilometer-
loop 1 euro. De start van de 1 kilo-
meter is om 19.00 uur , de 4 kilome-
ter om 19.15 uur en deelnemers aan 
de KNAU-wedstrijd en trimloop van 
10 kilometer starten om 20.00 uur. 
Parkeerplaatsen en de route naar 
het Feestterrein zijn aangegeven en 
Buslijn 147 stopt in de Kwakel. Deel-
name staat open voor KNAU leden 
en trimmers. Voor alle afstanden zijn 
drie geldprijzen per leeftijdscatego-
rie beschikbaar gesteld, Een verbe-
tering van het parcoursrecord  le-
vert 100 euro op. Een extra prijs is er 
voor de eerste dame en eerste heer 
uit De Kwakel en op de 10 kilome-
ter is er een taart voor iedere vijftig-
ste finisher. De prijsuitreiking voor 
de 1 en 4 kilometer volgt direct na 
voltooiing door de deelnemers en 
is buiten. De prijsuitreiking voor de 
10 kilometer is om 21.15 uur in de 
feesttent. Na afloop van de twintig-
ste Decathlon Polderloop is er een 
optreden van Hugo Bijeman in de 

tent als afsluiting van de loop en 
opening van het Polderfeest. Con-
tactpersoon: Jos Lakerveld (AKU), 
tel: 0297-565358 of kijk voor meer 
informatie en opgave op www.pol-
derfeest.nl

Triathlon Aalsmeer op 24 augustus

Doe een triatlon met z’n drieën!
Aalsmeer - Zwemmen, fietsen en 
lopen; de meeste mensen zullen al 
moe worden bij de gedachte aan 
een triatlon. Maar iedereen kan één 
van de drie onderdelen volbren-
gen in zijn of haar specialisme. Tri-
athlon Aalsmeer geeft op 24 augus-
tus daarom ook de mogelijkheid in 
een trio-team met z’n drieën de tri-
atlon te volbrengen. 
Triathlon Aalsmeer is sinds de eer-
ste editie in 1983 uitgegroeid tot 
een sportevenement met een brede 
doelgroep. De wedstrijd biedt voor 
toppers en recreanten een sportieve 
uitdaging. Iedereen kan meedoen: 
vanaf zes jaar tot vijftig plus. De 
Stichting Triathlon Aalsmeer (STA) 
wil niet alleen individuele triatleten 
aan de start hebben, ook trio-teams 
kunnen de unieke ervaring van een 
triatlon ervaren. In een team is de 
geweldige sfeer van dit evenement 
net zo goed voelbaar als bij een in-
dividuele deelname. Met een trio is 
het zelfs gezelliger.

Drie specialisten
Hoe werkt dat met een trio? Het be-
gint natuurlijk bij het samenstel-

len van het team. Kijk in je omge-
ving en er is altijd wel familielid, een 
vriend, een buurman, een collega of 
een clubgenoot die een van de drie 
onderdelen goed kan. Met drie pu-
re specialisten is een sterk team zo 
gevormd en kan de competitie met 
de andere teams beginnen. Gewoon 
gezellig met z’n drieën meedoen 
kan natuurlijk ook. De wedstrijd 
gaat in een estafettevorm over de 
Olympische afstand. Dus de zwem-
mer van het team begint met 1500 
meter zwemmen, dan neemt de fiet-
ser het stokje in de vorm van de tijd-
waarnemingschip over en geeft dat 
na 40 kilometer fietsen over aan de 
loper. Als hij na 10 kilometer rich-
ting de finish loopt, komen de an-
dere twee teamleden erbij en komt 
het trio hand in hand over de streep. 
Mooier kan het niet: een uitdagen-
de sportprestatie leveren met bij-
voorbeeld je twee beste collega’s. 
Als het bedrijf dan meer teams af-
vaardigt, vormt zich nog een extra 
competitie van het beste team bin-
nen het bedrijf. Wie wil dat niet win-
nen om de winst de volgende werk-
dag even goed onder de neuzen van 

het verloren team te wrijven? Schrijf 
je bij elkaar gevonden team daarom 
zo snel mogelijk in via de website 
www.triathlonaalsmeer.nl 

Voor de bikkels
Misschien gaat het na het mee-
doen als trio wel kriebelen om vol-
gend jaar individueel mee te doen 
aan de triatlon. Dat is voor de echte 
bikkels. Meedoen op eigen kracht, 
kan afhankelijk van de leeftijd, over 
drie afstanden. Voor de allerklein-
sten van 6 tot 13 jaar is er de Mi-
ni triatlon over 250 meter zwemmen, 
10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer 
lopen. Iedereen vanaf 14 jaar mag 
meedoen aan de recreatieve Acht-
ste over 500 meter zwemmen, 20 ki-
lometer fietsen en 5 kilometer lopen 
met de start op het surfstrand bij de 
Westeinderplassen. De Olympische 
Afstand is voor deelnemers vanaf 
16 jaar toegankelijk. Deze wedstrijd 
bestaat uit 1500 meter zwemmen, 
40 kilometer fietsen en 10 kilometer 
lopen. Voor iedereen wat wils bij Tri-
athlon Aalsmeer! Kijk voor meer in-
fo en inschrijving op www.triathlo-
naalsmeer.nl 

Een trio loopt met z’n drieën en hun fans naar de finish. Foto: Aktiefoto.nl

Daan wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen  door Daan 
Sandee met 5399 punten, gevolgd 
door Jan Oliemans met 5228   pun-
ten. De derde plaats was voor Wil-
lem Buskermolen met 4881 punten 
en op plaats vier is Cobie van der 
Meer geëindigd met 4596 punten. 
Bij het jokeren  behaalde Juul van 
der Weijden de eerste plaats met 66  
punten, tweede werd Gerard de Wit 
met 75 punten.

Zwemster Mirjam de Koning 
op scherp voor Paralympics
Aalsmeer - Het begint nu menens 
te worden. Over minder dan twee 
maanden beginnen de Paralympics 
in Beijing, waarbij Mirjam de Ko-
ning-Peper op vier onderdelen aan 
de start verschijnt. Mirjam: “Nu de 
Spelen dichterbij komen gaat het 
steeds meer kriebelen. De afgelo-
pen twee weken hebben we met de 
hele zwemploeg een trainingssta-
ge gehad in Drachten. Dat was erg 
zwaar maar ook leuk. Je leert elkaar 
kennen en leeft met zijn allen naar 
Beijing toe.” Op 3 juni was Mirjam 
present in Almere waar de officië-
le overdracht van de Olympische en 
paralympische ploeg plaatsvond en 
de kleding geshowd en uitgereikt 
werd. Stijlvol grijs met oranje de-
tails.  

Nieuwe zwempakken
De zwempakken laten nog even op 
zich wachten. De organisatie schrijft 
speciale wedstrijdzwempakken voor 
die een duit kosten. 
Dankzij giften van Albert Heijn Ku-
delstaart en Renault Nieuwendijk 
heeft Mirjam deze pakken kun-
nen aanschaffen: flinterdun, heel 
strak en gestabiliseerd bij de heu-
pen waardoor je hoger op het wa-
ter ligt. Mirjam: “Ik hoop dat Speedo 
de pakken snel levert zodat ik kan 
testen hoe zo’n pak zit en hoe het 
zwemt. Ik ben benieuwd of dat mijn 
prestaties nog gaat beïnvloeden.”

Laat maar komen
Mirjam heeft veel vertrouwen in 
goede resultaten, haar tijden lie-

gen er dan ook niet om. Tijdens 
het NK van 14 en 15 juni zwom de 
Aalsmeerse een Europees record op 
de 100 meter vrij, een Nederlands 
record op de 400 meter vrij en le-
verde ze haar beste seizoenspresta-
tie op de 100 meter rugslag. De ko-
mende tijd moet ze haar vorm zien 
te behouden en de laatste puntjes 
op de i zetten.
Twee nieuwe weken trainings-
kamp in Drachten staan voor de 
boeg en op 15 augustus vertrekken 
de zwemmers naar Zuid-Korea om 
aan de Oosterse omstandigheden 
te kunnen wennen. Tussen  8 en 15 
september gaat het erom, dan moet 
Mirjam alles uit de kast halen. “Laat 
maar komen”, zegt ze “ik kan haast 
niet wachten.”

Mirjam de Koning-Peper en Sander Berk in de Olympische kleding.

Trainingen beachvolleybal in The Beach 
Olympiagangers Emiel Boersma 
en Bram Ronnes uitgezwaaid 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
is het beachvolleybal duo Emiel 
Boersma & Bram Ronnes onder 
grote belangstelling uitgezwaaid 
voor hun avontuur op de Olympi-
sche Spelen in Beijing. De Olympi-
agangers, die in de wintermaanden 
bijna dagelijks te vinden waren in 
The Beach om zich voor te bereiden 
op de Olympische Spelen in Bei-
jing, hebben hun kwalificatie voor 
de Olympische Spelen van 2008 niet 
cadeau gekregen.  Daar waar hun 
trainingsmaatjes Reinder Nummer-
dor en Richard Schuil al lange tijd 
zeker waren van hun ticket, moes-
ten Bram en Emiel een harde strijd 
uitvechten met het beachduo Jo-
chem de Gruijter en Gijs Ronnes 
(de oudere broer van Bram).  Na het 
behalen van de halve finales in de 
world-tour wedstrijden in Stavan-
ger (Noorwegen) werd de Olympi-
sche ticket door Bram en Emiel vei-
liggesteld. 
Vanaf dat moment is alles in een 
stroomversnelling gekomen.  Al snel 
volgde de teamoverdracht van het 
Olympische Team, waar alle Olympi-
agangers werden overgedragen aan 
Chef de Mission Charles van Com-
menée en de nieuwe kleding ge-
showd werd. 
En afgelopen weekend was het tijd 
voor het ‘uitzwaai’ feestje voor fa-
milie, vrienden, bekenden en spon-
soren in The Beach aan de Oos-

teinderweg. In The Beach hebben 
Emiel en Bram heel veel trainings-
uren doorgebracht de afgelopen 
tijd. Bram en Emiel vertellen dat dit 
soort gebeurtenissen ervoor zor-
gen dat alles steeds meer gaat le-
ven richting de Spelen. Ze hebben 
nog een aantal voorbereidingswed-

strijden onder meer de World Tour 
wedstrijden in Gstaad waar zij zich 
nu op richten, maar hoe je het ook 
wendt of keert: 
‘De Spelen komen eraan! De ver-
richtingen van Emiel en Bram zijn 
te volgen op hun website: www.
boersma-ronnes.nl
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Atletiek AV Aalsmeer
Eva en Jordi aan start KBC 
nacht in België
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
werd in Heusden-Zolder in België 
de KBC Nacht voor de atletiek ge-
houden, een behoorlijk sterk bezet-
te internationale atletiekwedstrijd. 
Hierbij aanwezig waren ook twee 
jeugdleden van AV Aalsmeer en 
zij kwamen thuis met twee aardi-
ge prestaties. Allereerst kwam D ju-
niore Eva van Ee in actie op de 1000 
meter. Voor Eva was dit een lasti-
ge wedstrijd. In deze race met maar 
liefst 22 meisjes was het niet mak-
kelijk lopen, veel dringen en knok-
ken voor je plaats en na afloop de 
spikepunten van je tegenstandsters 
terugvinden als wondjes op je be-
nen. Eva kwam dan ook niet echt 
goed in haar ritme. Toch viel haar 
tijd niet helemaal tegen, 3.26.78 mi-
nuten, slechts ruim een seconde 
boven haar persoonlijk record. Jordi 
was terug te vinden op de 800 me-
ter bij de B junioren. Jordi liep een 
behoorlijke wedstrijd en ook hij fi-
nishte ruim een seconde boven zijn 
persoonlijk record in 2.04.04 mi-
nuten. In hetzelfde weekeinde liep 
Jasper Bras op vrijdagavond de wat 
incourante afstand van 200 meter 
horden. 
Ook Jasper liep een behoorlijke 
wedstrijd en finishte bij de A juni-

Het was een lastige wedstrijd voor 
Eva van Ee, toch viel haar eindtijd 
niet tegen.

Zwemvierdaagse in Waterlelie
Aalsmeer - In de eerste week van 
het nieuwe schooljaar kunnen al-
le ouders, grootouders en kinderen 
zich in de vroege avonduren komen 
uitleven in zwembad De Waterle-
lie. Van maandag 11 tot en met vrij-
dag 15 augustus wordt de nationa-
le zwemvierdaagse gehouden. Alle 
avonden kan gezwommen worden 
tussen 18.00 en 19.30 uur. 
De beide diepe baden zijn dan ge-
opend om zoveel zwemmers de 
ruimte te geven om zoveel mogelijk 
meters in het water af te leggen. De 
organisatie is ook dit jaar weer een 
samenwerking tussen zwemvereni-
ging Oceanus en het personeel van 
zwembad De Waterlelie. 
De kosten zijn slechts 8 euro per 
persoon en de inschrijfkaarten zijn 
vanaf heden te koop bij de receptie 
van het zwembad. 
Tijdens de zwemavonden maakt ie-
dereen kans op een gezinskaart van 
het zwembad om nog eens met de 
hele familie te komen zwemmen. 
Natuurlijk is er voor iedereen na af-
loop een medaille als bewijs van de-
ze sportieve activiteit.

Binnenbad bijna klaar
De renovatie aan de binnenbaden 
van zwembad De Waterlelie is bij-
na klaar. 
Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan het tegelwerk en wordt 

het banenbad al weer gevuld met 
water. De verwachting is dan ook 
dat  het vanaf maandag 28 juli al 
weer mogelijk is om in het banen-
bad te komen zwemmen. 
Het ziet er naar uit dat de beide 
speelbaden nog niet klaar zijn om 
maandag en dinsdag al weer in ge-
bruik te worden genomen. 
Er wordt hard aan gewerkt dat ook 
deze baden per woensdag 30 juli 
klaar zijn voor zwemmen en spelen. 
Het lesrooster voor de kleine groeps-
lessen gaat gewoon door. 
Er zal met alle groepjes gelest wor-
den in het banenbad waar de bo-
dem omhoog kan worden gezet.

Buitenbaden
Gelukkig is het mooie zomerweer 
eindelijk begonnen en kan er vol-
op gezwommen worden in het bui-
tenbad met zijn vele sport- en spel-
mogelijkheden. 
Deze zomer zijn de buitenbaden 
elke dag geopend, ook bij min-
der mooi weer, maar nu het zonne-
tje zich steeds meer laat zien is het 
heerlijk vertoeven in en om het wa-
ter. 
Voor alle informatie over de Zwem-
vierdaagse en de actuele openings-
tijden van buiten- en binnenba-
den kan gebeld worden met: 0297-
322022 of kijk op de website: www.
esa-aalsmeer.nl.

Genieten van de natuur 
tijdens ANWB-wandeldag 
Streek - Trek er op zondag 14 sep-
tember met de hele familie of met 
zijn tweetjes op uit en geniet van de  
natuur en de laatste zonnestralen 
tijdens de ANWB Wandeldag. De-
ze dag kunnen wandelliefhebbers 
in twaalf provincies wandelroutes 
lopen van 5, 10 of 15 kilometer. De 
ANWB Wandeldag is een initiatief 
van de ANWB en wandelsportorga-
nisatie KNBLO-NL. 
Elke wandeling voert door de natuur 
en langs leuke plekken zoals musea 
en parken. Bij de start en finish is op 
deze dag een uitgebreid program-
ma vol activiteiten en voor alle deel-
nemers is er onderweg een puzzel-
tocht. Wie onderweg moe wordt, 

schuift gewoon aan bij een van de 
horeca- of rustpunten die langs alle 
routes liggen. 
Om mee te wandelen kunnen wan-
delaars zich van tevoren aanmelden 
via anwb.nl/wandeldag. Op de site 
staan ook van alle locaties de exac-
te adres- en routegegevens en ver-
dere informatie. De start is tussen 
10.00 en 13.00 uur en gekozen kan 
worden uit de afstanden 5, 10 of 15 
kilometer. Meedoen is gratis voor 
ANWB- en KNBLO-NL-leden en 
maximaal drie introducées (niet-le-
den betalen 2,50 euro per persoon). 
Geen internet? 
Aanmelden kan ook telefonisch via 
088-2692222. 

P.V. De Telegraaf
Dubbelslag voor Van Vliet
Aalsmeer - Er stonden afgelopen 
weekeinde weer twee duivenvluch-
ten op het programma. Een voor de 
jonge duiven vanuit Chimay en een 
voor de oude duiven uit Chateau-
roux. 
De jonkies konden op zaterdag ge-
lost worden. Wel wat later dan ge-
woonlijk, maar dat had te maken met 
de talrijke buien die op de vluchtlijn 
aanwezig waren. In concours 750 
duiven. De wind was westzuidwest, 
dus ze gingen weer hard! De snelste 
duif werd geklokt door C. v. Vliet en 
laat dat nou zo’n Belg van de dui-
venmarkt in Lier zijn! Was deze Belg 
nou zo goed of presteerde de rest 
onder de maat? Laat Cees het maar 
zeggen. De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. J. Spook. 3. Comb. v. 
Ackooy. 4. J. v. Duren. 5. R. Koers. 
6. Comb. Wiersma. 7. V. Leeuwen/v. 
Grieken. 8 D. Baars. 9. A. v.d. Wie. 
10. M. de Block. 11. J. Vijfhuizen. 12. 
Th. v.d. Wie. 13. Hespe en Spook. 14. 
P. v.d. Meyden. 15. G. v.d. Bergen. 16. 
J. Kluinhaar en dr. 17. H. Spaargaren. 
18. J. v. Dijk.

Vlucht vanuit Chateauroux
De vlucht vanuit Chateauroux werd 
uitgesteld naar de zondag. De weer-
condities waren duidelijk anders. 
De buien waren minder talrijk en de 
wind draaide naar het westnoord-
westen. Over een afstand van 645 
kilometer werd het een pittige klus 
voor de duiven. De eerste melding 
kwam van Cees van Vliet, de duif 
haalde een snelheid van 70 kilome-
ter per uur. Dit betekende dit week-
end dus een dubbelslag voor Cees. 
De uitslag: 
1. C. v. Vliet. 2. J. Vijfhuizen. 3. V. 
Leeuwen-v. Grieken. 4. Hespe en 
Spook. 5. Comb. v. Ackooy. 6. P. v.d. 
Meyden. 7. J. v. Dijk. 8. J. v. Duren.
Door deze uitslag is de comb. v. 
Leeuwen/v. Grieken 1e kampioen 
dagfond geworden. Proficiat!

Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet 11.489 pnt
2. Zuivelsp.. Langelaan 10.663 pnt
3. Oerlemans Confectie 10.504 pnt
4. A.A. Sloopwerken 10.489 pnt
5. Bosman Kassenbouw 9.252 pnt

Punten voor motorcoureur 
Raymond  Schouten in Tsjechië 
Streek - Op het circuit van Brno 
(Tsjechië) heeft vd Heyden motors 
Yamaha coureur Raymond Schou-
ten zondag jl, tijdens de zesde wed-
strijd voor de FIM Cup Superstock 
1000cc, twee belangrijke punten 
voor het kampioenschap weten te 
scoren door als veertiende te fini-
shen. 
Vanaf een veertiende startpositie 
reed de Yamaha coureur, na een 
matige eerste ronde, snel naar de 
groep die in gevecht was voor de 
zevende positie maar kon zich daar-
na moeilijk verder naar voren wer-
ken en finishte de wedstrijd op een 
keurige veertiende positie. 
Raymond Schouten: “Mijn start was 

niet zo goed als anders en ik kwam 
de eerste ronde pas op een twintig-
ste plaats door. Daarna kon ik vrij 
snel naar de groep die in gevecht 
was voor de zevende positie toe 
rijden, alleen kon ik de groep niet 
doorkomen en verder naar voren 
komen. Aan het begin van het week-
end hebben we de ‘mapping’ van 
mijn Yamaha aangepast. Dit voel-
de in de trainingen goed aan, maar 
in de race kwam ik er niet goed mee 
uit. De laatste twee ronden kon ik 
me wel mengen in de groep en fi-
nishte na verschillende inhaal ma-
noeuvres als veertiende. Er had ze-
ker meer ingezeten, maar toch ben 
ik tevreden over mijn wedstrijd.”

Nieuwe cursus ‘Gym op 
vrijdag’ voor 50-plussers
Aalsmeer - In september begint 
weer een nieuwe cursus Gym op 
Vrijdag. Dit wekelijks conditie-uur-
tje  voor 50-plussers is in de och-
tend van half elf tot half twaalf. De 
eerste les is op 5 september in de 
gymzaal in de Rozenstraat, achter 
10 in het centrum.
Op deze eigentijdse club wordt re-
eel omgegaan met de mogelijkhe-
den die de iets oudere mens heeft 
op gebied van bewegen en spor-
ten. En dat is niet weinig. Het is van 
groot belang om conditie en kracht 
op peil te houden, maar wel aange-
past aan eigen kunnen. Zeker van 
kracht is aangetoond dat dit tot op 
hoge leeftijd bevorderd kan wor-
den, mits men er aan werkt natuur-
lijk. Krachtsoefeningen zijn bijvoor-
beeld goed tegen botontkalking  

door de inwerking van de zwaar-
tekracht op het lichaam. En omdat 
er meestal wat gewicht bijgekomen 
is met de jaren, kan men met flink 
(blijven) oefenen al een goed ef-
fect bereiken. De les bestaat uit een 
warming–up, stretchen, pilates-oe-
feningen op een mat, cardio-gym, 
buikspieroefeningen, ook tegen 
rugpijn, en soms enkele elementen 
van yoga en spel. Enkele malen per 
jaar wordt een lange wandeling ge-
organiseerd waaraan men desge-
wenst kan meedoen.
Het heeft een voordeel in groeps-
verband  te sporten omdat het oe-
fenen dan beter blijkt te ‘werken’. 
De kosten zijn 42 euro per half 
jaar.  Leiding is Nels de Vries,  gym-
docente(HBO), informaatie en aan-
melden kan via: 0297-322479..

Bij voldoende belangstelling
Cursus Tai Chi bij SWOA
Aalsmeer - Bij voldoende belang-
stelling start de SWOA in septem-
ber een cursus Tai Chi voor begin-
ners. Het doel hiervan is in de eer-
ste plaats de balans tussen lichaam 
en geest te bevorderen. De Qigong- 
Taijioefeningen kunnen door zowel 
jong als oud beoefend worden tot 
op hoge leeftijd en de kans op bles-
sures is minimaal. Uit diverse on-
derzoeken blijkt dat de oefeningen 
het vallen doen verminderen omdat 
men het evenwicht beter leert be-
waren bij struikelen, wat vooral voor 
senioren heel belangrijk is. Ook de 

concentratie en de coördinatie ver-
beteren bij regelmatig oefenen. In-
nerlijk ontstaat er rust om tegelij-
kertijd alert te blijven in het dage-
lijks leven. Bovendien blijkt het oe-
fenen met elkaar een bron van ple-
zier te zijn, waardoor sociale con-
tacten op een natuurlijke manier 
ontstaan. Docente is Rieke van der 
Plasse. De cursus is op donderdag-
morgen in Seringenhorst, Parklaan 
26a in Aalsmeer. Voor informatie en 
aanmelden kunt u de SWOA bellen, 
telefoon 0297-344094. De kosten 
voor 18 lessen bedragen 110 euro. 

Niet-profs voor het eerst naar de Spelen
Renault stuurt amateur-
sportteam naar Beijing!
Aalsmeer - Maandag 21 juli is be-
kend geworden dat het amateur 
volleybalteam DeVoKo Dames 1 is 
geselecteerd om naar de Spelen in 
Beijing te gaan. De meiden zijn en-
thousiast over het aangeboden ar-
rangement. Aanleiding van deze bij-
zondere reis is de actie van Renault 
Nederland, de Renault Uitwedstrijd. 
DeVoKo Dames 1 uit Denekamp is 
van alle deelnemers door het pu-
bliek uitgeroepen tot winnaar. Het 
team woont in Beijing enkele Olym-
pische wedstrijden bij om de spe-
lers aan te moedigen. Amateur-
sportteams hebben zich in de afge-
lopen tijd op kunnen geven voor de 
Renault Uitwedstrijd. Geselecteer-
de teams werden in een sportieve 
Renault Mégane Grand Tour met 
chauffeur naar een uitwedstrijd ge-
reden. Vanwege de royale ruimte is 
de Renault Mégane Grand Tour een 

populair model onder sporters. De 
verslagen die de meerijdende teams 
van deze dag maakten, waren te le-
zen op www.renaultuitwedstrijd.nl. 
Door te stemmen op het meest leu-
ke, originele, verrassende, of grap-
pige verslag, bepaalde het publiek 
wie de winnaar was. Quote uit het 
winnende verslag: “Wanneer drie 
zeer charmante chauffeurs je op-
halen, naar plaats van bestemming 
brengen en na de wedstrijd weer 
thuis afzetten, word je als team ver-
wend. Hier kan het in elk geval niet 
aan liggen”. De volleybal dames zul-
len dinsdag 5 augustus a.s. afreizen 
naar Beijing, alwaar ze maar liefst 
10 nachten verblijven in één van de 
levendigste wijken van Beijing. De 
Renault Uitwedstrijd is dankzij dit 
team en de vele andere originele in-
zendingen een groot succes gewor-
den!

Luxemburg tegenstander 
FIQAS in Europacup
Aalsmeer - In het Europese Cup 
Winners Cup toernooi, waaraan FI-
QAS Aalsmeer als nationale be-
kerwinnaar mag deelnemen, heeft 
de ploeg het Luxemburgse HBC 

Bascharage geloot. De eerste wed-
strijd, in het weekend van 6 en 7 
september, spelen de Aalsmeerders 
uit in Luxemburg. Een week later 
volgt de return in Aalsmeer. 

Voorbereidingsprogramma 
voor Amsterdam marathon
Streek - 25.000 Hardlopers berei-
den zich de komende maanden voor 
op de 33ste ING Amsterdam Mara-
thon, die dit jaar op zondag 19 ok-
tober zal plaatsvinden. Of men nu 
kiest voor de marathon, Mizuno hal-
ve marathon, Echo 7,5 km-loop of 
één van de Kids Runs, een gedegen 
voorbereiding is essentieel! De ING 
Amsterdam Marathon presenteert 
zich met een uitgebreid voorberei-
dingsprogramma nu eens te meer 
als ideale loopstad!

Trainen op eigen niveau
In samenwerking met de Amster-
damse atletiekverenigingen AV 
Phanos, AAC en AV Atos zijn di-
verse trainingsarrangementen sa-
mengesteld. Zo zal AV Phanos van-
af 4 augustus vanuit het Olympisch 
Stadion en het Amsterdamse Bos 
trainingen organiseren voor zowel 
deelnemers aan de marathon, Mi-
zuno halve marathon als Echo 7,5 
km-loop. Tijdens deze sessies wordt 
ook aandacht besteed aan de ver-
bering van de looptechniek, voe-
ding, kleding en schoeisel. In Am-
sterdam-Noord organiseert AV Atos 
sinds 15 april een serie trainingen. 
Ook deze cursus staat onder des-
kundige leiding en is net als de cur-
sus van AV Phanos geschikt voor lo-
pers van elk niveau! Tenslotte orga-

niseert AAC in samenwerking met 
Running Holland vanaf 16 augus-
tus een zelfde soort hardloopcursus. 
Kijk voor meer informatie over deze 
trainingen op www.ingamsterdam-
marathon.nl.

Vorm testen 
In voorbereiding op de ING Amster-
dam Marathon kan de vorm getest 
worden tijdens enkele aantrekke-
lijke trainingslopen. Stichting Trai-
ningslopen organiseert in samen-
werking met AV Phanos drie lopen 
vanuit het Olympisch Stadion naar 
het Amsterdamse Bos. Tijdens de-
ze lopen, die zowel geschikt zijn in 
voorbereiding op de marathon als 
de Mizuno halve marathon, hebben 
de deelnemers de mogelijkheid zich 
aan te sluiten bij herkenbare tem-
pomakers. Daarnaast organiseert 
AV Atos op 7 september voor de ze-
vende keer de 30 van Amsterdam-
Noord. Meer informatie over deze 
trainingslopen is te vinden op www.
trainingslopen.info. Dankzij dit uit-
gekiende voorbereidingsprogramma 
is het voor bijna niemand langer on-
mogelijk deel te nemen aan de ING 
Amsterdam Marathon, waarvoor het 
tot het bereiken van de deelnemer-
slimiet nog steeds mogelijk is om in 
te schrijven op www.ingamsterdam-
marathon.nl.

Iedere week bejaardensoos!
Kudelstaart - l langer dan veertig 
jaar organiseert Bejaardensoos Ku-
delstaart wekelijks activiteiten voor 
ouderen op donderdagmiddag van-
af 13.30 uur in het Dorpshuis. De 
soos gaat de hele zomer door. Ieder-
een is welkom en er wordt geklaver-

jast, gejokerd en gebiljart. Ouderen 
uit Kudelstaart die niet op eigen ge-
legenheid kunnen komen worden 
gehaald en gebracht. De kosten zijn 
altijd heel laag. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij de heer G.J. van der 
Geest, telefoon 0297-340758. 

Kat aan komen lopen!
Aalsmeer - Op de Mijnsherenweg 
in Kudelstaart is een kat aan ko-
men lopen. De kat op leeftijd heeft 
een soort schildpad-motief met de 
kleuren zwart, bruin en grijs. Door 
de tijdelijke bazen is het dier op 

de foto gezet en zo te zien worden 
de echte baasjes flink gemist. Her-
kent u deze kat? Neem dan contact 
op met de  Dierenbescherming in 
Aalsmeer. Het telefoonnummer is 
0297-343618.

oren op een tweede plaats in 29.72 
seconde.


