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KZN Assurantiën B.V.
Zwarteweg 133-d, 1431 VL Aalsmeer   
T 0297-367570 E info@kzn.nl    I www.kzn.nl

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Wilt u méér over ons weten? Lees ons artikel elders in de krant.

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:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Is het warmer in huis 
dan buitenshuis?
Kom eens langs in de
showroom en we kunnen
u alles vertellen over airco’s.

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie jeans  Cars  Esprit  Vila

FINAL SALE

kOrtING
70%

OP EEN GrOOt dEEL VAN dE

zOMErCOLLECtIE

zijdstraat 61, Aalsmeer, 
tel 0297-321177
www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
zaterdag 10-17.00 uur

hErEN, dAMES EN kIdS
Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963

www.stoffeerderijbekkers.nl

Een goede investering 
in crisistijd

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Veranderd gezicht van/rond Praamplein
Aalsmeer - Al vijftien staat de ge-
restaureerde korenmolen De Leeuw 
in de schijnwerpers in het centrum. 
Ook tijdens de laatste vergadering 
van de gemeenteraad voor de zo-
merstop werd aandacht gevraagd 
voor deze trots van Aalsmeer. De 
nieuwe, naastgelegen bebouwing 
blijkt behoorlijk de wind uit de zeilen 
te nemen van De Leeuw. De frac-
ties hebben het college in een motie 
opgeroepen te gaan onderzoeken 
of de molen verhoogd kan worden 
om wel voldoende wind te vangen. 
Deze laatste nieuwbouw is niet de 
enige verandering die afgelopen ja-

ren plaats heeft gevonden rond het 
Praamplein. 

Een nieuw appartementencomplex 
is verrezen, evenals meerdere nieu-
we panden met bedrijven en wo-
ningen en op stapel staan nog de 
komst van appartementen aan de 
Punterweg en woningen en win-
kels met parkeergelegenheid in de 
Dorpsstraat, hoek Zijdstraat en Mo-
lenpad. Voor de molen heeft dit laat-
ste tot gevolg dat de hier hoge bo-
men gaan verdwijnen, waardoor er 
weer meer wind richting wieken 
gaat waaien. Het Praamplein wordt, 

zoals bekend, ook zelf onder handen 
genomen. Deze werkzaamheden 
vorderen snel. De Brandewijnsloot 
is gedempt, momenteel heeft vullen 
met schuimplaten de volle aandacht 
van de aannemer. Op bijgaande fo-
to is te zien dat het Praamplein een 
stuk groter gaat ‘groeien’. Aan de 
zijde van de Jeneversloot gaan ver-
der nog voorzieningen, waaronder 
een lange aanlegsteiger, gemaakt 
worden voor de watertoeristen. Fi-
nishing touch vormt het verwijde-
ren van al het asfalt op het huidi-
ge Praamplein en vervanging door 
nieuwe bestrating.

Meedingen naar prijzengeld voor ‘de mooiste tuin’

Klein paradijsje tuin van de week
Aalsmeer - “Ook ik geniet erg van 
mijn tuin”, vertelt mevrouw T. Tem-
pelman-Compier in haar brief met 
foto naar de redactie. “Er staat al-
tijd wel wat te bloeien; vogels zin-
gen en de rust die er vanuit gaat is 

heerlijk. Ik vind het mijn kleine pa-
radijsje”, aldus de Clusiusstraatbe-
woonster die deze week de eer ver-
dient van ‘de mooiste tuin’. Ook trots 
op uw tuin, terras of balkon? Stuur 
uw foto in naar de redactie via mail:  

redactieaalsmeer@meerbode.nl of 
per post: Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Vergeet niet uw naam, 
adres en telefoonnummer te ver-
melden. Als uw foto op de voorpagi-
na komt, maakt u automatisch kans 
op 100 euro winnaarsgeld. En... aan-
gezien de Nieuwe Meerbode op de 
mat valt in ruim 15.000 woningen, is 
uw tuin meteen bekend! 

Gele borden met ‘Ernstige 
verkeershinder’ hinderlijk
Aalsmeer - De brug in de Van 
Cleeffkade is wat het weggedeel-
te betreft af. Het verkeer kan elkaar 
‘gewoon’ op de bobbel passeren. De 
stoplichten zijn weg, er is geen ver-
keershinder meer. Zeker geen ern-
stige verkeershinder, zoals borden 
langs de N201, de Stommeerweg en 
de Zwarteweg aangeven of tot giste-
ren of vandaag aangaven. Uiteraard 
moet de brug nog voorzien worden 
van houtwerk met leuningen en een 
boog, maar hier gaat het verkeer 
geen overlast van ondervinden. Ook 
niet als de noodlijdende kademuur 
onder handen genomen gaat wor-
den. De waarschuwingsborden zijn 
duidelijk overbodig. De onderne-
mers in het dorp zijn deze grote gele 
‘blikvangers’ een doorn in het oog. 
“Hinderlijk”, zegt voorzitter Ed Kriek 
van Winkeliersvereniging Aalsmeer 

Centrum in een reactie. “We hebben 
al enkele malen aan de gemeente 
gevraagd of ze verwijderd kunnen 
worden, maar tot nu toe is nog geen 
actie ondernomen”, vervolgt hij in 
een reactie afgelopen dinsdag. Een 
telefoontje naar de gemeente bracht 
opheldering en uitkomst. “De ver-
keerde ambtenaar bleek het verzoek 
op het bureau gekregen te hebben”, 
luidde de uitleg. En: “Maar de juiste 
persoon is aangesproken en hij gaat 
zijn uiterste best doen om vandaag 
of anders morgen de borden om te 
draaien.” 
En inderdaad, sinds woensdag wor-
den automobilisten op de N201 niet 
meer aangeraden door te rijden in 
verband met ernstige verkeershin-
der, maar zijn ze, zelfs van harte, 
welkom om via de Van Cleeffkade 
het centrum in te rijden!

Koninklijke onderscheiding voor 
Oud Aalsmeer-voorzitter De Wijn
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 18 juli is het veertigjarig jubi-
leum gevierd van de stichting Oud 
Aalsmeer. Voorzitter van deze stich-
ting is al weer vijftien jaar Jan Wil-
lem de Wijn en hij heeft tijdens het 
feest met receptie een Koninklijke 
onderscheiding gekregen uit han-
den van loco-burgemeester Jaap 
Overbeek. Jan Willem de Wijn is be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau voor zijn activiteiten op het 
gebied van cultuur en geschiedenis, 
(burger)luchtvaart, Rotary en het 
kerkelijk leven. 
De Kudelstaarter is namelijk niet al-
leen voorzitter van Oud Aalsmeer. 
Hij zet zich al sinds 1975 in voor de-
ze stichting als vrijwilliger en be-
stuurslid en is verder actief in/voor 
diverse verenigingen. “Jij mag deze 
club nu vijftien jaar voorzitten en dat 
doe je met veel energie, enthousi-
asme en diplomatie”, aldus Over-
beek in zijn speech. Bijzondere za-
ken zijn tot stand gekomen tijdens 
het voorzitterschap van De Wijn. De 
wethouder noemde in dezen de his-
torische fiets- en wandelroute door 
Aalsmeer, het boek ‘Aalsmeer, be-
knopte geschiedenis van een op-
merkelijk dorp’ waarvan De Wijn 
mede-auteur was, het boek ‘Ont-
snappingen uit Kudelstaart’ van ei-
gen hand en De Wijn is enkele ja-
ren hoofdredacteur geweest van 
Oud Nuus, het geschiedenisblad 
van Oud Aalsmeer. Actief is Jan Wil-
lem de Wijn verder voor de stichting 
Dutch Dakota Association, voor de 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart, 
hij is lid van de commissie straat-
naamgeving en van de stichting 

Meerhistorie, initiatiefnemer en op-
richter van de stichting Kudelstaart 
750 jaar en onder andere voorzitter 
van de Rotary Aalsmeer-Uithoorn. 
“Je kan worden gekwalificeerd wor-
den als iemand die zich geruime 
tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen, anderen heeft 
gestimuleerd en werkzaamheden 
hebt verricht die voor de samenle-
ving een bijzondere waarde hebben. 
Niet alleen voor de samenleving in 

Aalsmeer, maar ook regionaal, lan-
delijk en zelfs internationaal”, luidde 
de lovende woorden van de wethou-
der en loco-burgemeester, die bij 
het opspelden van de versierselen 
behorende bij de benoeming tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau as-
sistentie kreeg van zijn echtgenote. 
Het laatste woord tot slot was aan 
de gedecoreerde zelf. Jan Willem de 
Wijn was kort van stof: “Ik ben spra-
keloos. Bedankt allemaal.”
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie:
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

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 15.625

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

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 
Amstelveen. 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 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

Ikg
Informatie- en 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. Kunst en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer 
en omstreken: 0297-343618. Voor ver-
miste/gevonden huisdieren, klachten die-
renmishandeling en informatie over de hon-
denschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail in-
spreken.
Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen 
en gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft wit-

te teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed, 

witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning 
met adres. Haar naam is “Muis”.

- Midvoordreef in Kudelstaart, grijs/zwarte poes. Witte bef en lin-
ker voorpoot. Haar naam is “Pepsi”.

- Jupiterstraat in Aalsmeer, groenkleurige parkietachtige vogel.
Soort pruimekop. Is  4 weken oud en tortelduif grootte.

- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, Lapjespoes, 6 jaar. Ze heet 
“Lapje”. Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak in 
Aalsmeer.

- Julianalaan in Aalsmeer, hangoorkonijn wit met grijze vlekken 
- Kalslagerbanken in Kudelstaart, rood/witte kater met grote wit-

te bef en 4 witte sokken, aan 1 kant een klein wit vlekje. Hij heet 
“Elmo”, is vrij fors en 5 jaar oud. 

Gevonden:
- Parkeerplaats Anne Frankstraat in Kudelstaart, zwart poesje van 
    ongeveer 12 weken oud. 
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, zwart poesje ong. 3 maanden.
- Corry Vonkpark in Kudelstaart, valkparkiet met grijs/gele kuif.

Goed tehuis gezocht:
- Goed tehuis gezocht voor rode poes  8 jaar is gesteriliseerd. Niet 

geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

Christelijke Jeugdkampen 
Aalsmeer ‘vliegen uit’
Aalsmeer - In een feestelijke uit-
zendingsdienst  is de nieuwe naam, 
maar vooral het nieuwe logo bekend 
gemaakt van de kampen van de 
Hervormde Jeugdraad Aalsmeer. De 
naam is veranderd, maar de kam-
pen niet. 

Ook nu nog wordt tijdens de kam-
pen verteld over God en zijn zoon 
Jezus. Verder staan de kampen nog 
steeds in het teken van veel sport, 
spel en spanning. Inmiddels zijn de 
oudste en jongste jongenskampen 
al weer thuis. Nu zijn er twee weken 
lang meisjes op kamp. 
Wie het leuk vindt om de kampen 
uit te zwaaien of te verwelkomen: 
Ze vertrekken van de Lakenbleker-
straat om 13.30 uur en hopen hier 
na een week rond 16.30 uur weer 
aan te komen. 
Dit vertrek en de aankomst vinden 
elke zaterdag plaats, tot en met half 
augustus. De meiden van 13 tot 16 
jaar zijn de laatste, deze groep ver-
trekt op 8 augustus. 

Verder gaan dit jaar ook nog twee 
16+ groepen op kamp. Het vertrek 
is ook vanaf de Lakenblekerstraat 
rond de klok van 9 uur op de zater-
dagen 1 en 8 augustus. Deze kam-
pen komen op respectievelijk 8 en 
15 augustus weer terug op dezelfde 
plek rond de klok van 19.00 uur. 
Het is overigens altijd leuk om een 
kaartje te krijgen én te sturen. Het 
adres van de kampen is De Wou-
degge, Roekelse Bosweg 5, 6731 SH 
Otterlo. 
De 16+kampen zijn op een ander 
adres, te weten: Moulin de Bistain, 
Rue de Rettigny 32, 6673 Cherain, 
België. Wie zich nog op het aller-
laatste moment wil opgeven, kan 
kijken op de website voor meer in-
formatie. 
Een aantal kampen is namelijk al 
vol, maar nog niet allemaal. Voor fo-
to’s kan ook op de vernieuwde web-
site gekeken worden: www.christe-
lijkejeugdkampenaalsmeer.nl. 
De eerste foto’s staan al op deze 
website. 

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De OVAK heeft woens-
dag 15 juli de wekelijkse soosmid-
dag in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat gehouden. Het klaverjas-
sen is gewonnen door Annie Blauw-
hoff met 5017 punten. Op twee is 
Rinus Buskermolen geëindigd met 
4740 punten, op drie Dirk Tromp met 
4674 punten en op vier Arie Olie-
mans met 4652 punten. De volgen-
de speelmiddag is op woensdag-
middag 29 juli, aanvang 14.00 uur.

Zondag 26 juli

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker: Er-
nie Wesselius.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. GD in CGK, br. 
D. Terlouw. 18.30u. GD in NGK. ds. 
D.J.A. Brink.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. dienst, ds. W. 
Beuker. Extra collecte voor jeugd-
fonds. Zondagsschool en oppas 
voor allerkleinsten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Geen dienst.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u en 16.30u. diensten.  

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan. 
Dienst om 10u. ds J. van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. A.J. Fraanje, 
Oosterwijk.
Oost: 10u. dienst, prof.dr. A. v/d 
Beek uit Veenendaal. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116. 10u. kand. 
J.M. van Wijk en 18.30u. kand. B.J. 
van Assen, Zwolle.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-

KERKDIENSTEN
eenk. voor kinderen. Samenk. om 
10u. met spreker Eby Nieuwland.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst in CGK, br. D. 
Terlouw. 18.30u. dienst in NGK, 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.
Zondag 16u. dienst met pastoor Ja-
cob Spaans. Orgel Lisette van Ve-
luw.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. vie-
ring met Karmelieten. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof euch.viering met L. 
Seeboldt. Zondag in de Karmelkerk 
9.30u. euch. viering met L. Seeboldt 
en om 14.30u. Poolse dienst.  

Roomskatholieke gemeenschap 
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
dienst met ds. G. den Heeten uit 
Hoofddorp.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst, ds. P. van Dijk, Nijkerk.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 11u. woordcommunievie-
ring.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zomerreces tot 12 augustus. 
 
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. 

Inloop in het 
wijksteunpunt
Aalsmeer - Wijksteunpunt Mean-
der is het gehele jaar geopend van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 9.30 en 12.00 uur. Ook de-
ze vakantiemaanden kunnen ou-
deren binnen lopen in de Clematis-
straat voor een kopje koffie of thee, 
een praatje, een krantje lezen of een 
spelletje doen met anderen. Weet 
dat ook u welkom bent!

EHBO zoekt 
medewerkers
Aalsmeer - De EHBO afdeling 
Aalsmeer is dringend op zoek naar 
iemand, die met ingang van het nieu-
we seizoen, de lessen jeugd EHBO 
willen gaan verzorgen op basis-
school De Wegwijzer. Wie een paar 
uurtjes per week gedurende drieën-

Duif rust uit op steiger
Zaterdag 11 juli omstreeks half drie 
in de middag, streek een postduif 
neer op de steiger waar mijn man 
zat te vissen.
Ondanks dat we rondom in het wa-
ter wonen, dronk hij uit de schotel 
die mijn man hem voorzette.
De duif heeft op de steiger gezeten 
tot half 8 ‘s avonds. Toen vloog hij 

richting Leimuiden weg. Wij hadden 
het vermoeden dat hij van een lange 
vlucht de thuishaven niet kon halen 
en 5 uur nodig had om uit te rusten. 
Ik had veel bewondering voor het 
vertrouwen dat hij in ons stelde. 

Mevrouw Breur, Verremeer, 
Rijsenhout.

ingezonden

Hondentrainers gezocht!
Aalsmeer - De hondenschool van 
de Dierenbescherming Aalsmeer 
e.o. (Aalsmeer, Uithoorn en de Ron-
de Venen), zal binnenkort een her-
start maken. Het doel van honden-
school is om de baas te begeleiden 
bij de (her)-opvoeding van zijn of 
haar hond.  
De Dierenbescherming is nog op 
zoek naar nieuwe (aspirant)-hon-
dentrainers. Geïnteresseerden moe-
ten minimaal 21 jaar oud zijn en be-
schikken over een eigen hond. Na 
een oriëntatieopleiding en geble-
ken geschiktheid, mag men de DB- 
trainersopleiding gaan volgen. Hon-
dentrainers van de hondenschool 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 
geven wekelijks les aan groepen 
van maximaal tien hondeneigena-

ren en hun honden. Deze lessen 
vinden plaats op zaterdag, in weer 
en wind. 
Verder is er één avond per maand 
overleg en vindt er regelmatig een 
theorieavond plaats voor cursisten. 
Men moet bereidt zijn om minimaal 
twee jaar na voltooiing van de op-
leiding bij de hondenschool te blij-
ven werken. 
Voor gereden kilometers is er een 
onkostenvergoeding. Geïnteres-
seerden worden verzocht zo spoe-
dig mogelijk contact op te nemen. 
Dit kan per mail via db.aalsmeer@
gmail.com, of per telefoon: 0297-
343618. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.aalsmeer.dierenbe-
scherming.nl.

Oog in oog met ‘overbuurvrouw’
Koe ontsnapt uit weiland
Kudelstaart - Het gras is groener 
aan de overkant, moet deze koe ge-
dacht hebben. Donderdagavond 
rond half elf stonden zagen bewo-
ners van de Mastweg dat één van 
de ‘overburen’ ontsnapt was. “Toen 
wij vijf jaar geleden op de Mast-
weg kwamen wonen waren wij di-
rect weg van onze overburen. Wij 
genieten dagelijks van de koeien en 
van het landelijke gevoel! Maar zo 
landelijk als donderdagavond hoef-
de het nou ook weer niet”, vertelt de 
bewoonster en zij vervolgt: “De koe 

is een behoorlijk stuk groter dan 
normaal wanneer zij aan de over-
kant van de sloot veilig achter het 
hek staat.” De politie en de boer zijn 
gealarmeerd! De koe was alle aan-
dacht niet gewend en werd onrus-
tig. Ze sprong uiteindelijk met wat 
horten en stoten over het hek te-
rug naar haar vertrouwde plek. De 
koe voelde zich daar al snel weer 
helemaal thuis. Er is een hek bijge-
plaatst, zodat alle bewoners na een 
uur onbezorgd naar hun bed kon-
den.

Konijn vermist!
Aalsmeer - Een wit hangoorkonijn 
met grijze vlekken wordt vermist. 
Het konijn woont in de Julianalaan 
en loopt waarschijnlijk ergens in 
Oost in het grasland. 
Wie het konijn heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming Aalsmeer, 
tel. 0297-343618.

halve maand vrij heeft en uiteraard 
in het bezit is van een geldig EHBO-
diploma wordt verzocht contact op 
te nemen met Linda van Veen via 
telefoonnummer 0297-331853. Ver-
der is de afdeling Aalsmeer op zoek 
naar een extra hulp, die kan helpen 
bij de lessen jeugd EHBO op basis-
school Samen Een. 
Voor opgave kan eveneens gebeld 
worden naar genoemd telefoon-
nummer.

Klaverjassen in 
Meander
Aalsmeer - Twee maal in de week 
staat klaverjassen op het program-
ma in wijksteunpunt Meander in 
de Clematisstraat. Op maandag- en 
donderdagmiddag is er vrij kaarten. 
Vanaf september vervalt het vrij kla-
verjassen op donderdag en gaat in 
competitieverband gekaart worden. 
Het vrij kaarten op maandag blijft 
gewoon gehandhaafd. Wie wil ko-
men klaverjassen kan contact op-
nemen met Meander via telefoon-
nummer 323138 of 344094.
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AGENDAZomerse klanken en tropische sfeer
Tropical Night zaterdag in 
het centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
25 juli wordt Aalsmeer Centrum om-
getoverd tot een tropisch oord. Tij-
dens de Tropical Night is het fiës-
ta in het dorp! Van 20.00 tot 01.00 
uur wordt in het centrum een tro-
pisch feestje georganiseerd met zo-
merse livemuziek op vier locaties. 
De zomerse sfeer wordt compleet 
gemaakt met gezellige terrassen, 
palmbomen, cocktails en lekkere 
barbecue-hapjes. De Tropical Night 
wordt georganiseerd door de ho-
reca in samenwerking met Winke-
liers Vereniging Aalsmeer Centrum. 
Deelnemende horecagelegenheden 
zijn danscafé De Praam, eetcafé ’t 
Holland Huys, café bar Joppe, res-
taurants De Oude Veiling en Hima-
laya Huis en broodjeszaak StraQ. 

Zomerse muziek
Tijdens Tropical Night zijn op vier 
locaties in het Dorp podia opge-
steld bij de deelnemende horeca-
gelegenheden voor een band of 
een dj. Bij De Praam speelt de band 
La Banda Loca. Ondanks de kleine 
bezetting geeft deze band het ge-
voel dat er een volledig Caribisch/
Zuid-Amerikaans orkest speelt. La 
Banda Loca zorgt voor een feeste-
lijke sound waarbij het voor ieder-
een moeilijk zal zijn om niet mee te 
dansen. Bij De Oude Veiling en Hi-
malaya Huis speelt de Aalsmeerse 
band De Klugt. In de zestiger jaren 
begonnen zij als één van de eerste 
Aalsmeerse bandjes onder de naam 
The Sounds. In 1998 zijn ze opnieuw 

gestart als De Klugt in bijna dezelf-
de samenstelling. De Klught speel-
de vooral muziek uit de jaren zes-
tig en zeventig zoals van de Rolling 
Stones, Animals, Rob Hoeke en El-
vis. Maar de afgelopen jaren is daar 
ook veel recenter werk bijgekomen. 
Denk daarbij aan Van Morrison, Dire 
Straits, De Dijk en Normaal. Voor de 
luisteraars een feest der herkenning 
maar toch met die specifieke eigen 
stijl van De Klught! 
Café bar Joppe heeft voor de deur 
een podium waar vier dj’s de meest 
zomerse platen uit hun koffer ha-
len. Afwisselend zorgen daar de 
dj’s Chillz, Di Liciouz, Jay Matthias, 
Nista en Francklin McKoy voor de 
heerlijkste zomerse grooves. Ook bij 
‘t Holland Huys is een podium in-
gericht met een draaitafel. De dj’s 
Ronnie Nisters en Frank laten daar 
de lekkerste salsa en latin-house 
platen horen. 

Cocktails en barbecue-hapjes
Bij de diverse podia worden ook 
bars ingericht waar behalve lekkere 
cocktails ook hapjes van de barbe-
cue verkrijgbaar zijn. Bij de nieuwe 
lunchroom StraQ in de Marktstraat 
worden tapas en frisse sangria ver-
kocht. De tropische sfeer wordt za-
terdag compleet gemaakt met palm-
bomen en er wordt zelfs een tijdelijk 
wit strand aangelegd. Voor een zo-
mers feestje kom je dus zaterdag 
naar de Tropical Night in Aalsmeer 
Centrum! Kijk voor meer informatie 
op: www.aalsmeercentrum.nl. 

Tentoonstelling ‘Op de schop’
Kennis maken met Aalsmeer 
in Historisch Centrum
Aalsmeer -  Het Historisch Centrum 
in de Historische Tuin is een aanra-
der voor inwoners die nader kennis 
willen maken met Aalsmeer en haar 
rijke historie. Zo wordt op grappi-
ge wijze verteld over de invoering 
van de eerste schoolwet, het slopen 
en bouwen van diverse kerken in de 
gemeente komt aan de orde en in-
drukwekkend is het om te lezen dat 
een grote brand in 1844 een groot 
deel van het dorp Aalsmeer in de as 
legde. Alle huizen aan de zuidkant 
van de Zijdstraat zijn door het vuur 
getroffen en de brand raasde verder 
door richting Dorpsstraat en stop-
te pas bij de Helling. Verder is mo-
menteel in dit museum de tentoon-
stelling ‘Op de schop’ te bezichti-
gen en deze expositie zet opgravin-
gen uit Aalsmeer in de schijnwer-
pers. Het oudste voorwerp in het 
bezit van het Historisch Centrum is 

een pelgrimsfluit. Deze is eind jaren 
tachtig gevonden in de Dorpsstraat. 
De fluit zou in de dertiende eeuw 
zijn gemaakt. Een pronkstuk van de 
verzameling is een Hessische scho-
tel met de datering 1601. Het bord 
is opgegraven uit een afvalput van 
een boerderij in Kalslagen. Eens een 
kijkje gaan nemen kan iedere maan-
dag tot en met vrijdag vanaf  10.00 
uur, zaterdag en zondag vanaf 13.30 
uur. Het Historisch  Centrum in de 
Historische Tuin heeft vanwege de 
werkzaamheden op het Praamplein 
alleen bereikbaar via de Uiterweg. 

Bij Carla de Klerk interieur, Zijdstraat

Expositie Jan Paul Heijmans
Aalsmeer - “De wereld is één groot 
kunstwerk”, aldus Jan Paul Heij-
mans, 36 jaar en afgestudeerd in 
Marketing en Multimedia. Tot zijn 
twintigste woonde hij op St. Maar-
ten, Nederlandse Antillen. Hij stu-
deerde in Groningen, waarna hij een 
jaar in Barcelona doorbracht. Sinds 
2000 woont hij in Amsterdam. Naast 
werk was hij vooral bezig met sport, 
maar toen hij in 2007 zijn knie brak 
na een fietsongeluk stortte hij zich 
op zijn andere passies: fotografie 
en multimedia. Hij reist de wereld af 
met zijn camera en illustreert met de 
foto’s die hij maakt. In zijn doeken 
brengt hij vaak verschillende werel-
den samen.  Naast zijn eigen werk 
maakt hij ook werk in opdracht.

Kijk voor meer werken op www.
janpaulart.blogspot.com. Een groot 
aantal werken van Jan Paul Heij-
mans is momenteel te zien bij Carla 
de Klerk interieur in de Zijdstraat 9. 
U/jij bent welkom om binnen te lo-
pen en een kijkje te komen nemen. 

Afterparty Summer Dance in N201
Playhouse met Quintino
Aalsmeer - Zaterdag 15 augustus 
is de Summer Dance Party op het 
surfeiland met wederom een su-
pergave line-up met de dj’s Benny 
Rodriques, Lucien Foort en Hard-
well. Wie na afloop van dit feest nog 
energie over heeft kan nog de he-
le nacht doorhalen in de N201, want 
daar is het maandelijkse housefeest 
Playhouse met niemand minder dan 
Quintino! Met een sterke uitstraling 
en groot talent kan niemand meer 
om deze dj heen. Bekend geworden 
van onder andere Nope is Dope en 
als support van de  Rocking with the 
best tour van Laidback Luke door 
heel Nederland heen is Quintino in 
razend tempo uitgegroeid tot een dj 
van groot formaat! 
De afterparty in het jongerencen-
trum aan de Zwarteweg is zater-

dag 15 augustus van 0.00 tot 5.00 
en de entree is 5 euro. Meer info op  
www.n201.nl Applaus Rietveld in Edam

Aalsmeer -  Geen palingsound af-
gelopen zondag 19 juli in Edam, 
maar onvervalste swingende Ierse 
folk en rocknummers uit Aalsmeer. 
De vijfmansformatie Rietveld ver-
zorgde een optreden in café De 
Harmonie en niet zonder succes. De 
muziek van deze Aalsmeerse mu-
zikanten viel in de smaak bij het in 
groten getale gekomen publiek. Er 
werd luid meegeklapt, na ieder lied 
klonk een welgemeend applaus en 
tafels moesten aan de kant om het 
publiek de mogelijkheid te geven te 
dansen. Gedag zeggen na het laat-
ste nummer, was er niet bij. Uiter-

aard vroegen de aanwezigen om 
meer en dat kregen zij van zan-
ger en gitarist Hans Millenaar, ac-
cordeonist Gerrit Biesheuvel, fid-
dler Leen Mulder, bassist Toine Vis-
ser en drummer Hans Rietveld. Na 
een kleine toegift viel dan toch ‘het 
doek’. Het werd tijd voor de volgen-
de activiteit in De Harmonie, een 
jamsession stond op het program-
ma. De leden van Rietveld keerden 
overigens niet gelijk huiswaarts. 
Het gage is gebruikt om het muzi-
kale uitje feestelijk af te sluiten met 
een overheerlijk diner in het Wapen 
van Edam. 

Zaterdag start voorverkoop!
Danny de Munk treedt 
op tijdens de feestweek

Aalsmeer - Op 25 juni vierde Dan-
ny de Munk zijn vijfentwintigjarig 
artiestenjubileum. Hij is een veelzij-
dige artiest die al jaren meedraait 
in met name het musical-wereldje. 
Maar ook op podia tijdens feestwe-
ken is Danny de Munk een graag 
geziene zanger. De organisatie van 
de feestweek Aalsmeer  heeft de 
van oorsprong Amsterdammer we-
ten te contracteren en hij komt don-
derdag 10 september optreden in 
de tent op het Praamplein tijdens 
de avond met de miss verkiezing. 
De organisatie van de miss verkie-
zing is overigens nog steeds op zoek 
naar deelnemers voor de vijftiende 
editie van deze verkiezing. Diegene 
die de afgelopen vijftien jaar eerste 
of tweede zijn geworden, komen in 
aanmerking voor deelname aan de-
ze speciale, jubileum festiviteit. Voor 
inlichtingen of opgave kan een mail 
gestuurd worden naar feestwee-
kaalsmeer@gmail.com.
Aanstaande zaterdag 25 juli start 
de verkoop van de kaarten voor de 
feestweek van 17.00 tot 22.00 uur 
in danscafé de Praam in de Zijd-

straat. Er zullen maximaal 10 kaar-
ten per persoon per avond worden 
verkocht! Vanaf maandag 27 juli zijn 
kaarten verkrijgbaar bij de overige 
voorverkoopadressen en naast de 
Praam is dit in het centrum boek-
handel Bruna in de Zijdstraat, in de 
Ophelialaan Ridder & Co. en in Ku-
delstaart bij Marskramer Berg in 
het winkelcentrum. Bij alle voorver-
koopadressen dient contact betaald 
te worden, pinnen is niet mogelijk! 
Kaarten voor de woensdagavond 
met Aalsmeerse bands kosten 7,50 
euro per stuk. Voor de donderdag, 
vrijdag en zaterdag wordt 17,50 eu-
ro in de voorverkoop gerekend en 
indien nog beschikbaar 22,50 eu-
ro aan de zaal. Een passe partout 
kost 47,50 euro en geeft alle avon-
den, behalve op dinsdag tijdens de 
modeshow, toegang tot de feest-
tent op het Praamplein. De vijftien-
de feestweek is van 7 tot en met 13 
september en naast Danny de Munk 
kunnen bezoekers tijdens dit jubile-
um komen genieten van onder an-
dere Jan Smit, Nick & Simon, Way-
lon, Belle Perez en Wolter Kroes. 

Zondag rondleiding Henny Weima
Wonderkamers: Kunst om 
het leven aan te kunnen
Aalsmeer - “Wij leven binnen de 
lijsten van een groot en vreemd 
schilderij. Degenen, die dit weten le-
ven groots. De overigen zijn slechts 
insecten”.  Met deze uitspraak van 
Leonardo Da Vinchi eindigde oud 
burgemeester Hoffscholte zijn ope-
ningswoorden ter gelegenheid van 
de expositie ‘Wonderkamers’ in het 
Oude Raadhuis.  Hij refereerde hier-
mee aan ‘de mierenmachine’, een 
object met bijpassende aquarel uit 
één van de wonderkamers.  
Op de aquarel uit 1973 staat een 
jonge Wim van Leeuwen, die tijdens 
deze opening, in vlees en  bloed, 
maar wél 36 jaar ouder, uit het schil-
derij en uit de tuinkamer stapt. In 
zijn handen de mierenmachine, en 
geflankeerd door Ansje Weima, zijn 
filmische wederhelft uit vroeger tij-
den. Oud burgemeester Hoffschol-
te zette tot slot als officiële hande-
ling de mierenmachine in beweging 
door het mechaniekje aan te zwen-
gelen. In een notendop waar het al-
lemaal om draait bij de Wonderka-
mers: De tijd die voortschrijdt en die 
je niet stop kunt zetten, maar die je 
wel kunt proberen vast te leggen. 
Wellicht kan het verleden een an-
kerpunt zijn in het heden, misschien 
kan je er nog iets uit leren. Belang-
rijk is het in ieder geval om van het 
leven te genieten, hoe en in wel-
ke vorm dan ook. Sinds die ope-
ning heeft al weer een andere ‘hap-
pening’ plaats gevonden binnen de 
Wonderkamers. Afgelopen zondag-
middag ontving Karin Borgman haar 
gasten. Zij is de kunstenaar die het 
grote zaaltje van het Oude Raad-
huis tot haar Wonderkamer heeft 
gemaakt. Zij hield een zeer inspire-
rende en informatieve causerie over 
haar werk. Het was een heel ge-
slaagde middag dus, met een vol-
le bak, waaronder veel collega kun-
stenaars uit Aalsmeer. Zo geslaagd, 
dat er afgesproken werd om de vol-
gende zondag opnieuw zo’n middag 
te organiseren, dit keer met Henny 
Weima, een andere Wonderkamer-
exposant, als gastvrouw. Op zon-
dag 26 juli is Henny de hele middag 
aanwezig in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat en zal zij van 15.00 
tot 16.00 uur over háár wonderka-
mer uitweiden. In Henny’s kamer 
is in één opslag  te zien dat het bij 
haar vooral om landschappen gaat. 
In haar studietijd schreef zij al een 
dikke pil die ‘Landschappen’ heet-
te. Zij wandelt daarin met allerlei fi-
losofen en schrijvers door hun en 
haar landschappen en stippelt rou-
tes uit. Ze gebruikte schilderach-

tige taal om alle begrippen duide-
lijk te maken. Naast dit geschre-
ven landschap vertelde zij in die pe-
riode haar verhaal ook met water-
verf.  Deze geschilderde landschap-
pen zitten vol symboliek en zijn be-
volkt door familieleden, vrienden en 
vriendinnen. Uiteindelijk  komt in 
haar leven het concrete landschap 
en de echte wandeling in zicht. 
Haar atelier wordt een veld of een 
rietsudde, een bospad of berghel-
ling. Al deze periodes zijn nu tra-
ceerbaar in haar Wonderkamer in 
het Oude Raadhuis. Haar reis kan 
meebeleefd worden met behulp van 
gedichten,  aquarellen,   tekeningen,  
foto’s en het  werk van vele gastex-
posanten. De expositie ‘Wonderka-
mers’ met tevens werken en verza-
melobjecten van Coq Scheltens en 
Mark van Kuppeveld is tot en met 2 
augustus te bezichtigen in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat. De 
expositieruimte is iedere donderdag 
tot en met zondag geopend tussen 
14.00 en 17.00 uur. De toegang is 
gratis. Uiteraard zijn belangstellen-
den hartelijk welkom om aanstaan-
de zondag tussen 15.00 en 16.00 uur 
de toelichting en rondleiding door 
Henny Weima bij te komen wo-
nen.  Zie ook: www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl

Muziek/Theater
Tot en met 9 augustus:
* Theater Het Amsterdamse Bos 
speelt ‘Storm’ van Shakespeare in 
bostheater. Iedere dinsdag tot en 
met zondag om 21.30u.
Zaterdag 25 juli:
* Tropical Night bij horeca-gelegen-
heden in centrum met optredens 
van artiesten en dj’s, 20-01u.

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
Tot en met 2 augustus:
* Expositie ‘Wonderkamers’ met 4 
Aalsmeerse kunstenaars in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Op kinder-
kunstzolder mode en kleding van 
Diede Daalman. Open: donderdag t/
m zondag 14-17u. 
Tot en met 30 augustus:
* Schilderijen ouderen in grote zaal, 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij 
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen, 
beelden, keramiek en glasobjecten 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg (t.o. watertoren). Open iedere 
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 25 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-

derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook 
op zondag vanaf 13.30u. 

Diversen
Donderdag 23 juli:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open 
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere 
donderdag en woensdag.
Vrijdag 24 juli:
* Zomerschaken in ‘t Stommeer-
kwartier, Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 25 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
25 en 26 Juli:
* Watertoren open voor publiek. 
Zaterdag en zondag 13-17u. Ku-
delstaartseweg.
Zondag 26 juli:
* Vertelsessie Henny Weima over 
expositie ‘Wonderkamers’ in Oude 
Raadhuis Dorpsstraat, 15-16u.
Tot en met 26 Juli:
* TVK Open bij tennisvereniging Ku-
delstaart, Bilderdammerweg.
Dinsdag 28 juli:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan. 
Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u. 
Vanaf 1 september weer in sporthal 
De Bloemhof, Hornweg.
27 Juli t/m 2 augustus:
*  Watertorentoernooi bij Tennis-
2Tennis in hallen Racketsport, Beet-
hovenlaan, Hornmeer.
Woensdag 29 juli:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat met klaverjassen en jo-
keren vanaf 14u.

Watertoren dit 
weekend open!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
25 en zondag 26 juli zijn bezoekers 
weer welkom in de Watertoren aan 
de Kudelstaartseweg. Drie maan-
den heeft de toren noodgedwongen 
de deuren gesloten moeten houden, 
vanwege broedende valken. Begin 

deze maand waren de vogels letter-
lijk gevlogen en mochten bezoekers 
weer komen genieten van het weid-
se uitzicht op de top van dit rijks-
monument. Hopelijk is het dit week-
end mooi weer en kan na het be-
klimmen van de meer dan honderd 
traptreden ook de bedrijvigheid op 
het water bekeken worden. Zater-
dag en zondag is jong en oud wel-
kom tussen 13.00 en 17.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Info: www.stagemusic.nl
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officiële mededelingen
22 juli 2009

wordt begrensd door de Ringvaart, de Bosrandweg , Oosteinderweg 
en Mr. Jac. Takkade (Schinkelpolder). We verwachten dat begin 2010 
er een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor Schinkelpolder in pro-
cedure wordt gebracht. Dit wordt zoals gebruikelijk gepubliceerd in 
de Nieuwe Meerbode waarmee u in de gelegenheid wordt gesteld uw 
zienswijze kenbaar te maken.

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 en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen 6 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 ver-
lenen:
• Hornweg 160 achter, het slopen van kassen;
• Meervalstraat 28, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 28 juli 2009 verzonden.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 30

t/m 28 juli Kapvergunningen: Zijdstraat 66, 4 esdoorns; 
Rozenhof, 1 blauw spar, 1 berk;

t/m 4 aug Uitwegvergunning: Wilgenlaan 20B, Aalsmeer:
t/m 7 aug Kapvergunningen: Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn; 

Uiterweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres 
(snoei); Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287), 
4 berken; Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers, 
1 kastanje;

t/m 7 aug Verkeersbesluit Gedempte Sloot;
t/m 7 aug Verkeersbesluit Korfstraat;
t/m 14 aug Kapvergunningen: Oosteinderweg 105, 5 coniferen, 

12 knotwilgen, 2 berken, 7 elzen, 1 denneboom; 
Wilhelminastraat 5, 1 populier: Wilhelminastraat 51, 
1 populier;

t/m 20 aug Kapvergunning: Uiterweg 55, 2 witte berken, 
1 kastanje;

t/m 21 aug Monumentenvergunning Oosteinderweg 245-247 
(Bloemenlust);

t/m 21aug Wijziging bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 
2005;

t/m 24 aug Uitwegvergunningen: Achter Aalsmeerderweg 
91-93-95-101 Aalsmeer;

t/m 25 aug Inspraakontwerp nieuwe keur van 
Hoogheemraadschap van Rijnland;

t/m 27 aug Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
t/m 27 aug Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
t/m 27 aug Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, 

Middenweg en deelgebieden 3-5-7; 
t/m 27 aug Voorkeursrecht in N201- zone 
t/m 27 aug Uitwerkingsplan “Dorpshaven”en ontwerp hogere 

grenswaarden besluiten; 
t/m 28 aug Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening;
t/m 28 aug Kennisgeving onteigening Bestemmingsplan 

“Oosteinderweg e.o. 2005” en Ontwerp 
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”;

t/m 28 aug Verkeersbesluit: Wilgenlaan aanwijzen als woonerf;
t/m 31 aug Kapvergunningen: Waterhoenstraat, 6 esdoorns, 1 

berk, 1 conifeer, 2 wilgen, 2 eiken, 1 meelbes en 15 
essen; Geerland 73, 1 kastanje;

t/m 1 sept Ontwerp Legger oppervlaktewateren van 
Hoogheemraadschap van Rijnland;

t/m 3 sept Kapvergunningen: Stommeerweg 46, 1 conifeer; 
perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260): 25 
elzen, 8 berken, 3 dennen, 2 populieren en 6 wilgen;

t/m 3 sept. Verkeersbesluit: parkeergelegenheid op het 
Raadhuisplein (nabij uitrit Van Cleeffkade bestemd 
voor standplaatshouders) op woensdag, vrijdag 
en zaterdag van 6.00 tot 13.00 uur op donderdag 
van 6.00 tot 22.00 uur alleen bestemd is voor 
standplaatshouders.

t/m 4 sept Wet milieubeheer, Kennisgevingen ontwerpbesluit: 
J.J. Borsboom Aalsmeerderweg 243a; Rekreatiepark 
Aalsmeer, nabij de Dambonsloot (sectie H nr. 450);

t/m 7 sept Kapvergunning: Ampèrestraat 41, 1 kastanje; 
t/m 7 sept Uitwegvergunning: Herenweg 28/30, Kudelstaart;
t/m 8 sept Concept Verkeer- en Vervoerplan;
t/m 1 okt Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;

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 24 juli 2009
• Kastanjelaan 26, het bouwen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het bouwen van een schuur;
• Oosteinderweg 289/291, het gebruiken van twee loodsen voor 

opslag;
• Stationsweg 38H, het gebruiken van het pand voor een 

kapperszaak.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 juli 2009
• Freesialaan 7, het plaatsen van een blokhut.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 augustus 2009
• Westeinderplassen H, 294, het vernieuwen van een schoeiing ten 

behoeve van het gebruik als baggerdepot.

diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en 
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van 
het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Bilderdammerweg 76 te Kudelstaart: het oprichten van een 

bijgebouw bij een woonhuis;
• Aalsmeerderweg 459 te Aalsmeer: het vergroten van een woning 

en het verplaatsen van een garage/berging.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen 
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Cactuslaan 3, het aanbrengen van lichtreclame en het plaatsen 

van een reclamezuil;
• Poldermeesterplein 7, het inrichten van een winkel;
• Vlinderweg 126, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de 

achterzijde van de woning.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Kastanjelaan 6, het vergroten van een woning.

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 en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. 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 bouwvergun-
ningen te verlenen:
• Middenweg, het bouwen van een viaduct t.b.v. de nieuwe N201.
Verzenddatum bouwvergunning 16 juli 2009.
• Dreef 7, het vergroten van de entree;
• Herenweg 30, het wijzigen van de dakbedekking;
• J.P. Thijsselaan 57, het plaatsen van een reclamebord;
• Schoolstraat 6, het plaatsen van een berging;
Verzenddatum bouwvergunningen 28 juli 2009.
Bouwvergunning 2e fase 
• Oosteinderweg 123a, het plaatsen van een botenloods
Verzenddatum bouwvergunning 28 juli 2009.
Bouwvergunning 2e fase, van rechtswege verleend
• Aalsmeerderweg 239, het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw met 7 bedrijfsunits
Verzenddatum bouwvergunning 21 juli 2009.

Verleende bouwvergunning met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes 
weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, 
ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-
387746. 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 Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Grundelweg, het bouwen van 16 appartementen;
• Rozenstraat 7, het vergroten van dakkapellen aan de voor- en 

achterzijde van de woning.
Verzenddatum bouwvergunning 28 juli 2009.

Bestemmingsplannen

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Bro
Het ontwerpbestemmingsplan “Schinkelpolder e.o. 2007” heeft met 
ingang van 13 november 2007 gedurende 6 weken ter inzage gele-
gen. Op basis van juridische en plantechnische haalbaarheid heeft 
het college van Burgemeester en Wethouders op 21 juli 2009 beslo-
ten de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan Schinkelpolder 
e.o. 2007 niet voort te zetten. Het ontwerpbestemmingsplan zal dus 
niet in deze vorm worden vastgesteld. Er wordt na de zomervakan-
tie gestart aan een inventarisatie en beleidsvisie voor het gebied, 
wat zal resulteren in een nieuw ontwerpbestemmingsplan. Diegene 
die zienswijzen hebben ingediend op het oude ontwerpbestem-
mingsplan zullen we niet inhoudelijk beantwoorden, aangezien de 
procedure voor het bestemmingsplan is stopgezet. Deze zienswijze 
zullen we als informatie meenemen in het nieuw op te stellen ont-
werpbestemmingsplan. Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
er kennis van dat zij een herziening van een deel van het bestem-
mingsplan “Landelijk Gebied 1969” voorbereiden. Deze herziening 

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rij-
bewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 
uur.

wiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen Burgemeester
en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 18 augustus en 22 september 
2009. 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 afge-
lopen maanden raadplegen.

oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCepunt BeHeer en uitVoering
proVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over pro-
vinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-hol-
land.nl.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 hoofd-
nummer: 0297-387575.

sCHipHol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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.

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 arti-
kel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, 
om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een 
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
parkeergelegenheid op het Raadhuisplein (nabij uitrit Van Cleeffkade 
bestemd voor standplaatshouders) op woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 06.00 t/m 13.00 uur en op donderdag van 06.00 t/m 22.00 uur 
alleen bestemd is voor standplaatshouders.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Stommeerweg 46, 1 conifeer
• perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260): 25 elzen, 

8 berken, 3 dennen, 2 populieren en 6 wilgen 
Datum verzending vergunningen: 23 juli 2009
• Ampèrestraat 41, 1 kastanje 
Datum verzending vergunning: 27 juli 2009

Uitwegvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de vol-
gende uitwegvergunning is verleend:
• Herenweg 28/30, Kudelstaart.
Datum verzending vergunning: 27 juli 2009 

wet milieuBeHeer

Kennisgevingen ontwerpbesluit
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Alge-
mene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend 
dat door:
• de heer J.J. Borsboom namens Jasper’s tuin-, klus- en schilder-

werken op 6 mei 2009 een aanvraag bij hen is ingediend om een 
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en 
in werking hebben van een tuin-, klus- en schildersbedrijf en de 
opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, gelegen aan de 
Aalsmeerderweg 243a te Aalsmeer. Zij zijn voornemens om op de 
aanvraag positief te besluiten onder een aantal voorschriften in 
het belang van de bescherming van het milieu.

• Rekreatiepark Aalsmeer een verzoek bij hen is ingediend om de op 
2 maart 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieube-
heer (WM 98-17) voor het uitbreiden van de bestaande jachthaven 
annex recreatiepark met een baggerdepot, gelegen nabij de Dam-
bonsloot (sectie H nr. 450), in te trekken. Zij zijn voornemens om 
op het verzoek positief te besluiten.

De ontwerpbesluiten alsmede de aanvragen en andere terzake zijnde 
stukken liggen vanaf 24 juli t/m 4 september 2009 tijdens de ope-
ningstijden en op afspraak (tel. 387 645) ter inzage bij de afdeling 
dienstverlening. 
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 4 sep-
tember 2009 schriftelijk worden ingediend bij het college van bur-
gemeester en wethouders, afdeling Vergunningen en handhaving, 
Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke ziens-
wijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet 
bekend te maken. Een ieder die dit wenst wordt gedurende boven-
genoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen 
in te dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van 
het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen op de 
stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergun-
ningen en handhaving tel. 0297-387645.

melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge 
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft 
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, 
waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet 
van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen 
de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit. De Al-
gemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen 
van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende 
melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mede-
werkers van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer 
• Bloominess B.V., Mijnsherenweg 1 a, Kudelstaart
Datum melding: 22 juli 2009
• B.V. Loodgieters- en installatiebedrijf Aalsmeer, 

Aalsmeerderweg 249q, Aalsmeer
Datum melding: 6 juli 2009

ontHeffingen ingeVolge de wet ruimteliJKe ordening

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 
6 weken tijdens de openingstijden en op afspraak ter inzage in het 
gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belang-
hebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerp-
besluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
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Vanaf vrijdag N201 tussen 
Vinkeveen en A2 dicht!
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 24 ju-
li 20.00 uur tot maandag 17 augus-
tus 05.00 uur is een gedeelte van 
de provinciale weg N201 afgeslo-
ten voor al het doorgaande verkeer. 
Het betreft het gedeelte tussen de 
kruising met de N212 (ir. Ensche-
deweg), Vinkeveen en de A2, afrit 
Vinkeveen (afrit 4). Omdat er dag 
en nacht wordt gewerkt, geldt de 
afsluiting alle dagen van de week 
en 24 uur per dag. De afsluiting is 
noodzakelijk voor de uitvoering van 
groot onderhoud door de provin-
cie Utrecht op de N201 en de werk-

zaamheden van Rijkswaterstaat. Tij-
dens het groot onderhoud krijgt de 
weg ook een aangepaste, duurzaam 
veilige inrichting. De onderhouds-
werkzaamheden van de provincie 
zijn afgestemd met de werkzaam-
heden van Rijkswaterstaat die be-
zig is met de verlegging en de ver-
breding van de A2. Gelijktijdig met 
de werkzaamheden van de provin-
cie Utrecht aan de N201 wordt het 
oude viaduct van rijksweg A2 over 
de Geuzensloot gesloopt. De om-
leidingsroute voor het doorgaande 
verkeer wordt middels borden aan-

Omstanders blussen vuur
Aalsmeer - Vrijdag 17 juli om ca. 
17.00 uur is een brandje ontstaan 
in de cabine van een vrachtwagen, 
die stond geparkeerd op het terrein 
van FloraHolland Zuid. De bedrijfs-
politie van de veiling en omstanders 
grepen snel in en hebben het vuur 
met een poederblusser geblust. De 
brandweer was niet veel later aan-
gekomen, maar hoefde alleen een 
na-controle te doen in de cabine. 
Hiervoor werd een warmtebeeld ca-
mera gebruikt. De chauffeur en bij-
rijder lagen op het moment van de 
brand te slapen. Ze hadden rook in-
geademd en zijn ter plaatse door 
ambulance-personeel behandeld. 
Waarschijnlijk onstond de brand 

door kortsluiting in de mini-koelkast 
in de cabine.
Foto: Ronald van Doorn

gegeven. Deze loopt via de N212, 
de N401 en de A2, afrit Breuke-
len (afrit 5). Het vrachtverkeer tus-
sen Aalsmeer en Uithoorn en de A2 
wordt geadviseerd om via de A4 en 
A9 te rijden. Nadere informatie: tel. 
030-2583888 of wegwerkzaamheden 
@provincie-utrecht.nl.

Werken aan Beneluxbaan
Van maandag 20 juli tot en met zon-
dag 6 september voert de gemeen-
te Amstelveen werkzaamheden uit 
aan de Beneluxbaan. Het gedeel-
te tussen Zonnestein en de Kalfje-
slaan  krijgt een nieuwe, geluidsre-
ducerend asfaltlaag. Tevens worden 
trottoirbanden aangepast en bus-
haltes opgehoogd.  Tijdens de werk-
zaamheden blijft in beide richtingen 
één rijstrook open. Wel is het nodig 

om een aantal nachten, een gedeel-
te van de Beneluxbaan volledig af te 
sluiten. Deze data worden middels 
verkeersborden bekend gemaakt. 
De Beneluxbaan blijft bereikbaar. 

Gevallen fietser
Aalsmeer - Op donderdag 16 ju-
li rond half elf in de avond is door 
de politie een gevallen fietser aan-
getroffen op de Oosteinderweg. De 
in Aalsmeer woonachtige buiten-
lander was door de val gewond en 
is per ambulance naar het Spaarne 
ziekenhuis vervoerd. Er zijn diverse 
blikjes bier aangetroffen, mogelijk 
dat alcohol de oorzaak van de val-
partij is geweest. 
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Van de hak 
op de tak
Zomerreces

Aalsmeer - Tijdens de laatste raads-
vergadering voor het zomerreces 
broedde er iets op de toch al late 
avond. AB mikte die bewuste avond 
haar pijlen op wethouder Ronald 
Franssen. Hij kreeg een motie van 
‘treurnis’ aan zijn broek. Dat is niet 
de ergste motie die men kan krijgen, 
omdat de ontvanger niet direct zijn 
biezen hoeft te pakken. Maar leuk is 
zoiets niet. Er zijn moties in diverse 
varianten en gradaties. Dit was dus 
een motie van ‘treurnis’. De motie 
roept de wethouder op om beter zijn 
best te doen op bepaalde punten in 
zijn beleid en het is tevens een waar-
schuwing. Zo’n motie zou door alle 
fracties ondersteund moeten worden 
en daarmee een meerderheid krijgen. 
AB is een oppositiepartij en de ande-
re 3 fracties vormen met elkaar de 
coalitie: politiek gezien horen zij bij 
elkaar. Maar... soms loopt het anders, 
zoals op deze warme donderdag. De 
motie werd onverwacht ondersteund 
door 3 van de 4 leden van de VVD! 
Dat is dan een pure verrassing die de 
rest van de coalitie niet op prijs stelt. 
Trees, lid van de VVD, gaf een stem-
verklaring waarom zij niet instemde 
met de motie. Dat was omdat de mo-
tie “het tòch niet zou halen”... Flauwe 
kul argument dus. Natuurlijk zou de 
motie het niet halen doordat er geen 
meerderheid voor de motie zou zijn. 
Het was al een verrassing dat de VVD 
mee stemde en dan is het afwijken-
de stemgedrag van Trees een beetje 
vreemd. De motie van treurnis haalde 
geen meerderheid, maar de inhoud 
is wél hardop gezegd. Uiteraard ont-
stond er commotie in de raadszaal en 
moest er geschorst worden. Achter 
gesloten deuren werd er door PACT 
stevig gesproken. Ronald Franssen is 
tòch de PACT wethouder, ondanks 
het dualistische systeem. Ik heb ho-
ren fluisteren dat Ulla, fractievoorzit-
ter van PACT, nogal boos was op de 
VVD. Ulla wilde zelfs ‘haar Ronald’ 
wegsturen zodat zij wethouder zou 
worden: op voorwaarde dat wethou-
der Berry Nijmeijer (VVD) dan ook 
zou opstappen. Het college zou dan 
nog bestaan uit PACT en het CDA. 
Dus: uit Ulla en Jaap en natuurlijk 
met de burgemeester erbij. Geluk-
kig is alles gesust. Alles lijkt weer bij 
het oude te zijn zo vlak voor de poli-
tieke zomerstop.

Toch, mensen, tòch broedt er wel 
iets op politiek gebied. Dat komt ook 
doordat er in maart 2010 alweer ver-
kiezingen zijn. Je kunt er donder op 
zeggen dat alle partijbesturen en 
fracties zich oppoetsen om die 2 ex-
tra raadszetels te bezetten. Nu nog 
zijn er 19 zetels en straks zijn er 21 
zetels. Let maar op. Na de komende 
begrotingsvergadering en de alge-
mene beschouwingen gaat het ge-
beuren! Dan komen ‘ze’ naar u toe. 
Of u dat wilt of niet. Natuurlijk is het 
nu de tijd om je nu aan te melden 
bij een van de fracties als je mee wilt 
doen in een vernieuwd gemeente-
bestuur. Als je het mij vraagt, maar 
dat doe je niet, zou ik zeggen dat er 
meer jonge mensen èn meer vrou-
wen de gemeenteraad in moeten. Ik 
constateer dat er op dit moment ei-
genlijk teveel vergrijzing toeslaat in 
de gemeenteraad.
Dat moet niet zo doorgaan. Dus 
kom op jong mens en pak de kans 
om mee te denken in het Aalsmeer-
se bestuur. Wie weet krijgen we dan 
een afspiegeling van de bevolking èn 
een frisse wind in het gemeentebe-
stuur. Ik zie het wel zitten. Al doen-
de leert men, ikzelf heb dat ooit erva-
ren. Ik heb het mee besturen als een 
uitdaging ervaren waarvan ik geen 
spijt heb gehad. In 1982 kwamen we 
met 2 zetels in de raad. Daar zal ik nu 
niet over vertellen; dat is een verhaal 
apart. Na het zomerreces komen het 
college en de raadsleden weer fris en 
fruitig terug. Misschien heeft het zo-
merreces beslist wat goeds opgele-
verd. Dat kan ook.

Coq Scheltens

Wilgenlaan wordt 
straks woonerf
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft beslo-
ten de Wilgenlaan aan te wijze als 
woonerf. Op dit ogenblik wordt in de 
Wilgenlaan het riool vervangen. Na 
deze werkzaamheden wordt over-
gegaan tot inrichting als woonerf 
met drempels en bijbehorende bor-
den.

Lijnbaangebied
Het college heeft besloten het reali-
satiedocument van het project Lijn-
baangebied, beter bekend als pro-
ject Dorpshaven, vast te stellen. 
Hierdoor kan gestart worden met de 
uitwerking van het bestemmings-
plan en de benodigde vrijstellingen. 
Na het uitwerkingsplan kan gestart 
worden met de daadwerkelijke uit-
voering van het plan. De inhoud van 
het bestemmingsplan is te raadple-
gen op de website van de gemeen-
te Aalsmeer. Verder hebben burge-
meester en wethouders besloten de 
administratieve onteigeningsproce-
dure voor een gedeelte van een per-
ceel te starten ten behoeve van de 
gedeeltelijke uitvoering van het be-
stemmingsplan Oosteinderweg en 
het ontwerp uitwerkingsplan Dorps-
haven. 

Aalsmeer - Een ‘dik’ compliment 
kreeg het bestuur, vrijwilligers, do-
nateurs en sympathisanten van de 
stichting Oud Aalsmeer van wet-
houder Jaap Overbeek afgelopen 
zaterdag 18 juli tijdens het jubile-
umfeest ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan. “Wie geen oog heeft 
voor het verleden, heeft geen licht 
op de toekomst. Moge stichting 
Oud Aalsmeer tot in lengte van ja-
ren haar licht laten schijnen op de 
cultuurhistorie van ons mooie dorp 
Aelsmeer!” In zijn speech stak de 
wethouder de hand in eigen boe-
zem wat betreft de historische aan-
dacht van gemeentezijde. “In de ge-
meenteraad is het historisch ge-
weten veelal vluchtig. Geen raads-
lid heeft een historische bespiege-
ling gehouden over de nieuwbouw-
plannen van het uit 1612 stammen-
de café Het Wapen van Aalsmeer. 
En, wie heeft u horen spreken over 
het teloor gaan van enkele beeldbe-
palende huisjes in de Zijdstraat bij 
de zo noodzakelijke renovatie van 

de winkelstraat.” Uiteraard is de ge-
meente wel trots op haar ruim ze-
ventig monumenten en is beter-
schap beloofd wat betreft aandacht 
voor de cultuur historische waarden 
in Aalsmeer. Er is weliswaar jaar-
lijks overleg tussen het bestuur van 
de stichting Oud Aalsmeer en bur-
gemeester en wethouders, werken 
wekelijks twee enthousiaste vrijwil-
ligers van Oud Aalsmeer, Piet van 
der Meulen en Wim Roodenburg, 
in de archieven van het gemeente-
huis en voorzien zij archivaris Peter 
Boogaard van onschatbare histori-
sche informatie en wordt samenge-
werkt bij de uitgave van boeken, ar-
tikelen en publicaties over vroeger, 
maar dit is onvoldoende gebleken. 
Zoals onlangs bij het graven van de 
parkeerkelder aan het Praamplein. 
Door het ontbreken van archeolo-
gisch beleid kon bij de bouw vol-
staan worden met enkele boringen. 
Op grond hiervan werd geoordeeld 
dat er geen archeologisch waarde-
volle resten in de grond zouden zit-

ten. “Amateurarcheologen zijn let-
terlijk en figuurlijk in het gat gestapt 
dat de gemeente liet liggen”, ver-
volgde de wethouder zijn speech. 
“Afgelopen week heb ik het eerste 
concept van de archeologienota be-
sproken. In het najaar zal deze door 
de gemeenteraad worden vastge-
steld. Voor een nieuw bouwproject 
in het Dorp zijn gelukkig sluiten-
de afspraken gemaakt met de ont-
wikkelaar om herhaling te voorko-
men. Dankzij een hernieuwde aan-
dacht voor onze geschiedenis, lo-
kaal mede dankzij de niet aflatende 
inzet van stichting Oud Aalsmeer, is 
er een hernieuwde waardering ont-
staan voor het culturele erfgoed. 
Wat weg is komt nooit meer terug, 
wat er nog is zullen we proberen te 
behouden, hebben de bestuursle-
den Hans en Annigje gezegd in een 
interview in Oud Nuus. Daar sluit ik 
mij bij aan.”  Een cheque kreeg het 
bestuur van het jarige Oud Aalsmeer 
tot slot uit handen van de wethou-
der namens de gemeente.

Eerst concept archeologienota gemeente besproken

Compliment van wethouder voor 
jarige stichting Oud Aalsmeer

Op bouwterrein aan de Lijnbaan
Chauffeur klem na kantelen 
van vrachtwagen met zand
Aalsmeer - Bij ongeval op een 
bouwterrein aan de Lijnbaan is don-
derdag 16 juli rond half twaalf in de 
ochtend een 38-jarige bestuurder 
van een vrachtauto met zand ge-
wond geraakt. Hij zat klem in de 
cabine van zijn voertuig en is door 
de brandweer bevrijd. De inwoner 
uit Loenen aan de Vecht was zand 
aan het storten bij egaliserings-

werkzaamheden van het bouwter-
rein. Het voertuig kantelde, waar-
bij de man klem kwam te zitten. Hij 
is door de brandweer bevrijd en 
overgebracht naar een ziekenhuis. 
Na onderzoek mocht hij weer naar 
huis. De arbeidsinspectie doet sa-
men met de politie onderzoek naar 
de toedracht.
Foto: Ronald van Doorn.

Ramkraak bij 
tankstation
Aalsmeer - Met een gestolen au-
to is in de nacht woensdag 15 op 
donderdag 16 juli de gevel van een 
tankstation aan de Lakenbleker-
straat in geramd. Na melding van 
het inbraakalarm,  rond half vier, trof 
de politie een personenauto van het 
merk Ford bij het pompstation aan. 
Het gebouw heeft flinke construc-
tieschade opgelopen. Vooralsnog 
is niets ontvreemd. De Ford escort 
was dezelfde avond of nacht ont-
vreemd vanuit de IJsvogelstraat en 
is eveneens behoorlijk beschadigd.

Spartafiets weg
Aalsmeer - Op donderdag 16 juli is 
tussen half negen en negen uur in 
de ochtend een elektrische fiets ge-
stolen vanuit het Columbiahof. Het 
betreft een Sparta Ion Gxt. Vanwe-
ge het feit dat de fiets binnen een 
half verdwenen is, wordt gedacht 
dat het rijwiel is ingeladen een bus-
je of vrachtwagen.

Betaal boetes 
voor vakantie!
Aalsmeer - Wie nog boetes heeft 
open staan van gemaakte verkeers-
overtredingen doet er verstandig 
aan deze voor de vakantie te beta-
len. Wie nog moet betalen voor bij-
voorbeeld te hard rijden, het rode 
licht negeren of fout parkeren kan 
bij de grens te horen krijgen eerst te 
moeten betalen voordat het buiten-
land betreden mag worden!

Jongen en hond gebeten!
Aalsmeer - Op woensdag 15 juli 
rond tien over half acht in de avond 
is op de Hoge Dijk een jongen ge-
beten door een loslopende hond. 
De 20-jarige raakte gewond aan zijn 
linkerbeen ter hoogte van zijn knie. 
Tijdens de aangifte gaf de jongeman 
aan dat de hond bruin van kleur is, 
ongeveer veertig centimeter hoog is 
en een platte snuit heeft. 
De politie hoefde echter niet op 
zoek naar het bijtende dier. Op za-
terdag 18 juli meldde een tweede 
slachtoffer zich in het politiebureau. 
Zijn witte Herder was, eveneens op 

de Hoge Dijk gebeten door een los-
lopende hond. Het dier had bijtwon-
den in zijn beide voorpoten en in zijn 
zijflank. De eigenaar van de bijtende 
hond is een 49-jarige Aalsmeerder. 
De politie heeft bemiddeld en deze 
49 jarige heeft toegezegd de kosten 
van de dierenarts op zich te nemen. 
Er is melding gemaakt van de bijt-
incidenten bij de Hondenbegelei-
ding. 
In 2008 heeft dezelfde hond zich 
ook een keer schuldig gemaakt aan 
bijten. Waarschijnlijk moet het dier 
gemuilkorfd worden.

Aalsmeer - Dit jaar zijn door 64 
verenigingen en instellingen subsi-
dieaanvragen voor het jaar 2010 bij 
de gemeente ingediend. 
Van 28 aanvragen is de beoorde-
ling nog niet gereed. 23 Organisa-
ties krijgen verleend wat ze heb-
ben gevraagd. Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft be-
sloten 13 subsidieaanvragen (ge-
deeltelijk) af te wijzen. De subsi-
dieaanvraag van het Interkerkelijk 
Koor Aalsmeer hebben de bestuur-
ders volledig afgewezen. Gedeelte-
lijk afgewezen worden de subsidie-

aanvragen van de Jeugdraad van de 
Samen op Weg gemeente, de ver-
eniging Scouting Wioll & Willem-
barendsz, buurtvereniging Ons Al-
ler Belang, de wijkraden De Dor-
per, Hornmeer en Aalsmeer Oost en 
zwemclub Oceanus. Ook met min-
der geld moeten de participatie-
raad Gehandicaptenbeleid, stich-
ting de Aanloop, stichting Slachtof-
ferhulp, de seniorenraad Aalsmeer 
en steunpunt mantelzorg Amstel-
ring rond gaan komen in 2010. Aan 
stichting de Vrijbuiter en stichting 
Kunst en Cultuur Noord-Holland 

Afwijzing subsidies door gemeente

Opsporingsambtenaar voor 
handhaving aangesteld!
Aalsmeer -  Ondanks het vakantie-
reces komt het college van burge-
meester en wethouders, weliswaar 
in uitgedunde vorm, wekelijks bij el-
kaar en dat was ook zo op dinsdag 
14 juli. Het College heeft besloten 
voor een medewerker van de afde-
ling vergunningen en handhaving 
van de gemeente Aalsmeer een 
aanvraag voor een Akte van opspo-
ringsbevoegdheid bij de Procureur-
generaal van Amsterdam in te die-
nen voor de gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn. De medewerker zal op 
grond van artikel 42 Wetboek van 
Strafvordering zijn werkzaamheden 
als gemeentelijk opsporingsambte-
naar gaan uitvoeren. De gemeen-
te Aalsmeer neemt deel aan het sa-
menwerkingsproject Amsterdam 
bezoeken, Holland zien van de Me-

tropoolregio. Het doel van het pro-
ject is om het toerisme over de re-
gio te spreiden en de economische 
bijdrage van met name internatio-
nale herhaalbezoekers te vergroten. 
Door het College is een medewer-
ker van de afdeling vergunningen 
en handhaving aangewezen als toe-
zichthouder op de grond van de Wet 
Ruimtelijke ordening, de Wet op de 
kansspelen, de Woningwet, de Wet 
Milieubeheer en de Afvalstoffenver-
ordening. Bovendien is deze mede-
werker aangewezen als ambtenaar 
met opsporing belast van de in de 
Verordening op de Openluchtrecre-
atie, de Parkeerverordening, de Al-
gemene Plaatselijke verordening, de 
Bodemverordening en de Afvalstof-
fenverordening gestelde strafbare 
feiten. 

ingezonden

Tot mijn ongeloof wordt een mooi 
verstild stukje Zijdstraat met mooie 
pittoreske pandjes gesloopt. Als 
pleister op de wonde worden er 
panden met retro gevels neergezet, 
maar de sfeer die het nu heeft komt 
nooit meer terug. Ik heb begre-
pen dat de gemeente wil gaan voor 
kwaliteit en voor stimulering van het 
toerisme. Dat lijkt mij in ieder geval 
met het slopen van dit stukje oud 
Aalsmeer niet dichterbij gebracht.
Bezoekers van een dorpscentrum 
willen een stukje geschiedenis voe-
len en een historisch hart zien als 
zij een plaats bezoeken. Steden en 
dorpen met (vrijwel) alleen maar 
nieuwbouw zijn saai en oninteres-
sant voor toeristen. Eeuwig zon-
de wat hier staat te gebeuren. En 
dit terwijl er in de Dorpsstraat een 
paar oude pandjes mooi opgeknapt 
gaan worden. Samen met de ande-
re mooie oude panden in de Dorps-
straat, de Dorpskerk en de pand-
jes in de Zijdstraat zou dit een 
mooi authentiek dorpsgezicht ge-
ven. Tenminste nog een klein stuk-
je Aalsmeer-dorp dat het bezoeken 
waard is. En dan zijn er ook nog de 
plannen om het oude gedeelte van 
het Wapen van Aalsmeer te slopen. 

Nog zo’n mooi oud pand dat verlo-
ren dreigt te gaan.
Het bouwplan voor de Zijdstraat is 
al goedgekeurd door de gemeente-
raad, dus niets meer aan te doen?
Maar er staat helaas nog meer op 
het sloopprogramma: De leegstaan-
de Zuiderkerk aan de Hortensia-
laan is ook in gevaar, ook hier mag 
een project ontwikkeld worden. Dit 
prachtige kerkje van architect Berg-
hoef is geen beschermd monument, 
dus er mag mee gedaan worden 
wat men wil. Maar goed, stichting 
Oud Aalsmeer is druk bezig om oud 
Aalsmeer te verzamelen op prent, 
schilderij of foto, dan hebben we die 
in ieder geval nog.
Zodat die dan in één van de laatste 
stukjes oud dorp, namelijk het Ou-
de Raadhuis, tentoongesteld kun-
nen worden. Dat zal voorlopig toch 
wel blijven staan?
Maar ik hoor in mijn gedachten, de 
projectmeneer samen met de wet-
houder wandelend door het dorp op 
zoek naar nieuwe projecten, al zeg-
gen: “Een mooi retro raadhuisje met 
parkeerkelder en appartementjes is 
zo gek nog niet!” 
 J. Trommel,
Voltastraat 2, Kudelstaart.

Aalsmeer - Op maandag 20 ju-
li heeft wethouder Ronald Fransen 
zijn eigen supergrote OV-chipkaart 
gekregen in de demobus van Con-
nexxion die deze dag voor het ge-
meentehuis van Aalsmeer op het 
Raadhuisplein stond. Connexxion 
overhandigde deze kaart aan wet-
houder Fransen als aftrap van de 
gezamenlijke actie van de gemeente 
en Connexxion om meer Aalsmeer-
ders om het OV gebruik in en rond-
om Aalsmeer te bevorderen. Alle in-
woners van Aalsmeer en Kudelstaart 
krijgen in september een brochu-
re in de brievenbus met daarin een 
plattegrond met alle busverbindin-
gen en informatie over hoe vaak die 
bussen rijden. 
Op zaterdag 19 september wordt 
een wedstrijd georganiseerd: De OV 
challenge. Deelnemers moeten met 
verschillende vervoersmiddelen, on-
der andere auto, bus en scooter, zo 
goed mogelijk opdrachten proberen 
uit te voeren. Voor de winnaars zijn 
enkele mooie prijzen beschikbaar. 
Binnenkort kunnen teams zich aan-
melden. In de week van 19 septem-
ber komt de demobus OV chipkaart 
nog een keer in Aalsmeer. Wanneer 
precies wordt nog bekend gemaakt 

De bewoners van de nieuwe wijken 
Nieuw Oosteinde en de Rietlanden 
krijgen binnenkort een probeer-
abonnement van een maand voor 
het Openbaar Vervoer.

OV chipkaart voorlichting
Hoe werkt de OV chipkaart, waar 
kan ik hem kopen en hoe laad ik 
hem op? Op deze en andere vra-
gen werd antwoord gegeven in 
de demobus. De bus gemist? Kijk 
op www.connexxion.nl of bel Con-
nexxion klantenservice, tel. 0900-
2666399 op werkdagen bereikbaar 
van 8.00 tot 19.00 uur. Belangrijk om 
te onthouden is dat na 27 augus-
tus aanstaande de metro in Amster-
dam alleen nog te gebruiken is met 
een OV chipkaart. Met de ‘gewone’ 
openbaar vervoerbewijzen, waaron-
der de strippenkaart, gaan de poort-
jes dan niet meer open. 
De OV chipkaart is in Aalsmeer te 
koop bij voorlopig één verkoop-
adres, namelijk bij tabakshop Pe-
tra in de Zijdstraat 30, bij het Mo-
lenplein. Hier kan tevens saldo en 
abonnementen geladen worden. De 
OV chipkaart zal per augustus waar-
schijnlijk nog bij meerdere adressen 
verkrijgbaar zijn.

In de rij voor uitleg in Connexxionbus

Eigen OV-chipkaart voor 
wethouder Fransen

In de rij stonden vele Aalsmeerders voor een uitleg over de OV chipkaart.

Slopen historische panden: Zonde!

wordt wel het gevraagde subsidie-
bedrag volledig overgemaakt. 
De betreffende organisaties die 
(gedeeltelijk) minder subsidie gaan 
krijgen zijn middels een beschik-
king door de gemeente op de hoog-
te gesteld van deze beslissing van 
de bestuurders.

Ruiten 7 auto’s 
ingeslagen
Aalsmeer - Tussen zaterdag 18 en 
maandag 20 juli zijn van zeven au-
to’s ruiten ingeslagen. De wagens 
stonden allen geparkeerd op een 
bedrijfsterrein aan de Lakenble-
kerstraat. Uit de auto’s is niets ont-
vreemd. 

Winkeldief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op zaterdag 18 juli is 
in een winkel in de Ophelialaan een 
winkeldief op heterdaad betrapt. De 
30-jarige in Aalsmeer woonachtige 
buitenlander was al drie keer eer-
der op de dag in de winkel geweest. 

Hij stal in de winkel lege kratten om 
deze vervolgens voor het statiegeld 
weer in te leveren. 
Tijdens zijn vierde bezoek werd de 
truc gezien. De 30-jarige is geen 
onbekende van de politie. Begin 
deze maand, op 2 juli, was de man 
aangehouden voor een zelfde soort 
diefstal in een winkel in de Beetho-
venlaan.
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‘Verleden spiegel van het heden’
Meindert en Matje Vreeken 
in kaartenbak in Raadhuis
Aalsmeer - “Het verleden is een 
spiegel voor het heden, en wie zijn 
eigen tijd, het heden, goed wil be-
grijpen en verstaan, dient geen al-
gehele vreemdeling te wezen in de 
bestanden van het verleden , waar-
uit die van het heden haar oor-
sprong nemen.” Deze tekst van de 
Dordrechtenaar Simon van Gijn 
(1864-1922)  staat momenteel op de 
muur van de entree van Het Oude 
Raadhuis geschreven. Een tekst die 
wonderwel past bij de tentoonstel-
ling ‘Wonderkamers’ die nu te zien 
is. De tekst is tevens ‘op het lijf ge-
schreven” van de kaartenbak, ook 
nog steeds present bij de ingang 
van het Oude Raadhuis. Het kaar-
tenbak-project is een overblijfsel 
van het boek en de tentoonstelling 
‘Een schilderachtig dorp’, Aalsmeer 
in onbekende werken. Nog steeds  
kan iedereen een afbeelding van 
een werk van een Aalsmeerse plek  
inleveren. En nu is er dus,  een half 
jaar later,  weer een Aalsmeerse ten-
toonstelling, ‘Wonderkamers gehe-
ten’. De Aalsmeerders Karin Borg-
man, Coq Scheltens en Henny Wei-
ma tonen hun werk en alles wat 
daar aan ten grondslag ligt in het 
Raadhuis en buiten, in de prachtige 
tuin, zijn de organische beelden van 
Mark van Kuppeveld te bewonde-
ren. Karin laat zien wat haar inspi-
reert bij het maken van haar expres-
sieve en tegelijkertijd verstilde wer-
ken, de muur is volgeplakt met fo-
to’s,  kleuren, vormen, beelden, al-
les wat in het verleden zoal  ‘bij haar 
binnen kwam’ en haar aanzette tot 
het maken van dit zeer persoonlij-
ke werk. Coq laat haar kinderteke-
ningen zien en herinnert zich nog 
woord voor woord een kindervers-
je dat ze op de lagere school leerde. 
Henny maakte met recht een won-
derkamer met beelden en geluiden 
uit verre streken en uit een ver en 
dierbaar verleden. En in de tuin van 
Mark waant men zich op bezoek bij 
een oude Sjamaan. 
De kaartenbak zit ook vol verleden, 
Aalsmeers verleden. Bijvoorbeeld 
een portret van Meindert Cornelis 
Vreeken en Matje (Gerrit dochter) 
Tas. Het is een afbeelding van een 
ovaal schilderijtje in pastelkleuren 

van de hand van Bert Vreeken. Hij 
schilderde zijn grootouders in 1970 
naar een oude huwelijksfoto, die 
hem als kind al fascineerde. Het was 
een werkstuk voor de Rietveldaca-
demie, een vrije opdracht. Meindert 
en Matje trouwden in 1908. Mat-
je was de zuster van Dirk Tas, van 
de handelskwekerij Tas.  Meindert 
was seringenkweker en pachtte sa-
men met zijn broer Arie aan het eind 
van de Buurt een stukje land van de 
broers van Matje. Toen de pacht 
werd opgezegd, werd er voor Mein-
dert en Arie een kwekerij gekocht 
op Uiterweg 353. Bij de afbeelding 
van het werk van Bert Vreeken is 
een kopie van een oud krantenar-
tikel bijgevoegd, een artikel uit ‘de 
Meerbode’ van mei 1963. Het echt-
paar wordt geïnterviewd vanwege 
hun 55 jarig huwelijksfeest en het 
artikeltje begint met een uitspraak 
van Meindert: “Ik kwam, op weg 
naar mijn werk, iedere dag voorbij 
haar huis. Daardoor zag ik haar dik-
wijls. Dan denk je op een gegeven 
moment: ‘dat is wel wat’. Toen werd 
het op ’t laatst verkering.” Inmiddels 
is hun zoon Meindert, de vader van 
Bert Vreeken, dit jaar ook al weer 60 
jaar getrouwd met Willemien (Mien-
tje). Zij verhuisden onlangs naar het 
Zorgcentrum Aelsmeer aan het ka-
naal, vlakbij het Oude Raadhuis. Het 
ovaaltje van zoon Bert is mee ver-
huisd en ook nog een ander werk-
je waar zij hele goeie herinneringen 
aan hebben. Het is een schilderij-
tje van het ouderlijk huis aan de Ui-
terweg 353. Nu heeft het plaats ge-
maakt voor een eigentijdse ‘Uiter-
wegse Villa’, om het zo maar even 
te noemen. 
Het schilderijtje werd gemaakt door 
Katarina Jonker,  een Russische 
vrouw, getrouwd  met een kapitein 
op de grote vaart, die op St Peters-
burg voer. Zij hadden een zeilboot 
liggen bij de ouders van Bert. Zijn 
moeder ziet het nog voor zich hoe 
deze Katarina op een omgekeer-
de emmer zat te tekenen. Zo kleven 
ook aan dit werkje veel herinnerin-
gen, heel geschikt dus voor de kaar-
tenbak. Voor meer kaartenbak-in-
formatie zie www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl.

Hans Alderden en Annigje Leighton-Van Leeuwen met de oorkondes beho-
rende bij het erelidmaatschap van de stichting Oud Aalsmeer.

Viering 40 jarig jubileum
Stichting Oud Aalsmeer 
benoemt twee ereleden
Aalsmeer - Voorafgaand aan de ju-
bileumreceptie van zaterdag, heeft 
de stichting Oud Aalsmeer twee 
van haar bestuursleden benoemd 
tot erelid. Hans Alderden maak-
te de oprichtingsvergadering van 
Oud Aalsmeer 40 jaar geleden nog 
mee en Annigje Leighton-Van Leeu-
wen trad kort daarna toe tot het 
bestuur van de stichting. Het was 
voor het eerst in het bestaan van 
Oud Aalsmeer dat nog zittende be-
stuursleden deze eer te beurt viel. 
Beiden kregen een gecalligrafeer-
de oorkonde die versierd was met 
schilderingen van aspecten waar 
hun speciale belangstelling naar uit-
gaat. Zo is de oorkonde van Annigje 
Leighton-van Leeuwen gesierd met 
een afbeelding van korenmolen De 
Leeuw en een zak penningen (zij is 
penningmeester van de stichting), 
terwijl op de oorkonde van Hans Al-
derden de boerderij Dahlia Maar-
se op Uiterweg 32 (waar hij woont) 
staat afgebeeld alsook een zeilen-
de praam. Hans is vicevoorzitter van 
Oud Aalsmeer en tijdens de pra-
menrace is hij schipper van de ‘Oud 
Aalsmeer 1’.

Bevordering balans
Voorzitter Jan Willem de Wijn van 
de stichting Oud Aalsmeer overhan-
digde beide oorkondes aan de twee 
kersverse ereleden. Daarbij ging hij 
in op hun verdiensten. Van Annigje 
Leighton-Van Leeuwen roemde hij 
vooral haar organisatietalent en het 
niet alleen zorgvuldig bewaken van 
de penningen, maar ook op creatie-
ve wijze bevorderen van de balans 
van de stichting. Ook haar enthou-

siaste inzet bij het inrichten van ten-
toonstellingen kwam aan de orde, 
evenals het taalgevoel waarmee An-
nigje taalkundige oneffenheden in 
publicaties van de stichting effent. 
En last but not least: de zeer gro-
te bijdrage bij de totstandkoming 
van de zes delen tellende reeks 
Aalsmeerse stambomenboeken en 
het geschiedenisboek ‘Aelsmeer’.

Historisch geweten
Hans Alderden heeft weer heel an-
dere, aanvullende kwaliteiten. Jan 
Willem de Wijn prees hem met na-
me vanwege zijn grote kennis op 
het gebied van lokale en vaderland-
se geschiedenis. Hij noemde hem 
dan ook het historisch geweten van 
het bestuur. Waar het gaat om de 
geschiedenis van het gebied van de 
Westeinderplas is Hans dé expert. 
Hij (her)kent als één van de laatsten 
nog het Aalsmeerse (buurts) dia-
lect. Op bestuurlijk terrein vertegen-
woordigt de vicevoorzitter de stich-
ting Oud Aalsmeer in het bestuur 
van de stichting Historische Tuin en 
adviseert hij de stichting De Boven-
landen. Bovendien vertegenwoor-
digt hij de stichting in de Monu-
mentencommissie van de gemeen-
te Aalsmeer.  
Als historisch erfgoed door voort-
schrijdende bouwdrift in het ge-
drang komt, staat Hans aan de ba-
sis van acties voor het behoud. 
Naast de twee nieuwe ereleden, telt 
de stichting Oud Aalsmeer momen-
teel nog vier ereleden die vroeger 
bestuursfuncties bekleedden: Nico 
Borgman, Maarten t’ Hart, Paul van 
der Laarse en Piet van der Meulen.Historieprijs Oud Aalsmeer 

voor Maarten ‘t Hart
Aalsmeer - Maarten ‘t Hart kreeg 
zaterdag tijdens een drukbezoch-
te recepetie ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van de stich-
ting Oud Aalsmeer de eerste Retine 
Quod Habes-prijs van de stichting. 
Voorzitter Jan Willem de Wijn van de 
jubilerende stichting overhandig-
de de prijs, een symbolisch kunst-
werk, aan de voormalige secretaris 
van de stichting die momenteel op 
Texel woont. De naam van de prijs is 
ontleend aan de officieuze wapen-
spreuk van de gemeente Aalsmeer 
en betekent: ‘Behoudt wat ge hebt’.
De prijs is niet alleen een erkenning, 
maar wil ook een aanmoediging zijn 
voor mensen of clubs die de stich-
ting Oud Aalsmeer helpen met het 
realiseren van haar doelstellin-
gen: bevorderen van de historische 
schoonheid, het vastleggen van de 
geschiedenis en het tentoonstellen 
ervan. De Wijn meldde in zijn toe-
spraak tijdens het jubileum dat het 
bestuur van Oud Aalsmeer vier cri-
teria hanteert voor het toekennen 
van deze prijs. Uiteraard in de eerste 
plaats het aansluiten van de inspan-
ningen van een persoon of club op 
de doelstellingen van Oud Aalsmeer. 
En verder: de duur, de variëteit en 
vooral ook de kwaliteit van die in-
spanningen. Daarna richtte hij het 
woord tot Maarten ‘t Hart: “Maar-
ten, jij hebt heel wat kerven op de 
kerfstok van Oud Aalsmeer staan. 
Bij de oprichting al in het bestuur, 
jarenlang secretaris, je hebt 100 
nummers van ons blad Oud Nuus 
als redacteur het daglicht laten zien, 
eindredacteur van het grote groe-
ne boek ‘Aelmeer’, eindredacteur 
van de onvolprezen serie Aalsmeer-
se stambomenboeken. Auteur van 
het Buurts woordenboek. Stuwen-
de kracht achter de eerste exposi-
ties van onze stichting. Maar voor-
al ook een gedegen onderzoeker 
van de Aalsmeerse geschiedenis. Je 
schrok er niet voor terug om de he-
le gemeente met een meetlint door 
te lopen om te kijken welke huizen 
nog teruggaan tot de eerste kadas-
trale vastlegging begin 19de eeuw. 
En zelfs na je emigratie naar Texel 
bleef je ons verrijken met verdiepin-
gen van de Aalsmeerse geschiede-
nis door verdwenen middeleeuw-
se wegen letterlijk weer op de kaart 
te zetten. Ik zal niet al je verdien-
sten noemen, maar deze waren voor 

het bestuur van de stichting Oud 
Aalsmeer al genoeg om de eerste 
Retine Quod Habes prijs aan jou toe 
te kennen. Van harte gefeliciteerd, je 
hebt ‘m verdiend!”  Echtgenote Co-
by kreeg een fraai boeket bloemen 
voor de wijze waarop zij haar echt-
genoot steeds tot steun is geweest.
De Retine Quod Habes-prijs bestaat 
uit een symbolisch en uniek kunst-
werk van de hand van de Aalsmeer-
se kunstenaar Mark van Kuppe-
velt. Het is uitgevoerd in messing en 
brons en bestaat uit drie elementen. 
Het is symbolisch omdat er twee ty-
pisch Aalsmeerse historische cultu-
ren in worden verbeeld: bovenaan 
de bloem van de aardbei, verwijzend 
naar de verdwenen aardbeienteelt, 
middenin een stuk stam van een se-
ring, verwijzend naar de onder druk 
staande seringenteelt en onderaan 
het veen, het oude bovenland, de 
basis van Aalsmeer. “Ik besef dat 
de naam Retine Quod Habes-prijs 
een beetje moeilijk klinkt, maar het 
is wél de officieuze wapenspreuk 
van de gemeente Aalsmeer en be-
tekent: ‘behoudt wat ge hebt’’, al-
dus Jan Willem de Wijn, die daar-
aan toevoegde dat Oud Aalsmeer 
dat een erg toepasselijk devies vindt 
“zonder nou meteen te zeggen dat 
alles maar moet blijven. Maar wat 
behoudenswaard is, moet behou-
den blijven voor latere generaties 
Aalsmeerders.” 

Volgende prijs?
De voorzitter van Oud Aalsmeer  
kondigde aan dat de stichting bij het 
volgende lustrum een nieuw kunst-
werk in dezelfde vorm uit te reiken 
aan een persoon, vereniging of in-
stelling die zich tussen nu en 2014 
buitengewoon inspant om te vol-
doen aan de doelstellingen van de 
stichting. Hij zei daarbij: “Ik mag na-
tuurlijk niet speculeren, maar wij 
zouden het als Oud Aalsmeer hele-
maal niet erg vinden als we de vol-
gende Retine Quod Habes prijs zou-
den kunnen overhandigen aan het 
gemeentebestuur van Aalsmeer. 
Dat zou niet alleen betekenen dat 
wij een stuk nader tot elkaar zijn ge-
komen, maar ook dat de gemeente 
zich conformeert aan de eigen wa-
penspreuk: Behoudt wat ge hebt.” 
En tegen de aanwezige wethouder 
van cultuur Jaap Overbeek zei hij:  
“Jaap, er is werk aan de winkel.”

Aalsmeer - Deze krant oppakken, 
openen en omhoog houden, zodat 
u de tekst kunt lezen. Zomaar drie 
bewegingen van de vele duizenden 
die u iedere dag onbewust maakt. 
MS-patiënten zijn zich er wél be-
wust van. Want als je te horen krijgt 
dat je Multiple Sclerose hebt, stop 
je met bewegen. Stukje bij beetje. 
Het MS Fonds zoekt nieuwe collec-
tanten in Aalsmeer voor de collecte-
week in november. 
“Tot nu toe zijn er slechts twee col-
lectanten in Aalsmeer. Voor een 
grote plaats als Aalsmeer met ruim 
23.000 inwoners is dat veel te wei-
nig,” zegt Pamela Zaat, collecte-co-
ordinator van het MS Fonds. Vrijwil-
ligers, jong en oud, met veel of be-
perkte tijd. Iedereen kan meehelpen 
de collecte tot een succes te maken! 
Het MS Fonds collecteert van 23 tot 
en met 28 november. Multiple Scle-
rose is de bekende onbekende. Ie-
dereen kent de letters MS, maar wat 
de ziekte precies is, is bij de mees-

ten onbekend. Over de ziekte zelf 
zijn vele vragen, niet alleen bij pa-
tiënten maar zeker ook bij het grote 
publiek. Vragen wegnemen en op-
lossen is een constante uitdaging 
voor het MS Fonds en is helaas ook 
gebonden aan beperkte budgetten. 
Er is veel onderzoek nodig! MS is 
geen spierziekte, zoals nog steeds 
veel mensen denken. 
MS is een ziekte van het centra-
le zenuwstelsel. Maar hoe ontstaat 
het? Waarom hebben meer vrouwen 
dan mannen MS? Waarom komt de 
ziekte meer voor in landen met een 
koel klimaat? Het Nationaal MS 
Fonds blijft zich inzetten om zoveel 
mogelijk van deze vragen te beant-
woorden en mensen met Multiple 
Sclerose te blijven ondersteunen. 
Helpt u mee? Collectanten in spé 
kunnen zich opgeven bij het Na-
tionaal MS Fonds, telefonisch via 
010-5919839 of via www.msfonds.
nl. Een donatie kan gestort worden 
op giro 5057.

Doe mee en kom in beweging 
Collecte Multiple Sclerose

Dabar-team op camping 
Rijsenhout - Op camping de West-
einder in Rijsenhout breken de twee 
leukste weken van het jaar aan: van 
25 juli tot en met 8 augustus ont-
vangt zij het dabar-team die voor re-
creatie zorgt voor de jonge en ou-
de campinggast. Al meer dan der-
tig jaar is er in de zomervakan-
tie een dabar-team op de Westein-
der. Twee weken lang organiseren 
zij activiteiten op en buiten de cam-
ping. Voor de kinderen is er tradi-
titegetrouw een diergeluidenspel, 
douanespel en gaat er veel geknut-
seld worden. De volwassenen kun-
nen zich ondermeer vermaken met 
spannende spellen op en rondom 
het schelpenpad, waaronder de be-
faamde spokentocht. Nieuw dit jaar 
is het evenement ‘Superwoman’ 
waar vele vrouwen op de camping 
tegen elkaar zullen strijden om de-
ze felbegeerde titel. Het dabar-team 

zet de camping niet alleen op z’n 
kop met recreatieve activiteiten. Het 
team heeft een missie om met woor-
den en daden te laten zien wat voor 
avontuur het is om met God te leven. 
Aan de hand van de thema’s ‘Con-
tact!’ en ‘Wie is God?’ worden ver-
halen uit de Bijbel verteld en wordt 
er gezongen met de kinderen. Voor 
de tieners is er de tienerclub waar 
op een speelse manier gesproken 
wordt over maatschappelijke en 
christelijke thema’s. Daarnaast is 
er voor iedereen van binnen of bui-
ten de camping een campingdienst 
waar op laagdrempelige manier de 
missie van het dabar-team wordt 
uitgelegd en uitgedragen. De cam-
pingdienst wordt gehouden op zon-
dag 2 augustus vanaf  16.00 uur in ’t 
Praathuis op de camping. Camping 
de Westeinder bevindt zich aan de 
Grote Poellaan 101 in Rijsenhout.

Extra geld voor zorg bij 
Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Het lijkt vaak op allerlei 
manieren slecht te gaan in de zorg. 
Verschillende instellingen zijn in 
grote financiële problemen. Geluk-
kig zijn er ook andere geluiden. Uit 
de pas verschenen financiële cijfers 
van Ons Tweede Thuis blijkt dat de-
ze organisatie voor mensen met een 
handicap een zeer solide financië-
le basis heeft. Oorzaak hiervan is de 
fusie met wonincorporatie BWAM, 
Stichting Bijzondere Woonvoorzie-
ning Amstelland en de Meerlan-
den. Met de fusie kwam het ver-
mogen van BWAM mee. Daardoor 
steeg het vermogen van Ons Twee-
de Thuis zodanig dat de kosten voor 
overhead, personeelszaken, sala-
risadministratie, directie, boekhou-
ding, en ondere andere beleid, uit 
de opbrengst van het vermogen be-
taald kunnen worden. De fusie was 
eigenlijk meer een overname van 
BWAM omdat BWAM geen mede-
werkers in dienst had en alle werk-
zaamheden al door Ons Tweede 
Thuis werden verricht. Omdat Ons 
Tweede Thuis zelf al voldoende ver-
mogen had voor een gezonde orga-
nisatie, kwam het vermogen van de 
BWAM dus als extra. En waar kan 
extra geld beter ingezet worden dan 
in de directe zorg voor cliënten. Het 
gaat om een bedrag van ongeveer 
drie miljoen.

Ook op een andere manier spring 
Ons Tweede Thuis er positief uit. 
Cliënten zijn namelijk minder geld 
kwijt aan allerlei kosten. Er is onder-
zoek gedaan naar wat cliënten per 
maand overhouden voor zakgeld, 
hobby en vakantie. Cliënten die in 
AWBZ-instellingen wonen moeten 
namelijk een eigen bijdrage beta-
len. 
Daarnaast zijn er voor iedereen vas-
te lasten als kleding, inventaris en 
vervoer. Hebben cliënten als de ei-
gen bijdrage is betaald en als de 
vaste lasten zijn betaald, nog geld 
over voor persoonlijke zaken? Dat 
was bij enkele groepen cliënten niet 
het geval, bleek uit het onderzoek. 
Ons Tweede Thuis rekent gen kos-
ten door voor kabelaansluiting, was, 
inboedelverzekeringen, versna-
peringen en hulp bij schoonmaak. 
Daarom ziet het hele plaatje er voor 
cliënten van Ons Tweede Thuis gun-
stiger uit. Het kan hen zo’n 1000 eu-
ro per jaar schelen. Het onderzoek is 
uitgevoerd door de Chronisch Zie-
ken en Gehandicapten Raad en het 
Platform Verstandelijke Gehandi-
capten.
Ons Tweede Thuis is verheugd dat 
zij financieel een gezonde organi-
satie is en zo meer geld kan beste-
den aan de directe zorg voor haar 
cliënten.

‘Jeugd van vroeger’ op 
vakantie in Oisterwijk
Aalsmeer - Zaterdag vertrok een 
enthousiaste groep van 44 oude-
ren van de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer met 4 mensen bege-
leiding naar Oisterwijk om van een 
week vakantie te genieten. Het weer 
onderweg was niet best en het was 
druk op de route, maar de stemming 
in de bus was en bleef goed. Na een 
koffiestop onderweg in Heerlijk-
heid Mariënwaerdt kwam de groep 
aan bij hotel Boschoord. De vakan-
tiegangers kregen een lunch aan-
geboden en betrokken vervolgens 
hun kamers. Even opfrissen en klaar 
voor wat er verder zou gaan gebeu-
ren.  Het kampthema van De Bin-
ding ‘Leef met Lef’ werd ook voor 
de oudere jeugd gebruikt en zater-
dagavond kreeg de groep daar uit-
leg over. Zondag werd de kerkdienst 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Eindhoven bezocht. Daar werd door 
de dominee prachtig ingespeeld op 
het thema. Iedereen was onder de 
indruk. Maandagmiddag bezocht de 
groep een struisvogelfarm. Het was 
heel interessant om die wonderlijke 

dieren van zo dichtbij te zien. Dins-
dag stond traditioneel een fietsdag 
op het programma. Deze stond on-
der leiding van twee plaatselijke 
gidsen. Natuurlijk fietst niet ieder-
een, maar voor de thuisblijvers was 
een huifkartocht georganiseerd. De 
29 personen pasten precies in de 
kar en de groep maakte een mooie 
tocht in de omgeving. Ook gingen 
nog enkele dames zelf fietsen en zij 
brachten een bezoek aan Oisterwijk. 
Toen ‘s middags iedereen weer te-
rug was op honk werd nog geno-
ten van de zon op het mooie terras. 
Verder staan deze week nog een 
boottocht door de Biesbosch, een 
bezoek aan een klompenmaker en 
het Textielmuseum in Tilburg op het 
programma. Voor wie meer wil we-
ten staan er op de website van de 
Doopsgezinde Gemeente dagver-
slagen en foto’s. Het adres is www.
dgaalsmeer.nl.
Het is de bedoeling dat de ‘jeugd 
van vroeger’ zaterdagmiddag om 
half vier weer arriveert op het Wa-
terlelieplein.
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Profile Tyrecenter steunt actie 
Vakantiegangers vaak met een 
onjuiste bandenspanning op pad
Aalsmeer - Ruim de helft van de 
Nederlandse vakantiegangers is met 
een onjuiste bandenspanning op 
pad gegaan. Dit blijkt uit steekproe-
ven bij een aantal grensovergan-
gen, die op initiatief van de ANWB 
Wegenwacht, Het Korps Landelijke 
Politiediensten en Het Nieuwe Rij-
den zijn gehouden. Profile Tyrecen-
ter voerde de bandencontrole uit en 
bracht waar nodig de banden op de 
juiste spanning. In enkele gevallen 
kreeg de vakantieganger zelfs het 
advies de banden van het voertuig 
te vervangen. Bijna 1.000 vakantie-
gangers deden de zogenaamde va-
kantieservice informatiepunten aan. 
Vakantiegangers konden hun au-
to en caravan de afgelopen weken 
voor een laatste (banden)controle 
aanbieden op parkeerplaatsen op 
de A37 bij Emmen, de A16 bij Breda, 
de A12 bij Duiven, de A76 bij Heer-
len en de A2 bij Eijsden. Zij maak-
ten gebruik van de mogelijkheid de 
bandenspanning te laten controle-
ren door Profile Tyrecenter die op 
elke locatie aanwezig was met een 
servicevoertuig. In de helft van alle 
gevallen mankeerde er wel iets aan 
de banden van een auto of caravan. 
Indien nodig vulden twee medewer-
kers van Profile Tyrecenter de ‘slap-
pe bandjes’ met stikstof, waardoor 
mensen de reis weer veilig konden 
vervolgen. Een juiste bandenspan-
ning is van belang voor verkeersvei-
ligheid en milieu en vormt sinds 1 
mei jl. ook een vast onderdeel van 
de APK-keuring. Onjuiste spanning 
zorgt voor een verminderde weglig-
ging, snellere slijtage van de ban-
den en een hoger brandstofver-
bruik. Bovendien wordt de remweg 
bij een te lage bandenspanning on-
nodig langer. “Rijden met te zachte 
banden kost zo’n 100 euro per jaar 
meer. 25% onderspanning betekent 
bijvoorbeeld 2% extra brandstofver-
bruik”, aldus Harm Nieboer, namens 
Profile Tyrecenter. 
“Het is raadzaam de banden voor 
een grote reis te controleren. Het 

advies is om de bandenspanning te 
controleren bij koude banden, dat 
wil zeggen als er niet meer dan 3 km 
is gereden. Anders is het raadzaam 
10 minuten te wachten tot de ban-
den zijn afgekoeld. De juiste ban-
denspanning wordt weergegeven in 
het instructieboekje van de auto of 
op een sticker op de deurstijl of het 
tankklepje. Draai de ventieldopjes 
na het vullen weer goed vast. Deze 
houden namelijk vuil uit het ventiel 
en lucht in de band.” 

Het Nieuwe Rijden
Het programma ‘Het Nieuwe Rij-
den’  is een meerjarenprogramma 
dat tot doel heeft om automobilis-
ten, beroepschauffeurs en wagen-
parkbeheerders aan te zetten tot 
een energie-efficiënter aankoop- en 
rijgedrag met als doel een aanzien-
lijke CO2-emissiereductie te beha-
len. Het programma sluit daarmee 
aan op het Kyoto-protocol en de 
daaruit voortkomende Uitvoerings-
nota Klimaatbeleid. Het program-
ma ‘Het Nieuwe Rijden’ wordt door 
SenterNovem, een agentschap van 
het Ministerie van Economische Za-
ken, uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van Verkeer & Water-
staat en mede namens het Minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer. Pro-
file Tyrecenter pleit voor ‘Het Nieu-
we Rijden’ en ondersteunt dit pro-
ject. Kijk voor meer informatie op 
www.hetnieuwerijden.nl. Profile Ty-
recenter bestaat in 2009 twinitg jaar. 
De ruim 200 aangesloten bedrijven 
in Nederland, België en Roemenië 
zijn specialisten op het gebied van 
banden en velgen. Het zijn allemaal 
zelfstandige ondernemers die mer-
konafhankelijk zijn. 
Ook bieden zij compleet allround 
auto-onderhoud (inclusief APK). 
Profile Tyrecenter richt zich op zo-
wel de particuliere als de zakelijke 
markt en wordt gedreven door de 
liefde voor het vak en de passie tot 
in ieder detail. 

Actie ‘taart voor een kaart’
Taart voor familie Smits 
van reisbureau De Arend
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
Holland international Reisbureau 
De Arend de eerste taart uitgereikt 
aan de familie Smits. Dit gebeurde 
naar aanleiding van de actie ‘taart 
voor een kaart’. Klanten die vanaf 
hun vakantiebestemming een kaart-
je sturen met daarop een leuke tip 
over het betreffende vakantieland 
of plaats maken kans op een taart. 
Per maand wordt de leukste of origi-
neelste tip beloond. De familie Smits 
heeft de vakantie doorgebracht op 
het griekse eiland Kos in Hotel Mit-
sis Ramira Beach. Hun tip: “Beleef 

Kos met eigen ogen.” Het echtpaar 
had voor vertrek een auto gereser-
veerd waardoor zij het eiland in alle 
rust konden ontdekken. De histori-
sche opgravingen, prachtige haven-
tjes, en de hoofdstad hebben hun 
hart gestolen.
Dus, als u uw reis bij Holland Inter-
national Reisbureau De Arend in de 
Zijdstraat 33 heeft geboekt, vergeet 
dan niet een vakantiekaartje met 
leuke tip vanuit uw vakantiebestem-
ming te sturen! Wie weet wordt u 
volgende maand getrakteerd op een 
overheerlijke taart.

Joost Knibbe winnaar van 
pokertoernooi in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdagavond 18 ju-
li heeft het derde pokertoernooi 
plaatsgevonden in café Sportzicht. 
Er deden 18 deelnemers mee ver-
spreid over drie tafels van 6 perso-
nen. Het toernooi ging om 20.00 uur 
van start. Er werd dit keer anders 
gespeeld dan de voorgaande keren. 
De deelnemers konden tot 21.45 uur 
een re-buy doen. 
Hier werd goed gebruik van ge-
maakt. Na de tweede pauze waren 
nog 14 deelnemers over. Zij werden 
opnieuw verdeeld over twee tafels, 
zodat de deelnemers aan tafel zaten 
met andere tegenspelers. Uiteinde-

lijke bleven 9 deelnemers over om 
plaats te nemen aan de finale tafel. 
Joke, de enige vrouwelijke deelne-
mer, behaalde ook een plek aan de 
finale tafel. 
De spanning steeg, een aantal spe-
lers had een grote stack. Op de eer-
ste plaats is uiteindelijk Joost Knib-
be geëindigd. De tweede plaats is 
gewonnen door Mike Griffioen en 
Raymond Alderden ging er met de 
derde plaats vandoor. De sfeer en 
de gezelligheid zat er goed in tijdens 
het toernooi. De mogelijkheid tot re-
buy was goed bevallen bij de deel-
nemers.

Meer spektakel tijdens 2e 
Aalsmeerse modeshow

“Samen ruim 50 jaar ervaring”
Aandacht en kwaliteit bij 
KZN Assurantiën B.V.
Aalsmeer - Kwaliteit, Zorgplicht en 
Neutraliteit. Drie woorden, waarvan 
de beginletters KZN vormen. Drie 
woorden, die ook de filosofie van 
Liesbeth Stavast en Reinier Geurts 
tot uitdrukking brengen. Direct ge-
volgd door aandacht, persoonlijk en 
vertrouwd, want dat hoort bij kwa-
liteit en zorgplicht. “Wij zijn geen 
groentjes in het assurantievak, hoor,” 
zegt Liesbeth. “Reinier heeft vroeger 
zijn eigen kantoor gehad en heeft 
daarna directiefuncties bij grote as-
surantiekantoren bekleed. Zelf heb 
ik 22 jaar bij een groot Aalsmeers 
kantoor in allerlei functies gewerkt, 
samen hebben wij 50 jaar ervaring!” 
Reinier vervolgt: “Samen hebben wij 
één ding gemeen en dat is de over-
tuiging dat het belang van de relatie 
voorop moet staan en dat zij recht 
hebben op aandacht voor hun ver-
zekeringspapieren.” “Vraag maar 
eens aan een willekeurige voorbij-
ganger wanneer hij zijn (of haar) 
verzekeringsadviseur voor het laatst 
heeft gesproken”, vult Liesbeth aan. 
Toch geldt voor elk kantoor terecht 
een uitermate zware zorgplicht naar 
hun relaties, want verzekeren is niet 
makkelijk, al willen sommige par-
tijen u dit wel doen geloven. Het is 
echt niet voor niets dat de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) contro-
leert. “Wij zullen het natuurlijk wel 
eerst moeten waarmaken, maar als 
wij het goed doen, doet de mond-
tot-mond reclame de rest.” Rei-
nier gaat verder: “De administratie-
ve druk in een assurantiekantoor is 
hoog en vergt veel tijd. Tijd die je lie-
ver aan je relaties zou willen beste-
den. Dus is het belangrijk om je be-
drijf zo in te richten dat je die tijd 
wel hebt. Wij hebben besloten om 
de administratie door anderen te la-
ten doen. En natuurlijk maken wij 
gebruik van de mogelijkheden die 
Internet biedt. Zo kun je snel wer-
ken en win je weer extra tijd die je 
aan je relaties kunt besteden. Ook 
op onze website www.kzn.nl  kan ie-
dereen bepaalde verzekeringen be-
rekenen en sluiten. Maar onze re-
laties vinden het veel leuker om bij 
ons koffie te komen drinken en dan 
met ons te zoeken naar goede op-
lossingen, gebruik makend van de 
mogelijkheden die Internet biedt.” 
 Het logo, heeft het een speciale be-
tekenis? “O, zeker,” roept Liesbeth. 
“Het witte middenstuk, dat zijn wij 
zelf. De drie puzzelstukjes staan voor 
assurantiën, advies en detachering, 
onze drie peilers. Bovendien staat 

elk puzzelstukje waar wij voor staan: 
kwaliteit, zorgplicht en neutraliteit: 
KZN. Maar het logo geeft voor-
al de verbondenheid met onze re-
laties aan en dat door ons werk alle 
puzzelstukjes goed in elkaar moe-
ten passen.” Hebben jullie een spe-
cifieke doelgroep? Reinier: “Ieder-
een is welkom. En iedereen zal mer-
ken dat wij graag investeren in een 
langdurige relatie, met als basis ver-
trouwen. Maar dat houdt ook in dat 
wij van onze klanten verwachten dat 
zij dat ook doen. Dus niet: vandaag 
hier en morgen daar. Dat werkt niet. 
Begrijp ons goed, iedereen is vrij om 
te doen wat hij of zij wil, maar steeds 
opnieuw shoppen past niet in onze 
filosofie. Als wij onze belofte waar-
maken is dat toch onze taak?” Is het 
niet goedkoper als mensen zelf alles 
regelen? Liesbeth vertelt: “Bij mijn 
man in de zaak (zij is getrouwd met 
Teunis Stavast, die samen met zijn 
broer eigenaar is van Boer Automa-
terialen B.V.) hangt een bord. Daar-
op staat: De ergernis van de slech-
te kwaliteit duurt voort als de vreug-
de van de lage prijs al lang is ver-
dwenen. Een waarheid als een koe. 
Wij weten op ons vakgebied goed 
de weg en kunnen onze relaties dan 
ook een goed product tegen een 
heel redelijke prijs leveren.” Reinier: 
“Op de site vertellen wij wie wij zijn, 
hoe wij werken en wat relaties van 
ons mogen verwachten. Verder vin-
den wij het belangrijk om uitsteken-
de informatie te geven als relaties 
zaken zelf willen regelen. Het is een 
onderdeel van onze zorgplicht. On-
ze relaties krijgen ook een persoon-
lijke inlogcode zodat zij doorlopend 
al hun polissen kunnen zien. Lies-
beth: “En wij zijn op de site open 
over onze verdiensten. Iedereen 
mag dat weten hoor. Iedereen snapt 
dat je niet voor niets kunt werken. 
De website www.kzn.nl is natuur-
lijk heel handig maar vergeet niet 
dat het alleen een slim hulpmiddel 
is. Het liefst ontvangen wij onze re-
laties persoonlijk op ons kantoor 
aan de Zwarteweg 133d. Op de site 
staan overigens ook handige tele-
foon- en alarmnummers voor als er 
iets gebeurt.” Het tweetal wil tot slot 
alle mensen bedanken die hen van-
af het begin zo fantastisch hebben 
geholpen en  de relaties die tot nu 
toe  hun vertrouwen hebben gege-
ven bedanken. En, zeggen Liesbeth 
en Reinier in koor: “Ook van harte 
welkom tegen alle nieuwe relaties.” 
Verdere info: 0297-367570.

Aalsmeer - Voor de tweede maal 
wordt op de dinsdagavond tijdens 
de feestweek een modeshow-avond 
gehouden. Op 8 september presen-
teren liefst veertien Aalsmeerse on-
dernemers zich aan het publiek tij-
dens een wervelende show met kle-
ding, schoenen, lingerie, brillen, ju-
welen en accessoires. “Het wordt 
meer spektakel”, vertelt voorzitter 
Ed Kriek van de Winkeliersvereni-
ging Aalsmeer Centrum. “En nieuw 
dit jaar is een after party met op-
tredens van zangeres Sasja Brou-
wer en een bekende dj.” Vorig jaar 
mocht de modeshow-avond ge-
lijk een succes genoemd worden. 
Liefst 400 nieuwsgierigen mochten 
verwelkomt worden en dit jaar ho-
pen de bedrijven een groter aan-
tal, rond de 600 personen, te mogen 
begroeten. “We hebben vorig jaar 
heel veel goede reacties gekregen. 
Ook van mensen die achteraf zeiden 
het jammer te vinden niet geweest 
te zijn. Ze krijgen nu een nieuwe 
kans”, vervolgt Kriek. Kaarten voor 

het modespektakel kosten 15 eu-
ro per stuk en zijn vanaf aanstaan-
de zaterdag 25 juli te koop bij alle 
deelnemers en café de Praam, het 
voorverkoopadres voor kaarten voor 
de feestweek zelf. Net als vorig jaar 
kunnen de toegangskaarten na af-
loop als waardebon besteed worden 
bij de deelnemende ondernemers. 
Wie niets van de show wil missen, 
kan een VIP-kaart aanschaffen en 
zit dan verzekerd voor aan rond de 
loper. De show wordt, net als vo-
rig jaar, georganiseerd door bureau 
Sessibon. Deelnemers aan de show 
zijn Beau Grandes, Big L, Denise 
Fashion, Van der Schilden lingerie, 
Small Talk, De Studio, Teddy’s, He-
ij modeschoenen, Henrita Footwear, 
Ed Kriek Optiek, Sparnaay juweliers, 
Romee Fashion, Broeckmans mo-
de en er komt een wervelende haar-
show verzorgd door All About Hair. 
Het modespektakel begint dinsdag 
8 september om 20.30 uur. De tent 
op het Praamplein gaat open van-
af 19.30 uur.

StraQ Lunchroom en delicatessen:
“Wij zijn iets gestart dat 
we zelf misten in Aalsmeer”
Aalsmeer - ‘StraQ’ heet de nieu-
we aanwinst in de Marktstraat. Het 
is een niet helemaal strak maar mo-
dern-warm ingerichte lunchroom 
met Alex, vriendin Afiya en ‘le’ chef 
Arnaud als dé gezichten. Alex en Af-
iya leerden elkaar kennen bij De-
bitel. Het telefoniebedrijf kondig-
de echter massaontslag aan. Zowel 
Alex als zijn vriendin, die inmiddels 
ouders waren geworden, zagen hun 
baan verdwijnen! Het heeft allemaal 
zo moeten zijn, zo lijkt het, want Af-
iya had altijd al de wens een eigen 
bedrijf te beginnen. Met hogere ho-
telschool en diverse horeca-jaren 
ervaring op zak, was dit de kans om  
de stoute schoenen aan te trekken. 
“Eerst zijn we een eigen catering 
aan huis gestart”, vertelt Alex. Dat 
was begin 2008. Het verhaal ach-
ter de naam?” Alex: “Toko-invloe-
den die Afiya in haar delicatessen 
verwerkt, wilden we een moderne 
‘touch’ geven, een eigentijds jasje 
dus.” Afiya vult aan: “Toen kwam Lex 
met het woord ‘strak’ dat, veranderd 
naar StraQ met de ‘q’ dus, staat voor 
modern maar met net dat beetje 
meer bijzonder, door die ‘q’. En daar 
staat onze keuken ook voor. We ser-
veren bekende producten zoals de 
Club Sandwich maar met een eigen 
touch. We luisteren ook goed naar 
klanten die een welkome tip heb-
ben. Dan proeven we eerst of net 
die verandering een extra smaak-
sensatie oplevert en als dat zo is, 
bereiden we het anders.”
Samen met de kok Arnaud en Alex 
worden alle creaties van Afiya ge-
proefd. De kaart bij StraQ is zowel 
laagdrempelig als gedurfd, wat wil 

zeggen dat er echt voor elke klant 
met lekkere trek iets is. Heerlij-
ke broodjes met een enorme keuze 
uit beleg, maar ook complete tap-
as-schotels, sushi en diverse heer-
lijke gerechten met Thaise, Chine-
se, Surinaamse, Griekse, Italiaan-
se of Marokkaanse invloeden. Om-
dat de cateringservice zo goed aan-
sloeg, hebben Alex en Afiya de stap 
aangedurfd om een eigen zaak te 
openen. Het pand zit op een leuke 
locatie en de ‘buren’ ondernemers 
hebben allemaal al enthousiast hun 
hoofd om de hoek gestoken èn de 
meesten een heerlijke lunch gege-
ten. De reacties zijn eensluidend: 
“Wat leuk, zoiets is er nog niet in 
Aalsmeer.” “Leuk om te horen”, zegt 
Alex, “want wij zijn dit concept juist 
gestart omdat wij dit in Aalsmeer 
misten!”

Puur en zuiver
Bij een smaakvolle lunch of kwali-
teitsbroodje hoort een goed kopje 
koffie en daar zorgt de ‘Nespresso’ 
voor. Je kunt kiezen uit diverse sma-
ken. Belangrijk voor alles wat StraQ 
serveert en bereidt is dat de smaken 
puur en zuiver zijn. Geldt voor groen-
ten, vlees, vis en alle andere ingre-
diënten. Afiya bruist van de ideeën 
en samen met Alex, chef Arnoud en 
vijf part-time medewerkers worden 
ze ten uitvoer gebracht. Toekomst-
dromen zijn ook al: een eigen ter-
ras voor de zaak en het schenken 
van een koud biertje of wijntje. Kom 
kennismaken met StraQ, Markstraat 
38 Aalsmeer. Zeven dagen per week 
geopend, van 10 tot half zeven. 
Website: www.straq.com

Nieuwe aanwinst voor Aalsmeer centrum: StraQ, lunchroom en delicates-
sen. Ook voor maaltijden bij overwerk en andere cateringopdrachten kunt u 
hier terecht. 

Maandag uitzwaaien bij St. Jankerk
Kudelstaart voor Malawi 
gaat vertrekken!
Kudelstaart - Maandagavond ver-
trekken ze: De groep uit Kudelstaart 
en omgeving die in Malawi aan het 
werk zal gaan in een kleuterschool 
en kraamkliniek. Ook zullen zij een 
kijkje gaan nemen en ook wat werk 
gaan verzetten in Noord-Malawi. 
Daar zal volgend jaar het grote Vas-
tenaktie-project gaan plaats vinden.
Dit project heeft te maken met de 
gevolgen van de klimaatwisseling 
voor de plattelands bevolking al-
daar. De grote droogte vraagt om 
extra hulp vanuit onder andere Ne-
derland. De jongeren zullen na te-
rugkeer vertellen over hun erva-

ringen en wilt u tijdens de reis, die 
van 27 juli tot 13 augustus plaats-
heeft, meer weten van hun ervarin-
gen? Als de verbindingen mogelijk 
zijn, wat misschien niet altijd het ge-
val is, zullen zij via het web over hun 
ervaringen vertellen, zie: www.ku-
delstaartvoormalawi.nl. Maandag-
avond 27 juli om 18.00 uur komt de 
groep samen in de kerk van St.Jan 
Geboorte aan de Kudelstaartseweg. 
Wilt u de groep uitzwaaien? Weet 
dan dat u van harte welkom bent. 
Om 18.15 uur vertrekt de groep naar 
Schiphol voor de start van wat een 
onvergetelijke reis mag worden!

Europa Kinderhulp heet 
gastkinderen welkom
Aalsmeer - Op vrijdagavond zijn 
vrijwilligers van Europa Kinderhulp 
aangekomen in Berlijn. Zaterdag en 
zondag waren vermoeiende dagen, 
alle nieuwe kinderen bezoeken. Niet 
alleen lichamelijk vermoeiend, ook 
geestelijk. De problemen worden in 
Berlijn steeds groter en dat is duide-
lijk te merken. Ouders die zeer triest 
vertellen dat zij geen eten voor on-
derweg mee kunnen geven, niet veel 
kleding hebben voor de kinderen en 
sommige zelfs geen tas om  een en 
ander in te doen. Alles proberen de 
vrijwilligers op te lossen, want mee 
naar Nederland gaan zij. Huilende 
kleintjes, voor hun is alles nieuw, la-
chende groten die hun kameraadjes 
van verleden jaar weer tegen komen 

en allemaal opscheppen over hun 
gastouders. Eindelijk Nederland in 
zicht. De handbagage wordt inge-
pakt en gewacht wordt tot de bor-
den Aalsmeer verschijnen. Het is in-
middels maandag 20 juli, vroeg in 
de ochtend. Er wordt gebeld naar 
Chimpie Champ dat de bus in de 
buurt is, evenals alle gastouders op 
de hoogte worden gesteld. 
Dan is daar het weerzien van gast-
ouders en kinderen, maar ook nieu-
we gastouders die hun nieuwe kin-
deren begroeten en nog een beetje 
aan elkaar moeten wennen. Na wat 
te hebben gegeten, gedronken en 
te hebben gespeeld gaan de kinde-
ren door de hele regio naar de hui-
zen van hun gastgezinnen. 

Nu inschrijven voor nieuwe 
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len gebeuren in en om het huis. 
Het kan iedereen overkomen, niet 
alleen bij de buren. Ook buitens-
huis gaat er wel eens wat mis, bij-
voorbeeld op het werk, de speel-
plaats, tijdens het sporten. Weet u 
wat u moet doen in zo’n situatie? Op 
3 september start een nieuwe cur-
sus EHBO  en de lessen worden ge-
geven op donderdagavond. De cur-
sus bestaat uit veertien avonden. De 
cursisten worden wegwijs gemaakt 
in het herkennen van letsels na een 
ongeval, maar ook de kenmerken 
van lichamelijke aandoeningen, bij-
voorbeeld hartfalen, beroerte, sui-
kerziekte, worden u geleerd; en wat 

is dan de eerste hulp. Er wordt een 
gedegen opleiding gegeven inclu-
sief reanimatie en het bedienen van 
een Automatische Externe Defibril-
lator (AED). Er wordt gewerkt met 
een LOTUS (landelijke organisatie 
tot uitbeelding van slachtoffers). De 
cursus wordt in december afgeslo-
ten met een examen. Als extra kan 
daarna een cursus eerste hulp bij 
kinderen gevolgd worden en een 
cursus wandelletsels. Heeft dit be-
langstelling gewekt? Ga dan naar 
de website www.ehboaalsmeer.nl en 
download het inschrijfformulier of 
neem contact op met Tilly Bruinsma, 
tel. 0297-325709. Na 18.00 uur, tel. 
0297-346226.
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P.V. de Telegraaf
Concurrentie buigt diep 
voor John van Duren
Aalsmeer - Op zaterdag 18 ju-
li werd de jonge duivenvlucht Nij-
vel gevlogen. De deelnemers brach-
ten 490 duiven bijeen voor dit con-
cours. Gelost om 11.45 uur, dus rond 
13.30 uur moesten ze komen. De 
spanning steeg, maar er kwam geen 
duif. Dan, om 3 minuten voor twee, 
breekt de hemel open. Bij het Ou-
de Spoorhuis aan de J.C. van Hat-
tumweg, spat een koppel duiven 
uit elkaar. Het werd een echte ‘one 
man show’ van John van Duren. In 
een tijdsbestek van 1 minuut klok-
te hij negen duiven! De concurrentie 
moest diep buigen voor zoveel ge-
weld. Houd moed mannen, en blij-
ven poetsen. De uitslag:
1. J. v. Duren. 2. J. en P. Spook. 3. 
M. de Block. 4. Comb. v. Leeuwen-
v. Grieken. 5. Comb. Wiersma en Zn. 
6. G. v.d. Bergen. 7. Comb. v. Ackooy. 
8. Th. v.d. Wie. 9. D. Baars. 10. P. v.d. 
Meyden. 11. J. v. Dijk. 12. J. Kluin-
haar en dr. 13. A. Kok. 14. A. v.d. Wie. 
15. C. v. Vliet. 16. H. Spaargaren.
Na dit bombardement werd het 
wachten op de oude duiven van-
uit Chateauroux. Gelost om 7.45 uue 
was de snelste duif voor de Comb. 
v. Ackooy. Het beestje haalde een 
snelheid van bijna 90 kilometer per 
uur. Over een afstand van ongeveer 
650 kilometer is dat geen peulen-
schil. De uitslag:

1. Comb. v. Ackooy. 2. C. v. Vliet. 3. 
Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4. P. 
v.d. Meyden. 5. Comb. Wiersma en 
zn. 6. J. Kluinhaar en dr. 7. J. v. Dijk. 
8. J. v. Duren. 9. G. v.d. Bergen.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelspecialist Langelaan. 2. 
Oerlemans Confectie. 3. A.A. Sloop-
werken. 4. Bosman Kassenbouw. 5. 
Lasbedrijf v. Vliet.

Schaakclub Aalsmeer
Zomerschakers delen harde 
klappen uit
Aalsmeer - Het was gehaktdag af-
gelopen vrijdag in het Stommeer-
kwartier. Niet minder dan vijf scha-
kers kenden geen genade met hun 
tegenstanders en stuurden hen zon-
der punten weer naar huis. Soms tot 
grote verrassing van de omstanders. 
Jan van Willigen is een sterke spe-
ler, maar de manier waarop hij tot 
tweemaal toe Abdul Wasei van het 
bord af drukte wekte alom ontzag. 
Jan stijgt hierdoor met stip naar de 
zevende stek en lijkt op weg naar 
meer. Ook Cees Verburg kreeg de 
handen op elkaar door op overtui-
gende wijze Clemens Koster alle 
hoeken van het bord te laten zien. 
Wim Alderden was echter het snel-
ste klaar. 
Hoewel Ger Lubbers veel hoger in 
de ranglijst stond, was het Wim die 
het betere spel had. Wat heet. Nog 
voor de meeste schakers de eer-
ste koffie op hadden, was het eer-
ste punt reeds geteld. Ook de twee-
de partij werd in razend tempo in 
het voordeel van Wim beslist. Jan 
Bosman versterkte zijn koppositie 

door 4 punten te pakken tegen Ron 
Klinkhamer terwijl zijn achtervolgers 
punten lieten liggen. Arie Spaarga-
ren en Gerrit Harting speelden te-
gen elkaar en wisten beide een par-
tij te winnen en zo 2 punten achter 
te komen op Jan. Directe achtervol-
ger blijft Huub Joosten die met 3-
1 Elham Wasei de baas was. Er zijn 
nog zeven ronden te spelen in de 
zomercompetitie die iedere vrijdag-
avond wordt gespeeld vanaf 20.00 
uur. Locatie is het Stommeerkwar-
tier aan de Baccarastraat 21. Voor 
meer informatie: www.schaakclub-
aalsmeer.nl
Uitslagen zevende ronde zomercompetitie
Wim Hensbergen-Ferry Weverling          2-2
Ger Lubbers-Willem Alderden           0-4
Arie Spaargaren-Gerrit Harting            2-2
Huup Joosten-Elham Wasei              3-1
Cees Verburg-Clemens Koster             4-0
Jan van Willigen-Abdul Wasei              4-0
Thierry Siecker-Vincent Jongkind           0-4
Bert Drost-Jan van der Laarse             2-2
Rob van Haaften-Tom van der Zee         1-3
Anton Kraaij-Hans Pot                1-3
Jan Bosman-Ron Klinkhamer         4-0

Fietstocht Willem Buchner van 
Aalsmeerderbrug naar Istanbul
Aalsmeerderbrug - Na verschil-
lende eerdere fietsvakanties naar 
onder andere Frankrijk, Italië, Span-
je en Noorwegen is de 57-jarige Wil-
lem Buchner uit Aalsmeerderbrug, 
alleen richting Oost Europa gaan 
fietsen. Buchner is altijd wel wat 
gebiologeerd door wat daar vroe-
ger achter dat ijzeren gordijn ge-
beurd is en hoe het nu daar verder 
gaat. En fietsen is de hobby van de-
ze 57-jarige, dus vandaar deze com-
binatie. Vijf weken geleden stapte 
hij op zijn racefiets, waar normaal 
trainingsritjes en wedstrijden op ge-
reden worden. Wel moet een zgn. 
bob bike achter de fiets gemon-
teerd worden voor de bagage, zoals 
tent, kookspullen en extra kleding. 
De fiets is volledig door Aart de Vink 
van Mégalos tweewielers gepre-
pareerd. Voor een tocht waar veel 
slecht wegdek en bergen in voor-
komen moet wel het een en ander 
veranderd worden, zoals banden zo 
breed en hoog mogelijk. Versnel-
lingen moeten zo aangepast, dat je 
met ongeveer 35 kilo bagage ook 
een berg overkomt. Bergen zijn er 
op het eerste gedeelte niet zoveel, 
omdat de rivieren zoveel mogelijk 
gevolgd worden en die lopen bijna 
altijd over de toch vlakkere gedeel-
tes van het land. Begonnen wordt 
natuurlijk bij de Maas in Gorinchem, 
dan de Waal in Nijmegen, de eer-
ste stop. Om bij Emmerich de Rijn 
op te pakken, die tot Mainz gevolgd 
wordt. Daarna de zo mooie en rus-
tige riviertjes de Tauber en de Alt-
müh, die zijn zo leuk om te volgen, al 
slingerend door berg en dal.
Na Regensburg richting Wenen, is 
wel wat toeristisch, dus druk, daar 
wordt ontzettend veel gefietst door 
ook veel Nederlanders die een 
tochtje langs de Donau fietsen. Het 
is dan wel een heel gemakkelijk ge-
bied voor eten en drinken en om 
een slaapplek te vinden. Dat is het 
voordeel van een toeristisch gedeel-
te. In Wenen wordt twee dagen ge-
stopt en de stad bekeken, dan rich-
ting Boedapest waar het op dit ge-
deelte aanmerkelijk rustiger is en 
daar komt geen verandering in tot 
aan Boedapest.
Nu moet er zuidelijk gereden gaan 

ken op. Hotels waar je aan alle kan-
ten de vergane glorie van het ou-
de Oostblok terug ziet. “Twee men-
sen aan de receptie, 24 uur per dag, 
maar geen klanten, onze fietser als 
enige en voor de somma van 13 eu-
ro”, verduidelijkt Buchner. “Het is zo 
onwezenlijk in zo’n gebouw te zijn, 
waar je nog al die oude dingen ziet 
waar vroeger alleen de mensen van 
betekenis kwamen en dat nu he-
lemaal aan het verpauperen is.” Er 
staat inmiddels een nieuw  3 sterren 
hotel ( op 200 meter afstand) aan 
het water met de eisen en wensen 
van deze tijd, dit hotel zit wel vol.

Cultuurschok
Het wild kamperen is wel toege-
staan maar wordt afgeraden in ver-
band met criminaliteit (waar ove-
rigens niets van ondervonden is). 
Dus de beste plaats is dan te gaan 
zoeken waar je het minst gezien 
wordt en die zijn er natuurlijk ge-
noeg te vinden. De mensen zijn in 
eerste instantie toch wel wat afstan-
delijk, maar als je daar even door-
heen prikt zijn ze best aardig. Na 
Bulgarije wordt Turkije aangedaan. 
In het eerste gedeelte nog wat ar-
moedig, maar richting Istanbul wor-
den de mensen weer wat kleurrij-
ker en de wegen beter, alles wat ge-
civiliseerder, maar ook weer druk-
ker, dat is de andere kant. In Istan-
bul aangekomen komt de grootste 
cultuurschok. Na 5 weken heerlijk 
rustig over stille weggetjes en door 
dorpjes gefietst te hebben, moet 
hier over een zesbaans autoweg ge-
reden worden, met een strookje van 
15 centimeter die je dan mag/ kan 
gebruiken als fietser. En iedereen 
toetert, dan weet je dat ze er aanko-
men, vreselijk zo’n heksenketel!
Direct het vliegveld opzoeken en 
twee uur later een vliegtuig richting 
Schiphol  en binnen drie uur thuis. 
“Dat is ook zo’n ervaring, ongeveer 
4.000 kilometer, 5 weken en totaal 
230 uur op de fiets gezeten en dan 
binnen drie uur op een luie vlieg-
tuigstoel weer thuis”, zegt de 57-ja-
rige tot slot. Als laatste laat Buchner 
weten de hele reis geen lekke ban-
den of verdere problemen aan ma-
teriaal gehad te hebben. ‘Dat is voor 
zo’n wegdek toch wel een compli-
ment waard aan degene die de fiets 
geprepareerd heeft.”

Aart de Vink 

worden richting Servië en Kroatië. 
Maar de route moet worden aan-
gepast, want voor Kroatië heb je 
een paspoort nodig en er wordt 
gereisd met een identiteitskaart. 
Degene die hem daar over aan-
spreekt is een vrouw uit Grieken-
land, die is er wel Kroatië mee in-
gekomen, maar erg lastig weer uit-
gekomen. Dus dan de Roemeense 
grens volgen, tot de grens Bulgarije 
en daar de Donau weer opzoeken. 
De wegen worden alsmaar slechter 
en slechter, veel regen en onweer 
maakt het soms lastig om door te 
gaan. De wegen staan zo blank van 
het water en zonder afvoer blijft het 
er lang op staan, dus de gaten en 
kuilen zijn niet te zien en dat geeft 
nog wel eens wat problemen. 
Ook veel bijna wilde honden die 
het op je benen hebben voorzien, 
is erg lastig en er moet soms met 
losse stenen in het wielershirt ge-
reden worden om zo de honden af 
te schrikken. “Dit is de vervelendste 
ervaring van de hele reis. Wel heel 
leuk zijn de kinderen in de dorpen 
die allemaal roepen: Welcome, wel-
kome en achter je aan rennen”, ver-
telt Buchner.

Veel armoede onderweg
Na de Donau weer gevonden te 
hebben bij de Bulgaarse grens, kan 
die weer worden gevolgd tot ter 
hoogte van Boekarest en daar zui-
delijk richting Bulgarije. Maar als je 
de rivieren verlaat, wordt het berg-
achtig. Het is vandaar tot Istanbul 
niet meer vlak, nooit meer als 8 pro-
cent stijgingspercentage, maar op 
en af en soms 39 graden en met 
35 kilo bagage, gaat de actie-radi-
us wel een stukje achteruit. Van 160 
tot soms 200 per dag kan nu de 100 
kilometer met veel pijn en moeite 
gehaald worden. Vroeg starten om 
6.00 uur en om 14.00 uur weer van 
de fiets, dat wordt de dagindeling. 
Maar aanpassen aan de omstan-
digheden en de natuur, daar zijn al-
tijd meerdere dagen voor nodig. Dat 
is de westerse cultuur waarschijn-
lijk, dat moet toch gewoon kun-
nen, nou echt niet, dat win je nooit. 
Pas je gewoon aan, dan hou je het 
veel langer vol, is het motto op zo’n 

moment. Er wordt wel veel armoe-
de onderweg gezien en dat op kor-
te afstand van ons rijke land is dat 
best soms schokkend. Maar er 
wordt aan gewerkt. Er worden veel 
asfaltwegen aangelegd door kleine 
dorpen. Benzine pompen van multi-
nationals zijn er al, nieuwe flats ge-
bouwd en gebouwen gerenoveerd. 
Maar er is nog veel te doen, onvoor-
stelbaar. Buchner geeft een voor-
beeld: “Een gezin op een platte hou-
ten kar met ijzeren wielen en een 
ezel ervoor, rijdt op een asfaltweg en 
de berijder heeft een mobieltje aan 
het oor! Nou, zoveel tegenstrijdig-
heden in één beeld zijn er genoeg.” 
Campings zijn er in Roemenie niet 
meer, dus iedere avond moet er een 
slaapplek gevonden worden en dat 
levert soms de meest aparte plek-

Jetze Plat helemaal met 
handbike naar Marseille!
Aalsmeer - Jetze Plat heeft al van-
af zijn geboorte een afwijking aan 
zijn benen en fietst daarom op een 
handbike in plaats van een norma-
le fiets. Een handbike, de naam zegt 
het al, is een fiets die je met je ar-
men aandrijft. Je benen hoeven niks 
te doen. Vroeger ging Jetze altijd op 
de handbike naar school en sinds 
2005 doet hij mee aan wedstrijden. 
Het begon allemaal met het Neder-
landse Handbike Circuit. Sindsdien 
doet Jetze ook mee aan het gehe-
le Europese Handbike Circuit. Ook 
heeft hij sinds dit jaar er een doel 
bij: op de handbike naar Marseil-
le in Zuid-Frankrijk! Dit is ongeveer 
1400 kilometer en Jetze hoopt hier 
ongeveer twee weken over te doen. 
Eerst had hij het plan om te over-

nachten in een tent, maar al snel 
kwam hij erachter dat het onmoge-
lijk is om een tent, slaapzak en een 
kussentje mee te nemen op de fiets. 
Daarom heeft hij zijn plan bijgesteld 
en gaat hij nu overnachten bij een 
Bed&Breakfast of een hotel. 
Het enige probleem is wel dat dit 
een stuk duurder is dan een cam-
ping. Zijn krukken neemt hij wel 
mee op de fiets, omdat hij zonder 
niet kan lopen. Jetze vertrekt op 
woensdag 29 juli en is nog hard op 
zoek naar sponsors! Hiervoor kunt u 
terecht op www.jetzeplat.nl. Boven-
dien zal er op deze website nader-
hand een verslag over de reis ko-
men te staan. Jetze is dit jaar ook 
te zien bij de triatlon van Aalsmeer, 
hier doet hij mee aan 1/4 triatlon! 

Trampolinespringen
Succesreeks voor Jeroen 
Aalsmeer - Voor Jeroen Kaslan-
der zijn de afgelopen vijf maanden 
een drukke, zware, maar ook leuke 
tijd geweest. Jeroen Kaslander werd 
onder andere in april dit jaar samen 
met zijn ex-synchroonpartner Mil-
co Riepma verkozen tot sportploeg 
van het jaar gemeente Velsen. Vlak 
daarna kreeg Jeroen voor een af-
studeerproject aan de Hogeschool 
van Amsterdam een 10! Aangezien 
Jeroen nog op zoek was naar een 
geschikt adres voor een afstudeer-
stage, opperde de examencommis-
sie de mogelijkheid om dit te laten 
geschieden in een eigen bedrijf. Het 
plan dat was opgesteld voor het tot 
dusver fictieve bedrijf, moest in vijf 
maanden worden verwezenlijkt tot 
een tastbaar concept. 
In Februari 2009 startte Jeroen 
daarom zijn afstudeerstage. Tussen 
de drukte van het dagelijks leven 
door was vlak voor de afstudeerzit-
ting op 21 juni nog ‘even’ een nati-
onaal kampioenschap dat gespron-
gen moest worden. 
Op voorhand waren de pijlen voor-
al gericht op de synchroon titel, 
aangezien de situatie het niet toe-
stond om volledige focus op trainin-
gen te leggen. Tijdens de individue-
le ochtend wedstrijd sprong Jeroen 
echter in zijn eerste oefening ruim 
een punt boven zijn concurrenten 
uit.  Helaas viel het doek tijdens de 
tweede oefening, waar na de twee-
de sprong een einde aan zijn oefe-
ning kwam. 
De synchroonwedsrijd, die ’s mid-
dags gesprongen werd, verliep wel 
volledig volgens planning. Na de 
voorrondes stonden Jeroen en zijn 
synchroon partner Fernanado Got-
schin, waar hij sinds september 
2008 mee synchroon springt, al eer-
ste. In de finale werd nogmaals alles 
uit de kast gehaald, wat resulteerde 
in een overduidelijk nationale titel. 
Vijf maanden na de start van de af-
studeerstage, en één week voor 
de laatste kwalificatie voor de We-
reld Kampioenschappen behaal-
de Jeroen zijn bachelor HBO Hoge-
re Informatica diploma aan de Ho-

geschool van Amsterdam! In ver-
band met een herstructurering bij 
de KNGU, is Jeroen, samen met zijn 
trainingspartners in Zoetermeer, 
verplicht om per september te ver-
huizen naar het Nationaal trainings-
centrum in Den Bosch. Daar zal het 
nationaal team zich voorbereiden 
op kwalificatie voor de Olympische 
Spelen in 2012 in Londen. Aan de 
verplichte verhuizing zitten nog heel 
wat haken en ogen. 

“Gezien de verhuizing, ben ik mo-
menteel druk op zoek naar onder-
steuning voor een gedegen voorbe-
reiding op Londen. Financieel ge-
zien is de stap naar Den Bosch vrij 
fors en daar heb ik ondersteuning 
voor nodig. Bij een trainingsintensi-
teit van twee keer per dag trainen is 
het vrijwel onmogelijk om een baan 
te hebben, dus ga ik verder stude-
ren aan de Technische Universiteit 
in Eindhoven” zegt Kaslander. 

Tennissen voor 
60-plussers
Aalsmeer - Elke donderdag zijn 
van 10.00 tot 12.00 uur twee tennis-
banen bij Racket Sport in de Beet-
hovenlaan beschikbaar voor 60-
plussers. Tegen het gereduceerde 
tarief van 3,25 euro per keer kunnen 
ouderen de baan op. Alle overige 
dagen kan overigens ook getennist 
worden bij Racket Sport tegen ge-
noemd tarief, echter een ban dient 
dan tijdig gereserveerd te worden. 
Naast een racket en ballen dienen 
de tennissers op leeftijd hun legiti-
matiebewijs mee te nemen. Voor in-
formatie en het reserveren van een 
baan kan gebeld worden naar Rac-
ket Sport, telefoon 0297-329970.

Handbal om EHF cup
FIQAS loot IJslandse club
Aalsmeer - De mannen van lands-
kampioen FIQAS Aalsmeer moeten 
het in de eerste ronde van de EHF 
Cup opnemen tegen het Ijslandse 
Fram uit Reykjavik. De Aalsmeer-
ders spelen in het weekend van 5 en 
6 september eerst thuis in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg, een 
week later volgt de uitwedstrijd in 
Reykjavik. Fram kwam vorig seizoen 

ook uit in het EHF Cup toernooi, ver-
sloeg in de tweede ronde het Griek-
se Omni SV Hellas, maar verloor in 
de derde ronde van Vfl Gummers-
bach. Het jaar daarvoor behaalde 
Fram de achtste finale van het toer-
nooi om de Challenge Cup, waarin 
het uiteindelijk nipt verloor van een 
Roemeense club. Geen tegenstan-
der om te onderschatten!

Deze zaterdag feest bij 
Tennisclub Kudelstaart
Kudelstaart - Het TVK-Open is in 
volle gang. Sinds zaterdagochtend 
is het een drukte van jewelste op 
het tennispark aan de Bilderdam-
merweg. Af en toe gooit een bui 
roet in het eten of bemoeilijkt har-
de wind het spelen maar daar laten 
zowel deelnemers als toeschouwers 
zich niet door afschrikken. De hele 
week wordt er nog gespeeld vanaf 
18.00 uur tot diep in de nacht. In het 
weekend zullen de allerbeste ten-
nissers uitvechten wie de prijzen in 
de wacht sleept. Zaterdagavond or-
ganiseert de club een groot feest. 
Kees Markman komt weer met zijn 
draaitafel naar Kudelstaart dus suc-
ces verzekerd. Iedereen is van har-
te welkom!


