Fax: 0297-342900

Westeinderplassen en Oosterbad geen problemen

Botulisme in de Hornmeer
Aalsmeer - In het water bij de Kinderboerderij in Hornmeer is botulisme geconstateerd. Botulisme is
voedselvergiftiging die wordt veroorzaakt door de botulismebacterie, vooral na een langdurige periode van warm weer. Door dieren die
dood zijn en die in warm water liggen groeit de bacterie snel.
Dieren krijgen botulisme door het
eten van vliegenlarven of weefseldeeltjes die afkomstig zijn van dode,
besmette dieren. Het botulisme verspreidt zich doordat dieren kadaverresten binnenkrijgen met hoge concentraties gif. Botulisme verdwijnt
vanzelf weer als de temperatuur
van het water daalt. De gemeente
adviseert dan ook om niet te gaan
zwemmen in ondiep en stilstaand
water en uit de buurt te blijven van
dode dieren die in het water liggen.
Vissen afgeraden
Het is ook beter om watervogels in
vijvers en ander ondiep water niet te
voeren. Door de samenscholing van
bijvoorbeeld eenden wordt het slib
op de bodem opgewoeld. In die bo-

Symptomen
Bij mensen is botulisme zeer zeldzaam. Iemand die is geïnfecteerd, is
vaak misselijk, vermoeid en duizelig.
Hij geeft over, heeft een droge mond
en klachten in de buik. Daarna kan
hij dubbel of wazig gaan zien, kan
slecht tegen licht, heeft moeite met
spreken en heeft slappe arm- en
beenspieren. Als u deze symptomen
waarneemt, waarschuw dan direct
uw huisarts.

Baggeren: “Er gebeurt niets!”
De instantie die het botulisme vaak
als eerste kan vaststellen is de Dierenambulance. Ditmaal was dat niet
anders. De heer De Wit, medewerker
van de Dierenambulance De Ronde
Venen, waaronder tevens het werkgebied Aalsmeer en Kudelstaart
wordt gerekend, vertelt: “Door ondiep water wordt botulisme in de
hand gewerkt. De sloten in de Hornmeer moeten nodig uitgebaggerd
worden, maar de gemeente is erg
laks. Ik heb hier zwanen gezien die
met de poten in het slib vastzitten.
Door het aanhoudende warme weer,
gevolgd door regen, komen gassen,
waarin de bacterie kan gedijen uit
de bodem vrij met alle gevolgen van
dien.”

Zwemmers opgelet
In de Westeinderplas en het Oosterbad is vooralsnog geen sprake van
botulisme. De provincie Noord-Holland controleert hier regelmatig de
kwaliteit van het zwemwater. Kijk
voor de actuele stand van zaken op
www.noord-holland.nl.

Wat kunt u doen?
Ga niet in het water zwemmen of
vissen. Dit geldt ook voor huisdieren.
Zieke dieren zijn te herkennen aan
verlammingsverschijnselen. Mocht
u een kadaver aantreffen, raak deze dan niet aan en bel de servicelijn
van de gemeente 0297 - 38 75 75.

dem bevindt zich juist de giftige bolusimebacterie, waardoor botulisme
zich kan verspreiden. Daarnaast is
het niet verstandig om honden in het
water te laten zwemmen. Zij kunnen
vatbaat zijn voor de bacterie. Ook
vissen wordt afgeraden.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
ontvangen?
0251-674433
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

Boos op politie
na inbraak!

Tuinenwedstrijd: alweer vele reacties!

‘Onze oase achter het huis’
Het grote tuincentrum aan de
Aalsmeerderweg geeft maar liefst
drie geldprijzen weg: 250 euro voor de allermooiste inzending, 100 euro voor de tweede

plaats en 50 euro voor plaats nummer drie! Ook u kunt meedoen;
stuur uw foto van voor- of achtertuin, balkon of sfeervol terras naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Aalsmeer - Op donderdag 22 juli
rond half vijf in de ochtend is ingebroken in De Studio in de Zijdstraat.
Twee personen hebben een baksteen
door de voordeur van de modewinkel gegooid en zijn naar binnen gegaan. Vervolgens hebben de dieven
de kassalade leeg gehaald en zijn er
weer vandoor gegaan. De meegenomen waarde bedroeg circa 160 euro. “Maar de schade in natuurlijk veel
groter”, zegt eigenaresse José Wesselink. “De volledig glazen voordeur
is in duizenden stukjes versplinterd.”
José verbolgen: “Ik heb begrepen dat
dit woensdag 21 juli ook gebeurd is
bij Kruyswijk in de Ophelialaan. En
dat bijvoorbeeld Ed Kriek, Hans Heij,
Small Talk en Sparnaaij ook al meerdere keren aan de beurt zijn geweest. Waar is de politie eigenlijk in
Aalsmeer? Men heeft wel alle tijd om
parkeerbonnen uit te schrijven, maar
als het gaat om veiligheid en bescherming van eigendommen is men
niet thuis. Wanneer gaat hier iets aan
gebeuren? En waar gaat het heen in
Aalsmeer? Moeten we nu gewapend
in de winkel gaan liggen om onze
eigendommen te beschermen?”

Aanhouding 2
camper-dieven
Aalsmeer - Een surveillerende politieman zag woensdag 21 juli rond
02.20 uur in de nacht op de A4 een
grote camper op de vluchtstrook
staan. Toen hij de bestuurder wilde
controleren ging de camper weer rijden. De camper bleek op woensdag
te zijn gestolen. Met meerdere politievoertuigen is getracht de camper
te laten stoppen maar de bestuurder ging er vandoor. Bij het tankstation langs de A4 stopte de bestuurder in een plantsoen en zijn de
twee inzittenden aangehouden. Het
bleken twee mannen uit Polen. Ze
zijn meegenomen naar het bureau
en de camper is in beslag genomen.
De politie onderzoekt of de mannen
de camper zelf hebben gestolen en
of ze bij meer diefstallen betrokken zijn geweest en maakt procesverbaal op tegen hen.

-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

1

HARTELUST B.V.

www.pietdupau.nl

Aalsmeer - De tuinenfoto’s stromen binnen bij de redactie. Leuk
om ze te bekijken en te zien dat ook
bij tuinen het gezegde: zoveel mensen, zoveel wensen opgaat! Wat een
diversiteit.
Deze week wordt de tuin belicht
van de familie Van Eijk uit de Jupiterstraat Hornmeer. De vijver speelt
daarin een hoofdrol. Helma van Eijk
vertelt: “Twee jaar geleden heb ik
ook al foto’s gestuurd voor de tuinenwedstrijd maar toen was mijn
man nog hard bezig met de aanleg van de tuin en vijver. Inmiddels
is de tuin echt een plaatje, een ware oase!” De tuinliefhebster laat weten dat ook ‘s avonds de tuin een
sprookjes is, door aanleg van een
goed belichtingsplan. Helma stuurde niet één maar acht foto’s. “Ja”,
zegt ze daarover, “de tuin is nu eenmaal niet in één foto te vangen, vanuit elke hoek is er weer een ander
beeld te zien.”
Met haar deelname maakt Helma
kans op één van de drie prijzen die
beschikbaar zijn gesteld door Tuincentrum Het Oosten.

29 juli 2010

Editie: Aalsmeer

Getuigen gezocht

Acht tuinstoelen op eiland
in de brand gestoken
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 23 juli om 19.18 uur heeft
de brandweer melding gekregen
van een brand op een eiland in de
Westeinderplassen. Een passerende
sloep zag de vlammen boven de heg
uitkomen en alarmeerde de brandweer. Brandweerlieden hebben de
brand geblust. De brand is aangestoken, zo hebben getuigen gezien.
Toen de eigenaar van de sloep, die
de brandweer heeft gealarmeerd,

naderde gingen de brandstichters
er vandoor in een wit bootje. Naast
schade aan het gras en enkele bosjes zijn totaal acht plastic tuinstoelen verbrand.
Misschien zijn er nog meer getuigen
die zich kunnen melden? “Dit soort
zinloze vernielingen zou toch gestopt en zeker bestraft moeten worden”, aldus de eigenaars boos. Melden bij de politie kan via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

Licht gewond na aanrijding
Oude Meer - Maandag 26 juli rond
14.20 uur is een man aangereden op
de Schipholdijk ter hoogte van de
ophaalbrug. De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse.
Ook het traumateam werd gealar-

meerd, maar even later geannuleerd
omdat het letsel van de gewonde
meeviel. Behandeling door de medewerkers van de ambulance bleek
voldoende.
Foto: Ronald van Doorn

FINAL SALE
VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 JULI

70%
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KORTING

OP EEN GROOT DEEL VAN DE ZOMERCOLLECTIE
VOORZIEN VAN EEN SALE KAARTJE
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JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA
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BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

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

TROY 5.0204

Tel: 0297-341900
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INFORMATIEF
DOkTERs
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 Haarlemmermeer, 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.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
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 8.3018.00 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
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
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. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau 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

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

Vermist:
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart, zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet
“Spooky” en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje.
- Ophelialaan in Aalsmeer, zwarte ongecastreerde kater met witte
haartjes op zijn rug. Hij heet “Simba”
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart, zwart/witte kater met wit en
zwart pootje. Hij is 2 jaar oud.
- Hornweg in Aalsmeer, klein zwart poesje van 5 jaar oud.
- Lorentzhof in Kudelstaart, kleine cyperse poes, grijs/bruin met
witte buik en witte poten. Lijkt erg jong maar is toch 13 jaar. Ze
heet Dropje”.
- Omgeving Specht bij Bovenkerk/grens in Aalsmeer, zwart/witte
kat. Gecastreerd. A-symetrische witte streep over zwarte kop.
- Rastraat in Kudelstaart, “Beau” een zwarte kater met een paar witte haartjes onder zijn kin.
Gevonden:
- Haydnstraat in Aalsmeer, al een paar weken loopt daar een ongecastreerde zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart,
witte bef en over zijn rechter oog een zwarte vlek .
- Zwarteweg in Aalsmeer t.h.v. brandweerkazerne, zwarte poes.
- Ophelialaan in Aalsmeer, drachtige zwarte poes.
- Bosrandweg t.h.v. Boszicht in Aalsmeer, kat.
- Seringenpark in Aalsmeer, kat. Loopt daar al enige maanden rond.
Is aan een oog blind.
- Begoniastraat in Aalsmeer, wit/lichtbruin konijn.
- Aalsmeerderweg thv Ranzijn in Aalsmeer, grijs/cyperse poes met
witte bef en voetjes.
- Zwarteweg t.h.v. Sieboldlaan in Aalsmeer, zwarte kat.
Goed tehuis gezocht:
- 4 kittens geboren 17-mei-2010 en 4 kittens geboren 30-mei 2010.
- 2 kittens, 11 weken oud. Poes en kater. Zwart/wit getekend.

Nog enkele plaatsen vrij

Spaans leren bij Vita welzijn
Aalsmeer - Komt u regelmatig in
een Spaanstalig land? Of heeft u
familieleden die Spaans spreken?
Een cursus Spaans biedt de mogelijkheid de Spaanse taal beter te leren kennen, meer te weten te komen over de Spaanse cultuur en
kennis te maken met de geschiedenis. Vita welzijn en advies start
op vrijdag 3 september een beginnerscursus Spaans. De cursus staat
onder professionele leiding van Elly
Kea-Beukeboom en vindt plaats in

wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20. De kosten zijn 83 euro voor 15 lessen. Daar komt nog 64
euro boekengeld bij. Deze boeken
worden ook in de vervolgcursussen
gebruikt. De beginnersgroep krijgt
les op vrijdagochtend, eenmaal in
de twee weken.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Voor
inlichtingen en aanmeldingen (tot
uiterlijk 23 augustus) bij Vita welzijn en advies, Rineke van Someren:
tel. 323138.

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

oorzaker van een dramatische wending in haar leven. Agnes heeft vrede met haar leven tot zij ontdekt dat
de moordenaar van haar zoontje
weer vrij is en dat zijn leven gewoon
lijkt door te gaan. Het verhaal van
de film gaat over vergeving. De film
zet kijkers aan het denken over het
verwoestende effect van een onbezonnen daad, over twee kanten van
eenzelfde verhaal. De film ‘Troubled
water’ begint woensdag 4 augustus om 20.00 uur in Het Baken in de
Sportlaan 86 en is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Aalsmeer - Deze lieve kittens van 9
en 11 weken oud zijn op zoek naar
een nieuw baasje. De kittens zijn
zwart en cypers getekend.

Heeft u interesse? Neem dan contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o., tel. 0297343618.

Rode Kruis zoekt chauffeurs

Aalsmeer - Matthijs van Coeverden, 8 jaar jong, woont met veel plezier in de
Boomgaard in Nieuw Oosteinde. Met name de sierlijke watertjes geven een
enorme meerwaarde. Zwanen en ijsvogels komen boven de oppervlakte voorbij. En daar onder? Normaal droomt Matthijs met een bamboestokje over recordvissen. Maar, toch heeft hij maar eens een netje uitgegooid. En met succes. Na de verbijstering toch lachend op de foto met deze supervis. Een flinke
schubkarper. Uiteraard is de vis, na de foto, terug in het water gezet.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. huisdienst. Zie; www.
alphakerk.nl.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag zomerdiensten
10u. in CGK, br. D. Koolhaas en
18.30u. in NGK, ds. K. Muller.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om
10u. met br. Nico Tas. Extra collecte stichting Sado.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst, vg. ds. J. van
Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot,
Barneveld. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, prof. B.J.G.
Reitsma uit Ermelo.

Aalsmeer - Op 1 september beginnen de Rode Kruis activiteiten
in het nieuwe onderkomen aan de
Roerdomplaan. Sommige gasten die
tot nu toe naar de Spoorlaan kwamen kunnen dat moeilijk belopen
en daarom zoekt het Rode Kruis vrijwilligers die hen zouden willen halen en brengen. Meer dan 40 jaar
hebben de activiteiten van het Rode Kruis Aalsmeer plaatsgevonden in het gebouwtje aan de Spoorlaan, maar daar komt op 1 september een einde aan. Het gebouw is
verkocht en zal gesloopt worden om
plaats te maken voor nieuwbouw.
Per dezelfde datum opent het Rode Kruis de deuren in hun nieuwe onderkomen aan de Roerdomplaan 3. Deze verhuizing heeft uiteraard consequenties voor de deelnemers van de diverse activiteiten,
waaronder de handwerksozen. De
deelnemers waren gewend om lopend of op de fiets naar de Spoorlaan te komen en sommigen werden
gebracht. Maar voortaan zullen ze
naar de Roerdomplaan moeten en
dat is voor enkelen te ver weg om

nog zelfstandig te kunnen komen.
Daarom zoekt het Rode Kruis een
aantal vrijwilligers die deze mensen,
bij toerbeurt van ongeveer eens per
5 à 6 weken, van huis willen ophalen en naar de Roerdomplaan willen
brengen. Na de soosmiddag moeten
de gasten dan weer naar huis worden gebracht.
De soosmiddagen, die gehouden
worden op de maandag- en woensdagmiddagen, beginnen om 14.00
uur en duren tot 16.00 uur. De gasten moeten dus voor die tijd van huis
gehaald en vanaf 16.00 uur weer
thuis gebracht worden. Er wordt
door de coördinatoren een jaarrooster gemaakt, zodat de chauffeurs al
een jaar van tevoren weten wanneer
het zijn of haar beurt is om de gasten te vervoeren. Er bestaat een regeling voor kilometervergoeding.
Wie belangstelling heeft om deel te
nemen aan deze chauffeurspool en
eens per 5 à 6 weken een ritje wil
maken met de gasten van het Rode Kruis, kan zich aanmelden bij Ineke Hoogeveen, tel. 328613 of per
e-mail: gein@planet.nl.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. gez. dienst in CGK en
18.30u. gez. dienst met CGK, ds. K.
Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcenrum Aelsmeer
woord-communieviering, diaken J.
Snoek. Zaterdag 17u. in Kloosterhof, woord-communieviering, diaken J. Snoek en 19u. in Karmelkerk
euch.viering. Zondag 14.30u. Poolse
dienst in Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, mw. A.M. Creemer-Allard uit Kudelstaart.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 11u. woord-communieviering, vg. A. Blonk.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 september.

Fietsen met de
ANBO en PCOB

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

Aalsmeer - Op dinsdag 3 augustus
gaan de pedalen weer rond bij de
ouderenbonden ANBO en PCOB.
De fietscommissie heeft een route uitgezet, die in de afgelopen 25
jaar niet meer is gereden. De tocht
gaat richting Badhoevedorp, waar
ook de theepauze wordt gehouden.
De groep vertrekt om 13.30 uur vanaf het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Iedere oudere, die mee wil
fietsen, is welkom.

Tuinmannen
gezocht!

Fietsen met OVAK

Kittens zoeken nieuw baasje

Matthijs vangt superkarper

Zondag 1
augustus

Aalsmeer - Voor de klussendienst
voor zelfstandig wonende ouderen
is Vita welzijn en advies op zoek
naar vrijwilligers. Ouderen mogen
ongeveer vier keer per jaar een beroep doen op de klussendienst. De
vrijwilligers verlenen hulp bij kleine werkzaamheden in en rond het
huis. Kleine reparaties aan bijvoorbeeld keukenkastjes kunnen uitgevoerd worden, evenals een nieuwe lamp indraaien of een schilderij ophangen. Tuinwerkzaamheden
kunnen op dit moment niet gehonoreerd worden. Misschien wel als
nieuwe vrijwilligers, en dan vooral
tuinmannen, zich melden. Heeft u
tijd en vindt u het leuk om iets te
doen voor ouderen? Bel naar Vita
welzijn en advies, tel. 0297-344094.

Film ‘Troubled water’ in Baken
Aalsmeer - De film ‘Troubled water’ wordt woensdag 4 augustus
vertoond in Het Baken in de Sportlaan. De film gaat over Jan Thomas,
die orgel speelt in de gevangenis en
meewerkt aan zijn terugkeer in de
maatschappij. Hij weet een baan te
krijgen als organist in een kerk in
Oslo. Door zijn talent en zachtaardig karakter wordt hij al snel gewaardeerd door zijn omgeving en
door de knappe vrouwelijke predikante. In de films zijn scènes verweven uit een andere tijd, hierin speelt
Agnes de hoofdrol. Thomas is ver-

KERKDIENSTEN

Borsselenweg 116. Zondag diensten om 10u. dienst, kand. B. van
Assen uit Zwolle en 18.30u. ds. P.
Vinke uit Elburg.

Aalsmeer - Donderdag 5 augustus wordt weer de middagtocht van
de OVAK pedaalridders gehouden.
De fietstocht gaat richting Rijsenhout en Hoofddorp. Het vertrek is
vanaf de parkeerplaats van De Waterlelie aan de Dreef om 13.30 uur.
Dinsdag 24 augustus staat de derde dagtocht van dit jaar op het programma.
Dit keer wordt er gefietst vanuit Ilpendam naar Monnickendam,
Broek in Waterland en door ’t Twiske. Ook alvast noteren: De eerste
kaartmiddag is op woensdag 18 augustus, als vanouds vanaf 14.00 uur
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Han wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben zijn ook
van harte welkom.
Op donderdag 22 juli is het klaverjassen gewonnen door Han Raadschelders met 4992 punten, gevolgd door Wim Pet met 4943 punten, Catrien Rodeburg met 4938
punten en Eef van Mourik met 4858
punten. De hoogste eer bij het jokeren is behaald door Gerard de Wit
met 24 punten. Op de tweede plaats
is Janny Noordam geëindigd met
153 punten.

sinds 1888
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Zaterdag om 15.00 uur

Bonen en perkdahlia’s op
veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 31 juli wordt weer een veiling
gehouden op de Historische Tuin
Aalsmeer. Veilingmeester Wim Alderden en opsteker Dicky Eveleens
zullen weer talloze producten aan
de man/vrouw proberen te brengen.
Onder andere zullen de laatste Kudelstaartse Koninkjes geveild worden. Dit oude, vroege aardappeltje
vindt nog steeds gretig aftrek bij de
liefhebbers. Ook zal de eerste partij Piet Visser bonen geveild worden.
Dit is tevens de start van het bonen
seizoen. Regelmatig oogsten de medewerkers bonen die dan voor de
bezoeker te koop zijn.
Lege plekken opvullen
Om 15.00 uur gaat de veiling van
start op de oude veilingklok uit veiling Bloemenlust, die dit jaar 80 jaar
oud is geworden. Voor de terugge-

lESSEnAAR
‘STAGG’

VAKAnTIEGITAAR
‘MAHAlO’

‘BOSTOn’ STRInG
ClEAnER < 5,95

BlOKflUIT
‘YAMAHA’ < 10,00

diverse kleuren
< 15,45

diverse kleuren
incl. hoes < 34,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Vrijdag jongerencentrum dicht, maar:

Zaterdag hardnoize met
The Pitcher in de N201
Aalsmeer - Zaterdag 31 juli organiseert de N201 in Aalsmeer de tweede editie van Hardnoize, het nieuwe Hardstyle concept in het jongerencentrum aan de Zwarteweg. Met
als headliner The Pitcher en jong regionaal talent staat deze editie van
Hardnoize weer garant voor flink
wat stampgevaar. Vanwege verbouwingtoestanden in de N201 kon de
vorige editie niet doorgaan en daarmee moesten veel liefhebbers teleurgesteld worden, maar na 31 juli is deze tegenvaller hopelijk snel
weer vergeten.
The Pitcher, de headliner van deze avond, is inmiddels een bekende
act in het Hardstyle circuit en met
releases als ‘Grindin’ en ‘Sleeping’
haast niet meer weg te denken uit
de scene. The Pitcher is in 2000 begonnen als een producer project van
Michel Pollen, hij is ook het brein
achter tracks van onder andere Zany en de Donkey Rollers. Omdat zijn
eigen tracks al snel overal gedraaid
werden, werd vanzelfsprekend de
vraag naar dj-optredens op diverse
feesten groter en groter. Maar Michel is van nature geen dj/performer en na een ontmoeting met de
zeer getalenteerde dj Luc van Veghel bestaat het project nu uit twee

personen: Michel produceert de
muziek en Luc doet de live performance. De N201 heeft de afgelopen tijd een fikse facelift ondergaan
en is veel beter toegerust voor professionele (dance)feesten. Er staan
nog meer grote evenementen op de
planning waar regelmatig bekende
artiesten te zien zullen zijn. Natuurlijk is er ook volop plek voor al het
jonge talent wat deze regio rijk is
en daarom zullen naast de genoemde headliner de volgende dj’s achter de knoppen plaatsnemen: JorD, Thosba, Teknizion en Rosko. JorD uit Kudelstaart is de eigenaar van
het landelijk zeer bekende hardstyle
netwerk www.hardtraxx.nl
Het feest begint zaterdag om 22.00
uur en kaarten zijn voor slechts 5
euro te koop aan de deur. De minimum leeftijd is 16 jaar en legitimatie is verplicht. Voor meer informatie:
www.N201.nl
Metalcore bands volgende week
Deze vrijdag, 30 juli, is het jongerencentrum overigens dicht, maar vrijdag 6 augustus zijn er in de N201
aan de Zwarteweg optredens van
de metalcore bands Kudra Mata en
Polydrone. Meer info over het programma is te vinden op de website.

Dj Luc van Veghel neemt zaterdag plaats achter de draaitafels in de N201.

Voorrondes DJ Contest

Aalsmeer - De voorrondes van de
DJ Contest die wordt georganiseerd
door de Summer Dance Party gaan
volgende week van start. De deelnemers zijn inmiddels bekend. Tijdens maar liefst drie voorrondes in
Amstelveen en Aalsmeer zullen zes
finalisten worden gekozen. De finale vindt plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance
Party op zaterdag 14 augustus in
Aalsmeer.

Muziek/Film
Zaterdag 31 juli:
* Summer Time in discotheek Bon
Ami, Dreef vanaf 22.30u.
* Hardnoize met The Pitcher in N201,
Zwarteweg vanaf 22u.
Woensdag 4 augustus:
* Voorrondes DJ Contest in N201,
Zwarteweg. Aanvang: 19.30u.
* Film ‘Troubled water’ in ‘t Baken,
Sportlaan. Aanvang: 20u.
Donderdag 5 augustus:
* Voorrondes DJ Contest in N201,
Zwar teweg. Aanvang: 19.3 0u.
(Vrijdag 6/8 in Downtown, A’veen,
19.30u.)
Vrijdag 6 augustus:
* Metalcore bands ‘Kudra Mata’ en
‘Polydrone’ in N201, Zwarteweg.
Zaterdag 14 augustus:
* Summerdanceparty op recreatieeiland Vrouwentroost, 20-01u. Van
12 tot 18u. middagprogramma met
muziek en demonstraties.

keerde vakantiegangers, die de lege plekken in de tuin willen opvullen, zijn Vlijtigliesjes en Perkdahlia’s
in de aanbieding. De eerste Dahlia’s
staan ook in bloei op het moment.
Een bezoek aan de Tuin is natuurlijk uitstekend te combineren met
een rondvaart over de Westeinderplas met de Westeinderrondvaart.
In het Historisch Centrum is de tentoonstelling ‘Aalsmeer op de kaart’
zeker de moeite waard en in de tentoonstellingskas is een wisselexpositie te zien over het bloemencorso,
aan de hand van de vier ontwerpers
die er ooit waren. Verdere informatie
op de vernieuwde website www.historischetuinaalsmeer.nl. of bel 0297322562 De volgende veiling voor is
op 28 augustus. De Historische Tuin
gaat zaterdag open om 13.30 uur en
is te bereiken via de ingang op het
Praamplein.

STAGE
MUSIC SHOP

De voorrondes van de contest zijn
tweemaal in Jongerencentrum
N201, op woensdag 4 augustus,
vanaf 19.30 uur en op donderdag 5
augustus, tevens vanaf 19.30 uur.
Op vrijdag 6 augustus is er nog een
voorronde in Amstelveen, in jongeren centrum Downtown. Aanvang is
ook weer om 19.30 uur. Meer informatie over de contest en de Summer Dance Party op http://summerdance-party.nl/dj-contest

AGENDA

Vrijdag 6 augustus feestelijke opening tentoonstelling

Jubileumexpositie Aalsmeerse
schilders in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het Aalsmeers Schilders Genootschap (ASG) bestaat
25 jaar! In 1985 besloot een actieve groep inwoners het Aalsmeers
Schilders Genootschap op te richten. Onder hen onder andere Ans
Creemer, Jaap Zwart, Herman Harkema, Guus van der Waag en Marianne Maarse.
Het Genootschap ging met elkaar
schilderen: Vooral in stijl en zeker
serieus. De leden bezochten de lessen van De Werkschuit en floreerden onder leiding van de jonge enthousiaste leraressen Annefie van
Itterzon en Karin Borgman. Ook het
Open Atelier op zaterdag werd door
de leden druk bezocht. Vooral het
exposeren stimuleerde het schilderen enorm. De eerste voorzitter,
Ans Creemer, wist de leden destijds te overtuigen van het nut van
het maken van een strak draaiboek
voor dergelijke manifestaties. Tot de
dag van vandaag houdt de groep

dit in ere, waardoor de exposities
overzichtelijk en in goede harmonie verlopen. Jarenlang exposeerde
de schilders in zorgcentra voor ouderen, bibliotheken en velerlei andere locaties. Natuurlijk is er veel
gepasseerd in 25 jaar. Er zijn jonge
mensen bijgekomen en deze zijn nu
weer de motor van het schildersgenootschap.
De groep komt wekelijks bijeen en
gaat er ook af en toe op uit. Soms
een dag, maar zelfs een week op een
mooie locatie is vele malen georganiseerd. Verheugd nodigen de schilders belangstellenden uit om in de
maand augustus de jubileumexpositie in het Oude Raadhuis te komen
bezoeken. Kom een kijkje te nemen
in de ‘Wereld van het ASG’, zoals de
expositie genoemd is. De stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer) is bereid om het schildersgenootschap
letterlijk de ruimte te bieden in de

plaatselijke galerie. Natuurlijk hopen de schilders dat veel belangstellenden en trouwe cultuurminnaars in augustus de weg naar de
expositie zullen vinden.
Beroemd kunstfiguur
Op vrijdag 6 augustus om 16.00 uur
is de feestelijke opening. Ans Creemer zal deel zijn van de openingsact
waar ook een beroemde kunstfiguur
zal verschijnen voor de gelegenheid.
Iedereen is van harte welkom.
Kinderworkshops
Speciaal voor kinderen is er de hele
maand op zaterdag een kunstworkshop. Ook worden kunstkalenders
te koop aangeboden. De expositie
van het Aalsmeers Schilders Genootschap is tot en met 29 augustus
iedere donderdag tot en met zondag gratis te bezoeken in Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat tussen
14.00 en 17.00 uur.

Laatste weekend in Oude Raadhuis:

Tentoonstelling vleugje parfum
uit Indonesië en India
Aalsmeer - Wie de tentoonstelling in het Oude Raadhuis gaat bekijken zal verrast zijn over het getoonde werk. Wat exotisch klinkt –
kunst uit Indonesië en India – blijkt
er bij nadere kennismaking ook behoorlijk zo uit te zien. Wat de onderwerpkeuze betreft, prettig herkenbaar! Sprookjesachtige schilderijen
van vrouwen, omgeven door sterren
en maan en soms flarden van een
tuin. De vrouwen bewegen zich soepel over het doek, soms klaar om de
vleugels te spreiden en te vertrekken naar verre oorden. Deze schilderijen van de Indonesische kunstenaar Mantra zijn in Nederland nauwelijks bekend, terwijl hij in eigen
land tot de bekende kunstenaars
wordt gerekend. Gastcurator Arie
Buijs beschouwt Mantra als een
groot colorist en nam ruim 20 schilderijen mee naar Aalsmeer.
Mede exposant Pieter Schunselaar
uit Mijdrecht reisde door India, Birma en Libië en maakte een foto van
handen en neemt de bezoeker mee
naar het leven van een geheel andere cultuur.
Handen maken muziek, bidden,
schrijven, rollen deeg uit of zijn bezig met een traditionele maaltijd,
eeuwenoud ritueel of spel. De opnames zijn op groot formaat in kleur
afgedrukt en suggereren de nabijheid van mensen, hun geluiden, het
dagelijkse leven op lokale markten.
Jonge of doorleefde handen vertellen net als een portret iets over leef-

tijd, religie, cultuur, ambacht of zomaar een liefdevol gebaar. Als geheel geven de foto’s inzicht in de
emotionele lading die Pieter Schunselaar weet te bereiken door zijn
gebruik van kleur, zijn gevoeligheid voor licht en zijn vermogen om

door de beperking van het onderwerp- alleen de handen- juist diepte en sfeer te creëren. De tentoonstelling in Het Oude Raadhuis aan
de Dorpsstraat 9, is geopend donderdag tot en met zondag van 14.00
tot 17.00 uur.

Exposities
Tot en met 1 augustus:
* Foto’s van Pieter Schunselaar en
schilderijen van Mantra in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag van 14
tot 17u.
5 Tot en met 29 augustus:
* Aalsmeers Schilders Genootschap
25 jaar, jubileumexpositie in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Feestelijke opening vrijdag 6
augustus om 16u. door kunstenaar
en oud-voorzitter Ans Creemer.
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 31 juli:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open 11 tot 16u.
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Donderdag 29 juli:
* Sjoelcompetitie in café de Praam,
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
Vrijdag 30 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat. Vanaf 20u.
Zaterdag 31 juli:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Zaterdag 31 juli/zondag 1 aug:
* Watertoren open voor publiek, 1317u.
Dinsdag 3 augustus:
* Fietstocht ANBO en PCOB. Vertrek 13.30u. vanaf Parochiehuis,
Gerberastraat.
Woensdag 4 augustus:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Donderdag 5 augustus:
* Fietstocht OVAK naar Rijsenhout
en Hoofddorp. Vertrek 13.30u. bij De
Waterlelie, Dreef.
Zaterdag 7 augustus:
* Kinderworkshop Aalsmeers Schilders Genootschap (ASG) in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Iedere zaterdag, t/m 28 augustus, 14-17u.
Zondag 8 augustus:
* Familievissen met Vislust in vijver
Hornmeer, Apollostraat. Verzamelen
8.30u. in buurthuis Roerdomplaan.

Vrij bridgen bij
Onder Ons

Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert bridgevereniging Onder Ons vrij bridgen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Omdat er om
20.00 uur wordt begonnen, wordt
gevraagd om 19.50 uur aanwezig te
zijn in verband met de inschrijving.
Inschrijfgeld: 4 euro per paar. Eén
bridger van Onder Ons zoekt voor
het komend seizoen een bridgepartner. Informatie via 342612.

Expositie foto’s
en schilderijen

Aalsmeer - Nog tot en met aanstaande zondag 1 augustus is de
expositie met schilderijen uit Bali en foto’s uit India te bewonderen
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De schilderijen zijn van de
hand van Balinese schilder Mantra
en van de fotograaf Pieter Schunselaar uit Vinkeveen is de serie ‘Handen’ te zien met foto’s uit India, Birma en Libië. Het Oude Raadhuis in
het centrum is vandaag, vrijdag, zaterdag en zondag open van 14.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis.

Weer sjoelen in
café de Praam
Aalsmeer - De competitiestrijd
rond het sjoelen barst vanavond,
donderdag 29 juli, weer los in danscafé de Praam in de Zijdstraat. Het
sjoelen begint om 20.30 uur.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije
inloop. Op woensdag is de afdeling
Dienstverlening open van 8.30-20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze
afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal
één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 24 augustus en
7 september 2010.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u
daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.

werKzaamHeDen oP leGmeerDiJK
Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Holland op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige verkeershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de
Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info / omlegging Aalsmeer - Uithoorn / Werk in Uitvoering.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Primulastraat 79, 1 kastanje
Datum verzending vergunning: 5 augustus 2010
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Anne Frankstraat 30, het plaatsen van een dakkapel;
• Duikerstraat 51, het plaatsen van een dakkapel;
• Jupiterstraat 47, het plaatsen van een dakkapel;
• Machineweg 197a, het plaatsen van een zwembad;
• Oosteinderweg 380, het plaatsen van een dakkapel;
• Punterstraat 11, het plaatsen van een zonnescherm;
• Uiterweg 15, het vernieuwen van een brug;
• Uiterweg 260, ws2, het bouwen van een botenhuis;
• Uiterweg 302b, het bouwen van een loods;
• Westeinderplassen H 3892, het plaatsen van een blokhut.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Uiterweg 282a, het bouwen van een botenloods met inpandige
garage.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage

bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
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 Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel;
Verzenddatum bouwvergunningen: 29 juli 2010.

t/m 28 aug
t/m 1 sep

t/m 1 sep
t/m 2 sep

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 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) 387 698.

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:
• Zwarteweg (nabij): het plaatsen van een geluidsscherm.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Aalsmeerderweg 31, het slopen van een kas;
• Oranjestraat 22, het verwijderen van asbest;
• Uiterweg 260 ws 2, het slopen van een schuurtje.
Deze besluiten worden op 29 juli 2010 verzonden.
ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 30
t/m 29 juli

t/m 27 aug

Kapvergunning: Geerland 46, 1 cedrus Atlantica;
Oranjestraat 22, 2 meidoorns, 1 vlierbes;
IJsvogelstraat 25, 1 acer;
t/m 2 aug
Evenementenvergunning: de Jordaanse Avond op
3 juli 2010;
t/m 3 aug
Uitwegvergunning: Middenweg, Aalsmeer;
t/m 4 aug
Kapvergunning: Herenweg 34K Kudelstaart,
2 schietwilgen en 2 elzen;
t/m 4 aug
Evenementenvergunning: Bandjesavond op 26 juni
2010;
t/m 10 aug Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer,
Dorpsstraat 15;
t/m 19 aug Evenementenvergunning: een Stuntshow op 15 juli
2010, parkeerterrein De Dreef;
t/m 20 aug Evenementenvergunning: het plaatsen van een TV
Scherm op het Molenplein i.v.m. WK-Finale op 11 juli;
t/m 27 aug Exploitatievergunning: ’t Holland Huys B.V.,
Zijdstraat 14; Café de Praam, Zijdstraat 60

t/m 2 sep
t/m 8 sep
t/m 17 sep

Drank- en horecawet: ’t Holland Huys B.V.,
Zijdstraat 14;
Kapvergunning: Westeinderplas H 233 / 234;
Kapvergunning: Dorpsstraat/Kanaalstraat 1,
1 esdoorn en 1 berk,; hoek Linnaeuslaan/ J.P.
Thijsselaan: 1 Italiaanse populier; Uiterweg 90:
1 berk;
Evenementenvergunning: Tropical Night op zaterdag
24 juli 2010;
Evenementenvergunning: Triatlon op zondag
29 augustus 2010;
Verkeersbesluit aanleggen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats: Anjerhof 28;
Corellihof 13; Johan Frisostraat 4;
Kapvergunning: Oosteinderweg naast 249,
1 moerascypres; Schweitzerstraat 14-53,
20 x linde, 1 x sierkers , 1 x conifeer, 1 x populier;
Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 6 augustus 2010
• Robend, het plaatsen van een bouwbord.
inzagetermijn tot vrijdag 13 augustus 2010
• Oosteinderweg 25, het uitbreiden van een bedrijfshal met
kantoren;
• Oosteinderweg 123, het oprichten van een botenshowroom.
inzagetermijn tot vrijdag 20 augustus 2010
• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Ringvaart, het plaatsen van 2 bewegwijzeringborden;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie buitenschoolse opvang, met een instandhoudingtermijn van 5 jaar.
inzagetermijn tot vrijdag 27 augustus 2010
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een hekwerk;
• Lijnbaan te Aalsmeer, bouwen van 16 woningen en
appartementen (bouwnrs. 9 t/m 24, oostelijk plangebied).
inzagetermijn tot vrijdag 3 september 2010
• Kastanjelaan 1, het plaatsen van een houten zwembad;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree.
inzagetermijn tot vrijdag 10 september 2010
• Zwarteweg (nabij), het plaatsen van een geluidsscherm.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht
het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan
uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-381777.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Winnaars Tour de France
Meerbode Prijzenfestival

Aalsmeer - De strijd is gestreden,
de zegeningen zijn geteld en de teleurstellingen verwerkt. De Tour de
France 2010 kende lang een spannende strijd totdat een gebroken
ketting hier verandering in bracht
en Alberto Contador al ruim voor de
aankomst in Parijs “zeker” kon zijn
van de eindoverwinning. De Luxemburger Andy Schleck zag zijn goede rijden uiteindelijk niet beloond
en moest genoegen nemen met de
witte trui, als leider van het jongerenklassement. De groene trui werd
een prooi voor Alessandro Petacchi
en de bolletjestrui werd gewonnen
door een outsider, de Fransman Anthony Charteau. De beste Nederlander in het klassement werd Robert
Gesink met een fraaie zesde plaats.
Helaas vielen er geen etappewinnaars te huldigen en 170 wielrenners wisten Parijs te halen.
Prijsvraag
De prijsvraag kende ook dit jaar een
ruime belangstelling en heel veel inzenders tipten Alberto Contador als
winnaar. Anders lag dit bij de groene trui waar de nam Thor Hushovd
regelmatig terug kwam. Niemand
had de winnaar goed aangegeven
maar anders lag dit bij de witte trui
waar de naam van Andy Schleck
vele malen werd genoemd. Dat Robert Gesink de beste Nederlander
zou worden was klaarblijkelijk niet
zo moeilijk. Etappewinst zat er niet
voor onze landgenoten en de voorspelling van het aantal coureurs, dat
Parijs zou gaan halen liep flink uiteen: van 124 tot 175. Het oplossen
van de puzzel bleek niet zo moeilijk:
“Lance Armstrong terug in de tour
zou hij weer winnen?” Na enig rekenwerk is de redactie tot de volgende uitslag gekomen. Alle prijswinnaars hebben bericht ontvangen. De door Rinus Bon beschikbaar gestelde fraaie racefiets van

Gazelle gaat naar J. Buskermolen,
Huygensstraat 2 in Kudelstaart. Ben
van den Ham, Mijnsherenweg 92 in
Kudelstaart krijgt bij Juwelier Sparnaaij een cheque ter waarde van
250 euro overhandigd en Marinus
van der Wal, Mr. Jac. Takkade 5 in
Aalsmeer mag bij Ed Kriek Optiek
een fraaie sportzonnebril gaan uitzoeken. Ellie Portier, Einsteinstraat
76 in Kudelstaart mag bij de Rabo
Bank Regio Schiphol een Rabobank
wieleroutfit in ontvangst nemen en
Maarten Maarse, Mr. Jac. Takkade 8 in Aalsmeer mag bij Wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan een
doosje rosé van het jaar gaan halen. Mark van den Broek, Aalsmeerderweg 363A in Aalsmeer kan (in
verband met vakantie na 7 augustus aanstaande) bij Bert de Vries
Aalsmeer aan de Oosteinderweg
een Sigma Draadloze fietscomputer in ontvangst gaan nemen. De redactie bedankt de gulle schenkers
van de prijzen voor hun medewerking. De felicitaties gaan natuurlijk
naar alle prijswinnaars en alle deelnemers worden bedankt voor hun
medewerking.

Weinig animo
Pramenrace?

Aalsmeer - Nog nooit heeft het
SPIE-bestuur zo in de rats gezeten
als dit jaar. Is het al jaren een ‘traditie’ van de deelnemers om zo laat
mogelijk in te schrijven voor de pramenrace; dit jaar maken de deelnemers het echt bont, want de stand
van deelnemers stond op 28 juli nog
maar op 25 deelnemers! Vul zo snel
mogelijk het inschrijfformulier in en
maak het inschrijfgeld met spoed
over. Alles is gereed voor de jubileumrace: nu de deelnemers nog.!
Meer info op www.pramenrace.nl

Riane de Wit wint WK-spel

C1000 Koster hoofdsponsor
van de Summerdanceparty
Aalsmeer - C1000 Koster uit
Aalsmeer is dit jaar weer hoofdsponser van de Summerdanceparty
2010. Het strandfeest van Aalsmeer
en omstreken dat op 14 augustus
2010 op het Surfeiland in Aalsmeer
plaatsvindt.
“Het evenement is uniek voor
Aalsmeer”, aldus Kees Jan Koster, directeur van de gelijknamige
supermarkt C1000. Voor Kees Jan
Koster stond het dit jaar al vast dat
hij een bijdrage zou leveren aan de
Summerdanceparty. Volgens Koster is het evenement uniek in zijn
soort. Daarnaast wil hij als ondernemer graag iets doen voor de gemeenschap. Het is natuurlijk mooi
dat je dat op een manier als deze
kunt doen.
“Dankzij de bijdragen van hoofdsponsor C1000 Koster en andere sponsoren kunnen we de toegangsprijs laag houden”, aldus Barend Biesheuvel, medeorganisator van de Summerdanceparty. “Om
zo’n groots evenement als de Summerdanceparty te organiseren, ben
je gewoon afhankelijk van spon-

soren zoals Koster”, aldus Barend
Biesheuvel. De organisatie is ook
verheugd met C1000 Koster, het is
een erkenning voor het evenement
dat inmiddels voor de elfde keer op
rij georganiseerd wordt op het Surfeiland in Aalsmeer.
De Summerdanceparty vindt zaterdag 14 augustus plaats op het Surfeiland in Aalsmeer. Het middagprogramma is gratis toegankelijk
en duurt van 12.00 tot 18.00 uur.
Deze middag zijn er watersportdemo’s, eten en drinken, en hangout en chill. Om 19.00 uur gaan de
poorten open en barst het grootste
openlucht dansfeest in de regio los.
Met op het podium als openingsact
de winnaar van de dj-contest, en
dj’s als Quintino ft. Ambush, Shermanology en Sidney Samson. Ook is
er dit jaar een MC aanwezig namelijk Mitch Crown. De kaartverkoop is
inmiddels van start gegaan. Kaarten
zijn onder andere verkrijgbaar bij
Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg, Movie & Musicstore Krijtenberg in Uithoorn, The Read Shop
Aalsmeer, Big L’ Jeans in Aalsmeer,

Aalsmeer - Het was even puzzelen
voor de redactie de afgelopen week
maar uit de vele inzendingen van
de puzzel uit de fotoadvertenties en
de prijsvragen in het kader van het
WK 2010 in Zuid-Afrika is het uiteindelijk Riane de Wit geworden die
in aanmerking kwam voor de eerste
prijs, een bedrag van 150 euro. Riane was “zeer aangenaam verrast”
toen de redactie afgelopen dinsdag
een bezoekje bracht op haar werkadres aan de Stommeerweg om
het geldbedrag te overhandigen en
haar op de gevoelige plaat vast te
leggen. De oplossing van de puzzel

luidde: Een ander land, een andere
trainer en een ander elftal, maar nog
steeds hetzelfde Oranjegevoel! Dus;
hup Holland hup.

Gall & Gall in Kudelstaart en alle 400 Primera winkels waaronder
Aalsmeer Oost.

om 0.30 tot 5.00 uur de afterparty
zal plaatsvinden met niemand minder dan Gregor Salto op het podium.
De kaarten voor de Summerdanceparty kosten 18 euro in de voorverkoop en 25 euro aan de deur. Wie
extra in de watten gelegd wil worden en niet in de rij wil staan, kan
een VIP-ticket aanschaffen voor 40
euro, het VIP podium is dit jaar bij
het Westeinderpaviljoen.

Afterparty
Uniek dit jaar is de afterparty in jongerencentrum N201. Wie na het
evenement op het Surfeiland nog
zin heeft om door te feesten kan een
combikaart aanschaffen voor 25 euro en kan terecht in de N201. Waar

Onder de vele inzenders was niemand te vinden die de acht vragen allemaal goed had. Riane had
Spanje getipt als eindwinnaar en
bleek bij de overige vragen uiteindelijk ook heel dicht bij de werkelijkheid te zitten. De redactie dankt
alle inzenders voor hun medewerking en hoopt in de toekomst nog
meer van deze prijspuzzels te kunnen houden.
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Nieuwe Meerbode - 29 juli 2010
Maar je moet wel zelf om reflectie of
aansturing vragen. Je moet initiatief
tonen. Niet alleen als stagiaire maar
ook als vrijwilliger. Zou je steeds opdrachten willen krijgen dan kan dat,
maar dan moet je dat zelf aangeven.” In haar eigen zomerprogramma De “Wereldreis” kon Alexandra bijvoorbeeld haar interesse voor
culturen en andere landen en radio maken combineren en daarbij
kwamen ook zaken als journalistieke vaardigheden, plannen, ordenen
en samenwerken aan bod.

Stageplaats bij Radio Aalsmeer

Alexandra Filius: “Radio maken
smaakt eigenlijk heel lekker”
Aalsmeer - Medio maart van dit
jaar ontving hoofdredacteur Jan Peterse van Radio Aalsmeer een verzoek van de 23-jarige in Aalsmeer
wonende Alexandra Filius om in de
periode tussen 19 april en 20 juni
2010 stage te mogen komen lopen
bij het lokale radiostation. Zij volgt
op de Christelijke Hogeschool Ede
de studierichting Journalistiek en de
stage in het tweede jaar is een verkennende beroepsstage. Voor veel
studenten is de stage het eerste
echte, intensieve contact met de beroepspraktijk. Spannend dus en dat
gold ook voor Alexandra, die overigens niet wilde wachten tot april
en eigenlijk direct aan de slag ging
op diverse zaterdagen voorafgaande aan de officiële stageperiode en
dat was meteen al een schot in de
roos en het klikte eigenlijk vanaf de
eerste minuut erg goed en dat geldt
ook voor de samenwerking met de
collega programmamakers.
Uiteenlopend
Alexandra blikt terug: “De taken bij
Radio Aalsmeer waren zeer uiteenlopend en dat betekende dat overal van geproefd kon worden en de
conclusie was uiteindelijk dat radio
maken eigenlijk erg lekker smaakt.

Straatinterviews afnemen, monteren en uitzenden, onderwerpen bedenken, maken, opnemen en uitzenden. Interviews afnemen, live of
op locatie. Muziek draaien en presenteren in het middagprogramma
Boeketexpresse en coördineren bij
het Heliomareproject. Enkele zaken
waar Alexandra best trots op is zijn:
de Marconistenspecial, een onderwerp over het Crashmuseum, een
Hongarije-interview, het lintjesinterview, het Fokkerinterview met oudwerknemer Cees Vermeulen, diverse straatinterviews, het vliegverbod
interview in verband met de aswolk,
het interview over de schaatstrainingclub VZOD en het Heliomareproject Halte Zwarteweg.” Alexandra is over het algemeen best ingenomen met wat ze gemaakt heeft en
aan de andere kant is zij erg perfectionistisch en daarom nooit tevreden. “Het is voor mij een belangrijke
reden om op vrijwillige baaasis door
te gaan met de stage tijdens de zomermaanden zodat ik net iets meer
ervaring opdoe en mede daardoor
beter wordt.” Maar zij kan het aardig
naast zich neerleggen dat zij geen
perfecte dingen maakt, al moet ze
er wel bij zeggen dat ze echt wakker
kan liggen van dingen die zij heeft

gemaakt: “Wat zouden anderen er
van vinden.” Naarmate de stageperiode vorderde werd de nachtrust
wel steeds beter mede dankzij de
vele positieve reacties die zij mocht
ontvangen.
Heliomare-project
Een grote uitdaging was het opzetten van het programma Halte Zwarteweg, een programma niet alleen
voor mensen met een beperking
maar vooral door mensen met een
beperking die gebruik maken van
de mensen van de dagbesteding
aan de Zwarteweg. Alexandra: “De
twee uitzendingen die inmiddels zijn
gemaakt kunnen de toets der kritiek
ruimschoots doorstaan en het geeft
aan dat er heel veel mogelijk is, zeker nu Radio Aalsmeer op werkdagen steeds vanaf 13.00 uur uitzendingen verzorgt. Ik vond bij Radio
Aalsmeer een perfecte stageplaats
en in mijn stageverslag wordt dat
dan ook naar voren gebracht. Concreet betekent dit: veel vrijheid, fouten maken mag, een goede sfeer,
veelzijdig en vrijwillig is niet vrijblijvend. Kortom komt het er op neer
dat er geen strakke lijnen zijn, wel
de vrijheid om jezelf te ontwikkelen
en een eigen verantwoordelijkheid.

Modelbouwen grootste hobby echtpaar Alderden

Verzameling net een museum
Aalsmeer - Mensen die op bezoek
komen bij het echtpaar Alderden
in de Mendelstraat kunnen vaak
hun ogen niet geloven. “We hebben meerdere malen te horen gekregen dat het hier net een museum
is”, zegt Jany Alderden-Kniep. Wie
het huis binnenstapt krijgt ook snel
het gevoel in een museum te zijn,
zo groot is de verzameling van het
echtpaar. Het stel heeft een verzameling zelfgemaakte poppen, schilderijen, pentekeningen en de modelbouwwagens.
Zowel de 85-jarige Maarten als 83jarige Jany Alderden zijn verzot op
modelbouwen, houtbouw om precies te zijn. Door de jaren heen hebben zij ongelooflijk veel op schaal
nagemaakt. Zelfs de kast in de
woonkamer is precies nagemaakt,
de raampjes, de deurtjes, alles
klopt. “Als grap hebben we vervolgens de miniatuurkast in de echte
kast neergezet zodat men duidelijk
de overeenkomsten kan zien” lacht
Jany. Het meest trots zijn Maarten
en Jany op de koetsen die zij gebouwd hebben. Alle koetsen en andere miniatuurwerken zijn gemaakt
van kersen-, peren- en notenhout.
Dit omdat bijvoorbeeld vuurhout te
grof is. De koetsen staan verspreid
door de woonkamer. Achter elke
gebouwde koets zit een eigen verhaal, waar het stel dan ook goed
over op de hoogte is. Door middel
van belletjes, clubvergaderingen en
kennissen komen ze vaak nog veel
te weten over de koets die zij nagemaakt hebben. De modellen die
het stel nagemaakt hebben bestaan
dan ook allemaal echt. “Veel complimenten krijgen wij over de zogenaamde borstelwagen” zegt Maarten.
Borstelwagen
Zo wist het stel al dat de borstelwagen die zij hadden gemaakt rond
1850 in Engeland dienst had gedaan. De schoonvader, een oudagent, van de jongste zoon van het
stel, woont in Engeland. Het toeval wil dat de man de borstelwagen
herkende. Hij was de wagen tegengekomen in een museum. De Engelsman John Thompson had de
borstelkar gevonden in een oude
schuur. Hij was niet meer in goede staat. De wielen lagen er af en

ook het hout begon te verrotten. Hij
knapte de wagen op en schonk deze aan de oude eigenaars, waarna
de kar uiteindelijk in het desbetreffende museum is gemaakt.
Jan van Peet
“Als we het hebben over de crème
de la crème binnen de koetsenbouw, hebben we het over de helaas inmiddels overleden Jan van
Peet”, zegt het stel. Omdat het echtpaar een fascinatie heeft voor koetsen, zijn zij fan van het werk van Jan
van Peet.
“Wij hebben altijd een grote boot
gehad, daarmee gingen we er vaak
maanden tussen uit. Zelfs aan boord
waren wij aan het schilderen, tekenen of frutselen. Een keer legden we
de boot aan in Meerkerk, we vroegen aan een lokale boer of hij wist
of Jan van Peet in de buurt woonde.
Het toeval wilde dat hij precies om
de hoek woonde. We hebben toen
gewoon aangebeld en hebben een
praatje gemaakt”, aldus Jany. Uiteindelijk is hier een grote vriendschap uit ontstaan.

Altijd al creatief
Het creatieve heeft altijd al in het
stel gezeten. Zo hebben beiden een
geschiedenis in de muziek. Zo was
Maarten Alderden maar liefst veertig jaar muzikant. In de tijd van 1935
tot en met ongeveer 1975 heeft hij
zich opgewerkt tot soloklarinet.
“Hoger kan je niet komen binnen
een muziekharmonie”, lacht Maarten. Met trots vertelt hij over de jaren bij de Aalsmeerse harmonie.
“De harmonie was erg succesvol.
We hebben op grote plekken opgetreden. In het circustheater in Scheveningen, maar ook met de Nederlandse Opera in Amsterdam. We
hebben zelfs een keer de eer gehad
om voor toenmalige prinses Wilhelmina te spelen op paleis ’t Loo.” Ook
de in de Haarlemmermeer geboren Jany heeft een geschiedenis in
de muziek. Alderden-Kniep is ooit
begonnen op de piano, maar heeft
lang als zangeres meegezongen in
een koor.
Schilderijen en poppen
Wie dacht dat Maarten en Jany het

Vrijwilligers zeer welkom
Alexandra had eerst voorkeur voor
televisie. Radio vond ze leuk maar
niet zo leuk als televisie, maar dat
is veranderd en zij zeft hierover: “
Radio lijkt echter, het is sneller en
menselijker. Met televisie heb je
soms toch die beelden nodig, anders kun je het verhaal niet vertellen. Met radio en geschreven pers is
dat gemakkelijker. Je hebt het beeld
niet nodig.” Alexandra is er nog niet
uit wat zij definitief zal gaan kiezen
en richt alle pijlen in het nieuwe studiejaar op de Chinese taal. Mocht
het zo zijn dat de studie het toelaat
dan zal zij vanaf september zeker
nog bijdragen blijven leveren aan de
programmering bij Radio Aalsmeer.
Deze geruststellende mededeling gaat gepaard met de opmerking: “lezers die wellicht overwegen
naar vrijwilligerswerk over te stappen, bij Radio Aalsmeer een goed
onderdak zullen vinden. Met name
op de doordeweekse dagen is er
nog ruimte voldoende om als technicus, presentator of presentatrice
aan de slag te gaan. Alle medewerkers bij Radio Aalsmeer zijn vrijwilligers en dat maakt dat er een ongedwongen sfeer hangt, volgens
Alexandra. “Maar ongedwongen
wil niet zeggen dat het een zooitje is, of dat het werk vrijblijvend is.
Het betekent wel dat iedereen relaxt is, hij of zij doet het werk met
plezier, het is hobby of soms zelfs
passie. Hoofdredacteur Jan Peterse geeft de afzonderlijke programmamakers veel vrijheid om te maken wat zij willen, zodat ze het leuk
blijven vinden en zodat iedereen op
eigen manier kan leren van zijn of
haar programma. Radio Aalsmeer
maakt programma’s voor Aalsmeerders door (vooral) Aalsmeerders en
Alexandra kijkt met veel plezier terug op haar stageperiode bij het lokale station en dat genoegen is geheel wederzijds. Voor meer informatie: Radio Aalsmeer, Postbus 246,
1430 AE Aalsmeer. Het e-mailadres
is: info@radioaalsmeer.nl. Het telefoonummer is 0297-325858. Radio Aalsmeer is te beluisteren via de
kabet (99.0 Mhz)en de ether (105.9
Mhz) en ook via de livestream www.
radioalsmeer.nl.
hielden bij modelbouwen heeft het
goed mis. Naast de verzameling
miniaturen heeft het stel ook vele
schilderijen, pentekeningen en poppen. “Bijna alles in dit huis is zelfgemaakt”, zegt Jany. Samen hebben Maarten en Jany tekenlessen
genomen bij Krabbé, vader van. Dit
heeft vooral Jany gemotiveerd door
te gaan met tekenen en schilderen.
Naast schilderen maakt AlderdenKniep ook poppen. Deze maakt ze
van plastika, een bepaald soort poederklei welke je zelf moet aanmaken
met water.
“Nadat de poppen af waren leken
ze ergens op. Ik ben toen in kinderboeken gaan zoeken en wat bleek,
de poppen leken allemaal op figuren uit de boeken”, lacht Jany. Zo
kwam één van de poppen uit het
door Clinge Doorenbos geschreven
boek, De avonturen van Piet Stuifzand uit 1930. Maarten en Jany raken niet uitgepraat over hun verzameling, en vooral over de koetsen.
“Als je het doet, dan moet je het ook
goed doen”, besluit het stel, de trotse eigenaren van ‘het museum’ in
de Mendelstraat.
Bent, of kent u iemand met een bijzondere verzameling, neem dan
contact op met de Nieuwe Meerbode via redactieaalsmeer@meerbode.nl
Door Kevin Lamers

Inventarisatie door ANWB

Nederlandse zwemwaterlocaties in orde!
Aalsmeer - Het is goed gesteld met
de Nederlandse zwemwaterlocaties.
Dat blijkt uit een inventarisatie door
de ANWB op ruim 400 zwemplekken. In de afgelopen twee jaar hebben 150 ANWB-vrijwilligers de locaties bekeken op kwaliteit en aanwezigheid van recreatievoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan sanitair, parkeren, veiligheid van bezoekers, stalling van fietsen en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. De informatievoorziening kan
op sommige plaatsen beter. In het
algemeen is er geen informatie over
de actuele zwemwaterkwaliteit ter
plekke. Op het gebied van veiligheid
is opvallend is dat slechts bij enkele
locaties een reddingsbrigade aanwezig is. Veel locaties beschikken
wel over EHBO-materialen. Bovendien hebben bijna alle locaties drijflijnen op het punt waar het water

dieper wordt. Op veel locaties ontbreken reddingsmiddelen op het
land (boeien, reddingslijnen e.d.).
Weliswaar hebben beheerders geen
wettelijke verplichting om dergelijke middelen aan te bieden, toch lijkt
het nuttig dat er op drukke dagen
wel in wordt voorzien. De ANWB
heeft de inventarisatie ook laten uitvoeren om inzicht te krijgen in hoeverre de Nederlandse zwemwaterlocaties gereed zijn voor de Europese richtlijn die over enkele jaren van
kracht wordt. Er zijn enkele punten
die voor die tijd aandacht verdienen.
Zo staan er bij veel locaties een informatiepanelen, maar actuele gegevens over de zwemwaterkwaliteit ontbreken. Soms is er helemaal
geen informatie ter plekke. Zwemliefhebbers die meer informatie willen hebben over hun zwemplek kunnen kijken op: www.anwb.nl.

Tussen Marshallsingel en Bosrandweg

Onderhoudswerkzaamheden
aan Legmeerdijk Noord
Aalsmeer - Nog tot en met 20 augustus vindt ernstige verkeershinder plaats op de Legmeerdijk. Deze
omvangrijke klus van de Provincie
Noord-Holland is nodig voor de realisatie van de nieuwe N201. Op 28
juni is het werk gestart en een van
de gevolgen is dat de Legmeerdijk
tussen veiling Flora en Machineweg volledig is afgesloten. Voor fietsers en hulpdiensten is er wel toegang mogelijk. Op het deel van de
Legmeerdijk tussen Machineweg en
Marshallsingel (v.a. Machineweg) is

éénrichtingsverkeer ingesteld. Een
aantal klussen is sinds afgelopen
weekend klaar.
Als het goed is, is deze week een
aanvang gemaakt met onderhoudswerk aan de Legmeerdijk tussen de
Marshallsingel en de kruising Bosrandweg/Beneluxbaan (Legmeerdijk Noord). Deze werkzaamheden
vinden gewoon plaats ‘in’ het verkeer, dus de weg hoeft niet te worden afgesloten.
Meer info over het project: www.
n201.info

Onkruid tiert weilig in De Werven.

Bewoners ‘De Werven’

wachten nog op groen
Aalsmeer - Bewoners van de Werven in Aalsmeer dorp waren enthousiast bij het vernemen dat medio april de groenvoorziening zou
worden aangelegd in hun wijk. Nu,
eind juli, is onkruid het enige aanwezige groen! “Zelfs de armzalige
beukenhaagjes die aanvankelijk wel
waren geplant, zijn bruin en reeds

sinds langere tijd overleden al dan
niet veroorzaakt door het onkruid
dat er inmiddels bovenuit groeit”, aldus een van de omwonenden, Richard Breur in een mail aan de redactie. Hij vindt het jammer dat project de Werven, dat anderhalf jaar
geleden is voltooid, nog steeds moet
wachten op zijn groenvoorziening!

Verschil met socialer gezicht

Axxicom wil nieuwe aanpak
thuiszorg in Aalsmeer
Aalsmeer - Nieuwkomer Axxicom
Thuiszorg gaat zich manifesteren op
de zorgmarkt in Aalsmeer door meer
nadruk te leggen op sociaalvaardige thuishulpen. Volgens de nog jonge thuiszorgorganisatie – onderdeel
van het Facilicom concern uit Schiedam – is thuishulp méér dan alleen
schoonmaken. Uit recent onderzoek
is gebleken dat hulpbehoevenden
een gezellig gesprek, een luisterend
oor en een flexibele instelling minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker vinden. Volgens Axxicom is er
in de gemeente Aalsmeer zeker nog
ruimte voor nieuwe aanbieders van
thuiszorg. Maar dan moeten die zich
wel onderscheiden van de bestaande aanbieders. De onderneming
denkt dat te kunnen doen door
meer nadruk te leggen op de sociale vaardigheden van thuishulpen.
Basis voor die gedachte is een onderzoek dat Axxicom liet uitvoeren
onder ouderen en hulpbehoevenden. Daaruit kwam naar voren dat
schoonmaken weliswaar wordt gezien als de primaire taak van een
thuishulp, maar dat het zeker niet
alleen om schoonmaken gaat.
Patrick van Meeuwen, Business Unit
manager van Axxicom Thuishulp:
“We hebben geleerd dat schoonmaken ook een klantgericht aspect
heeft. Een thuishulp moet flexibel
zijn en even een handje kunnen en
willen helpen als de klant zelf iets
niet meer kan. Ook het sociale aspect blijkt van groot belang. Een gezellig gesprek, een luisterend oor en
empathisch vermogen, het hoort er
allemaal bij.”
Volgens Axxicom kan een groot deel

van de hulpbehoevenden niet (vast)
rekenen op bijstand door familie en/
of mantelzorgers. Daarom wordt het
met name voor klanten van zeventig jaar en ouder steeds belangrijker dat de thuishulp ook kan fungeren als aanspreekpunt voor organisaties. Een proactieve houding van
de thuishulp is dus van belang. Zo
letten Axxicom thuishulpen met dit
warme weer ook extra goed op of de
ouderen wel voldoende water drinken. Van Meeuwen: “Daarin zit veel
meerwaarde voor mensen, net als in
de bereidheid om bij te springen als
er even een boodschapje gedaan
moet worden.” Om de juiste thuishulpen binnen te halen voert Axxicom een helder aannamebeleid en
werft de organisatie bewust een bepaald type medewerkers. “De ideale thuishulp is goed in de schoonmaak, zelfstandig en initiatiefrijk, en
gezellig en attent in de omgang met
de klant”, aldus van Meeuwen. Axxicom is naast de gemeente Aalsmeer
actief in nog 110 andere gemeenten
in Nederland, waaronder Uithoorn,
De Ronde Venen en Alphen aan den
Rijn. Raadpleeg voor meer informatie de website www.axxicomthuishulp.nl.

Fietspad Takkade
even afgesloten

Aalsmeer - In verband met reparaties aan het hekwerk langs het fietspad van de Mr. Jac. Takkade is het
pad niet toegankelijk van maandag
2 tot en met woensdag 4 augustus.
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Tropical Night Aalsmeer...

... een feestje!
Aalsmeer - Het zou zowel zaterdag als
zondag minder mooi weer worden, maar
de weergoden waren Aalsmeer goed gezind en boden zaterdag een zomerse dag
aan met zelfs een droge, redelijk warme
avond.
Prima weer voor de tropical night in het
centrum. En dat vonden waarschijnlijk
heel veel mensen, want het was super
druk. Ook van de after party’s, die aangeboden werden, is flink gebruik gemaakt.
Tot in de late uurtjes is gefeest.
Op het zandstrand van café de Praam kon
gedanst worden op tropische klanken van
de dj’s Martijn en Marco. Luid applaus was
er na de dansshow van meiden van Eristoff. Natuurlijk stonden cocktails klaar en
werden de bezoekers getrakteerd op zomerse cadeautjes en tropische hapjes.
In de Marktstraat, bij De Oude Veiling en
Blitzz, was er live muziek en gezien de vele aanwezigen hier werd dit op prijs gesteld. ‘Harvey and Friends’ brachten zo-

merse en Caribische liedjes ten gehore, zowel onbekend
als bekend werk. Het publiek zong en
danste mee en genoot zichtbaar van deze zevenmansformatie. Ook café Joppe
mocht vele bezoekers verwelkomen. Dj’s
verzorgden hier de muziek, dat overigens
qua volume wel een ‘tandje’ minder had
gekund. Het leek het publiek niet te hinderen om gezellig mee te deinen en te genieten van een hapje en een drankje.
Voor ‘t Holland Huys was eveneens een
zandstrand gemaakt. Met een sfeervol
verlichte tent en een dj werden bezoekers
uitgenodigd te dansen en te genieten van
deze tropical party. Te vroeg, vonden velen, was het één uur en ging buiten de
muziek uit. Maar gelukkig kon overal binnen de tropical night verder gevierd worden. Ook dit tweede festival is, na bandjesavond, prima verlopen.
Er moesten na afloop weliswaar heel veel
bekertjes opgeruimd worden, maar ongeregeldheden zijn niet voorgevallen. Ook
zijn geen (grote) vernielingen gepleegd.
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Watertoren:
Trots van
Aalsmeer!

Navigatiesysteem voor
Esther van Mazda Donker
Aalsmeer - De zomerbraderie in
Kudelstaart was heel succesvol voor
Mazda Donker. Het was druk bij de
stand waar de nieuwste modellen
van Mazda de aandacht trokken van
het vele publiek.
Alle bezoekers konden meedoen
aan een prijsvraag om zo een prijs te
winnen die dealer Piet Donker beschikbaar stelde. Onder andere een
navigatiesysteem, diverse weekendjes weg en luxe proefritten in een
Mazda 2, 3 of 5 waren beschikbaar.
Er is massaal meegedaan aan de
prijsvraag.
De winnaars hebben thuis bericht
gekregen en zijn uitgenodigd in de

showroom van Mazda Donker in de
Visserstraat 36. En natuurlijk is de
winnaar van de hoofdprijs extra in
het zonnetje gezet.
Esther de Graaf is de blije winnares van het navigatiesysteem. Met
haar twee kinderen kwam de gelukkige winnares haar prijs in ontvangst nemen (zie foto). Niets gewonnen? “Niet getreurd”, zegt Dirk
van der Bent, verkoper bij Mazda
Donker. Hij nodigt belangstellenden
uit om naar de showroom te komen
en in te stappen in een Mazda voor
een leuke, wel iets kortere, proefrit.
Voor meer informatie: www.mazdadonker.nl of bel 0297-324247.

Twingo en Clio Gordini in
startblokken bij Renault
Aalsmeer - De nieuwe Gordini-uitvoeringen van de Renault Twingo
RS en Clio RS zijn per 1 augustus te
bestellen. Voor de Twingo RS Gordini geldt een prijs van 18.490 euro,
de Clio RS Gordini kost 27.990 euro.
Gordini is een naam die onlosmakelijk is verbonden met Renault: Amédée Gordini (23 juni 1899 – 25 mei
1979) ontwikkelde potente varianten van klassiekers als de Dauphine,
de Renault 8 en de Renault 12. Deze Gordini-versies, en dan met name de R8, maken tot op de dag van
vandaag nog steeds indruk. Net als
toen is de naam Gordini alleen voorbehouden aan de sterkste en best
rijdende Renaults: de Twingo RS en
de Clio RS, beide onder handen genomen door Renault Sport.
Details in blauw en wit
De Twingo RS Gordini (18.490 euro)
is aan de buitenzijde te herkennen
aan de vele witte details, zoals de
buitenspiegelkappen, de omlijsting
van de mistlampen, de achterspoiler
en de klassieke dubbele witte Gordini-strepen van voor tot achter. Er
is keus uit twee carrosseriekleuren:
Noir Nacré en Bleu Malte. Deze laatste is op geen enkele andere Twingo

Eerbetoon
Ook de Clio RS Gordini (27.990 euro) betoont eer aan zijn naamgever
met een keur aan visuele details in
blauw en wit, zowel vanbinnen als
vanbuiten.
De Clio is leverbaar met keus uit
de carrosseriekleuren Noir Profond, Blanc Givre Nacré en de exclusieve kleur Bleu Malte. Voor extra uitrusting is ook gezorgd voor de
Gordini-uitvoering ten opzichte van
de RS, zoals donkergetinte achterste zijruiten, een Renault Handsfree
Card, met leder beklede kuipstoelen en een achterspoiler. De Twingo RS Gordini en de Clio RS Gordini zijn per 1 augustus te bestellen bij
de Renault dealer.

dernemers is de Horti Fair hét platform voor de introductie van nieuwe producten en diensten, uitwisseling van kennis en concreet zaken
doen. Horti Fair is ingedeeld in de
segmenten Horti Tech en Horti Grow
& Trade en verwelkomt vakbezoekers van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 oktober van 10.00 tot 19.00
uur. Green Park Aalsmeer heeft een
stand in hal 3.

Nietenpotwinnaars genieten
van goeie vangst!
Aalsmeer - De gelukkigen deze maand die de Nietenpot hebben
gewonnen zijn de heer en mevrouw
Klink! Zij waren zeer verrast en blij
met het heuglijke nieuws dat zij de
winnaars zijn van de Nietenpot deze
maand! Iedere maand kan iemand
de Nietenpot winnen bij Ridder &
Co. De Nietenpot? Wat is dat nu?
De Nietenpot is een pot waar alle
Staatsloten in gaan waar geen prijs
op is gevallen, het nietje dus. Normaal is het nietje niets meer waard,
maar zo niet bij Ridder & Co die iedere maand een ‘nieter’ in het zonnetje zet, zodat ‘niet’ wordt omgezet in ge-niet-en. Want het gaat
toch vooral om genieten in het le-

elk laatste weekend van de maand.
Verder opent de Watertoren de deuren op de nationale monumentendag, maar ook tijdens de atelierroute en tijdens de feestweek van
Aalsmeer. Vele Aalsmeerders en Kudelstaarters hebben de gang naar
boven al gemaakt. Telkens hoor je
weer: “Tjee, ik rij hier al vijftig jaar
langs en nu pas ben ik hier binnen.”
Of: “In mijn jeugd woonde ik hier tegenover, en nu kijk ik op de Hornmeer vanaf vijftig meter hoogte!”
Ook toeristen vinden de toren interessant. En emigranten die eens
in de zoveel tijd hun geboorteplaats
weer aan doen. Het is een geluk dat
deze trekpleister de tands des tijds
heeft doorstaan.
Dit weekend open
Tientallen watertorens in Nederland zijn jammerlijk gesneuveld.
Die van Aalsmeer is bespaard gebleven. En daar mag een dorp trots
op zijn! Aanstaand weekend, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus,
zijn bezoekers welkom in de watertoren. De trappen beklimmen kan
beide dagen tussen 12.00 en 17.00
uur. Wie meer informatie wil over de
watertoren kan kijken op de website
www.aalsmeer2000.nl.

ven, bij Ridder & Co, bij de Staatsloterij, maar ook bij de familie Klink.
Als er een grote prijs valt op dit lot,
hoe gaat er dan genoten worden bij
de fam. Klink? Fam. Klink heeft al
een hele goede bestemming: Volgend jaar zijn zij 40 jaar getrouwd
en zouden dit leuk willen vieren met
kinderen en kleinkinderen, en een
leuk steuntje in de rug is daarbij van
harte welkom!! Fam. Klink gaat voor
het grote geld en heeft dus gekozen voor een heel Staatslot. Ridder & Co wenst hen veel geluk met
dit lot. Dat het maar op de goede
plek mag gaan vallen deze maand,
en wie weet komen de dromen van
fam. Klink dan uit!!

Weer trappen watertoren beklimmen!
Dit weekend, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus, is de watertoren aan de
Kudelstaartseweg weer open voor bezoekers. Van 13.00 tot 17.00 uur staan de
deuren open. En er is weer de mogelijkheid om de toren te beklimmen, het
broeden van de slechtvalken is voorbij. Het paar heeft hier nog wel hun domicilie, dus mogelijk zijn de vogels van dichtbij te bewonderen.

Broeden Slechtvalken mislukt,
mannetje mogelijk nog te jong

leverbaar. Aan de binnenzijde gaat
het Gordini-thema verder met diverse accenten in wit en blauw. Ten opzichte van de normale Twingo RS is
de Gordini ook nog eens uitgerust
met lederen kuipstoelen, lichtmetalen 17-inch RS-wielen, een snelheidsregelaar c.q. snelheidsbegrenzer, elektronisch geregelde airconditioning, een audio connection box
en individueel verschuifbare en opklapbare stoelen achterin.

Green Park op Horti Fair
Aalsmeer - Green Park Aalsmeer
Gebiedsontwikkeling is in een stand
vertegenwoordigd op de Horti Fair
2010. De Horti Fair is de internationale vakbeurs voor de tuinbouw,
en vindt jaarlijks plaats in de RAI in
Amsterdam. Het is internationaal de
meest complete tuinbouwvakbeurs
en in Nederland het drukst bezochte tuinbouwevenement. Met een
sterke focus op producenten en on-

Aalsmeer - In deze maandelijkse
rubriek wordt informatie gegeven
over leuke activiteiten en evenementen die beleefd kunnen worden
in Aalsmeer. Rijksmonument de Watertoren van Aalsmeer bestaat sinds
1928. Hoewel al jaren niet meer ‘in
functie’ staat het bouwwerk nog fier
overeind, sterker nog: Een mooier
baken van Aalsmeer aan de Westeinderplassen is er niet. Aalsmeer
zonder watertoren zou er toch heel
anders uitzien. Het beeld van de toren is vele malen vereeuwigd, op foto en op doek.
Bovendien wordt de toren door bedrijven en instellingen gebruikt als
logo. In 1928 is de Watertoren gebouwd, naar ontwerp van ingenieur H(endrik) Sangster, die meerdere watertorens in Nederland heeft
ontworpen. Hij had een eigen signature dat erg gewaardeerd werd.
En het mag gezegd: De Watertoren
van Aalsmeer, Art Deco stijl, geldt
als één van de mooiste van ons land.
Sinds 2007 mag de stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 de Watertoren beheren. Zij draagt zorg voor
het buitenterrein rondom de Watertoren en ontvangt meerdere malen
per jaar een groot aantal belangstellenden tijdens de open dagen,

Het broeden van de Slechtvalken is definitief mislukt. De Slechtvalken waren
de afgelopen tijd steeds vaker en steeds langer buiten de kast te zien. Jongstleden dinsdag heeft Kees Eigenhuis ‘s avonds een uur lang onder aan de toren staan kijken naar het echtpaar. Het vrouwtje zat wel op de plank, maar had
geen drang om weer naar binnen te gaan. Woensdagavond is Kees naar boven gegaan, en heeft de kast opengemaakt. Er bleken nog maar twee eieren
aanwezig (en er zijn er toch echt drie geweest!). De resterende twee heeft hij
meegenomen. Kees: “We gaan kijken of we de eieren misschien kunnen laten onderzoeken. In vroeger tijden kwamen veel eieren niet uit vanwege gif.
In dit geval is waarschijnlijk de oorzaak dat het mannetje nog te jong en onervaren was om de eieren te bevruchten. Maar meten is weten. Al met al hebben we een spannend seizoen doorgemaakt. We hebben nu goede hoop op
het volgend broedseizoen, maar zijn eerst wel nieuwsgierig wat er zich komende winter zal gaan afspelen. Zeer waarschijnlijk komen er dan nog weer
de wintergast-Slechtvalken ten tonele en dat kan voor heftige schermutselingen gaan zorgen. Het zou mooi zijn als dat met een webcam te volgen zou
zijn. Moeten we ook nog aan werken. De valken hebben nog steeds de toren
als domicilie, dus mogelijk kunnen de bezoekers hen komend weekend van
dichtbij waarnemen.”

Deel 4 (slot): Het herstel

Historie van de Slechtvalk
Aalsmeer - In deel 3 was te lezen
hoe het gebruik van pesticiden er
de oorzaak van was dat roofvogels
snel in aantal achteruit gingen. In
de jaren zestig en zeventig bleek
dat de diverse insecticiden (vooral DDT) en andere bestrijdingsmiddelen, die vanaf de vijftiger jaren op
grote schaal in de landbouw werden gebruikt, vele roofvogelsoorten
tot de rand van uitsterven hadden
gebracht. Voor de Slechtvalk leek dit
in Europa de uiteindelijke nekslag
te worden, maar door het verbieden
van bepaalde pesticiden keerde het
tij en volgde er een langzaam herstel. De wettelijke bescherming en
het voorkomen van vergiftiging blijken voor de Slechtvalk niet voldoende voor een voorspoedig herstel in
Europa. Nog altijd staat de fragiele
Europese Slechtvalkpopulatie onder
grote druk door afschot van volwassen vogels en het roven van jongen
en eieren. Verschillende verenigingen in Midden-Europa zetten zich in
om door nestbewaking ertoe te ko-

men dat er meer jongen ook daadwerkelijk de kans krijgen uit te vliegen. Zo steeg bijvoorbeeld in de Vogezen het aantal uitvliegende jongen van nul in 1978-1979 tot meer
dan dertig in 1989-1990. Ook in ander geschikte broedgebieden zag
men dergelijke stijgingen. Hoewel meer dan de helft van de jonge Slechtvalken het eerst kalenderjaar niet haalt, neemt het aantal wel toe en moeten jonge valken
telkens verder weg om een territorium, een partner, en een geschikte
broedplaats te vinden. Aanvankelijk
neemt vooral het aantal overwinterende Slechtvalken in ons land weer
toe. Maar als ook steeds vaker overzomerende Slechtvalken worden
waargenomen, begint men te hopen op de terugkeer van de Slechtvalk als broedvogel. Deze niet-wegtrekkende vogels zijn over het algemeen jonge Slechtvalken die nog op
zoek zijn naar een partner en geschikt territorium. Wat voornamelijk
ontbreekt zijn op dat moment ge-

Marius Varekamp (links) en de nieuwe Horti Fair-voorzitter Ewald van Vliet.

“Van, voor en door de tuinbouw”

Ewald van Vliet nieuwe
voorzitter Horti Fair
Aalsmeer - Ewald van Vliet, burgemeester van de tuinbouwgemeente Lansingerland, is de opvolger
van Marius Varekamp als voorzitter van de International Horti Fair.
Gelijktijdig met Van Vliet zijn nog
vijf nieuwe bestuurders aangetreden en zetten drie bestuurders hun
taak voort. ,,Het vernieuwde bestuur
voldoet aan de wens om een com-

binatie te realiseren van ondernemerschap en organisatorische ervaring. Daarnaast is bij de heroriëntatie van de Horti Fair vastgesteld, dat de binding met de tuinbouw ook bestuurlijk moet worden
versterkt. Beide doelstellingen zijn
gerealiseerd”, aldus de scheidende
voorzitter Varekamp. De tuinbouwvakbeurs Horti Fair combineert het

schikte broedplaatsen.

Slechtvalkkasten
Oorspronkelijk is de Slechtvalk een
bewoner van tegen weer en wind
beschermde richels en nissen op
steile rotswanden. In ons overvolle land is de Slechtvalk in het begin
aangewezen op hoge kerktorens of
andere hoge gebouwen, maar daar
tot broeden komen wil niet goed
lukken. Tot begin jaren negentig
telt ons land dan ook maar 1 broedpaar. De Werkgroep Slechtvalk Nederland’ zorgde voor het ophangen van Slechtvalkkasten op daarvoor geschikte plaatsen. Vooral industriële sites worden door Slechtvalken goed bezocht. Hoge gebouwen, schouwen en koeltorens zijn
voor hen prachtige ‘rotswanden’
waar bovendien weinig verstoring
is. Geen verzamelaars van eieren of
jongen, geen afschot, geen bergbeklimmers en ook geen Oehoes (de
belangrijkste predator van broedende Slechtvalkwijfjes en hun jongen).
streven naar zakelijk succes voor
deelnemers en bezoekers met een
bovenliggend doel: de positionering en profilering van de economische en maatschappelijke betekenis van de (inter)nationale tuinbouw
voor Nederland. Tijdens de komende editie van de vakbeurs, 12 tot en
met 15 oktober in Amsterdam RAI,
worden de plannen bekendgemaakt
voor de Holland HortiWeek (werktitel), die met ingang van november 2011 gezamenlijk met de FloraHolland Trade Fair wordt georganiseerd. ,,Horti Fair is een voorstander
van bundeling van het beursaanbod
en tegen versnippering”, aldus Varekamp en zijn opvolger Van Vliet.
Brede vertegenwoordiging
In het nieuwe bestuur van de International Horti Fair zijn vanuit de
brancheorganisaties Avag, Federatie Agrotechniek, VPN en Plantum NL respectievelijk Harm Maters (voorzitter Avag), Cees Visser
(directeur Visser International Trade
& Engineering), Igo Janssen (algemeen directeur Horticoop) benoemd en wordt de vertegenwoordiger van Plantum NL in september bekendgemaakt. Vanuit de sector zijn verder toegetreden Frank
Hendriks (teelt, directeur HendriksAgro), Sander Kroll (handel, directeur Ki Plants) en Dick Oosthoek
(diensten, Rabobank Nederland),
die al deel uitmaakte van het bestuur. Vanwege de gewenste conti-

De Slechtvalkkasten werden voornamelijk op elektriciteitscentrales
geplaatst en in 1999 waren er van
de twaalf kasten zeven bezet.
Steeds beter
Daarna is het met de Slechtvalk in
Nederland steeds beter gegaan.
De in ons land uitgevlogen jongen
mengen zich regelmatig met jongen uit België en Duitsland, maar
zoeken over het algemeen een eigen territorium in Nederland of net
over de grens. Van minder dan tien
broedparen in 2000 steeg het aantal
jaarlijks gestaag naar vijfentwintig
in 2005. Daarna gaat het snel: Veertig broedparen in 2007 en minimaal
zestig in 2009. Kenners praten over
mogelijk meer dan honderd broedparen in 2010, maar dat zal nog
moeten blijken. De nauwkeurige cijfers worden doorgaans pas na twee
jaar bekend gemaakt.
Het mag duidelijk zijn dat de Slechtvalk terug is van weggeweest. Het
mooiste bewijs daarvan is het broedende paar op de watertoren van
Aalsmeer. Mochten er dit jaar nog
geen jongen uitvliegen, dan mag
er vanuit gegaan worden dat dit in
2011 zeker wel gebeurt!
Bron: Jenny de Laet (2001): Valken
rond de toren.
nuïteit blijven ook Bert Koeze (Royal Van Zanten) en Jacques Teelen (voormalig directeur FloraHolland) vooralsnog onafhankelijke leden van het bestuur. Met de benoeming van Ewald van Vliet, burgemeester van Lansingerland en onder meer bestuurslid van Greenport
Nederland, is het bestuur compleet.
In het kader van deze bestuurswisseling is afscheid genomen van Marius Varekamp en Herman de Boon,
nadat vorig jaar Jan Willem Wessel en Henk Peek al waren afgetreden omdat ook hun bestuurstermijn tot een einde kwam. Naast het
bestuur is een tentoonstellingscomité in het leven geroepen om de
Horti Fair vanuit de directe praktijk
te adviseren. Hierin hebben inmiddels zitting genomen Sjaak Bakker
(Javo), John van der Knaap (Priva),
Mariëlle van Buuren (BVB Substrates), Harry Kloppenburg (Fides), Leo
Swart (Modiform) en Frank Boers
(Boal Systemen),. Dit comité wordt
nog uitgebreid, zodat alle sectoren
van de (glas)tuinbouw in de Horti
Fair zowel bestuurlijk als praktisch
zijn vertegenwoordigd,,De Horti Fair
staat voor een hoogwaardige vakbeurs, sectorpromotie en internationaal tuinbouwplatform tegelijk. Met
de nieuwe besturingsorganisatie
kunnen we dat in belang van deelnemers, vakbezoekers en de hele
tuinbouwcluster verder ontwikkelen, nationaal en internationaal’’, aldus Ewald van Vliet tot slot.
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Ouderen vaker op internet,
maar nog voorzichtig

Nieuwe wachtruimtes voor
de Zuidtangenthaltes

Aalsmeer - De Stichting Internetreclame (STIR) publiceert regelmatig cijfers over het internetgebruik.
Zo blijkt dat in 2009 liefst 85 procent van de Nederlanders gemiddeld 8,5 uur per week op internet zit.
Dat cijfer groeit jaarlijks met circa 1
procent. Maar de groep 50 plussers
realiseert de grootste groei. Het internet gebruik steeg van 59 procent
in 2007 naar 63 procent in 2008 tot
72 procent in 2009. Een stijging van
4 procent per jaar. Uit reacties en
waarnemingen van ‘Voordeel voor
Ouderen’ blijkt echter dat 50 plussers veel meer uit de computer kunnen halen dan ze nu doen. Onbekendheid en aarzeling maakt ze
erg voorzichtig. ‘Voordeel voor Ouderen’ helpt met heldere en praktische informatie. Het wijst de weg
naar Computerhulp voor senioren.
Zowel in workshops, thuishulp, internetcursussen als met boeken die
met stap-voor-stap schermafbeeldingen laten zien hoe het werkt. Onderwerpen die aan de orde komen

Schiphol - Wachten op de Zuidtangent is binnenkort aangenamer. Op
het kerntraject van de Zuidtangent
worden nieuwe wachtruimtes geplaatst. De eerste wachtruimte op
de halte Schiphol Noord is inmiddels geplaatst en wordt eind juli in
gebruik genomen.
De nieuwe haltes biedt de reizigers
comfort en beschutting en past bij
het hoogwaardig karakter van de
Zuidtangent. De provincie plaatst de
nieuwe wachtruimtes op alle haltes
van het zogeheten kerntraject van
de Zuidtangent, deze loopt vanaf
de halte Europaweg in Haarlem tot
en met de halte Schiphol Noord. De
haltes in Nieuw-Vennep en de halte
Toolenburg Zuid (Hoofddorp) wor-

zijn: digitale fotografie, e-mail, spelletjes, beveiliging, tekstverwerken,
Windows, downloaden, internetbankieren, etc. En ‘Voordeel voor ouderen’ laat zien dat er veel gratis en
betrouwbare software te krijgen is
op het gebied van tekstverwerken,
virusscanners en onder andere fotobewerking. Men kan deze direct
downloaden en installeren.
Zodra men www.VoordeelVoorOuderen.nl opent wordt er gecontroleerd of er met een oude browserversie wordt gewerkt. Zo ja dan verschijnt een waarschuwingsvenster.
Men kan dan meteen de laatste update van Explorer, Firefox, Chrome
of Safari (Apple) downloaden. De
browser is nodig om internetpagina’s te bekijken. Oude versies kunnen problemen geven met als gevolg dat sommige pagina’s niet of
niet goed te zien zijn. Bovendien
kunnen oudere versies beveiligingsproblemen veroorzaken. Meer informatie en tips op: www.VoordeelVoorOuderen.nl.

Voorkom dierenleed tijdens
vakantie in het buitenland
Aalsmeer - Zwerfkatten in Griekenland, stierenvechten in Spanje
en dansende beren in India. Het dierenleed waarmee vakantiegangers
tijdens hun vakantie geconfronteerd worden, leidt ieder jaar weer
tot schokkende verhalen.
De Dierenbescherming geeft tips
voor een diervriendelijke vakantie
om zo het dierenleed terug te dringen. In veel Zuid-Europese landen
wordt u geconfronteerd met zwerfdieren. Voer deze dieren niet, omdat ze dan afhankelijk raken van de
mens. Neem de dieren ook niet mee
naar huis. Zo voorkomt u dat allerlei ziekten ons land binnenkomen.
Wilt u de zwerfdieren echt helpen,
neem dan contact op met de lokale
dierenbescherming of Stichting Buitenlandse Asielen www.stichtingbuitenlandseasielen.nl. Koop verder geen (producten van) exotische
dieren. Door een exotisch dier aan
te schaffen houdt u de wildvang en
handel in deze dieren in stand. Exotische dieren horen niet in Nederland, zeker niet als er zo veel dieren-

leed aan kleeft. Ook voor producten
als ivoor, koraal en bijvoorbeeld krokodillen- of slangenleren schoenen
zijn dieren onnodig gedood. Stierenvechten, dansende beren, rodeo’s en circussen met dieren zijn
schrijnende voorbeelden van evenementen waarin dieren worden mishandeld en uitgebuit voor het vermaak van toeristen. Boycot dit soort
evenementen. Hetzelfde geldt voor
het op de foto gaan met jonge beertjes, aapjes, slangen en andere exotische dieren.
Wilt u iets doen tegen dierenleed
dat u onderweg tegenkomt? Maak
dan foto’s of video-opnamen van
de gebeurtenissen en laat deze zien
aan de lokale politie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met
de plaatselijke dierenbescherming.
Niet alleen de dieren op uw vakantiebestemming verdienen aandacht,
maar natuurlijk ook uw eigen huisdieren. Kijk daarom voor nog meer
diervriendelijke vakantietips op:
www.dierenbescherming.nl/dierenvakantie.

foto: Dierenbescherming/Robin Utrecht

Nieuwe foto’s van Monic
Persoon in Boekhuis
Aalsmeer - Lezen kun je bijna
overal. Op de bank of in bed. In de
tuin. Op het strand. In de trein, op
de boot en zelfs op het toilet. Zo uiteenlopend als de plaatsen waar gelezen wordt, zijn de boeken die gelezen worden. Aalsmeer leest! is een
doorlopend project van Boekhuis
Aalsmeer in samenwerking met de
Aalsmeerse fotografe Monic Persoon. Elk kwartaal portretteert Monic vijf Aalsmeerders en Kudelstaarters met hun favoriete boek. Een
ode aan de lezende mens en ook
een klein beetje aan Aalsmeer. Van-

af heden zijn er in de boekwinkel in
de Zijdstraat 12 weer nieuwe foto’s
van Monic te zien. Op de grote portretten staan dit keer Charles en Yelissa Matla, Wilma van Drunen samen met Caroline en Martine Baarse van Aalsmeers Harmonie (foto), Janna van Zon, Eline van Erp en
Monic Persoon zelf. Iedereen is van
harte welkom om te komen kijken
welke boeken deze Aalsmeerders
graag lezen. Zo mogelijk worden de
betreffende boeken bij de foto’s gepresenteerd. Meer informatie: www.
boekhuisaalsmeer.nl.

Nieuwe directie ‘Cobra’
Amstelveen - Het stichtingsbestuur van het Cobra Museum heeft
zich in de afgelopen maanden beraden op de invulling van de directiefunctie, die sinds november vorig jaar ontstond door het overlijden van de voormalige directeur.
Het bestuur heeft een zeer uitvoerige interne en externe selectieprocedure uitgevoerd die heeft geleid
tot de aanstelling van een tweehoofdige directie. De beide directieleden zullen per 1 augustus 2010
de leiding van het Cobra Museum
op zich nemen. Kunsthistorica Katja Weitering is sinds december 2004
in dienst van het museum, laatstelijk als senior conservator; Els Ottenhof sinds april 1999 als hoofd algemene zaken en sinds 1 december
2008 als adjunct directeur. Beiden
hebben in het afgelopen jaar de directiefunctie ad interim waargenomen. Het bestuur van de museumstichting meent dat na de zorgvuldig gevoerde procedure met deze
interne benoemingen een goede invulling van de directietaken is gewaarborgd en daarmee een voort-

zetting van het museumbeleid zoals dat in de afgelopen jaren gestalte heeft gekregen. De keuze voor
de opsplitsing in twee gelijkwaardige directiefuncties benadrukt dat
het Cobra Museum aan de artistieke en de zakelijke afwegingen een
evenredig belang toekent bij het nastreven van haar primaire doelstelling. Het bestuur is bijzonder gelukkig met het feit dat na de selectie is
gebleken dat de kwaliteit van de interne kandidaten opwoog tegen die
van de externe sollicitaties en dientengevolge de beslissing de vacature met interne kandidaten te bezetten.
De beslissing over de benoemingen valt samen met de aankondiging van een grote Paul Klee tentoonstelling, die op drie internationale locaties in Europa in 2011/2012
zal plaatsvinden. De door de nieuwe directie samen met het Paul Klee
Zentrum in Bern en Museum Louisiana in Humlebaek geëntameerde
tentoonstelling heeft gisteren een
eerste donatie van 75.000 euro mogen ontvangen.

Bedrijf starten?

Regels en regelingen voor
zzp’ers op een rij

Christmas in July, gezellig
tennistoernooi in Kudel!
Kudelstaart - Het Open Toernooi
van tennisvereniging Kudelstaart is
in volle gang. Halverwege kan al gesproken worden van een groot succes. De toernooicommissie zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. De
deelnemers leveren spektakel op de
tennisbaan en de supporters stromen in groten getale toe. Het is even
wennen; Christmas in July. Kerst is
dit jaar het thema van het populaire
tennistoernooi in Kudelstaart. Stille
en heilige nachten zijn er echter nog
niet veel voorgekomen op het tenniscomplex aan de Bilderdammerweg, gezellige nachten des te meer.

Er zijn er nog een paar te gaan. Dus
wie de geur van dennennaalden wil
opsnuiven, wil genieten van maaltijden die niet onderdoen niet onder
voor een kerstdiner en leuke tennispartijen wil zien, is elke avond van
harte welkom en natuurlijk tijdens
de (halve)finaledagen, zaterdag en
zondag aanstaande. De zaterdagavond staat bekend vanwege het
gezellige feest. Ook dit jaar verzorgt
good old Kees Markman de muziek.
Ongetwijfeld heeft iets hij iets stevigers in zijn platenkoffer dan alleen
kerstliedjes dus put on your red
shoes and dance….!

den aangepast en voorzien van dezelfde nieuwe wachtruimte en ook
van een fietsenstalling. In totaal komen er 38 nieuwe wachtruimtes, die
voor het voorjaar van 2011in gebruik
worden genomen. Vorig jaar hebben
Gedeputeerde Staten van NoordHolland besloten de wachtruimtes
te vervangen, omdat ze niet bestand
bleken te zijn tegen de weersomstandigheden.
De nieuwe haltes passen door hun
herkenbare vormgeving bij het karakter van de Zuidtangent en bieden beschutting en comfort voor de
reiziger. Daarnaast is gekeken naar
veiligheid, duurzaamheid en mogelijkheden voor informatievoorzieningen.

Aalsmeer - Voor (toekomstige)
zzp’ers en freelancers is er nu een
speciaal overzicht op Antwoordvoorbedrijven.nl/zzp. Hier staan regels en fiscale en sociale regelingen
van de overheid die voor hen gelden
en een ‘stappenplan bedrijf starten’
wordt gegeven. Hiermee komt Antwoord voor bedrijven tegemoet aan
vragen die dagelijks binnenkomen
van zzp’ers. Populaire onderwerpen zijn de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en verschillende subsidies
zoals microfinanciering. Er komen
steeds meer zzp’ers op de arbeidsmarkt. Voor hen gelden grotendeels
dezelfde regels als voor ondernemers. Sommige regels gelden alleen
voor zzp’ers zoals de VAR. Het nieuwe overzicht geeft hierover helderheid. Startende ondernemers kunnen met het ‘Stappenplan bedrijf
starten’ meteen zien aan welke verplichtingen ze moeten voldoen. Ver-

der worden belangenorganisaties
voor zzp’ers opgesomd. Voor iedere (potentiële) zzp’er een aanrader
om geld en tijd te besparen. Antwoord voor bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers, om hen via verschillende kanalen snel en eenvoudig wegwijs te
maken door de vele informatie van
de overheid. De site biedt een volledig overzicht van wetswijzigingen,
wetten, regels, vergunningen, belastingen en subsidies voor ondernemers (per branche). Er zijn stappenplannen om een horecabedrijf
of kinderopvang te beginnen. Antwoord voor bedrijven heeft ook een
‘Meldpunt regelgeving’ voor onduidelijke of strijdige overheidsregels.
En een ‘Berichtenbox’ om online zaken te doen met de overheid. Voor
vragen en advies kunnen ondernemers terecht op het ondernemersforum ‘Higherlevel.nl’.

Uit de B&W-kamer

Eurich en Verburg ambtenaren
van burgerlijke stand
Aalsmeer - Uit het overleg van Burgemeester en Wethouders van 27
juli jl. kwam naar voren dat wethouders Ulla Eurich en Ad Verburg zijn
benoemd tot buitengwone ambtenaren van de burgerlijke stand. Dat
houdt in dat beiden huwelijken mogen voltrekken.
Grote zaken zijn er niet besloten;
ook op het gemeentehuis slaat de
zomertijd toe. Wel heeft het college een drietal gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen en een
aanvraag voor een reclamebord geweigerd. Het bord zou moeten komen te staan op de hoek van de
Bosrandweg en Takkade. Een reclame-uiting in een omgeving van veel
groen nabij het Schinkel- en Amsterdamse bos zien de collegeleden
als niet wenselijk.
De aangewezen parkeerplaatsen
voor minder valide autobestuurders
bevinden zich in de Joh. Frisostraat,

het Corellihof en Anjerhof. De besluiten hiertoe liggen voor zes weken ter inzage bij afdeling Publiekszaken.

Wandelen met
vrijwilligers
Aalsmeer - Tot eind oktober wandelen vrijwilligers van Vita elke
dinsdagmiddag met senioren die
soms een steuntje nodig hebben,
maar wel zelfstandig kunnen wandelen met of zonder rollator. Even
een frisse neus halen. Wie wil er
mee? De kosten bedragen 2,50 euro en dit bedrag is inclusief koffie of
thee. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Informatie en opgave bij Vita,
tel. 0297-344094.

Eind augustus op Raadhuisplein

RTV N-H live vanaf de
weekmarkt in Aalsmeer
Aalsmeer - Arjan Burggraaf en June Hoogcarspel van Radio NoordHolland presenteren sinds eind mei
hun programma’s live vanaf een
markt in Noord-Holland. Het is het
vijfde jaar dat June en Arjan hun
programma’s ‘De Ochtend op Radio Noord-Holland’ en ‘Verzoekplaten.nl’ live vanaf de Noordhollandse
markten presenteren. Daarin praten
ze met bezoekers en marktkooplui
en wordt er verslag gedaan van lokaal nieuws uit het dorp of over de
stad waar de markt plaatsvindt. Arjan: “Het is ontzettend leuk om lokale mensen te spreken en nieuwtjes
over de omgeving te horen. Zo kom
je van iedere plek waar wij langskomen interessante dingen te weten”. Ieder jaar trekken de marktuitzendingen een groot publiek. Ook
bij de tour van deze zomer worden
weer vele bezoekers verwacht. “Voor
veel vaste luisteraars is de Markttour echt een dagje uit. Het geeft
veel voldoening om te weten dat
de luisteraars zo betrokken zijn bij
onze programma’s,” zegt June. Het
marktpubliek kan rechtstreeks een
plaat aanvragen. Ook treden er ver-

schillende Noordhollandse artiesten
live op. Tijdens de Markttour wordt
het Marktspel gespeeld. Arjan: “Bij
het Marktspel worden drie koppels
met drie listige vragen op pad gestuurd. De antwoorden op de vragen zijn allemaal te achterhalen op
de markt zelf. Zo moeten de kandidaten bijvoorbeeld op zoek naar de
prijs van een pond noten, moeten ze
raden hoeveel appels er in een kilo
zitten en hoe duur is die ene oranje
hondenhalsband met roze spikkels.
Het koppel dat als eerste alle vragen
goed heeft, wint een RTV N-H boodschappentas vol met lekkere dingen
van de markt”. Nieuw dit jaar is dat
‘N-H Nieuws’ tussen 12.00 en 13.00
uur ook live vanaf de markt komt,
met reportages over de lokale problematiek en gasten aan tafel.
Het eerstvolgende marktbezoek van
Arjan en June is op dinsdag 31 augustus en wel in Aalsmeer. De twee
presentatoren zijn tussen 9.00 en
14.00 uur aanwezig op de markt op
het Raadhuisplein. Kom kijken, luisteren, vraag een plaat aan en/of doe
mee aan het marktspel.

Barometer voor KWF op 50.000 euro

Pre Ride komt er weer aan!
Aalsmeer - De achtste editie van
de Pre Ride komt er aan! De renners van de Pre Ride teams zijn al
druk aan het trainen om de vele kilometers van de Pre Ride goed voorbereid te kunnen rijden. Tevens is
de sponsorwerving al volop aan de
gang en is de Pre Ride barometer
de 50.000 euro grens gepasseerd.
Op de veilingen Plantion en FloraHolland worden ook de nodige acties gehouden, zoals benefietveilingen, shirtsponsoring, vrachtwagensponsoring, sponsordoeken en collecties. Dit jaar fietsen de Pre Riders naar Venlo (circa 300 kilometer) om het startpistool aan de organisatie van de Ride for the Roses te
overhandigen. De gehele opbrengst
van de tocht wordt na de Ride op
zondag 5 september overgedragen
aan de organisatie van de Ride for
the Roses en komt in zijn geheel ten
goede aan het KWF kankerbestrijding. De Nederlandse sierteeltsector ondersteunt de Ride for the Roses dit jaar voor de negende keer
met een Pre Ride. Wielrenners uit
de sierteeltsector rijden de Pre Ride traditioneel één dag voor de Ride for the Roses. Met deze sponsor-

tocht wordt geld ingezameld voor
het Koningin Wilheminafonds. Vanaf alle bloemenveilinglocaties in Nederland rijden op 4 september door
de sector gesponsorde wielrenners
naar FloraHolland Venlo. Venlo is op
5 september de startplaats van de
‘echte’ Ride for the Roses. De Ride
for the Roses werd in 1997 voor het
eerst verreden, op initiatief van Lance Armstrong. Deze wielrenner overwon kanker en wilde met de organisatie van deze fietstocht geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.
Zijn initiatief is vanaf 1998 jaarlijks
voortgezet in Nederland. Vorig jaar
bracht de sierteeltsector met de Pre
Ride ruim 209.500 euro bijeen. Dit
geld is besteed aan twee geadopteerde projecten, namelijk onderzoek naar vermoeidheid na kanker
en een veiliger manier van bestrijding van prostaatkanker. Het geld
dat tijdens de komende Ride wordt
opgehaald, wordt ingezet voor onderzoek naar de oorzaken en behandeling van dikke darmkanker.
Meer informatie over de Ride for
the Roses en KWF Kankerbestrijding is te vinden op www.ridefortheroses.nl.

31 jJuli/1 augustus

Watertoren gaat weer open!
Aalsmeer - Rijksmonument de watertoren opent op zaterdag 31 juli en
zondag 1 augustus de deuren. De
‘top’ van de toren mag weer worden
beklommen omdat het broedseizoen van de slechtvalk dan definitief
is geëindigd. Of het broeden op de

eieren ook jongen heeft opgeleverd
was bij het ter perse gaan van deze krant niet bekend. De watertoren
is in principe elk laatste weekend
van de maand open. Voor meer informatie kijkt u op: www.aalsmeerwatertoren.nl

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 29 juli 2010

Zwemvereniging Oceanus

P.V. De Telegraaf

Open water wedstrijd in
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Zondag 15 augustus
wordt de zesde open water wedstrijd in de Westeinderplassen georganiseerd door zwemvereniging
Oceanus. Net als bij de voorgaande edities doet ook dit jaar weer de
Nederlandse top van het open water zwemmen mee. Natuurlijk doen
ook zwemmers van zwemvereniging
Oceanus mee.
De triatlonafdeling van Oceanus
zwemt deze dag de clubkampioenschappen. De wedstrijd wordt gehouden op het geheel vernieuwde surfeiland Vrouwentroost, vlakbij de watertoren. De eerste wedstrijd start om 11.00 uur. Iedereen,

die zin heeft om een zomerduik te
nemen, kan zich inschrijven voor de
prestatietochten van respectievelijk
250 meter (start om 12.35 uur), 500
meter (start om 14.55 uur), en 1000
meter (start om 17.00 uur). Na afloop ligt er een fraaie herinnering
te wachten. Inschrijven kan op de
dag zelf, een uur voor aanvang van
de start. Hiervoor kan men zich aanmelden bij de inschrijftent die op
Vrouwentroost staat. De kosten van
de prestatietocht bedragen 3,50 euro. Naast deelnemers zijn kijkers uiteraard ook van harte welkom. Voor
meer informatie: openwater.zscoceanus.nl.

Winst voor ‘oude rakker’
vlucht Franse Blois

Twee jaar geleden speelde FIQAS Aalsmeer ook tegen een Franse ploeg:
Paris Handball Foto: Don Ran

Handbal

FIQAS Aalsmeer loot Franse ploeg
Aalsmeer - Voor het toernooi om
de Cup Winners Cup, waar de heren van FIQAS Aalsmeer als verliezend bekerfinalist komend seizoen
aan deel mogen nemen, is geloot.
De Aalsmeerders treffen in de eerste ronde van dit Europese toernooi,
waarin 32 teams uitkomen, het Franse Tremblay en France. Deze sterke ploeg werd vorig seizoen derde
in de Franse competitie en speelde
toen drie rondes in het Cup Winners
Cup toernooi. Daarin werd gewonnen van HV Lovcen Cetinje (Servië)

en HC Metalurg Skopje (Macedonië). In de kwartfinale verloren de
Fransen van Spaanse Granollers. De
wedstrijden staan gepland voor de
weekenden van 20/21 en 27/28 november en FIQAS Aalsmeer speelt
eerst uit. De gelijknamige plaats
Tremblay ligt iets boven Parijs.
Twee jaar geleden speelde FIQAS
Aalsmeer, eveneens in het Cup Winners Cup toernooi, ook al eens tegen
een Franse ploeg. De Aalsmeerders
werden toen uitgeschakeld door de
profs van Paris Handball.

Roy Klijn wint 55e editie
Tour De Kwakel
De Kwakel - De tieners hebben uiteindelijk de macht in Tour De Kwakel gegrepen. Roy Klijn sloeg in het
afgelopen spannende weekend de
aanval van Mathijs van Rijn af en
won daardoor definitief de gele trui
2010. Mathijs werd knap tweede en
Alfred v.d. Belt klom op naar de derde stek van het podium. Hij passeerde Joris Voorn die als ‘schrale’ troost
wel de rode trui veroverde.
Naast vreugde was er ook verdriet,
deelnemer Bert v.d. Haak kwam tijdens de tour te overlijden. Bert was
een enthousiaste liefhebber van het
tourspelletje, in zijn ziekbed reed hij
zijn laatste etappe. Bert laat een lege plek in het Tourhome achter.
Op de donderdagmiddag was het
gezellig druk in het Tourhome, de
rit naar de legendarische Tourmalet
was er te volgen. Om de spanning bij
de tourvoorspellers weg te nemen
werd er eerst een balletje geslagen
als voorbereiding op het open Kwakels golfkampioenschap. Bart de
Bruyn heeft waarschijnlijk dit toernooi gewonnen, caddy Alex vd Hulst
is immers nog naar het projectiel
op zoek. Vervolgens trok het gezelschap op naar de tv om de bergrit,
onder het genot van een consumptie en een hapje, in het Tourhome te
volgen. Er ontstonden twee kampen,
kamp Schleck en kamp Contador.
Deze renners gingen er ook samen
vandoor, geen verrassing voor de
ervaren voorspellers. Schleck wist
te winnen , waardoor in De Kwakel het kaf van het koren werd gescheiden. Of met hangende pootjes
droop men van erve Vlasman af of
er werden verschillende ererondjes
gereden.
De jeugd kwam boven drijven en
wist zich vervolgens te handhaven
in de top van het klassement. Peter Mayenburg kon zijn haren wel
uit zijn hoofd trekken omdat hij zijn
voorspelling gewijzigd had, van
krasse knar naar kale knar.
Bij de dames bleef het tot op het
laatst toe spannend, uiteindelijk won
Nicole v.d. Knaap de strijd van Willy Turk en Ria Verhoef. ‘Succes’ ook
voor de dames bij de strijd om de
rode lantaarn, Natasha v.d. Schaft
werd het lichtpuntje van deze tour,
zij het met een rode kleur. Bij de
ploegen waren de Killers niet meedogenloos genoeg. Zij visten net
achter het net, de Hengelsporters

trokken aan het langste eind met
hun grote fuiken. Deze winnende
ploeg stond onder leiding van kopman Harold v. Rijn met zijn knechten Wim Verlaan, Marty Pieterse,
Hans Hogerwerf en Petra v. Leeuwen. De Pietje Verhoef-prijs voor de
beste tijdrijder gaat naar Berry Verhoef, de neef van de legendarische
renner. Het eindklassement, dat tijdens de rustdag moest worden ingeleverd, werd door drie renners het
best benaderd. Arnoud v.d. Knaap,
Bertil Verhoef en Berry Groen keken
het best in de glazen bol. Opmerkelijk in de einduitslag was dat Bart de
Bruyn, Alex v.d. Hulst een punt voorbleef. Alex zal als caddy dus weer
een jaar de krat moeten trekken.
Op vrijdagavond 6 augustus zullen de prijzen in het Tourhome verdeeld gaan worden. Daarna gaan
de schuifdeuren waarschijnlijk voor
het laatst dicht. Een monument zal
verdwijnen, maar de Tour De Kwakel blijft bestaan. Op erve Vlasman
zal een nieuwe kiem gelegd worden voor een ander Tourhome, waar
weer nieuwe geschiedenis geschreven zal worden.
Gele trui:
1 Roy Klijn
2 Mathijs v Rijn
3 Alfred v.d. Belt
4 Joris Voorn
5 Peter Mayenburg
6 Harold v. Rijn
7 Ton Vlasman
8 Jacques v.d. Hulst
9 Ton Onderwater
10 Bertil Verhoef
11 Chris Verhoef
12 Berry Schalkwijk
13 Wim Verlaan
14 Johan v. Leeuwen
15 Jan Kas
16 Henk Raadschelders
17 Adrie Voorn Bal
18 Nicole v.d. Knaap
19 Rob v.d.Berg
20 Wim Holla
50 JP Verbruggen
100 Natasha vd Schaft
Rode trui:
1 Joris Voorn
2 Roy Klijn
3 Alfred v.d. Belt
Ploegen:
1 Hengelsport
2 De Kil
3 To & Jo
20 De Huifkar

144 pnt
141
139
135
133
132
131
130
130
129
129
129
129
128
128
128
127
127
127
127
119
77

Geslaagd open jeugdtoernooi
bij tennisvereniging All Out
Aalsmeer - In het Rabobank open
jeugdtoernooi van tennisvereniging
All Out, dat qua weer afgewisseld
werd van kletsnat tot bloedheet, waren soms prachtige wedstrijden te
zien van hoog niveau.
De start vond plaats op maandag
12 juli en vrijdag 16 juli was de laatste wedstrijddag. Het park was mooi
versierd in het thema ‘Holland’ om
de gezelligheid rond dit toernooi
nog eens extra te benadrukken. Op
vrijdag werden de finales in de verschillende categorieën gespeeld
en er was naderhand nog een loterij voor de aanwezige deelnemers
van het toernooi. Wat de organisatie in zo’n week altijd weer opvalt is
de enorme sportiviteit die de deelnemers aan de dag leggen. Geen
onvertogen woord is er gevallen.
Er hebben zich in totaal 154 deelnemers aangemeld waarvan er een
aantal uitgeloot moest worden in
verband met het tekort aan beschikbare banen. Er zijn afgelopen week
bijna 200 wedstrijden gespeeld hetgeen qua planning een behoorlijke
klus was. Maar dankzij trainer Peter van Bael is alles in goede ‘banen’ geleid.
Tijdens de finales zijn er veel spannende wedstrijden gespeeld, waarbij veelal een derde set nodig was
om de winnaar te bepalen. Zonder
de sponsors, vrijwilligers, trainer en
jeugdcommissie was het toernooi
in deze vorm absoluut niet moge-

lijk geweest. De eerste en tweede
plaatsen in de verschillende categorieën zijn gewonnen door:
Meisjes enkel t/m 10 jaar: 1. Sterre van Halm. 2. Devica Sewnath.
Meisjes enkel t/m 12 jaar: 1.
Mandy Veldt. 2. Noami Lievense.
Meisjes enkel t/m 14 jaar: 1. Irena van Meer. 2. Nina Meijer.
Meisjes enkel t/m 17 jaar: 1 Lisan
Wegstapel. 2. Raisa Nibbering.
Jongens enkel t/m 10 jaar: 1.
Martijn Kooijman. 2. Bjorn van Dommelen.
Jongens enkel t/m 12 jaar: 1 Rick
van de Waal. 2. Max Weber.
Jongens enkel t/m 14 jaar: 1. Sam
Koster. 2. Fabian van der Horst.
Jongens enkel t/m 17 jaar: 1.
Robin Staff. 2. Casper Borstlap.
Meisjes dubbel t/m 12: 1. Lara
van Burggen/Naomi Lievense. 2. Isa
Clasener/Sietske van Emmerik.
Meisjes dubbel t/m 14: 1. Bibi
Nouwen/ Lisan Wegstapel. 2. Dominique Brussel/ Lisanne Haak.
Jongens dubbel t/m 10: 1. Jord de
Koning/ Hassan Nawar. 2. Nick Gerrits/ Mike van den Heuvel.
Jongens dubbel t/m 12: 1. Robin
Buren/ Sander Crol. 2. Lars Noordam/ Josse Broekkamp.
Jongens dubbel t/m 14: 1. Marcel
van de Lagemaat/Menno Plessius.
2. Paul Schmidt/ Max Weber.
Jongens dubbel t/m 17: 1. Justin
Groenen/ Jesper Hottentot. 2. Casper Borstlap/ Robin Staff.

34 pnt
33
32

Aalsmeer - Op zaterdag 24 juli
werden er weer twee duivenvluchten gehouden. Een voor de jonge
en een voor de oude duiven. Met de
jonge garde werd vanuit Strombeek
gevlogen. De 740 duiven kregen om
8.00 uur bij een kalme noordwesten wind de vrijheid. Op een afstand
van 151 kilometer werd door Dirk
Baars de snelste duif geklokt. Dat
gebeurt niet elke week, dus werden
de bloemen vol trots in ontvangst
genomen. De uitslag: 1. D. Baars. 2.
C. v. Vliet. 3. Comb. Wiersma en Zn.
4. J. v. Duren. 5. G. v.d. Bergen. 6. J.
en P. Spook. 8. Comb. v. Leeuwen/v.
Grieken. 9. A. v.d. Wie. 10. Comb. v.
Ackooy. 11. Th. v.d. Wie. 12. J. Kluinhaar en dr. 13. J. Vijfhuizen. 14. M.
de Block. 15. H. Spaargaren. 16. P.
v.d. Meyden. 17. S. Vonk. 18. J. Neyenhuis.
De vlucht voor de oude duiven werd
gelost in het Franse Blois. De 118
ingekorfde duiven van P.V. De Te-

legraaf mochten om 7.00 uur aan
hun thuisreis beginnen. Het werd
een pittige maar eerlijke vlucht. Op
een afstand van 576 kilometer viel
de snelste duif bij Cees van Vliet. De
oude rakker (de duif en niet de melker) wist in ruim 8 uur zijn hok weer
te bereiken. Het beestje legde het
traject af met een gemiddelde snelheid van ruim 70 kilometer per uur.
De Comb. v. Ackooy is 1ste kampioen dagfond geworden. Hulde!
De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Ackooy. 3.
Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4. J.
en P. Spook. 5. J. v. Dijk. 6. P. v.d.
Meyden. 7. J. Vijfhuizen. 8. A. Kok. 9.
J. v. Duren. 10. G. v.d. Bergen.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 10.740 pnt
2. A.A. Sloopwerken
9843 pnt
3. Oerlemans Confectie
9522 pnt
4. Bosman Kassenbouw 9349 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
8929 pnt

12-Uurs koppeltoernooi
Midgetgolfclub Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd op de Aalsmeerse Midgetgolfbaan voor de 10 keer het 12-uurs
koppeltoernooi gespeeld.
Totaal 30 personen, uit alle delen van het land, hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. Ook
het winnende koppel van vorig jaar
Monique Bonhof en Remon Verveer
waren weer van de partij om hun titel te verdedigen.
Bij aanvang van de wedstrijd begon
het te regenen en werd er direct gestopt. Na een halfuurtje werd het
droog en was het prima midgetgolfweer gedurende de rest van de dag.
Bonhof/Verveer gingen de 1e ronde
uitstekend van start met samen 59
holeslagen, Craane/Berentsen en
Zuyderhoudt/Craane volgden met
62 holeslagen. Deze 3 koppels stonden na 3 ronden nog steeds dicht bij
elkaar resp. 181 hls., 182 hls. en 186
hls. Maar de koppels Slink/Bonhof
en Slomp/Plugge zaten hun dicht
op de hielen met 186 en 189 hls.
Na de 4e ronde was het voor Zuyderhoudt/Craane gedaan met een ronde van 68 hls. en het koppel Slomp/
Plugge rukte op met een heel mooie
ronde van 55 hls. Om in de prijzen te
vallen moet een koppel om en nabij de 60 hls. slaan. Dus met 55 hls.
deel je een rake klap uit.
Na ronde 5 en 6 was het koppel
Slink/Bonhof met rondjes 58 en 59
opgerukt naar de 2e plaats net achter Craane/Berentsen met 2 holeslagen. Verveer/Bonhof hadden een
slechte 6e ronde met 67 hls. zij zakte
naar de 4e plaats net achter Slomp/
Plugge. Tussen de 4 koppels zaten
maar 5 hls. verschil dus er was nog
van alles mogelijk. In de 6e ronde
werd ook nog een persoonlijk record verbetert door Ria Blokzijl.
Eerst werd een heerlijk chinees buf-

fet verorbert want na 6 ronde krijgen de meeste golfers flinke trek.
Maar na het eten is het moeilijk om
de concentratie weer op te pakken.
Het is dan ook weer afgekoeld op
de baan en dat is meest even weer
aanpassen met de ballenkeuze. Deze laatste 2 ronden worden altijd op
sterkte gespeeld. De 2 koppels met
de hoogste score beginnen en zo
verder.
Het koppel Slomp/Plugge hadden
de meeste last van de temperatuur
met rondjes 66 en 61 moesten zij
genoegen nemen met de 4e plts.
Voor het koppel Craane/Berentsen
waren de laatste 2 ronde ook de
hoogste van deze dag voor hun 63
en 65, een 3e plaats. Het koppel Verveer/Bonhof lieten de laatste rondes
zien dat er nog rekening met hun
moest worden gehouden. Met rondjes 60, 62 klommen zij weer naar de
2e plaats. De diesels Slink/Bonhof
kwam langzaam op gang deze dag
maar met hun laatste rondjes van 58
en 61 pakten zij de titel van het 10e
12-uurs koppeltoernooi.
Uitslagen: 1. Henk Slink/Marrie
Bonhof 482 hls. 2. Remon Verveer/
Monique Bonhof 488 hls. 3. Ramon
Craane/ Gerco Berentsen 489 hls. 4.
Marco Slomp/ Rob Plugge 491 hls.
5. Tom Pardaans/ Peter Bonhof 513
hls. 6. Huib Plugge/ Dingina Dissel
514 hls. 7. Jaap Zuyderhoudt/Jeffrey Craane 518 hls. 8. Henk Buskermolen/ Jaap van Heteren 527 hls.
9. Mariusz Ciecielsky/ Rick Peters
527 hls. 10. Hans Broodbakker/ Herman Kas 545 hls. 11. Gerrit Splinter/
Hans Reijerkerk 549 hls. 12. Arie v.d.
Kooy/ Barry Slingerland 562 hls. 13.
Bert Coert/ Marijke Coert 563 hls.
14. Frans van Erve/ Kim van Doorn
619 hls. 15. Ria Blokzijl/ Joke van
Heteren 682 hls.

Succesvol EK atletiek voor
master Wim Metselaar

416 pnt
415
415
377

Op de foto de winnaars van de rode en gele trui: Joris Voorn en Roy Klijn.

Foto: Don Ran
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Sharelle Maarse naar WK Youth
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer selectie-speelster Sharelle Maarse (17
jaar) is geselecteerd voor het nationale Youth team (speelsters onder 18 jaar) dat van 2 tot en met 12
augustus het WK gaat spelen in de
Dominicaanse Republiek. De ploeg
vertrekt op 30 juli en speelt op 2 augustus de eerste wedstrijd. Neder-

land is ingedeeld in poule A met
Denemarken, Angola, Argentinië en
Duitsland en moet bij de eerste twee
in de poule eindigen om de kwartfinale te halen. FIQAS Aalsmeer is er
erg trots op dat één van haar speelsters aan een zo belangrijk internationaal evenement mag deelnemen
en wenst Sharelle veel succes!

Aalsmeer - Wim Metselaar van Atletiekvereniging Aalsmeer heeft van
15 tot en met 24 juli deelgenomen
aan het EK atletiek voor masters in
het Hongaarse Nyiregyhaza. Wim
loopt in de leeftijdsklasse mannen
van 65 jaar.
Wim nam deel aan twee onderdelen en behaalde telkens de finale. Op de 400 meter werd hij op 19
juli derde in zijn serie met een tijd
van 69.55 seconden en kwalificeerde zich daarmee voor de finale. Later die dag liep Wim iets sneller in
de finale en uiteindelijk werd hij zevende met een tijd van 69.10 seconden. Op 22 juli stond de 800 meter
op het programma. Door middel van
een tweede plaats in zijn serie en
een tijd van 2.44.31 minuten wist
Wim zich ook te kwalificeren voor
de finale van de 800 meter op 23 juli.
Ondanks de hitte in Hongarije verbeterde Wim zijn tijd uit de serie tot
2.39.74 minuten en werd daarmee
achtste van Europa.

