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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

 
Bij aanschaf van een 

NEFIT Topline
Compact HRC 30 
een Moduline 300 gRATIs!!!

Neem contact met ons op
 voor informatie of een 
vrijblijvende offerte.

WEgENs sUCCEs VERLENgD
TOT 1 AUgUsTUs 

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

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

Verleng het plezier

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Harry Potter echt de laatste film!
Om Harry niet te vergeten:

Beker met oor 
met Hary Potter afbeelding

actieprijs van 12,95 voor 3,95

1911 - 2011
100-jarig bestaan

“Zo dicht mogelijk langs trottoir rijden”

College ziet geen aanleiding 
Van Cleeffkade aan te passen
Aalsmeer - De oproep van onder-
nemers en bewoners in het centrum 
dat de nieuwe Van Cleeffkade (te) 
smal wordt, is opgepakt door enke-
le fracties. Echter, het college van 
burgemeester en wethouders is niet 
voornemens actie te gaan onder-
nemen. Volgens de bestuurders is 
juist gekozen voor minimale breed-
tes in verband met het aanbrengen 
van vrijliggende fietspaden en voet-
paden. De rijbaan krijgt zowel in de 
30 kilometer zone als het gedeel-
te waar 50 kilometer gereden mag 
worden een breedte van 5,60 me-
ter. “Met deze breedte is het moge-
lijk dat twee vrachtwagens of bus-
sen elkaar, met gepaste snelheid, 
passeren”, aldus het college in een 
antwoord. 
“De breedte van een vrachtwa-
gen en bus is maximaal 2,50 meter 
en 2,80 meter inclusief de spiegels. 
Als zij zo dicht als mogelijk langs de 

trottoirbanden rijden om elkaar te 
passeren hebben zij beide 2,65 tot 
2,70 meter breedte nodig, dus 5,30 
tot 5,40 meter van het wegdek. Dit 
houdt in dat zij circa 25 centime-
ter vrije ruimte hebben om elkaar te 
passeren op het breedste punt van 
de wagens. Wij achten deze vrije 
ruimte voldoende. Bijkomend (ge-
wenst) voordeel is dat groot verkeer 
elkaar niet met de maximaal toege-
stane snelheid kan passeren, maar 
met een lagere snelheid. Dit komt 
de verkeersveiligheid ten goede.” De 
bestuurders laten verder weten dat 
het ontwerp ter controle aan Con-
nexxion is gestuurd en dat de bus-
onderneming akkoord is gegaan 
met het ontwerp en de bijbehoren-
de breedtes. 
De ondernemers en bewoners zien 
het antwoord beslist niet als een 
geruststelling. Sterker nog, het ant-
woord bevestigt dat het allemaal 

heel krap wordt. Er gaat verder met 
de bestuurders gecorrespondeerd 
worden, ondanks dat het college in 
hetzelfde antwoord laat weten geen 
aanleiding te hebben om de weg 
aan te passen. Want, zo stellen de 
ondernemers en bewoners, nu kun-
nen nog aanpassingen verricht wor-
den. 
Alleen al met het minder breed ma-
ken van de ruime trottoirbanden 
tussen de weg en de vrijliggende 
fiets- en voetpaden wordt zeker 20 
tot 30 centimeter gewonnen en dit is 
niet zo’n hele kostbare aanpassing. 
Meer gelden zijn nodig als geko-
zen wordt de (te) brede trottoirs aan 
beide zijden met de helft in te kor-
ten. “In Aalsmeer telt niet alleen ie-
dere euro, maar nu ook iedere cen-
timeter”, aldus de actievoerders die 
vooralsnog blijven proberen de be-
stuurders en uitvoerders op ‘brede-
re’ gedachten te brengen!

Bewoners in slaap overvallen
Zes aanhoudingen na 
gewelddadige overval
Aalsmeer - De politie heeft zes 
personen aangehouden voor een 
gewelddadige woningoverval in 
Aalsmeer. Vijf verdachten zitten nog 
vast. De zesde persoon, een 24-ja-
rige verdachte uit Zoetermeer die 
werd verdacht van heling, is heen-
gezonden. De bewoners van een 
boerderij in Aalsmeer werden in de 
vroege ochtend van zaterdag 2 april 
2011 overvallen, terwijl het paar lag 
te slapen. De drie overvallers mis-
handelden de man zwaar en dreig-
den met een wapen. Tijdens de 
overval doorzochten de verdachten 
de woning en vertrokken met een 
kluis in de auto van de bewoonster. 
Het mannelijke slachtoffer werd 
zwaargewond naar een ziekenhuis 
overgebracht waar hij geruime tijd 
opgenomen is geweest.
Politieagenten van regio Haaglan-
den zagen in Den Haag op zater-
dag 7 mei 2011 de gestolen au-

to van het vrouwelijke slachtoffer 
voor een woning staan. De bestuur-
der van de auto werd die dag ver-
volgens aangehouden voor heling 
en overgedragen aan de politie Am-
sterdam-Amstelland. Deze verdach-
te is inmiddels heengezonden. De 
zaak kwam daarna in de televisie-
programma’s Opsporing Verzocht 
en Ter Plaatse, omdat er nog meer 
verdachten waren. Gedurende het 
recherche onderzoek werden in mei 
en juni meerdere verdachten aan-
gehouden, van wie er nog vijf ver-
dachten vastzitten. De drie perso-
nen die verdacht worden van dief-
stal met geweld in vereniging zijn 
22, 22 en 27 jaar oud en komen uit 
Den Haag. Een man en een vrouw 
die worden verdacht van medeple-
gen komen uit Aalsmeer en zijn 25 
en 26 jaar. Op 25 augustus 2011 
dient een pro forma zitting voor de 
rechtbank in Amsterdam.

Dode bij steekincident in 
Koolwitjestraat Oosteinde
Aalsmeer - Omstreeks half negen 
in de avond van maandag 25 juli is 
bij een steekincident in Nieuw Oos-
teinde een 53-jarige man omgeko-
men. De vermoedelijke dader is de 
47-jarige partner van de man. Zij 
is meegenomen naar het poltiebu-
reau. In diverse media is daags na 
de moord te lezen dat het gaat om 
zangeres Gerdie van T. Ze trad met 
onder andere ‘Als een vogel op een 
tak’ op in uitgaansgelegenheden in 
de buurt en nam deel aan de talen-
tenjacht ‘Holland’s Got Talent’. Haar 
motief is officieel niet bekend. Het 
paar zou - volgens buurtbewoners 
- ruzie hebben gehad. Enkele be-

woners uit de Koolwitjestraat, waar 
het tragisch voorval plaatsvond, re-
ageerden ontzet. Op Radio Noord-
Holland waren aangeslagen reac-
ties te horen als: “We hebben horen 
roepen uit de woning. Afschuwelijk.” 
Een ander vertelde: “In zo’n keuri-
ge wijk als deze, dat dit nu gebeurt... 
het is zó heftig!” 

Volgens persvoorlichter Ebe van der 
Land van de politie Amsterdam-
Amstelland is eerst nog door buurt-
bewoners getracht het slachtoffer te 
reanimeren. Ook de traumahelikop-
ter is ingeschakeld. Doch, alle hulp-
pogingen mochten niet meer baten.

Fleurige Familietuin de 
mooiste van deze week
Kudelstaart - Familie Straathof van 
de Herenweg 29a stuurt met trots 
hun tuin in voor de Tuinenwedstrijd 
2011. Het is een fleurige bloemen-
tuin, zoals ze zelf aangeven. “Die we 
met de hele familie bijhouden”, zo 
staat in de mail. Wat een saamho-
righeid! Het ziet er naar uit dat de 
verzorgde tuin en het terras hele-
maal rechts op de foto echt uitno-
digen tot lekker loom bijkomen van 
de dag. “De tuin is 5 jaar geleden 
aangelegd door ons en ieder jaar 
komen er nieuwe planten bij”, aldus 
de Kudelstaarters die aangeven ook 
een bijzonder rekwisiet uit de Twee-
de Wereldoorlog in de tuin te heb-
ben staan: Een oud onderstel van 

een bakfiets met ijzeren wielen. Wilt 
u ook een kijkje in uw tuin laten ge-
ven via de Nieuwe Meerbode en te-
gelijkertijd kans maken op een van 
de drie mooie prijzen? Stuur uw fo-
to in naar: 
redactieaalsmeer@meerbode.nl 
Afgeven of versturen per post 
kan ook: Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Vergeet niet uw naam, 
adres en telefoonnummer te ver-
melden. En vertel iets over uw tuin. 
Wie weet bent u de gelukkige win-
naar van 50, 100 of maar liefst 250 
euro (waardebonnen) die Tuincen-
trum Het Oosten beschikbaar stelt! 
De wedstrijd loopt tot en met eind 
augustus.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller 
en 18.30u. gez. dienst met CGK, ds. 
J.J.F. Krüger uit Zaandam.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. woord 
communieviering in zorgcentrum 
Aelsmeer met ds. A. Blonk. Zater-
dag om 17u. in Kloosterhof woord 
communievering met M. van Zoelen 
en 19u. in Karmelkerk karmelviering 
met pastor H. Post met samenzang. 
Zondag om 14.30u. in Karmelkerk 
Poolse dienst, vg. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. kerkdienst met pastor 
Jacob Spaans.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. ds. J. van 
Veen.

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

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

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

Zondag 31 juli
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. Tevens crèche, 
peuterdienst en metamorfose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Huisdienst 10u., zie website. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. K. 
Muller en 18.30u. gez. dienst met 
NGK in Lichtbaken, ds. J.J.F. Krüger.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met Ellen van Houten-Oranje. Extra 
collecte inloophuis Almere.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Geen dienst.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Po-
pering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot, 
Barneveld. Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. 
dienst, P.J. Verhage, Harderwijk.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag 10u. dienst, ds. W.G. 
Gerritsen uit Oud-Alblas en 18.30u. 
ds. J.H. Dekkers uit Wierden. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst met spreker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 

Waar is het baasje van de ongecas-
treerde cyperse kater op de foto?

Het dier loopt rond in de Jac. P. 
Thijsselaan. De kat heeft een witte 
snuit en bef. Ook heeft het dier wit-
te sokjes voor en witte poten achter. 

Wie de kat herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Die-
renbescherming Aalsmeer via 0297-
343618

Wie mist cyperse kater?
Piet wint bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt gekaart in het Dorps-
huis te Kudelstaart. Klaverjassen, jo-
keren en ook biljarten staan op het 
programma. Mensen die graag wil-
len rummikubben of hartenjagen zijn 
ook van harte welkom. Op donderdag 
21 juli werd het klaverjassen gewon-

nen door Piet van As met 5488 pun-
ten, gevolgd door Huub Bouwmeester 
met 5115 pnt. derde werd Riet Pothui-
zen met 5028 pnt vierde was Geertje 
Koopstra met 4991 punten. Het joke-
ren werd gewonnen door Bets Teunen 
met 82 punten tweede werd Henny de 
Wit met 112 pnt..

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdag 4 augustus 
vindt de maandelijkse middagtocht 
van de OVAK-Pedaalridders plaats. 
De tocht gaat over de nieuwe fiets-
brug richting Bovenkerk en daarna 
naar het Amsterdamse Bos. Vertrek 
vanaf de parkeerplaats van de Wa-
terlelie is om 13.30 uur. U kunt zich 
ook nog opgeven voor de dagtocht 
naar Haarzuilen op 30 augustus. 

Het aanmeldingsformulier hiervoor 
vindt u in de ‘Doorvaart’ van juli.

Fietsen met ouderenbonden
Aalsmeer - In je eentje werken aan 
je conditie is niet zo gezellig als sa-
men met andere mensen. Dus waar-
om niet gezellig meefietsen met de 
drie ouderenbonden? 
Zij fietsen altijd op de eerste dins-
dagmiddag van de maand een leuke 
route. De routes zijn tussen 25 en 30 

km met natuurlijk een koffie-stop. 
Vertrek altijd om 13.30 uur vanaf het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
De tocht is uitgezet door het nieu-
we commissielid van de PCOB, Jaap 
van Tol. De route loopt via Leimui-
den en Langeraar en de datum is 2 
augustus.

Zendeling bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Plaatsgenoot Arnoud 
van Dillewijn zet zich in voor de me-
demens in verre landen. Na een 
christelijke opleiding voor zendings-
werker heeft hij aan verschillende 
projecten in het buitenland meege-
werkt. Voor Jeugd met een Opdracht 
heeft hij bijvoorbeeld in Noorwegen 
gewerkt. Nu is hij weer in Nederland, 

maar zal weer worden uitgezonden. 
Binnenkort zal hij afreizen naar een 
nieuw project in Zuid-Afrika. Over 
zijn zendingsactiviteiten komt Arn-
oud vertellen bij Radio Aalsmeer op 
dinsdag 2 augustus, om 20.00 uur in 
het programma bij Henk Heil. Radio 
Aalsmeer is te bereiken op 105.9 in 
de ether en op 99.0 op de kabel.

Voor de kerst nog het 
EHBO diploma halen
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
ons allemaal overkomen, niet alleen 
bij de buren. Ook buitenshuis gaat 
er wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen in 
zo’n situatie?
Een nieuwe cursus EHBO start op 
8 september en wordt gegeven op 
donderdagavond.
De cursus bestaat uit 15 avonden. U 
wordt wegwijs gemaakt in het her-
kennen van letsels na een ongeval, 
maar ook de kenmerken van licha-
melijke aandoeningen, bijvoorbeeld 
hartfalen, beroerte, suikerziekte, 
worden u geleerd; en wat is dan de 
eerste hulp.

U krijgt een gedegen opleiding in-
clusief reanimatie en het bedienen 
van een Automatische Externe De-
fibrillator (AED). Er wordt gewerkt 
met een LOTUS (landelijke organi-
satie tot uitbeelding van slachtof-
fers). De cursus wordt in december 
afgesloten met een examen. U kunt 
dus voor de kerst het EHBO-diplo-
ma behalen. Als extra kan daarna 
een cursus eerste hulp bij kinderen 
gevolgd worden en een cursus wan-
delletsels.

Heeft dit uw belangstelling gewekt?
Ga dan naar de website www.ehbo-
aalsmeer.nl en download het in-
schrijfformulier of neem contact op 
met Tilly Bruinsma, tel. 06-49227905.

Kus en dank voor behulpzame agent
Aalsmeer - Maandagmiddag j.l. 
rond 15.00 uur deed ik mijn bood-
schappen in mijn auto op Drieko-
lommenplein, sloot de deur af en 
wilde mijn autosleutels in mijn jas-
zak stoppen. Maar ik stopte ze naast 
mijn zak en ja, hoor... ze vielen pre-
cies in een afvoerput (riool). Ik heb 
gelijk geprobeerd of ik het rooster 
eraf kon halen, dat kon, maar ik kon 
met geen mogelijkheid zo diep rei-
ken om de sleutels te zoeken.

Wat nu? 
Ik moest toch naar huis. Mijn man 
gebeld of hij met de reservesleutel 
kon komen en iets van een hark of 
zo, om de sleutels eruit te halen. Hij 
zou komen. Dus intussen mijn kar-
retje maar weggebracht naar de 
winkel en toen afwachten.

Een goede kennis kwam langs fiet-
sen en ze vroeg hoe het er mee 
ging? Ik het verhaal verteld en wij 
stonden nog even bij het putje te 
kijken toen er een politieauto aan 
kwam rijden. Het kennisje hield de 
politieauto aan en vertelde tegen de 
twee agenten dat ik mijn autosleu-
tels in het putje had laten vallen. 
“Dat is dom”, zei een van de agen-
ten. “Ja”, zeiden wij, “dat is zo, maar 
zouden jullie iets hebben waarmee 

we de sleutels kunnen pakken?” En 
ja, de auto werd aan de kant gezet 
en de twee agenten kwamen met 
een soort stok om te kijken hoe diep 
het putje was. Toch behoorlijk diep. 
De agent die gezegd had, dat het 
dom was, ging toch op de grond lig-
gen, en dook met zijn arm het stin-
kende rioolputje in. Ja, hij had de 
sleutels in zijn hand! Hij werd na-
tuurlijk heel hartelijk bedankt met 
de woorden: Je bent een schat en 
mijn kennisje gaf hem een zoen op 
zijn wang als dank.

Ja, en toen stond onze held met 
een vieze stinkende arm en een vuil 
overhemd. Mijn aanbod zijn over-
hemd te wassen wees hij van de 
hand. Het was toch tijdens zijn werk 
gebeurd, zoiets kan voorkomen.

Toen de politie wegreed, kwam mijn 
man om mij te helpen. Dat hoef-
de niet meer, dank zij mijn redder 
van de politie. De politie is je bes-
te vriend. Vanzelfsprekend kijk ik 
in het vervolg wel uit, of ik niet bij 
een putje parkeer! Nogmaals dank 
aan deze politieagent van wie ik de 
naam niet weet.

Garry Scholte, 
Mijnsherenweg 16, Kudelstaart.

ingezonden

Vermist:
- Baanvak: “Diesel “, een rood-witte kater met een licht-blauw 

bandje.
- Leeghwaterstraat: Cypers-grijze grote kater. Bij zijn kin wat lichter. 

“Piet” is zijn naam.
- Mijnsherenweg: “Beer”. Het is een cyperse kater van 1 jaar.
- Clantstraat: Zwart-witte poes. Rechter voorpoot wit doorlopend in 

een witte streep over de rug. Ze heet “Tina” en is 2 jaar oud. 
- Aalsmeerderweg: Grijs-cyperse kater. Zijn naam is “Scar”. Hij 

heeft een chip, is gecastreerd en 3 jaar oud.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Grijs met wit katertje. Hij heeft vier witte 

poten en een wit puntje aan de staart. Hij heet “Dietje”, is 10 jaar 
oud en is een beetje schuw.

Gevonden:
- Jac. P. Thyssenlaan: Ongecastreerde cyperse kater met witte snuit 

en bef. Witte sokjes voor en witte pootjes achter.     
- Dreef: Ragdoll, langharig, beige kat met donkere staart.
- Opheliaan: Lapjes poes met kittens.
- Aalsmeerderweg: Witte poes met blauwe ogen.
- Aalsmeerderweg: Zwart-witte kat met witte streep over de kop en 

zwarte vlekken op de rug.
- Kruising Legmeerdijk N201: Jong donker lapjes poes.

Goed tehuis gezocht:
- Dwergkonijntjes met staande oren zouden graag meer ruimte 

hebben, wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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

Wat is er mis met mijn rosé?
Beste inbrekers,

Ik begrijp best dat jullie je huis ge-
zellig willen opknappen. Het is na-
tuurlijk beter om daar spullen voor 
te kopen, maar...in dit geval hebben 
jullie de spullen in het holst van de 
nacht bij mij gehaald.
Een goede gereedschapskist is 
natuurlijk ontzettend handig. De 
stoomreiniger is ook een goed ap-
paraat bij zo’n klus. Een radio-
CD speler met lekkere jazzmuziek 

maakt het klussen een stuk leuker.
Een 10 liter tank met benzine is so-
wieso nooit weg. Een doosje pro-
secco, wat flessen champagne en 
witte wijn, maakt het klussen zo zo-
mers een stuk gezelliger.

Maar... wat was er mis met mijn ro-
sé?!
 
Bob van den Heuvel
Kudelstaartseweg 94
Kudelstaart

ingezonden

Aalsmeer - Op donderdag 21 juli genoten de kinderen in de Beethovenlaan 
van de enorme hoeveelheid neerslag. Omdat de straat halfvol stond, besloten 
de kinderen de wateroverlast maar als een glas halfvol te bezien en te genie-
ten van het gratis zwembad voor de deur. Ze hadden dikke pret!

Genieten van gratis zwembad!

Aalsmeer - De hevige regenval af-
gelopen donderdag 21 juli heeft tot 
grote wateroverlast in de Zijdstraat 
geleid. De riolering kon de heftige, 
elkaar snel opvolgende, buien niet 
snel genoeg verwerken. De hulp van 

de brandweer is ingeroepen om een 
ondergelopen horecagelegenheid 
leeg te pompen. 
Ook een winkel moest meerdere 
malen ‘bevrijd’ worden van een laag 
water.

Wateroverlast in Zijdstraat
Ook wateroverlast op het driekollomenplein
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Leerlingen Dirk Annokkeé met 
expositie in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Eens per jaar stelt de 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) het Oude Raadhuis beschik-
baar aan amateursschilders- beeld-
houwers- en/of fotografen.
Dit jaar is de keuze gevallen op de 
leerlingen van Dirk Annokkeé.
De initiatiefneemster is de in Aals-
meer wonende Carla Ratterman, zij 
volgt al jaren teken en schilderles-
sen bij de markante Annokkeé en is 
actief binnen de PR werkgroep van 
KCA. 
‘Het leek mij wel een goed idee om 
onze groep voor het voetlicht te 
brengen. Natuurlijk is iedereen heel 
gespannen. Wij zitten allemaal met 
de vraag: Is mijn werk wel goed ge-
noeg om het aan derden te tonen? 
Maar ach ik weet dat ook profes-
sionele kunstenaars die onzeker-
heid kennen. Dat hoort bij het ex-
poseren. Het blijft een uitdaging en 
het is goed die van tijd tot tijd aan te 
gaan. Tenslotte stimuleert dat toch 
ook weer’, aldus een actieve Carla. 
Hoewel de leermeester regelmatig 
werk van zijn leerlingen, (die varië-
ren in de leeftijd van dertig tot tach-
tig jaar) tentoonstelt in zijn atelier in 
Amstelveen, zorgt het exposeren in 
het Oude Raadhuis toch voor een 
extra dimensie. Men bevindt zich als 
het ware in het hol van de leeuw. 
Vanaf donderdag 4 augustus tot en 
met zondag 28 augustus kunnen 
bezoekers zich op de bekende tij-
den van het Oude Raadhuis; don-
derdag tot en met zondag van 14.00 
tot 17.00 uur, laven aan een keur van 
kunstwerken. Naast realistische stil-
levens zijn er ook kleurige abstracte 
werken te bewonderen en ontroe-
rende naïeve voorstellingen.

Iedereen kan leren tekenen
“Als iemand bij mij les wil komen 
nemen ga ik eerst kijken wat diege-
ne maakt.
Ik behandel iedereen individueel. Ik 
geloof niet in klassikaal les geven. 
Ieder verdient aandacht op eigen 
niveau. Maar niet voordat ik hen de 
basis van het tekenen heb verteld, 

laten voelen en zien. Iedere leerling 
krijgt bij de eerste lessen een pot-
lood een gum en een schetsboek. 
Meer niet.
Dan zet ik een stilleven op en leer 
de techniek van het tekenen. Scha-
duwlijnen, verhoudingen, diepte. 
Hieraan besteed ik een aantal les-
sen. Iedere week met een ander stil-
leven. Als ik zie dat mijn leerlingen 
dat in de vingers krijgen, dan kun-
nen zij verder met olieverf ,acryl, 
aquarel of pentekening. En als dat 
dan goed gaat, mogen zij vanuit de 
natuur iets maken. Zo bouw ik mijn 
cursus op, altijd vanuit de basis zo-
als ik het zelf ook heb geleerd op de 
Rietveld Academie. Het is de bedoe-
ling dat mijn leerlingen met veel ple-
zier naar mij toekomen. Als zij den-
ken ‘dit is te moeilijk voor mij’ geef ik 
ze zelfvertrouwen, ondersteun hen 
bij de lessen. Mensen die dachten 
niet te kunnen tekenen, exposeren 
nu in het Oude Raadhuis. Het komt 
steeds vaker voor dat de omgeving 
van mijn leerlingen zegt ‘Ik wist niet 
dat je dit kon’. Geweldig toch!”
Annokkeé: “Juist voor mannen na 
hun pensioen zijn de schilderles-
sen een geweldig uitdaging, het 
voegt echt iets toe aan het leven. 
Je kunt wel tachtig keer op vakan-
tie gaan vervolgens je auto honderd 
keer wassen of een tijd naar mooie 
vrouwen kijken maar dat gaat alle-
maal vervelen. Je wilt toch nog iets 
presteren.”
De bevlogen leermeester krijgt be-
hoorlijk wat bijval. Een van zijn leer-
lingen: 
“Ik ben zo langzamerhand op een 
leeftijd gekomen dat ik nu eindelijk 
iets doe wat ik al zo lang wilde.” En 
een ander vult aan: “Ik ben hier nu 
24 jaar en ik leer nog altijd bij.” 
Zondag 7 augustus rond vijf uur 
wordt de tentoonstelling officieel 
geopend.
Meer informatie over de lessen be-
kijk de website:
www.dirkannokkee.nl 

Janna van Zon

Iedereen spierpijn tijdens 
Bindingkamp Lahntal
Aalsmeer - Op zaterdag 23 juli ver-
trok om 5 uur ‘s ochtends het Bin-
dingkamp Lahntal naar Duitsland. 
Na vele plaspauzes kwam de groep 
aan op het kampterrein, waar de vo-
rige kinderen al stonden te wach-
ten op de bus voor de terugreis. 
De nieuwe lichting ging gelijk naar 
hun kamers toe om de bagage uit te 
pakken. “De kamers zagen er goed 
uit, alleen na een nacht slapen had 
iedereen spierpijn door het te har-
de matras en het vele lopen”, aldus 
Thessa en Lizzy, die bericht naar de 
Meerbode sturen. Ondanks tegen-
vallend weer zit de spirit er goed in: 

“De eerste paar dagen was het weer 
heel slecht. We hadden veel regen. 
Toen we naar een buitenzwembad 
wilden, kon dat niet door de regen 
en de kou en gingen we met de trein 
naar een mooi binnenbad. Maar op 
maandag werd het al beter en be-
gon de zon te schijnen. We hopen 
dat het voor de rest van de week 
mooi weer blijft en dat we nog een 
leuke kampweek zullen krijgen!”

Het Lahntal kamp komt terug op za-
terdag 30 juli om ongeveer 16.30 
uur op het plein bij Zwembad de 
Waterlelie.

Crown Theater Aalsmeer presenteert:

Toneel ‘De eenzaamheid 
van de priemgetallen’
Aalsmeer - Zaterdag 12 november 
presenteert Crown Theater Aals-
meer de toneelsvoorstelling ‘De 
eenzaamheid van de priemgetallen’.
Na ‘Knielen op een bed violen’ op-
nieuw een bewerking van een suc-
cesroman Met Lottie Hellingman, 
Marijn Klaver, Wolter Muller en 
Laurence Roothooft Je komt op een 
dag iemand tegen. Het klikt meteen. 
Maar ondanks ‘de klik’ komt er, te-
gen alle verwachtingen in, toch 
geen liefdesrelatie tot stand. Bij 
Mattia en Alice in ‘De eenzaam-
heid van de priemgetallen’ zijn het 
de pijnlijke littekens uit hun jeugd 
waardoor ze eenzaam, breekbaar 
en onbereikbaar zijn. De herken-
ning van elkaars eenzaamheid zorgt 
voor de meest wezenlijke menselij-
ke relatie denkbaar, een contact met 
een grootsheid aan intimiteit die 
het fysieke overstijgt. Een voorstel-
ling over haartjes die recht overeind 
gaan staan als je elkaar aanraakt. 

Jubileumshow Seth Gaaikema 
Zaterdag 19 november komt Seth 
Gaaikema zijn vijftigjarig theater-
jubileum met de nieuwe one-man-
show ‘Het mooiste komt nog’ vieren 
in Crown Theater Aalsmeer. Het la-
chen om de maatschappij en om je-
zelf wordt met de jaren steeds uit-
bundiger. Niet het aftellen is begon-
nen, maar het optellen van die heer-
lijke mogelijkheden, die je als rebel 
van 72 hebt! Met de jaren groeit de 
vrijheid. Seth zet z’n door de pers 
bejubelde nieuwe stijl door in ‘Het 
mooiste komt nog’. De regering zet 
ons in de kou, de maatschappij gilt 
om commentaar. Ieder is op zoek 

naar warmte, liefde en gezond ver-
stand. Ga naar Seth! 

Groot Niet Te Vermijden
Het Groot Niet Te Vermijden brengt 
vrijdag 25 november hun nieuwe 
show ‘Save the last Dance’ in Crown 
Theater Aalsmeer. Zeg, eh, waar 
wàs je nou gisteren? Ik? Ik was in 
het theater bij Het Groot Niet Te Ver-
mijden. 
Het Groot Niet Te Verwat? Het Groot 
Niet Te Vermijden. Nooit van ge-
hoord. Nou, ze bestaan anders al 
bijna 25 jaar hoor. Wat doen die 
dan? Ja, goh, eh, een soort muziek-
theater met grapjes. Ze doen eigen-
lijk van alles wat. show, entertain-
ment. Cabaret? Nee, of eigenlijk ja. 
Ga nou maar gewoon een keer mee. 
Ik kan het niet uitleggen. Je moet 
het gewoon zien. Trouwens en in de 
pauze krijg je gratis koffie. Gratis? 
Ja, althans, ik geloof het wel. Maar 
zit nou niet te zeiken, ga nou maar 
gewoon mee. Ze hebben een nieuw 
programma, hartstikke leuk!
Wat heb je trouwens een leuke 
blouse aan. Dank je. Is jouw kapper 
op vakantie? Hoezo? Je lijkt wel een 
natte hond. Nee, jij trekt volle zalen!
Meer informatie:
www.hetgrootniettevermijden.nl

Kijk voor het volledige programma 
op www.crowntheateraalsmeer.nl, 
klik op programma en kaarten en 
reserveer uw zitplaatsen!
Voor meer informatie mail naar:
info@crowntheateraalsmeer.nl.
Tevens kan via de mail een gra-
tis brochure met het volledige pro-
gramma besteld worden. 

Tropical Night bij horecagelegenheden in dorp

Zomerse klanken en tropische 
sfeer zaterdag in het centrum
Aalsmeer - Liefhebbers van zomer-
se muziek kunnen aanstaande za-
terdag 30 juli hun hart ophalen tij-
dens de Tropical Night. Van 21.00 tot 
01.00 uur wordt in Aalsmeer Cen-
trum een tropisch feestje georgani-
seerd met zomerse muziek op drie 
verschillende locaties. De Antilli-
aanse 7-mans formatie Harvey and 
Friends verzorgt een optreden bij 
Blitzz en De Oude Veiling op het po-
dium in de Marktstraat. 
Harvey and Friends staat garant 
voor het typische Caribische ge-
luid wat een Aalsmeerse tropische 
avond nodig heeft. Harvey is mu-
zikaal beïnvloed door de soulmu-
ziek van Kool and the Gang, Ja-
mes Brown, Earth, Wind and Fire en 
daarom staan diverse mooie liedjes 
van deze artiesten op hun repertoi-
re. Danscafé De Praam in de Zijds-
traat gaat ook weer knallen tijdens 
Tropical Night. Op een aangekleed 
zandstrand met palmbomen kan 
vanaf 21.00 uur gedanst worden op 
klanken van de Relax entertainment 

disco show verzorgd door diverse 
dj’s onder het genot van een lekke-
re sangria of een lekkere koele Jillz. 
Café bar Joppe in de Weteringstraat 
heeft voor de deur een bijzonder po-
dium waar vier dj’s de meest zomer-
se platen uit hun koffer halen. Af-
wisselend zorgen daar de dj’s Bel-
C, Nista, Chillz, Francklin Mckoy met 
MC en percussionist en Funky Floyd 
voor de heerlijkste zomerse grooves. 

Hapjes en drankjes
Bij de diverse podia worden ook 
bars ingericht waar behalve lek-
kere drankjes ook tropische hap-
jes verkrijgbaar zijn. Voor een zo-
mers feestje kom je dus zaterdag 30 
juli naar de Tropical Night in Aals-
meer Centrum! De Tropical Night 
wordt georganiseerd door danscafé 
De Praam, café bar Joppe, De Oude 
Veiling en Blitzz in samenwerking 
met Winkeliers Vereniging Aalsmeer 
Centrum. 
De muziek tijdens Tropical Night 
stopt buiten om 1.00 uur maar daar-

na gaat het feest binnen door op de 
verschillende afterparties. De orga-
nisatie raadt aan om zoveel moge-
lijk te voet of op de fiets te komen, 
dit in verband met de afsluiting van 
de Van Cleeffkade, de beperkte be-
schikbare parkeergelegenheid en 
alcoholcontroles. 

Politie, toiletten en EHBO
Het is niet toegestaan zelf alcoho-
lische dranken mee het dorp in te 
nemen. De politie zal hier tegen op-
treden. Uiteraard bevinden zich ook 
toiletten in de nabijheid van de ver-
schillende horecapunten. De EHBO 
is te vinden in de Weteringstraat. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.aalsmeercentrum.nl.

Muziek
Zaterdag 30 juli:
* Tropical Night met diverse dj’s en 
optredens bands bij horeca in Cen-
trum van 20 tot 01u.

Exposities
Zaterdag 30 juli:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
30 en 31 juli:
* Historische Tuin open. Ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 
Jaar brandweer Aalsmeer’ in Histo-
risch Centrum. 
Tot en met 31 juli:
* Expositie met glassculpturen, te-
keningen, foto’s, schilderijen en 
beelden in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
* Zomerexpositie met glaskunst en 
schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover wa-
tertoren. Open iedere zaterdag en 
zondag van 13 tot 17u.
4 T/m 28 augustus:
* Leerlingen Dirk Annokkée expo-
seren in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open dond. t/m zond 14-17u.
Tot half september:
* Foto expositie ‘Weerspiegelin-
gen van water’ van Monic Persoon 
in fysiopraktijk Kudelstaart, Kudel-
staartseweg. 

Diversen
Vrijdag 29 juli:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 30 juli:
* Veildag oude fruit- en groenten-
soorten op Historische Tuin. Va. 15u. 
30 en 31 juli:
* Watertoren open voor bezoekers. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Woensdag 3 augustus:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u.
Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les En-
fants du Paradis’ in theater het Am-
sterdamse Bos. Voorstellingen iede-
re dinsdag t/m zaterdag om 21.30u.

AGENDA

Foto-expositie in fysiopraktijk
‘Weerspiegelingen van water’
Kudelstaart - Tot half september is 
de foto-expositie ‘Weerspiegelingen 
van water’ te zien in de fysiothera-
piepraktijk aan de Kudelstaartse-
weg in Kudelstaart. De foto’s han-
gen in de wachtruimte en de gang 
naar diverse behandelkamers en fit-
nessruimte. Fotografe Monic Per-
soon maakt van water een spel. 
Door te spelen met weerspiegelin-
gen in het water wordt de kijker ge-
dwongen goed te kijken naar wat hij 
of zij ziet. Bij sommige foto’s weet 
je niet of je nu naar echt beeld kijkt 
of naar weerspiegelingen. De fo-
to’s zijn allemaal genomen in en om 
Aalsmeer. IJs op de sloot van de Ui-
terweg, kassen in de Hornmeer, het 

Scholletjesbos en de Dorpskerk.
Monic zegt zelf over haar werk: 
”Als de foto’s zijn afgedrukt, lijken 
het wel haast surrealistische land-
schappen waar je langer naar moet 
kijken om te kunnen ontdekken wat 
je ziet.” En dat is boeiend aan deze 
serie; pas door aandachtig te kijken 
doorgrond je wat je ziet: huizen, bo-
men, dieren en kassen. Allen weer-
spiegeld in water. De werken uit de-
ze serie zijn ook te zien geweest in 
het Oude Raadhuis in Aalsmeer tij-
dens de expositie ‘Water’. Alle foto’s 
zijn te koop. 
De praktijk is geopend op werk-
dagen van 8.00 tot 20.00 uur, op 
woensdag tot 18.00 uur.

“IJskoude storm van bezuinigingen”

Pleidooi Jeroen Krabbé 
voor kinderkunstzolder
Aalsmeer - Schilder en acteur Je-
roen Krabbé, ambassadeur van het 
museum voor kinder-tekeningen 
heeft een brief aan de gemeente-
raad geschreven over de op handen 
zijnde bezuinigingen bij KCA. Een 
afschrift daarvan stuurde hij aan de 
redactie van de Nieuwe Meerbode.
Geachte gemeenteraad van Aals-
meer. Ik heb begrepen dat de subsi-
die van het kinder-Tekeningenmuse-
um, een inspiratiebron voor veel en-
thousiaste kinderen en ouders, op 
de tocht staat, zo niet weggeblazen 
wordt in de huidige ijskoude storm 
van bezuinigingen op de kunsten die 
momenteel zo’n kaalslag veroorzaakt 
in ons land. Bezuinigen betekent wat 
mij betreft niet saneren. De importan-
tie van deze plek in uw gemeente is 
groot. Er worden jonge kinderen en-
thousiast gemaakt voor de beelden-

de kunsten, onder de bezielende lei-
ding van Annefie van Itterzon. Som-
migen zullen de inspiratie die hen ge-
boden wordt tot volle wasdom laten 
komen en later beeldend kunstenaar 
worden, anderen zullen de ervaring 
hun hele leven met zich meedragen 
en daardoor een open oog houden 
voor kunst en schoonheid. Niet on-
belangrijk lijkt mij. Ik hoop dat u uw 
verantwoordelijkheid hierin niet on-
derschat en dat u, denkend aan uw 
eigen jeugd en de tekenlessen die 
u kreeg, een positief besluit zult ne-
men aangaande de subsidie voor de-
ze unieke plek.
Ik wens u veel wijsheid toe.

Jeroen krabbe 
(ambassadeur van het museum 
voor kinder-Tekeningen te aals-
meer)

Invaller voor koersbal gezocht
Amstelveen - Donderdags tussen 
10 en 12 uur wordt het leuke spel 
koersbal gespeeld door een vas-

te club gezellige mensen bij Nieuw 
Vredeveld in Amstelveen. De men-
sen die spelen zijn aanleunbewo-

ners en wijkbewoners. De spellei-
ding (puntentelling+ contributie) 
ligt bij een vrijwilliger. Aangezien de 
vaste vrijwilliger enige tijd niet aan-
wezig kan zijn, wordt iemand ge-
zocht die deze leuke vrijwilligers-
functie als invaller wil overnemen. 
Het gaat om een paar weken nu en 
verder alleen als het echt nodig is. U 

hoeft de regels niet te kennen, die 
leert u vanzelf. De vaste deelnemers 
zijn helemaal op de hoogte en ge-
ven de punten zelf door. 
Voor informatie: Woonzorgcen-
trum Nieuw Vredeveld, Rembrandt-
weg 428 te Amstelveen. Tel: 020-
6475396.
Kijk ook op: www.nieuwvredeveld.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

STAGE MUSIC 
SErvICE

vIErT vAkAnTIE vAn
26 jUlI T/M 5 AUGUSTUS

za 6 augustus weer open!
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verdeelstation; 
-  Vuurdoornstraat, het aanleggen van kabels en leidingen.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, 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, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan 4, het plaatsen van een dakkapel;
- Linksbuitenstraat 11, het vergroten van de woning;
- Ophelialaan 99, het vergroten van de winkel en bovenwo-

ning;
- Van Cleeffkade 15, het in- en extern aanpassen van het 

gebouw.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 28 juli 2011.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘molenpad-Zijdstraat’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
14 juli 2011 het bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’ 
hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd 
vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van 
het bestemmingsplan heeft van vrijdag 11 maart tot en met 
donderdag 21 april 2011 voor een ieder ter inzage gelegen. 

doelstelling
Het bestemmingsplan omvat het gebied tussen het noorde-
lijke deel van de Zijdstraat (nr. 2 t/m 20) en het Molenpad. 
Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische 
regeling op grond waarvan het mogelijk is appartementen, 
winkelruimten en ondergrondse parkeerplaatsen te realise-
ren. Op het dak van de parkeergarage worden op maaiveld-
niveau openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Een aantal 
wooneenheden en enkele bestaande winkelruimten zullen 
worden gesloopt. Het nieuwe bestemmingsplan zal als ac-
tueel kader dienen om de gewenste ontwikkelingen conform 
laatste inzichten mogelijk te maken.

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. 
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestem-
mingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’ met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0358.BP00579-VA01 bekijken op www.ruimtelijke-
plannen.nl.U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie 
van het bestemmingsplan in te zien. Het vastgestelde be-
stemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 
6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 29 juli tot en 
met donderdag 8 september 2011. Het besluit tot vaststel-
ling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang 
van 9 september 2011. Gedurende de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig ziens-
wijzen hebben ingediend, en de belanghebbenden die niet 
verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben inge-
diend tot en met 8 september 2011 op grond van artikel 8.2 
lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Molenpad-Zijdstraat’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een 
ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-
bestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aangegeven 
wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende ziens-
wijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk I van 
de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan 
is er geen pro-forma beroep tegen het vaststellingsbesluit 
mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn 
geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aange-

Bekendmaking

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft in de openbare ver-
gadering van 9 juni 2011 de volgende verordeningen vast-
gesteld: 
- de Wijzigingsverordening Werk en inkomen Aalsmeer 

2010 en 
- de Afstemmingsverordening Wet Inkomensvoorziening 

Oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening Oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandi-
gen (IOAZ) Aalsmeer 2010. 

De Wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag 
van de maand, na de dagtekening van de gemeentepagina 
waarin zij wordt geplaatst. De Afstemmingsverordening loaw 
en loaz is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2010 in 
werking getreden. De verordeningen liggen voor een ieder ter 
inzage bij de receptie van het gemeentehuis.  

gemeenteraad stelt WoonVisie Vast

Op 14 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de 
Woonvisie Aalsmeer 2011 – 2020 vastgesteld.  In de Woon-
visie is vastgelegd wat de gemeente Aalsmeer de komende 
jaren op het gebied van Wonen wil bereiken. De Woonvisie 
Aalsmeer 2011 – 2020 betreft een beleidsregel. De vaststel-
ling van een beleidsregel staat niet open voor bezwaar en 
beroep. De Woonvisie heeft  met ingang van 22 april 2011 
voor 4 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode 
was het mogelijk voor ingezetenen en overige belangheb-
benden om een inspraakreactie te geven op de Woonvisie. 
Geïnteresseerden kunnen de woonvisie downloaden van de 
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl

definitieVe Beschikkingen

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

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
-  Kinder Vakantie Week op het terrein bij clubgebouw Atle-

tiekvereniging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan 
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 september 2011

-  Pramenrace te Aalsmeer van 12.00 – 18.00 op 10 septem-
ber 2011

Datum verzending vergunning 25 juli 2011

Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
-  Brasemstraat 31, het plaatsen van een dakkapel; 
-  Greenpark Aalsmeer, het aanbrengen van twee bruggen; 
-  Jac. P. Thijsselaan/P.F. von Sieboldlaan, het aanleggen 

van kabels en leidingen; 
-  Kamperfoeliestraat 16, het vergroten van de woning;
-  Middenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
-  Mijnsherenweg 41, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
-  Oosteinderweg 591, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
-  Ophelialaan/Bielzenpad, het aanleggen van kabels en lei-

dingen; 
-  Rastraat 16, het plaatsen van een dakkapel; 
-  Seinpost/Gerberastraat, het plaatsen van een glasvezel 

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
28 juli 2011

voerd. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij 
de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 
1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije 
inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op afspraak). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het 
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendge-
maakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening, 
Week 30

t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan 
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;

t/m  8 aug Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering 
Aalsmeer 2011;

t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van 
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op 
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oost-
einde;

t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening 
(Rijnland);

t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf 
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00 – 24.00 
op 17 september 2011;

t/m  2 sept Evenementenvergunning: Feest, Hornweg 250 
te Aalsmeer van 20.00 – 23.00 op 2 september 
2011, Westeinderhavendagen en verlichte bo-
tenshow op 3 september 2011, Tropical Night, 
Aalsmeer Centrum van 20.00 – 01.00 op 30 ju-
li 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van 
20.00 – 01.00 op 20 augustus 2011;

t/m  3 sept Ventvergunning: Promotiecampagne NUON van 
1 augustus t/m 3 september 2011;

t/m  6 sept Evenementenvergunning: Kinder Vakantie Week 
op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereni-
ging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan 
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 septem-
ber 2011;

t/m  6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00 – 18.00 op 
10 september 2011; 

t/m  7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen 
(Rijnland).

t/m  8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijds-
traat’; 

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 ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
- Boomgaard 105, het bouwen van een woning

Verdagen (Verlenging) Beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Uiterweg 308, ontvangen op 25 mei 2011
- Uiterweg 113/115, ontvangen op 20 juni 2011.

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch 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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.

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

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

serVicepunt Beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Cheque Kids in bizz Rode Kruis 
van groep 8 Oosteinderschool

Aalsmeer - Op de drempel van de 
overgang van de basisschool naar 
de middelbare school heeft groep 
8 van de Oosteinderschool nog een 
fantastisch resultaat bereikt. Onder 
leiding van juf Marloes Lubbe heeft 
de groep gewerkt aan het onderne-
mersproject Kids in bizz. 

Gedurende 8 weken runden zij een 
eigen bedrijf, waarin ze werkten 
met echte producten en echt geld. 
De producten hebben zij (risicodra-
gend!) ingekocht bij Fair Trade Ori-
ginal en daarbij een inschatting ge-
maakt hoeveel en tegen welke prijs 
verkoop haalbaar zou zijn. Het ging 
er dus om echte winst te maken 
en die winst aan een goed doel te 
schenken. 
Ook het kiezen van een goed doel 
was iets dat de leerlingen zelf moch-
ten kiezen. Unaniem koos de groep 
voor het Rode Kruis Aalsmeer . 
Vorige week konden 2 leerlingen, 
na een professionele presentatie op 
het digitale schoolbord, onder ap-

plaus, de winst van het project, in 
de vorm van een cheque ter waar-
de van 738,49 euro. aan het bestuur 
van het Rode Kruis overhandigen

AED en Guatamala
Voorzitter Dick Overkleeft en Coör-
dinator Suus Hartmann vertelden 
namens het Rode Kruis dat zij de-
ze bijdrage willen inzetten voor de 
snelle AED interventieboot (die uit-
rukt bij o.a. hartfalen op de West-
einderplas) en voor de andere 
helft voor een project in Guatama-
la waarbij de lokale bevolking leert 
hoe zij preventief kunnen inspelen 
op het voorkomen van rampen (wa-
ter en/of droogte) als gevolg van de 
klimaatverandering. 
Deze twee doelen spraken tot ie-
ders verbeelding en waren aanlei-
ding voor een levendige discussie. 

Maatschappelijke stage
De feestelijke bijeenkomst werd af-
gesloten met het benoemen van 
deze groep van jonge ondernemers 
tot ‘ambassadeur van het Rode 
Kruis Aalsmeer’. Suus Hartmann gaf 
daarbij aan dat de leerlingen, maar 
ook de leerlingen van hun volgende 
school, van harte welkom zijn om bij 
het Rode Kruis hun maatschappe-
lijke stage te komen doen en daar-
mee studiepunten te verkrijgen. 

Aalsmeer - Grote evenementen 
werpen hun schaduw vooruit en dat 
betekent dat er bij Radio Aalsmeer 
ook in de vakantietijd ruimte wordt 
vrijgemaakt om zo actueel mogelijk 
in te spelen op de komende zaken 
als Ride for the Roses, Feestweek, 
en Pramenrace etc. Om met de deur 
in huis te vallen zal het program-
ma Stamtafel Aalsmeer in de maand 
augustus iedere donderdagavond 
te horen zijn tussen 20.00 en 22.00 
uur en hierin zullen gasten van al-
lerlei pluimage hun zegje komen 
doen. Omdat er getracht zal worden 
zo actueel mogelijk op eventuele za-
ken in te springen is moeilijk aan te 
geven hoe de invulling zal zijn maar 
in de diverse reguliere programma’s 
zal dagelijks vanaf 13.00 uur worden 
aangegeven waar het in die week 
om draait.

Zaterdagmiddag
Wel vast staat dat er ook op zater-
dagmiddag aandacht geschonken 
zal worden aan diverse komende 
activiteiten en festiviteiten. Op za-
terdag 7 augustus zullen bestuurs-

leden van SPIE tussen 13.00 en 
14.00 uur een voorschot nemen op 
de Pramenrace die op 10 september 
wordt gehouden. En vervolgens zul-
len zij iedere zaterdagmiddag tot en 
met 3 september samen met Joke 
Wegman voor een prettig gestoord 
voorproefje zorgen. Theodore van 
Houten komt op zaterdag 13 augus-
tus naar de studio om tussen 12.00 
en 13.00 uur te komen vertellen over 
zijn boek met de titel ‘Een vrij ernstig 
geval’, over Aalsmeer en Aalsmeer-
ders in oorlogstijd en op 20 sep-
tember komt Piet Boom, eveneens 
tussen 12.00 en 13.00 uur, naar het 
Stommeerkwartier om de laatste 
stand van zaken rond de Ride for 
the Roses te komen vertellen. 

Kortom, wilt u op de hoogte blijven 
van de activiteiten in de gemeen-
te Aalsmeer stem dan af op Radio 
Aalsmeer (99.0 in de ether en 105.9 
op de kabel) Via de computer luiste-
ren kan ook: www.radioaalsmeer.nl. 
en via uitzending gemist kunnen de 
programma’s op elk door uzelf ge-
wenst ogenblik beluisterd worden,

Radio Aalsmeer in 
augustus ook actief
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Rabobank: Consolidatie 
accountants zet zich voort
Aalsmeer - Rabobank verwacht 
een toenemende consolidatie on-
der accountants. Vooral middel-
grote kantoren hebben een grote-
re schaal nodig. Klanten zijn door 
de recessie prijsbewuster gewor-
den en dit leidt tot aanzienlijke prijs-
druk. Daarnaast worden accoun-
tants geconfronteerd met strengere 
wetgeving en toezichtsnormen. Ze 
moeten daardoor meer leveren te-
gen gelijkblijvende of zelfs dalende 
prijzen. Om marges op peil te kun-
nen houden zullen accountants hun 
dienstverleningen moeten aanpas-
sen. Schaalvergroting is daarbij on-
ontkoombaar.

Deze conclusie trekt Rabobank 
op basis van een onderzoek onder 
1200 klanten en interviews met ver-
tegenwoordigers van accountants-
kantoren. Ook uitkomsten van een 
recent Rabobank-seminar, waaraan 
150 accountants deelnamen, zijn 
meegenomen in het onderzoek.

Klanten stellen steeds hogere eisen 
aan hun accountant. Zij willen dat 
de accountant verder kijkt dan al-
leen de jaarrekening en de contro-
le-werkzaamheden. Uit het onder-

zoek blijkt echter dat klanten niet 
bereid zijn hiervoor meer te betalen. 
Ze verwachten dat de accountant 
zich opstelt als strategisch partner. 
Een adviseur die ze persoonlijk in-
formeert over belangrijke ontwikke-
lingen voor hun bedrijf. Want daar-
door voelt de klant zich gesterkt bij 
het nemen van lange termijn beslis-
singen. De klant verwacht dat de 
accountant naast hem gaat staan 
om hem te ontzorgen. “Want als 
het goed gaat met mij, gaat het ook 
goed met mijn accountant”, is een 
veelgehoorde opmerking in het Ra-
bo-onderzoek.

Om aan de hogere verwachtin-
gen van klanten te kunnen voldoen, 
moeten accountants volgens Ra-
bobank meer investeren in oplei-
ding en kwaliteit. Accountants kun-
nen daarbij profiteren van de toe-
nemende automatisering van de re-
guliere administratieve en controle-
werkzaamheden, onder andere door 
Standard Business Reporting. 

De efficiëntiewinst die ze daarmee 
bereiken kunnen zij gebruiken voor 
het invullen van de nieuwe wensen 
van klanten.

‘Giga’ muziek-actie in 
Ichtusshop Aalsmeer
Aalsmeer - Deze zomer kunt u met 
een lekker muziekje aan op vakan-
tie. Speciaal voor de vakantieperi-
ode heeft de Christelijke boekhan-
del De Ichtusshop Aalsmeer een ‘gi-
ga’ muziek-actie. CD’s en DVD’s van 
buitenlandse artiesten als onder an-
dere Kirk Franklin, Jars of Clay, Cas-
ting Crowns en Michael W. Smith 
gaan weg voor kleine prijsjes. Echter 
ook CD’s van Nederlandse artiesten 
als Gerald Troost, Herman Boon of 
Opwekking gaan weg met leuke 
kortingen. Voor deze actie geldt dat 
op echt op is. Een mooie gelegen-
heid om te kijken of er wat voor u bij 
zit, voor uzelf of misschien wel als 
cadeautje voor een ander.
Lekker lezen kunt u sowieso ook 
in De Ichtusshop. Voortdurend ver-
schijnen er nieuwe boeken, zo-
wel romans, kinderboeken als boe-

ken met een theologische achter-
grond. En ook voor de komende na-
jaars- en kerstperiode worden al-
weer bestellingen geplaatst. Als 
school of gemeente kunt u altijd in-
formeren naar de vele leveringsmo-
gelijkheden. Het aanbod aan kleine 
en grotere geschenkartikelen neemt 
ook toe. Zo zijn er bijzonder mooie 
beeldjes van Willow Tree verkrijg-
baar, maar wat dacht u van een per-
soonlijk geschenk in de vorm van 
een borduring naar eigen keuze op 
bijvoorbeeld een handdoek of om-
slagdoek. Bent u nieuwsgierig ge-
worden? Komt u gerust eens langs 
in Gebouw Irene aan de Kanaal-
straat. De Ichtusshop is geopend op 
dinsdag (m.u.v. de maand augus-
tus), vrijdag en zaterdag van 10.00 
– 16.00 uur. De koffie staat voor u 
klaar.

Beheerder Cor Dussen, wethouders Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg, 
burgemeester Pieter Litjens, wethouder Ulla Eurich en voorzitter Peter Jan-
maat bij Dorpshuis ‘t Podium.

“Dorpshuis is onmisbaar”
College B&W op bezoek bij 
winkeliers en in Dorpshuis
Kudelstaart - Burgemeester en 
Wethouders van Aalsmeer zijn dins-
dag 19 juli op bezoek bij de winke-
liers en het Dorpshuis Kudelstaart. 
Het college heeft met de winkeliers 
gesproken over de geschiedenis, de 
ontwikkelingen en de toekomst van 
het winkelcentrum. 
Daarna volgde een rondleiding. 
Het winkelcentrum bestaat al sinds 
1983. Het is echt een centrum voor 
al uw boodschappen. Daarna ging 
het college op bezoek bij een an-
dere gebouw met een hele belang-
rijke maatschappelijk functie in Ku-
delstaart. Dorpshuis ‘t Podium. Wet-
houder Ad Verburg: “Het Dorpshuis 
is onmisbaar in deze gemeente. 
Denk bijvoorbeeld maar eens aan 
Sinterklaas en het carnaval in Ku-
delstaart.” In het Dorpshuis ‘t Podi-

um vinden veel plaatselijke activi-
teiten plaats, zoals kaarten, de ou-
derensoos, bridge, sjoelen, darten, 
het Sinterklaas feest, het Carna-
val, beachvolleybal-toernooi, toneel 
en de Carnavalsoptocht. Ook zijn er 
feesten, partijen, en is er bloedprik-
ken van bloedbank. 
Verder zijn er plaatselijke bijeen-
komsten als goed doel. Bijvoor-
beeld het invullen belastingformu-
lieren in samenwerking met de be-
lastingdienst. Dorpshuis Kudelstaart 
bestaat al meer dan 60 jaar. In het 
Bestuur van Stichting Dorphuis Ku-
delstaart zitten voorzitter Peter Jan-
maat en penningmeester Leon Bus-
kermolen. Secretaris Henny Bles-
graaf is aftredend ,zijn opvolger is 
Ron van Loos en notuliste is Clau-
dia Zethof. 

Dacia 5 jaar in Nederland
Aalsmeer - Naast de Duster Ani-
versare introduceert Dacia nu ook 
twee extra rijk uitgeruste uitvoe-
ringen van de Sandero en de Lo-
gan MCV. De Sandero en de Lo-
gan Série Limitée Aniversare bieden 
een stijlvol en modern interieur met 
aantrekkelijke opties, tegen scher-
pe prijzen. De nieuwe Aniversare-
versies zijn leverbaar vanaf 1 au-
gustus. Eerder werd ook al de Dus-
ter Aniversare gepresenteerd; dit al-
lemaal ter gelegenheid van het vijf-
jarige jubileum van Dacia in Neder-
land. De Sandero en Logan MCV 
Série Limitée Aniversare zijn geba-
seerd op Dacia’s Ambiance-uitrus-
tingsniveau. Met prijzen vanaf 9.290 
euro voor de Sandero en 11.990 eu-
ro voor de Logan MCV zijn de nieu-
we uitvoeringen een aantrekkelij-
ke keuze voor onder andere jon-
ge kopers. Het op zichzelf al com-
plete uitrustingsniveau van de Am-
biance is voor de Aniversare-ver-

sies aangevuld met nieuwe bekle-
ding in grijs met witte details, inte-
rieurdetails in chroomkleur met sa-
tijnglans, een standaard radio/cd-
speler met mp3-ondersteuning en 
stuurwielbediening en mistlampen 
in de voorbumper. Optioneel kan 
daar nog airconditioning aan toe-
gevoegd worden. De Sandero Ani-
versare biedt de klant daarmee een 
voordeel van 900 euro en de Logan 
MCV Aniversare zelfs van 1.000 eu-
ro. De in mei geïntroduceerde Dus-
ter Aniversare is gebaseerd op het 
Lauréate-uitrustingsniveau. De op-
ties op deze uitvoering vertegen-
woordigen een meerwaarde van 
2.285 euro, maar toch bedraagt de 
meerprijs slechts 1.200 euro. Een 
voordeel dus van maar liefst 1.085 
euro! Ga eens langs het Dacia ver-
kooppunt in Aalsmeer, bij garage 
Nieuwendijk aan de Zwarteweg, en 
bekijk de nieuwe uitvoeringen met 
eigen ogen. 

Oorwerk audiciens is geselecteerd om voor een gerenommeerde
fabrikant van hooroplossingen een test met een nieuwe generatie
hoortoestellen uit te voeren. De nog op de markt te verschijnen
hoortoestellen maken deel uit van een complete serie, geschikt
voor lichte tot matige gehoorverliezen. Oorwerk is voor deze test
op zoek naar mensen met ervaring in het dragen van hoortoestel-
len. Maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor tekort
schiet en die daar iets aan willen veranderen. Herkent u zich hier-
in? Meld u dan aan om de hoortoestellen gedurende detestperio-
de uitgebreid te testen. De complete hooroplossingen bieden een
uitstekende geluidskwaliteit in talloze geluidssituaties.
De synergie van de verschillende producteigenschappen zorgt
voor een helder geluidsbeeld en een sterk verbeterd spraak
verstaan.

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie?
Neem dan contact op met onze audiciens voor meer informatie.

Oorwerk Uithoorn
Winkelcentrum Amstelplein, Schans 2, 1421 BB Uithoorn
T: 0297 520 100,
E: uithoorn@oorwerk.nl
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur

Oorwerk zoekt
testpersonen
voor proef met nieuwe hooroplossing

www.oorwerk.nl
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Winnaars Tour de France 
Meerbode Prijzenfestival
Aalsmeer - De truien zijn uitgereikt 
en de strijd is gestreden. De Tour De 
France 2011 kende een toch enigs-
zins vreemd verloop en werd ge-
kenmerkt door vele valpartijen. Het 
betekende dat diverse favorieten al 
vroegtijdig in de remmen moesten 
knijpen nadat zij al dan niet van het 
juiste pad waren afgeweken. Onder 
de slachtoffers die uiteindelijk wel in 
Parijs wisten aan te komen treffen 
we ook de naam van Robert Gesink 
aan. Ook hij kwam al vrij vroeg in 
de Tour ten val en dat maakte hem 
vrijwel onmiddellijk kansloos voor 
een podiumplaats. Ook de winnaar 
van vorig jaar, Alberto Contador, 
kreeg te maken met het pechduivel-
tje. Hij wist nog lang stand te hou-
den maar moest uiteindelijk zwich-
ten en dat was een fors streep door 
de rekening voor veel deelnemers 
aan het Prijzenfestival. De eindstrijd 
ging tenslotte tussen de Luxembur-
ger Andy Schleck en de Australi-
er Cadel Evans en de uiteindelijke 
winnaar van de gele trui werd Ca-
del Evans. De strijd om de groe-
ne trui werd op de laatste dag be-
slist in het voordeel van Mark Ca-
vendish die de laatste etappe op 
zijn naam schreef. De bolletjestrui 
voor de winnaar van het bergklas-
sement ging naar de Spanjaard Sa-
muel Sanchez en de witte trui voor 
de winnaar van het jongerenklasse-
ment ging naar de Fransman Pier-
re Rolland. De beste Nederlander in 
het klassement werd Limburger Rob 
Ruijgh die tevens zijn debuut maak-
te. Helaas kon er geen enkele Ne-
derlands etappeoverwinning wor-
den genoteerd en in totaal bereik-
ten 167 renners de eindstreep.

Prijsvraag
De prijsvraag mocht zich ook dit 
jaar weer verheugen in een grote 
belangstelling en heel veel inzen-
ders tipten Alberto Contador, Andy 
Schleck en Cadel Evans. Ook waren 
er stemmen voor Robert Gesink en 
Thor Hushovd. Kandidaten voor de 
groene trui waren er voldoende zo-
als Bradley Wiggins, Tyler Farrar en 
natuurlijk Mark Cavendish die het 
uiteindelijk werd. Bijna niemand had 

de winnaar van de witte trui, Pierre 
Rolland, goed voorspeld en datzelf-
de gold voor de winnaar van de bol-
letjestrui, Samuel Sanchez. Het me-
rendeel van de inzenders ging er 
van uit dat Robert Gesink de beste 
Nederlander in het klassement zou 
worden maar dat lag toch anders. In 
totaal 167 renners wisten de Tour uit 
te rijden. Het oplossen van de puzzel 
leverde weinig tot geen problemen 
op en de oplossing hiervan luidt: 
“Zal het dit jaar lukken dat een Ne-
derlandse renner de gele trui om de 
schouder krijgt?” Na heel veel puz-
zelwerk is de redactie er in geslaagd 
tot een zo eerlijk mogelijke uitslag 
te komen, temeer daar de verras-
singen dit jaar niet van de lucht wa-
ren. De hoofdprijs, een racefiets be-
schikbaar gesteld door Balk Rijwie-
len Kudelstaart is gewonnen door 
Casper Verschueren, Stichtsepad 
16 in Kudelstaart. Jojanneke Kort, 
Hoofdweg 194 in Kudelstaart krijgt 
bij Juwelier Sparnaaij Aalsmeer 
een cheque ter waarde van 250 eu-
ro uitgereikt en G. Meijerink, Oost-
einderweg 305 in Aalsmeer mag bij 
Ed Kriek Optiek Aalsmeer een Lan-
ce Armstrong Oakley sportzonne-
bril in ontvangst nemen. Een Ra-
bobank fietstenue, beschikbaar ge-
steld door Rabobank Regio Schip-
hol Aalsmeer valt Jeroen van den 
Tweel. Grundelweg 35 in Aalsmeer 
ten deel en J. Kockelkorn, Kamper-
foeliestraat 5 in Aalsmeer mag bij 
Wijnhandel Wittebol Aalsmeer een 
doosje rosé van het jaar gaan op-
halen. Tony van Veen, Calveslo 29 
in Kudelstaart tenslotte mag zich bij 
Bert de Vries in Aalsmeer gaan ver-
voegen om daar een Sigma draad-
loze fietscomputer overhandigd te 
krijgen. De redactie dankt de gul-
le schenkers van de prijzen en voor 
hun medewerking en de felicitaties 
gaan uit naar de winnaars en uiter-
aard bedankt de redactie ook de ve-
le deelnemers aan dit jaarlijks te-
rugkerend puzzelfestijn in het teken 
van de wielersport. 

Met de prijswinnaars worden en zijn 
inmiddels afspraken gemaakt om 
de prijzen in ontvangst te nemen. 

Teller digitale in- en verkoop op 12 miljoen

Fikse groei e-Trade Flora
Aalsmeer - Onlangs heeft Flora-
Holland e-Trade de omzet van 2010 
overtroffen. De teller staat nu op 12 
miljoen euro en de veiling verwacht 
dit jaar op een groei van 50% uit te 
komen. De groei komt door het aan-
tal kwekers dat via dit platform hun 
producten aanbiedt. 

Maar ook vanwege de toenemen-
de bewustwording onder kopers 
en kwekers dat digitaal zaken doen 
voordelen biedt. Met de digitale sy-
stemen worden de kosten in de ke-
ten verlaagd en aanvoerders in een 
goede verkooppositie gebracht bij 
hun klanten. Het verkopen via de 
webshop van de klant neemt de ko-
mende jaren een grote vlucht. Uit-
eindelijk zal het merendeel van de 
handel in bloemen lopen via digi-
tale systemen zoals FloraHolland e-

Trade, zo is de verwachting. Flora-
Holland blijft samen met haar klan-
ten snel doorontwikkelen om Flora-
Holland e-Trade naar de wensen van 
de markt vorm te geven. In april is 
een module toegevoegd voor online 
prijsbepaling voor kwekers. Daar-
naast kan een kweker zich binnen-
kort met een eigen profiel beter on-
line promoten. 
Ook is het online voorraadbeheer 
verbeterd en wordt er straks over-
zichtelijk vanuit één basisvoorraad 
gewerkt. In het najaar is het moge-
lijk om vanuit eigen voorraadsyste-
men of webshops van kwekers met 
FloraHolland e-Trade te communi-
ceren. 
De algemene verwachting in de 
sector is dat in- en verkopen via di-
gitale systemen binnen een paar 
jaar gemeengoed zal zijn.

Anneke krijgt een cadeau overhandigd bij haar afscheid. Ook Sigrid van der 
Weijden, die tien jaar lang samen met Anneke een klas had, zwaaide af en 
werd in het zonnetje gezet. 

Juf Anneke Stokkel zwaait 
af van Antoniusschool
Kudelstaart - 4, 3, 2, 1…vakan-
tie! Afgelopen vrijdag was de laat-
ste schooldag voor de basischool-
leerlingen en –leerkrachten in de 
gemeente Aalsmeer. Voor juf Anne-
ke Stokkel was het de laatste in een 
lange reeks. Na 44 jaar trok ze de 
deur van de Antoniusschool defini-
tief achter zich dicht. Anneke wist 
al vroeg dat ze met jonge kinderen 
wilde werken en koos daarom na de 
middelbare school voor de opleiding 
tot kleuterjuf. Toen ze die had afge-
rond kon ze in 1967 aan de slag op 
de Dwerghorst in Kudelstaart, de 
kleuterschool naast de kerk, waar 
zus Jany op dat moment hoofdleid-
ster was. Tot 2011 zou ze trouw blij-
ven aan de school die in 1985 fu-
seerden met de lagere school An-
tonius. Een periode Anneke waar-
in honderden leerlingen onder haar 
hoede nam bij de eerste stapjes van 
hun schoolloopbaan. Honderden 
verhaaltjes moet ze hebben verteld, 
honderden veters gestrikt, honder-
den knutselwerkjes gemaakt en 
honderden huilende kinderen ge-
troost…

Onafscheidelijk
Vele veranderingen zag ze aan zich 
voorbijtrekken; onderwijssystemen 
moderniseerden, collega’s kwamen 
en gingen, de fusie van de Dwerg-
horst en Antoniusschool, verhuizin-
gen van de Kudelstaartseweg naar 
de Mijnsherenweg en onlangs naar 
nieuwbouwwijk de Rietlanden. Wat 

er ook gebeurde, Anneke bleef op 
haar plek, zij en de Antoniusschool 
waren onafscheidelijk. 

Feestjes
Tot vrijdag 22 juli dus, de dag waar-
op Anneke en Antonius uit elkaar 
gingen. Op bescheiden wijze, want 
een receptie met speeches en hand-
jes schudden, dat was aan Anneke 
niet besteed. Wel genoot ze van een 
verrassingsfeestje met de kinderen 
en een gezellig uitje met de colle-
ga’s waarbij ze twee prachtige boe-
ken met foto’s, wensen en herinne-
ringen kreeg aangeboden. De direc-
teuren gaven haar een mooi symbo-
lisch cadeau, de eerste steen van de 
Dwerghorst, het gebouw waar An-
neke haar carrière begon.

Heimwee?
De kinderen en collega’s gaat ze 
missen, dat weet Anneke nu al. Ge-
lukkig kan ze haar pedagogische 
kwaliteiten inzetten bij het oppassen 
op de kleinkinderen. Toch zal het 
vreemd zijn, straks op maandag 5 
september, als de scholen weer van 
start gaan. En Anneke vanuit haar 
huis, op een steenworp afstand van 
school, kinderen zich naar school 
ziet haasten en de bel hoort rinke-
len. Waarschijnlijk neemt ze nog 
een kopje thee, glimlacht en be-
denkt een leuk plan voor een nieu-
we dag….Misschien wel even ‘een 
bakkie doen’ op school en wie weet 
zelfs een paar veters strikken…

Florimex concentreert 
activiteiten in Aalsmeer
Aalsmeer - Florimex heeft het af-
gelopen jaar weer een groei door-
gemaakt. Om verdere expansie mo-
gelijk te maken heeft de directie 
besloten haar activiteiten in de re-
gio Aalsmeer te concentreren. Flo-
rimex heeft inmiddels overeenstem-
ming bereikt over de huur van een 
nieuwe vestiging in Aalsmeer. Daar-
door zullen de activiteiten van Flo-
rimex-Groen BV, Baardse BV en Van 
Starkenburg BV en de Florimex Hol-
ding geconcentreerd worden. Het 
gaat om het voormalige pand van 
Blumex in De Kwakel met een tota-
le bruto oppervlakte van 25.000 vier-
kante meter. 
Dit jaar zal de verhuizing van de ver-
schillende onderdelen van de Flo-
rimex Groep plaatsvinden. De Siera-
forvestiging in Rijnsburg blijft ge-
handhaafd. Atze Bosma, ceo van de 
Florimex Groep, is enthousiast over 
de nieuwe locatie. “Door de gunsti-
ge ligging ten opzichte van de Vei-
ling in Aalsmeer ontstaat een goede 

uitvalbasis voor onze exportactivitei-
ten. Belangrijk is het dat de vijf loca-
ties van Baardse, Van Starkenburg, 
Florimex-Groen en Florimex Holding 
nu ook fysiek geïntegreerd worden 
in één locatie. Die samenwerking is 
van groot belang voor onze interna-
tionale concurrentiekracht. Wij zul-
len daardoor nog efficiënter maar 
ook met een breder assortiment on-
ze producten en diensten kunnen 
aanbieden. Die beoogde synergie 
is de grootste winst van deze be-
slissing.” De verwachting is dat Flo-
rimex met deze locatie in de volgen-
de jaren een verdere groei kan be-
werkstelligen. 
De Florimex Groep bestaat uit 
Sierafor (boeketten), Baardse (plan-
ten), Van Starkenburg (bloemen) en 
Florimex-Groen (snijgroen) met ves-
tigingen in Nederland, Spanje, Por-
tugal en Ecuador. Export van bloe-
men en planten is de kernactiviteit. 
Het concern heeft een jaaromzet 
van ruim 200 miljoen euro.
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CDA-fractievoorzitter Jaap Overbeek: “Geef doorstart N201 een kans.”

Pleidooi CDA tijdens Lentenota

Privatisering van de N201
Aalsmeer - Tijdens de behandeling 
van de Lentenota in de gemeen-
teraad van 16 juli heeft het CDA 
Aalsmeer het initiatief genomen tot 
een motie waarbij het College wordt 
opgeroepen het Jongerencentrum 
N201 te faciliteren bij het opstellen 
van een businessplan. Hierin moet 
onderzocht worden hoe het jonge-
rencentrum kostendekkend is te ex-
ploiteren. 
In de Lentenota geeft het Colle-
ge van B&W aan dat het niet meer 
op haar weg licht jeugdhonken en 
jongerencentra in stand te houden. 
Sluiting van de N201 acht het CDA 
ongewenst. Tijdens de inspraak-
avond bleek al dat er initiatieven 
worden ontplooid om te onderzoe-
ken om te onderzoeken of het jon-
gerencentrum een doorstart kan 
maken zonder gemeentelijke subsi-
die. “Het jongerencentrum N201 be-
hoort tot één van de oudste centra 

van Nederland”, aldus Jaap Over-
beek, fractievoorzitter CDA. “Veel 
jongeren en inmiddels oudere jon-
geren, hebben in de N201 de eerste 
schreden gezet richting poppodia.” 

Bredere programmering
Het CDA ziet, volgens Jaap Over-
beek, bij voorkeur deze uitgaans-
gelegenheid gecombineerd met een 
brede programmering waarin ook 
door de weeks jongeren een plek 
kunnen vinden. “Wij hebben be-
grepen dat een groep van elf vrij-
willigers en oud-vrijwilligers on-
derzoeken op welke wijze de N201 
een doorstart kan maken. Het CDA 
wil dit initiatief een kans geven en 
heeft, samen met PACT en AB, in 
een motie het College opgeroepen 
een eventueel verzoek tot onder-
steuning bij het opstellen van een 
businessplan van deze raad van elf 
welwillend tegemoet te treden.” 

Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland Jan van 
Run (links) en vestigingsmanager FloraHolland Aalsmeer Marcel Claessen be-
spreken de ontwikkelingen van Greenport Aalsmeer.

Kenniscentrum sierteeltsector
Gedeputeerde onder indruk 
van Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Gedeputeerde Eco-
nomische Zaken van de provincie 
Noord-Holland Jan van Run is on-
der de indruk van de innovatie en 
dynamiek in de tuinbouw. Tijdens 
een werkbezoek op vrijdag 15 ju-
li aan bloemenveiling FloraHolland 
in Aalsmeer hebben de gedeputeer-
de en de vestigingsmanager Marcel 
Claessen uitvoerig gesproken over 
de ontwikkelingen in de Greenport. 
Daarbij kwamen onder andere de 
rol en ambities van de Greenport 
Aalsmeer en de Economic Develop-
ment Board Aalsmeer (EDBA) aan 
de orde. Greenport Aalsmeer is één 
van de vijf Greenports in Nederland. 
Het is het grootste wereldhandels- 
en kenniscentrum voor de sierteelt-
sector met in het hart de bloemen-
veiling in Aalsmeer. De Greenport 
zorgt voor 50.000 voltijd banen en 
kent een omzet van 3 miljard euro 
per jaar. Greenport Aalsmeer is te-
vens de naam van het publiek-pri-
vaat netwerk dat de economische 
structuur tracht te versterken. Het 
netwerk kent een gezamenlijk pro-
gramma rond de thema’s: ruimte 
en bereikbaarheid, duurzaamheid, 

kennis en innovatie, onderwijs en 
arbeidsmarkt en imago en positio-
nering. De Economic Development 
Board voor de metropoolregio Am-
sterdam is het belangrijkste regio-
nale adviesorgaan op economisch 
gebied. De EDBA bestaat uit voor-
aanstaande CEO’s, wetenschappers 
en bestuurders uit de metropoolre-
gio. Burgemeester Van der Laan van 
Amsterdam is voorzitter. Zeven eco-
nomische clusters zijn als belang-
rijk en kansrijk voor de Amsterdam-
se regio benoemd, waaronder Flo-
wers en Food. Voor elk van de clus-
ters is een eigen kennis- en innova-
tieagenda opgesteld. De kennis- en 
innovatieagenda voor Flowers be-
staat uit een viertal projecten. De 
Green Life Science Hub is daarbij 
het belangrijkste. De Green Life Sci-
ence Hub zet in op de versterking 
van de veredeling van bloemen en 
planten door innovatieve combina-
ties met de life science (medische 
wetenschap). De life science heeft 
unieke kennis en apparatuur op het 
gebied van DNA-profielen die voor 
doorbraken kan zorgen in de ver-
edeling van bloemen en planten.  

Subsidies provincie voor 
verbeteren infrastructuur
Aalsmeer - Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Noord-Holland 
hebben besloten om in 2011 14,5 
miljoen euro beschikbaar te stellen 
voor kleine infrastructuurprojecten 
van andere wegbeheerders zoals 
gemeenten. Hiermee levert de pro-
vincie een bijdrage aan de verbete-
ring van de verkeersveiligheid, leef-
baarheid en bereikbaarheid op het 
wegennet in Noord-Holland. Elk jaar 
investeert de provincie via de sub-
sidieregeling Kleine Infrastructuur 
in het Noord-Hollandse wegennet. 

Andere wegbeheerders (gemeenten 
en hoogheemraadschappen) kun-
nen subsidies aanvragen voor klei-
ne projecten die de verkeersveilig-
heid, leefbaarheid en bereikbaar-
heid verbeteren. Dit zijn projecten 
zoals aanleg van rotondes, het veili-
ger inrichten van kruisingen en we-
gen en het aanleggen van fietspa-
den. Dit jaar stellen Gedeputeerde 
Staten een bedrag beschikbaar van 
in totaal 14.500.938 euro. Dit bedrag 
wordt verdeeld over verschillende 
regio’s van Noord-Holland.

De CDA-delegatie met (vlnr) Martien Maarse, Eppo Buskermolen, Ton Smit, 
Ines van der Boon, directeur Bob Moria van Waterdrinker, Dirk van Willegen 
en Jaap Overbeek.

Samenwerking en innovatie
CDA’ers bij Waterdrinker
Aalsmeer - “Samenwerking en in-
novatie kunnen elkaar versterken. 
Dat geldt in het bedrijfsleven, in 
de politiek en in de samenleving”, 
concludeerde de CDA-fractie van 
Aalsmeer na afloop van het werk-
bezoek aan Waterdrinker op 15 ju-
li. De zes personen sterke afvaardi-
ging van het CDA werd rondgeleid 
door directeur Bob Moria van Wa-
terdrinker. Hij gaf de politici als tip 
mee, het kenniscentrum van Bloo-
min’Holland in het nieuwe groot-
handelscentrum Cultra te vestigen. 
Regelmatig maakt de fractie van het 
CDA werkbezoeken aan bedrijven 
in Aalsmeer. Dit keer stond de fir-
ma Waterdrinker op de agenda. De 
morgen na de langdurige raadsver-
gadering over de Lentenota liep de 
fractie, zij het enigszins vermoeid, 
alweer rond in de Cultra. Dit is het 
groothandelscentrum op het terrein 
van FloraHolland waar Waterdrinker 
gehuisvest is. Het CDA werd harte-
lijk ontvangen door directielid Bob 
Moria, die met groot enthousiasme 
vertelde over het heden van het be-
drijf (je kunt er 9000 soorten planten 

vinden, waaronder 300 soorten or-
chideeën op 12.000 vierkante meter 
oppervlakte) en over de toekomst 
van Waterdrinker én de branche. 
Natuurlijk kwamen ook de onder-
werpen Greenpark en Bloomin’Hol-
land aan de orde.  Bob Moria: “Wat 
mij nu fantastisch lijkt is om straks 
het kenniscentrum van Bloomin’Hol-
land bij ons in de nieuwe Cultra te 
hebben. Er zal genoeg ruimte zijn, 
de klanten zijn dan al op de loca-
tie en zo kun je nóg meer samen-
werking vinden op allerlei terreinen. 
Maar (met een glimlach) nu loop ik 
zeker weer véél te hard van stapel?”. 
Het was weer een leerzaam werkbe-
zoek. En de fractieleden konden het 
alleen maar eens zijn met de woor-
den van Bob Moria. “Het bewijst dat 
het loont om in tijden van crisis uit 
te gaan van je kracht en vast te hou-
den aan je strategische lijn die je 
hebt uitgezet’ . Want net zoals Wa-
terdrinker in de kracht van het be-
drijf en haar medewerkers gelooft 
in tijden van crisis, gelooft het CDA 
ook in de kracht van de Aalsmeerse 
inwoners in tijden van bezuiniging.

Goed resultaat Kids in Bizz project 
Cheque Rode Kruis van 
groep 8 Oosteinderschool
Aalsmeer - Op de drempel van de 
overgang van de basisschool naar 
de middelbare school heeft groep 
8 van de Oosteinderschool nog een 
fantastisch resultaat bereikt. Onder 
leiding van juf Marloes Lubbe heeft 
de groep gewerkt aan het onderne-
mersproject Kids in bizz. 

Gedurende 8 weken runden zij een 
eigen bedrijf, waarin ze werkten 
met echte producten en echt geld. 
De producten hebben zij (risicodra-
gend!) ingekocht bij Fair Trade Ori-
ginal en daarbij een inschatting ge-
maakt hoeveel en tegen welke prijs 
verkoop haalbaar zou zijn. Het ging 
er dus om echte winst te maken 
en die winst aan een goed doel te 
schenken. Ook het kiezen van een 
goed doel was iets dat de leerlin-
gen zelf mochten kiezen. Unaniem 
koos de groep voor het Rode Kruis 
Aalsmeer . 

Vorige week was het dan zover en 
konden 2 leerlingen, na een profes-
sionele presentatie op het digitale 
schoolbord, onder applaus, de winst 
van het project, in de vorm van een 
cheque ter waarde van 738,49 euro. 

aan het bestuur van het Rode Kruis 
overhandigen

Voorzitter Dick Overkleeft en Coör-
dinator Suus Hartmann vertelden 
namens het Rode Kruis dat zij de-
ze bijdrage willen inzetten voor de 
snelle AED interventieboot (die uit-
rukt bij o.a. hartfalen op de West-
einderplas) en voor de andere 
helft voor een project in Guatama-
la waarbij de locale bevolking leert 
hoe zij preventief kunnen inspelen 
op het voorkomen van rampen (wa-
ter en/of droogte) als gevolg van de 
klimaatverandering. Deze twee doe-
len spraken tot ieders verbeelding 
en waren aanleiding voor een le-
vendige discussie. 

De feestelijke bijeenkomst werd af-
gesloten met het benoemen van de-
ze groep van jonge ondernemers tot 
‘ambassadeur van het Rode Kruis 
Aalsmeer’. Suus Hartmann gaf daar-
bij aan dat de leerlingen, maar ook 
de leerlingen van hun volgende 
school, van harte welkom zijn om bij 
het Rode Kruis hun maatschappelij-
ke stage te komen doen en daarmee 
studiepunten te verkrijgen. 

Meer kans op hartaanval door lawaai

Schiphol en gezondheid!
Aalsmeer - In november 2009 
bracht de GGD Amsterdam een 
onderzoeksrapport uit, genaamd 
‘Luchthaven Schiphol en gezond-
heidseffecten in de leefomgeving’. 
In dit rapport wordt een overzicht 
gegeven van de tot dan toe be-
schikbare, relevante literatuur over 
de gezondheidseffecten veroor-
zaakt door Schiphol. In november 
2010 werd onderzoek uit Zwitser-
land gepubliceerd, ‘Aircraft Noise, 
Air Pollution, and Mortality From 
Myocardial Infarction’. Het onder-
zoek werd uitgevoerd door Huss en 
anderen. Het onderzoek van Huss 
laat zien dat mensen die langdurig 
te maken hebben met vliegtuigla-
waai, een grotere kans hebben om 
te sterven aan een hartaanval. In 
het onderzoek is onderscheid ge-
maakt tussen vliegtuiggeluid en ge-
luid of luchtvervuiling van wegver-
keer. Er is ook gecorrigeerd voor an-
dere zaken die invloed hebben op 
hartinfarcten, bijvoorbeeld de soci-
aal economische status van men-
sen. De studie geeft aan dat men-
sen die aan geluidsniveaus van ge-
middeld 60 decibel worden bloot-
gesteld, ongeveer 30% meer kans 
hebben op het krijgen van een hart-
aanval. Voor mensen waarbij de ge-
luidsniveaus meer dan 15 jaar lang 
hoger zijn dan 60 decibel, geldt een 
verhoogde kans van bijna 50% op 
sterfte door een hartaanval. Rond-
om Schiphol leven ongeveer 10.000 
mensen in gebieden die te maken 
hebben met een gemiddelde ge-
luidsbelasting van 60 decibel. Ge-
middeld sterven in Nederland jaar-
lijks ongeveer 6 per 10.000 mensen 
aan een acuut hartinfarct. Als dit 
aantal met 50% toeneemt, zoals ge-
noemd wordt in het onderzoek van 
Huss, dan zouden er door de hoge 
geluidsbelasting door vliegtuigen 
rond Schiphol in dit gebied onge-
veer 3 mensen per jaar extra sterven 
aan een hartaanval. Dit extra aan-
tal sterfgevallen is een grove schat-
ting om aan te geven over hoeveel 
mensen het ongeveer zou kunnen 
gaan. Het is niet mogelijk de situa-
tie in Zwitserland precies te verge-
lijken met de situatie rondom Schip-
hol, maar het geeft wel een idee van 

de orde van grootte. Uit onderzoek 
dat al eerder is gedaan en ook in het 
GGD rapport werd beschreven, was 
al bekend dat geluid effect heeft op 
hart- en vaatziekten. Een verhoogde 
bloeddruk en het optreden van een 
hartinfarct kunnen worden veroor-
zaakt door (vliegtuig)geluid. In een 
eerdere schatting door het RIVM 
werd een aantal genoemd van 4 tot 
34 personen die een hartinfarct krij-
gen per jaar. Deze schatting gold 
echter voor een groter gebied van 
55 bij 55 kilometer rondom Schip-
hol, dus niet alleen voor het gebied 
binnen de 60 decibel contour. Ook 
ging het in dit geval om het optre-
den van een hartinfarct, en niet over 
het sterven aan een hartinfarct. De 
getallen in de verschillende onder-
zoeken vallen ongeveer in de zelf-
de orde van grootte, en stemmen 
dus waarschijnlijk grofweg met el-
kaar overeen. Wat dat betreft geeft 
de informatie uit het Zwitserse on-
derzoek geen ander beeld dan wat 
al bekend was.

Luchtvervuiling
Het ‘nieuwe’ aan het artikel van 
Huss, is dat er goed onderscheid 
kan worden gemaakt tussen geluid 
en luchtvervuiling. Bij wegverkeer 
is het moeilijk om te onderzoeken 
of een gezondheidseffect veroor-
zaakt wordt door het geluid of door 
de luchtvervuiling die het verkeer 
veroorzaakt. Door naar vliegroutes 
te kijken, kan dat verschil veel be-
ter worden gemaakt. De uitlaatgas-
sen van vliegtuigen komen name-
lijk veel minder op de grond terecht 
dan die van auto’s. Van de luchtver-
vuiling op de grond rondom Schip-
hol, wordt ongeveer 3% veroorzaakt 
door de overvliegende vliegtuigen 
en Schiphol zelf. Het autoverkeer 
rondom Schiphol veroorzaakt onge-
veer 28% van de vervuiling. 

Conclusie: Het is voor de gezond-
heid van belang de geluidsniveaus 
waaraan mensen thuis worden 
blootgesteld zo veel mogelijk te be-
perken. Het lijkt zinvol om, vooral in 
gebieden met een hoge geluidsbe-
lasting, huizen goed tegen geluid te 
isoleren.

Deel uw vakantie niet online!
Inbrekers zitten ook op 
Facebook en Hyves
Aalsmeer - “Nu met het hele ge-
zin 3 weken naar Ibiza. Kids zonder 
XBOX en TV #vakantie”. Hoe leest 
een inbreker dit? Met deze bood-
schap waarschuwt de politie Am-
sterdam-Amstelland gebruikers 
van social media om niet op inter-
net te zetten wanneer en hoe lang 
ze op vakantie gaan. Inbrekers kij-
ken niet alleen door het raam of ie-
mand thuis is. Internet is een dank-
bare informatiebron om te kijken 
wie er met vakantie is. De komende 
weken staan op een aantal websi-
tes banners om mensen hiervan be-
wust te maken.

Inbrekers lezen mee
In één klap alle vrienden en familie-
leden laten weten dat u de komende 
twee weken vakantie viert. Even een 
berichtje op Facebook, Hyves, Twit-
ter, uw weblog en iedereen is inge-
licht. Anno 2011 delen veel mensen 
graag via social media hun doen en 
laten met de buitenwereld. Op in-
ternet wanen zij zich onzichtbaar en 

hebben zij het idee dat alleen men-
sen die zij kennen, hun berichten le-
zen.

Helaas kunnen ook internetgebrui-
kers met minder goede bedoelin-
gen uw status op internet bekijken. 
Wanneer zij bijvoorbeeld zien dat u 
voor twee weken op vakantie gaat, 
kunnen zij in sommige gevallen met 
een paar klikken achterhalen waar u 
precies woont. Kort daarna slaan zij 
hun slag in uw woning en stelen zij 
kostbare sieraden. 

Deel dus niet via internet wanneer u 
op vakantie gaat. Houd ook de pa-
gina’s van uw kinderen in de gaten. 
Delen zij wanneer jullie op vakan-
tie gaan? Voorkom dat u slachtoffer 
wordt van inbraak.

Meer tips 
Wat u zelf verder kunt doen om 
woninginbraak te voorkomen 
vindt u op http://www.politieaa.nl/ 
woninginbraak

Flinke schuurbrand Herenweg
Kudelstaart - Zaterdagmiddag werd enorme rookontwikkeling gesignaleerd 
rond de Herenweg ongeveer ter hoogte van de Loswal. Oorzaak was een flin-
ke brand in een schuur op een perceel aan de Herenweg. De vlammen waren 
zo hevig dat de brandweer weinig kon uitvoeren. Twee mensen raakten ge-
wond. Diverse hulpdiensten werden ingeschakeld en de politie zette wegen 
in de buurt enige tijd af.

Amstelveen - Van maandag 1 tot 
en met vrijdag 5 augustus voert 
de provincie Noord-Holland werk-
zaamheden uit aan de Bankrasweg 
in Amstelveen. De weg is gesloten 
voor al het gemotoriseerd verkeer. 
De verkeerssituatie wordt ter plaat-
se met borden aangegeven. Op dit 
moment ondervindt doorgaand ver-
keer op de Oranjebaan, met name 
(brom) fietsers op het fietspad, veel 
overlast door afslaand verkeer rich-
ting de Bankrasweg. Daarom is in 
overleg met de gemeente Amstel-
veen besloten om de Bankrasweg 
af te sluiten door middel van een 
fietssluis. De voorbereidende werk-
zaamheden vinden plaats van 1 tot 

en met 5 augustus. Gedurende deze 
periode is de gehele weg afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer met uit-
zondering van bestemmingsverkeer. 
Tevens zal in opdracht van de ge-
meente Amstelveen ter hoogte van 
de fietssluis een lichtmast worden 
geplaatst op donderdag 4 augustus. 
(Brom)fietsers en voetgangers kun-
nen langs de werkzaamheden lo-
pen of rijden. Voor vragen over de 
werkzaamheden kunnen wegge-
bruikers en omwonenden gratis bel-
len naar het provinciale Servicepunt 
Wegen en Vaarwegen via 0800-
0200600. Nieuws over de wegwerk-
zaamheden is ook te vinden op  
www.noord-holland.nl. 

Wegafsluiting Bankrasweg
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CDA wil in Oosteinde en Kudelstaart

Leesvoorzieningen voor 
kinderen en ouderen
Aalsmeer - Het CDA wil niet dat 
kinderen en ouderen voor hun boe-
ken naar de Marktstraat moeten na 
het sluiten van de bibliotheekves-
tigingen in Kudelstaart en Nieuw-
Oosteinde. Tijdens de behandeling 
van de Lentenota op 16 juli is de be-
zuiniging op de bibliotheken door de 
gemeenteraad aangenomen. Dit be-
tekent dat Aalsmeer en Kudelstaart 
straks slechts één bibliotheekvesti-
ging overhoudt, in de Marktstraat. 
,,Het CDA heeft deze beslissing met 
pijn in het hart moeten accepteren 
”, aldus Robbert van Duijn, raadslid 
voor het CDA. Het open houden van 
de vestiging in Kudelstaart en de 
mediatheek in de Mikado is finan-
cieel niet haalbaar. Landelijk geldt 
er een norm van één bibliotheek op 
30.000 inwoners. Het CDA heeft oog 
voor de minder mobiele doelgroe-
pen die het zwaarst getroffen wor-
den door deze bezuiniging. School-
gaande kinderen mogen niet de du-

pe worden van deze maatregel. 
“We hebben het College opgeroe-
pen om in samenspraak met de 
scholen en de Amstelland Bibliothe-
ken er voor te zorgen dat activitei-
ten ter bevordering van het lezen, 
die nu veelal vanuit de bibliotheek 
worden georganiseerd, op scholen 
plaats zullen vinden. En dat er een 
goed uitgeruste schoolbibliotheek 
aanwezig is. Dit laatste is overigens 
een verantwoordelijkheid van de 
scholen zelf”, aldus Van Duijn. Daar-
naast heeft het CDA, gesteund door 
de andere fracties, het College op-
geroepen in de kernen Oost en Ku-
delstaart, mee te werken aan initia-
tieven voor een leesvoorziening voor 
ouderen en minder mobiele inwo-
ners in een wijksteunpunt. 

“Dit moet niet uitgelegd worden als 
een poging om via een achterdeur 
weer een bibliotheek terug te krij-
gen”, aldus Van Duijn. “Het kan ook 

Robbert van Duijn: “Rekening hou-
den met ouderen en schoolgaande 
kinderen’’.

Afname mensen met maag- en darmstoornissen

Schoon water in Kenia door 
rommelmarkt Kudelstaart
Kudelstaart - De opbrengst van de 
Kudelstaartse Rommelmarkt van 4 
oktober is dit jaar bestemd voor de 
renovatie van waterbronnen in Ke-
nia. In de omgeving van Kakamega, 
in West Kenia komen veel natuurlij-
ke bronnen voor. Van ouds her wor-
den die gebruikt voor drinkwater. 
Bronnen zijn vrij toegankelijk voor 
omwonenden. De Keniaanse wet 
geeft de mensen het recht van de 
bronnen gebruik te maken, ook al 
liggen deze op particulier land. Door 
toename van de bevolking is er be-
hoefte aan meer bronnen. 
Ook moeten de bronnen beschermd 
worden, zodat het water drink-
baar blijft. Andere bronnen zijn no-
dig aan restauratie toe. Dank zij het 
werk van de plaatselijke organisa-
tie Kasfook zijn al vijf bronnen ge-
restaureerd. De opbouw (construc-
tie) gebeurt volgens voorschriften 
van de Keniaanse overheid. Voor 
het restaureren is gekozen voor een 
oud, beproefd ontwerp. Dit is enigs-
zins aangepast aan de lokale om-
standigheden zodat zoveel moge-
lijk plaatselijk verkrijgbaar materi-
aal kan worden gebruikt. Het ont-
werp staat er garant voor dat de 
bron gedurende vele jaren vanzelf 
stroomt en het water schoon blijft. 
Een bron, soms niet meer dan een 
natte plek in het land wordt eerst 
open gemaakt. Dan wordt een keer-
muur gemetseld waarin de wa-
terpijp wordt geplaatst. Achter de 
keermuur wordt de ruimte opgevuld 
met stenen en grint waardoor het 
water afgesloten van het oppervlak-
tewater en de buitenlucht gefilterd 
wordt: Het systeem dat in vrijwel al-
le bergachtige gebieden wordt ge-
bruikt. Door de zwaartekracht loopt 
het water vanzelf uit de pijp. Voor de 

keermuur wordt een verharding en 
een afvoer voor het overtollige wa-
ter gemaakt. Zo blijft de toegang tot 
de bron schoon en droog. 
Overtollig water loop op natuurlijke 
wijze weg. Het kan naar tuinen wor-
den geleid of naar een kleine visvij-
ver waarin Tilapia wordt gekweekt 
voor eigen consumptie of verkoop. 
Dank zij bronnen die verder van de 
bewoning liggen is visteelt al een 
belangrijke bron van eiwit. De con-
structiekosten bedragen gemiddeld 
circa 1.000 euro per bron. Het geld 
is vooral nodig voor de aanschaf van 
cement, dat erg duur is in Kenia. Het 
metsel en betonwerk wordt uitge-
voerd door een ervaren bouwvak-
ker. De toekomstige gebruikers gra-
ven de bron open, brengen de ste-
nen en het zand van de groeve naar 
de bron. Andere benodigde materi-
alen worden lokaal gemaakt en ge-
kocht zodat al het geld ter plekke 
wordt besteed. 

Eén van de eerste dingen die opviel 
nadat de eerste bronnen gereed wa-
ren was dat het aantal mensen met 
maag- en darmstoornissen sterk af-
nam. Dit is een bekend verschijnsel 
in alle gebieden waar de kwaliteit 
van het drinkwater wordt verbeterd. 
Het zelfde gebeurde toen meer dan 
100 jaar geleden het eerste duinwa-
ter naar Amsterdam kwam. In Ka-
kamega viel het extra op omdat men 
dacht dat het wel mee viel met de 
kwaliteit van het water. Deze con-
statering was een extra stimulans 
om de renovatie van nog meer bron-
nen aan te pakken. 

Met de opbrengst van de rommel-
markt in Kudelstaart en subsidie van 
de stichting Ontwikkelingssamen-
werking Aalsmeer (OSA) en ande-
re organisaties hoopt de stichting 
Rommelmarkt Kudelstaart de res-
tauratie of bouw van tien bronnen 
te kunnen financieren. 

Bewoners Rozenholm en Aelsmeer knippen lint door

Feestelijke overhandiging 
Verhalentafel door Lions
Aalsmeer - Op donderdag 14 juli 
konden de bewoners van Verpleeg-
huis Rozenholm en Zorgcentrum 
Aelsmeer voor het eerst ‘aanschui-
ven’ aan de Verhalentafel. Deze Ver-
halentafel met bijpassende leesta-
fel werd overhandigd door de le-
den van Lionsclub Aalsmeer Ophe-
lia. Bij de feestelijke overhandiging 
waren bewoners van beide instel-
lingen ruim vertegenwoordigd, sa-
men met een aantal sponsors die de 
aanschaf van de Verhalentafel mede 

mogelijk hebben gemaakt. De Ver-
halentafel is een meubel met media 
apparatuur, die aan drie tot zes be-
woners plaats biedt. Via eenvoudig 
te bedienen knoppen is het mogelijk 
beelden van vroeger op te roepen, 
zoals oude liedjes, Polygoon Jour-
naals en oude foto’s. Binnenkort 
worden er foto’s van oud Aalsmeer 
op geïnstalleerd, deze zijn beschik-
baar gesteld door de heer W. Ro-
denburg. 
Uit onderzoek is gebleken dat het 
delen van herinneringen bijdraagt 
aan het welzijn van ouderen. 
Doel van de Verhalentafel is dat be-
woners aan de hand van deze beel-
den met elkaar, maar ook met fami-
lie of vrijwilligers in gesprek gaan. 
Jan Dreschler, directeur van Zorg-
centrum Aelsmeer, gaf aan dat de 
Verhalentafel een welkome aanvul-
ling is op het welzijnsaanbod in bei-
de instellingen. Hij bedankte, ook 
namens de bewoners, de dames van 
Lionsclub Aalsmeer Ophelia harte-
lijk voor al hun inspanningen. Rita 
Braam, manager van Verpleeghuis 
Rozenholm, legde uit hoe belangrijk 
het is voor ouderen om met elkaar 

of familie en vrienden over vroeger 
te praten. Door de verhalen over 
hun leven kunnen ouderen duide-
lijk maken wie en wat zij zijn: wat ze 
beleefd en gepresteerd hebben, wat 
hen heeft gevormd.

Diverse activiteiten
Neeltje Peters, voorzitter van Lions-
club Aalsmeer Ophelia, vertelde dat 
de leden van Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia ruim twee jaar met veel ple-
zier verschillende activiteiten heb-
ben georganiseerd om tot de aan-
schaf van de Verhalentafel te kun-
nen overgaan, zoals wijnverkoop 
en een fietstocht. Eén van de be-
langrijkste acties was een groots 
benefietdiner in maart in Galerie 
Sous Terre, waar de Lions dames 
zelf hebben bediend. Neeltje Pe-
ters had nog een kleine verrassing 
voor de bewoners. Zij overhandigde 
aan de heer Burgers, bewoner van 
Verpleeghuis Rozenholm, een jaar-
abonnement op de leesportefeuil-
le. Zij sprak de wens uit dat de Ver-
halentafel een belangrijk ontmoe-

tingspunt zal worden voor de be-
woners en hun familie. De heer A. 
Burgers, bewoner van Verpleeghuis 
Rozenholm, en mevrouw Van der 
Lugt, bewoonster van Zorgcentrum 
Aelsmeer, verrichtten de openings-
handeling; zij knipten een lint door 
waarmee de Verhalentafel officieel 
in gebruik werd genomen. 

De Verhalentafel is geïnstalleerd op 
een centraal punt: in de erker van 
de gang die beide instellingen met 
elkaar verbindt. Goed toegankelijk 
voor de bewoners van beide hui-
zen. Deze ruimte heeft een face-
lift ondergaan naar een ontwerp 
van een van de leden van Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia, architect Anne 
Marie de Boer. De inrichting van de-
ze ruimte gebeurde met financiële 
steun van het Fonds Sluyterman van 
Loo, de Stichting Het Vierkerkenhuis 
en de Stichting Ab Laane. Het is een 
gezellige ruimte geworden waar al-
le bewoners, hun familie en vrien-
den hopelijk veel plezier aan zullen 
beleven.

een goed gevulde boekenkast zijn, 
gerund door vrijwilligers van het Ro-
de Kruis of een ouderenbond.” De 
haal- en brengservice van Amstel-
land Bibliotheken kan desgewenst 
van dezelfde locatie gebruik maken. 
Het College gaat het idee nader uit-
werken en zal het met een financi-
ele onderbouwing op korte termijn 
voorleggen aan de gemeenteraad.

Weer supergeslaagde dag!
Buurtbarbecue Zuiderpark
Kudelstaart - Op 9 juli heeft het 
Zuiderpark de jaarlijkse barbecue 
gehouden. Geen beachvolleybal, 
maar dit jaar een zeskamp me ski-
lopen: Nederland tegen Duitsland. 
Om 14.30 uur is het buurtfeest voor 
de achtste maal gestart met schmin-
ken van de kinderen, rond 15.00 uur 
een speurtocht met spelletjes voor 
de allerkleinsten. De leiders beston-
den uit de oudere kinderen van een 
jaar of 10. Helemaal stoer natuurlijk 
om een groepje te begeleiden. De 
aardappelrace en het bowlen waren 
weer erg spannend. De kinderen 
mochten op volgorde van punten 
een prijs uitzoeken uit de mand. Om 
17.00 uur kwamen de snacks van de 
Ruif. Gretig werden deze opgegeten, 
want er moest nog gesport worden 

natuurlijk. De kinderen vanaf 8 jaar 
deden ook mee aan het zeskamp. 
Twaalf teams met landennamen gin-
gen de strijd aan voor de glimmende 
medailles. Skilopen met zijn zessen, 
broekzak lopen, een heus waterbal-
lonnen gevecht, het brandweerspel, 
rupsloopband en natuurlijk touw-
trekken stonden op het programma.
Duitsland tegen Nederland was na-
tuurlijk erg spannend waarbij Ne-
derland natuurlijk met de winst aan 
de haal ging. Finland ging er uitein-
delijk met de medailles vandoor. Di-
verse buurmannen en ook vrou-
wen hebben tussendoor hun kook-
kunsten laten zien op de barbecues 
waardoor ook de innerlijke Zuider-
park bewoner werd verwend. Al met 
al weer een super geslaagde dag.

Abrikozen en tuinbonen voor 
de klok op Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
30 juli gaat de klok weer draaien in 
het veilinggebouw van de Histori-
sche Tuin. 
De veilingmeester voor deze mid-
dag is Dick Oussoren en hij wordt 
bijgestaan door opsteker Ruud Bar-
tels. Voor de klok komen oude soor-
ten fruit en groente zoals appels, 
peren, abrikozen en tuinbonen. Ver-
der worden er ook tuin gekweek-
te planten en bloemen geveild. De 
veiling start om 15.00 uur. Vanwe-
ge het warme voorjaar is een kijk-
je bij de fruitbomen zeker de moei-
te waard. De bomen tonen de oogst 
voor het najaar nu al volop. Een be-
zoek aan de Historische tuin is ook 
te combineren met een rondvaart 
over de Westeinderplassen, voor 

deze combinatie is een combikaart 
te koop. Tevens kan men tijdens een 
bezoek aan de tuin een kijkje ne-
men in het Historisch centrum van 
Oud Aalsmeer. Hier is de tentoon-
stelling te bekijken over het 60-jarig 
bestaan van de Aalsmeerse brand-
weer. 
De Tuin is bereikbaar via de brug op 
het Praamplein, waarvan de ope-
ningstijden zijn: Dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur. 

Toegangsprijzen: 4.- euro vol-
wassenen, 65+ 3,50 euro en kin-
deren en museumkaarthouders 
gratis. Info: tel. 0297-322562 of  
www.historischetuinaalsmeer.nl

Nieuwe acteerschool voor 
film en tv in Crown Studio’s
Aalsmeer - In de Crown Studio’s 
in Aalsmeer is een nieuwe acteer-
school genaamd ‘Lucidare’ (Itali-
aans voor polijsten) geopend. In 
september zal hier de parttime half 
jaar opleiding ‘Acteren voor Film en 
Tv’ van start gaan. Willeke van Am-
melrooy zal deel uitmaken van het 
docententeam dat bestaat uit zeer 
gerenommeerde acteurs en ma-
kers. De andere docenten van Lu-
cidare zijn René van Asten, Karim 
Traïdia, Anouk van Nes, Anita Donk, 

Peter Post,Chris Tates en Marian 
Mudder. Verder zullen aer ook veel 
gastdocenten zijn zoals Charlotte 
Besijn en Carolien van den Berg. De 
opleiding is puur gericht op came-
ra acteren en alle facetten hiervan 
komen dan ook aan bod. Het doel 
is om de leerlingen door een inten-
sief lesprogramma naar een hoger 
acteerniveau te tillen zodat ze goed 
voorbereid het werkveld in kunnen. 
De opleiding bestaat uit verschil-
lende intensieve workshops. Alle 

lessen worden s’avonds gegeven, 
waardoor het goed te combineren 
valt met een andere studie of werk. 
Lucidare heeft als doel een kweek-
vijver te zijn voor de nieuwe gene-
ratie acteurs en actrices voor film 
en televisie. 

Op de website www.lucidare.tv 
staat alle informatie over de half 
jaar opleiding ‘Acteren voor Film 
en Tv’ en de andere workshops die 
aangeboden worden. 



Ballonnenwedstrijd als mooie 
afsluiting leerjaar Jozefschool
Aalsmeer - Vrijdag 22 juli was de 
laatste schooldag van het jaar. De 
meeste kinderen, maar ook leer-
krachten van de Jozefschool, wa-
ren wel toe aan zes weken vakan-
tie. Om die vrije weken in te luiden, 
is er een ballonnenwedstrijd gehou-
den. ’s Morgens hebben alle kinde-
ren, onder het genot van een lek-
ker cakeje, een kaartje gekleurd en 
aan een ballon gehangen. Eenmaal 

klaar, verzamelde de hele school 
zich met ballon op het grote plein. 
En toen het spannendste deel van 
de ochtend…
Hoe staat de wind en gaan alle bal-
lonnen goed de lucht in? Aftellen. 
En ja hoor, daar gingen alle ruim 400 
ballonnen! 
Nu is het zes weken afwachten of 
de ballonnen een bestemming vin-
den en waar die dan zal zijn. 

Bodhi klokt snelste tijd bij 
inline-skate wedstrijd 
Kudelstaart - In april zijn zo’n 85 
enthousiaste kinderen begonnen 
aan het nieuwe inline-skateseizoen. 
Onder leiding van acht trainers wor-
den alle basisvaardigheden van het 
skeeleren aangeleerd. De jongste 
jeugd (vanaf zes jaar) leert remmen, 
slalommen en op één been ska-
ten door middel van allemaal leu-
ke oefeningen. De iets oudere jeugd 
(vanaf negen jaar) is al meer bezig 
met de behendigheid van het ska-
ten. De trainingen zijn iedere week 
op dinsdagavond. De 10-plussers 
skaten op de vrijdagavond en zijn 
gericht op het opbouwen van een 
goede conditie voor het komende 
schaatsseizoen dat in oktober weer 
aanvangt. 

Vorige week dinsdag was de laatste 
keer voor de zomervakantie. Er was 
speciaal een wedstrijd georgani-

seerd voor iedereen. Twee keer werd 
er een honderd meter verreden. Het 
was nog even spannend of het door 
zou kunnen gaan, want er vielen wat 
regendruppels. Maar toen iedereen 
van start ging, werd het droog en 
was de baan niet te glad. Bodhi van 
Wieringen klokte bij de jongens de 
snelste tijd over twee keer honderd 
meter. Gevolgd door Yordan Jensen 
en Gijs Braat. Bij de meiden staat 
Sarina Piet op de hoogste plaats 
op het podium. Franka du Pau staat 
tweede en Carlijn Aarsen staat der-
de na twee afstanden. Na de zomer-
vakantie wordt nogmaals een wed-
strijd gehouden om te kijken of er 
vooruitgang is geboekt.

Voor meer informatie over het in-
line-skaten of over het schaatsen, 
kijk op de website van STG VZOD: 
www.stgvzod.nl.

Bevers Tiflo bij brandweer
Aalsmeer - Zaterdag 16 juli had-
den de Bevers van Scouting Tiflo 
in Aalsmeer een bijzondere laat-
ste opkomst van het seizoen. Zij 
gingen namelijk op bezoek bij de 
brandweer in Aalsmeer. Een ech-
te brandweerwagen en een brand-
weerbus haalden de kinderen op bij 
de Karmelkerk en brachten ze met 
een grote omweg naar de kazer-
ne. Daar werden bekertjes limona-
de uitgedeeld en tijdens het drinken 
werden alle veiligheidsregels van de 
kazerne besproken. Daarna werden 
kleinere groepjes gemaakt en elk 
groepje kreeg een brandweerman 
mee. Die gaven allemaal een duide-
lijke uitleg over alle dingen die er op 
de kazerne te vinden zijn. Elke auto, 

bus en zelfs een boot werd uitvoerig 
besproken. Na de demonstratie ‘ruit 
van een autodeur inslaan’ werden 
er verschillende spelletjes gedaan, 
waaronder ‘het blussen van een ca-
ravan’, ‘een slachtoffer redden in het 
donker’, ‘een wedstrijd brandweer-
pak aantrekken en 20 meter rennen’ 
en ‘een mobilofoon gesprek’. Alle 
kinderen deden enthousiast mee en 
er werd veel plezier gemaakt. He-
laas was het alweer snel half twaalf 
en moesten ze met gierende ban-
den terug naar de scouting waar 
alle ouders al stonden te wachten. 
Daar kregen de kinderen nog een 
prachtig brandweerdiploma als be-
wijs voor hun deelname aan deze 
leuke ochtend! 

Kunst kijken en doen op 
de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 19 
juli is de laatste kunstkijkles voor 
scholen gegeven op de Kinder-
kunstzolder van het Oude Raadhuis. 
Dit maal waren de leerlingen van 
basisschool De Zuidooster op be-
zoek. De jongens en meiden maak-
ten op speelse, maar educatieve 
wijze kennis met kunst. Onder an-
dere werden houdingen van diver-

se beelden aangenomen door de 
leerlingen. De kunstkijklessen wor-
den gegeven door KCA-medewerk-
ster Annefie van Itterzon. Het is nu 
vakantie, maar ook in het nieuwe 
schooljaar worden alle jongens en 
meiden van groep 7 van de basis-
scholen in Aalsmeer en Kudelstaart 
weer van harte uitgenodigd voor 
een ochtend kunst kijken en doen!

Bedankjes aan hulpouders
Bellenblazen op Oosteinder
Aalsmeer - Vrijdag 22 juli begon 
eindelijk ook voor de laatste basis-
scholen de grote vakantie. Basis-
school de Oosteinder in Aalsmeer-
Oost deed dit op een wel heel spe-
ciale manier. Eerst vierden de kinde-
ren ‘kleedjesfeest’. Alle kinderen rui-
len speelgoed op kleedjes met el-
kaar, zodat ze in de lange vakantie 
allemaal ‘nieuw’ speelgoed hebben. 
Vlak voor 12.00 uur zongen ze met 
de hele school op het plein een va-

kantielied en daarna begon het af-
tellen van tien naar nul. 

Dit jaar hadden de kinderen een 
verrassing voor de ouders. Alle 431 
leerlingen bliezen tegelijk honder-
den bellen bellenblaas de lucht in. 
De bellen stonden gelijk aan de be-
dankjes voor alle hulp van de ouders 
dit schooljaar. Want dankzij hulp van 
ouders kunnen alle gezellige dingen 
op school gewoon doorgaan!

Muziekdag op Graankorrel
Aalsmeer - De leerlingen en leer-
krachten van basisschool de Graan-
korrel hebben dinsdag 19 juli het 
einde van het schooljaar gevierd met 
een muziekdag. De kinderen heb-
ben de hele dag door drie verschil-
lende workshops gehad. Zo was er 
streetdance, stemsterren, rap, per-
cussie, zang en dans en muziek-
avontuur. De kinderen hebben ge-
noten van het slaan op de djembé, 
het dansen en zingen op hippe mu-
ziek en het maken van geluiden met 

instrumenten waardoor er een ver-
haal ontstond. Zelf een rap schrijven 
was ook één van de activiteiten. Als 
klap op de vuurpijl is de dag afge-
sloten met een eindpresentatie voor 
de ouders en opa’s en oma’s. Wat 
een energie en talent was er te zien! 
Met dank aan MaxMusic. Ondertus-
sen is het aftellen ook al begonnen. 
Afgelopen vrijdag was de laatste 
schooldag en alle kinderen en leer-
krachten genieten nu van hun wel-
verdiende zomervakantie!

Groep 8 verlaat met 
‘De Trein’ de Jozefschool
Aalsmeer - De twee groepen van 
8 van de Jozefschool hebben hun 
schooltijd achter zich gelaten met 
‘De Trein’. De musical die draaide 
om een treinreis van Amsterdam 
naar Marseille met opvallende reizi-
gers en een criminele gebeurtenis, 
die moest worden opgelost. 

Beide groepen speelden ieder hun 
eigen musical. Dat betekende twee 
avonden vol humor, spanning en 
sensatie voor ouders, familie en 
leerkrachten, want de kinderen na-
men het publiek mee op hun span-
nende reis. Een Italiaanse máma 
met haar pizza’s en gezin, dochter 
en zoon die zijn liefje achterliet, een 
rijke Arabische familie met verwen-
de dochters, een groep studenten, 
een schrijver zonder inspiratie, foto-
graaf, muzikanten en natuurlijk het 
treinpersoneel vormden het bonte 
reisgezelschap. In de eerste tunnel 
wordt de schitterende diamant van 
de Arabische vrouw gestolen. Hier-
na volgt een onderzoek naar de da-
der. Special agents onderzoeken de 

zaak en nemen iedereen een ver-
hoor af. De kinderen speelden en 
zongen alle liedjes op een fantasti-
sche wijze. Gelach en applaus klonk 
veelvuldig door de zaal vanwege de 
leuke grappen en de fantastische 
manier waarop de rollen vertolkt 
werden zoals die van máma Ba-
retti met een Italiaans accent door 
Sten op de eerste avond en Kim op 
de tweede, of de spannende saxo-
foonsolo’s door Cees, de muzikant.
Iedere musicalster zette zijn of haar 
rol prima neer. De voorstellingen 
werden dan ook afgesloten met een 
staande ovatie van het publiek.
Ouders en leerkrachten brachten 
daarna met een lied de schoolcar-
rière van hun kinderen en leerlingen 
ten gehore. De beide feestavonden 
vonden hun afsluiting in een disco 
voor de kids en gezellig napraten 
van de aanwezigen. Alle leerlingen 
kunnen vol trots terug kijken op de-
ze geweldige avonden en vol goe-
de moed beginnen aan de stap naar 
het voortgezet onderwijs na een 
welverdiende vakantie.

Bindingkamp Texel 2011: 
Zon, zee, kampgevoel en 
afscheid van leiding Nico
Aalsmeer - Zoals iedere zomer 
gaan ook dit jaar vele jongeren en 
kinderen op kamp met Stichting 
de Binding. De oudste groep –van 
17 jaar- reisde zaterdag 16 juli af 
naar Texel voor hun laatste Binding-
kamp. Met 16 jongeren en 5 leiding, 
op naar een week vol zon, zee en 
kampgevoel. Plek van bestemming 
was kamphuis Hoeve Elba, vlak bij 
Den Burg. Vanaf de eerste minuut 
zat de stemming erin. Zaterdag-
avond was het tijd voor een bosspel, 
doel was om briefjes door het don-
kere bos te smokkelen zonder ge-
pakt te worden door de leiding. 
Verdere activiteiten waren wande-
len in de Slufter, het Juttersmuseum 
van jutter Jan, rondleiding en proef-
plankje bij de Texelse bierbrouwerij, 
branding-raften en -kanoën, ouder-
wetse speurtocht en evenzo ouder-
wetse sportdag, en garnalenvissen 
op de Texel 10, de Emmie. Dat laat-
ste onder leiding van twee taalvirtu-
oze Texelse vissers die hun roeping 
als cabaretier gemist hadden. 
De weergoden waren de groep goed 
gezind, er kwam slechts een enke-
le bui. Wel was het in het begin van 
de week af en toe flink trappen met 
windkracht 6 tegen. Maar woens-
dag was het zelfs zulk mooi weer 
dat ieder buiten kon ontbijten,’s 
avonds werd buiten gebarbecued 
en ook de traditionele Bonte Avond 
met vele hilarische acts kon bui-
ten plaatsvinden. Tweemaal werd er 
goed gefeest in discotheek ‘De Toe-
komst’ in de Koog. Vanuit de leiding 
bezien was ‘Het Verleden’ overigens 
een passender naam geweest. 
Ook was er in het kamp ruimte voor 
serieuzere zaken. Iedere ochtend 
werd in het kader van het thema ‘Al-
les is gekleurd’ een kunstwerk be-
sproken, wat soms leidde tot veras-
sende inzichten. Tijdens de avond-
programma’s praatten de jonge-
ren onder andere over levensvra-
gen. Het leverde open en diepgaan-

de gesprekken op, die het kamp ex-
tra bijzonder maakten. 
Maar Texel 2011 was nog om een 
andere reden bijzonder; het was het 
laatste kamp van hoofdleider Ni-
co Eveleens. Na maar liefst 69 Bin-
dingkampen, waarvan 60 als lei-
ding, houdt hij het na deze zomer 
voor gezien als hoofdleider. De ve-
le Aalsmeerders en Kudelstaarters, 
die ooit met Nico op kamp gingen, 
zullen zich vooral zijn enthousias-
me, energie en grappen herinneren. 
Maar misschien wel opvallender 
waren het vertrouwen en de ver-
antwoordelijkheid die hij de jonge-
ren gaf. Dat leidde altijd tot een goe-
de band met de groep en kampen 
waarin het echte kampgevoel ont-
stond. De Binding en de toekomsti-
ge kampkinderen zullen Nico mis-
sen. Er werd dan ook uitgebreid stil-
gestaan bij zijn afscheid. Voor hem 
werd door iedereen een schilde-
rij gemaakt, op muziek. Tijdens de 
Bonte Avond werd een inkijkje ge-
geven in Nico’s allereerste kamp in 
1970 naar Almen. En op vrijdag was 
er hoog bezoek; de burgemeester 
van Texel kwam langs om een lint-
je uit te reiken. Naast deze eervol-
le onderscheiding kreeg Nico ook 
nog een fotomozaïek van foto’s van 
de afgelopen drie kampen met de 
groep, een soeppakket, een taart, 
bloemen en een DVD ‘Typisch Ni-
co’. ’s Avonds bracht het vrouwelijke 
deel van de groep een zelfgeschre-
ven ode aan Nico ten gehore, op de 
melodie van een welbekend liedje 
van een Brabantse zanger over een 
trein. Ook zaterdag bij de bus was 
er nog een lied, geschreven door de 
moeder van een kampkind. Kort-
om, een eervol, feestelijk en meer 
dan verdiend afscheid. Maar het al-
lermooiste afscheidscadeau was 
natuurlijk het weer zeer geslaag-
de kamp Texel 2011; met een beet-
je zon, een beetje zee en heel veel 
kampgevoel! 

Nico Eveleens wordt ter gelegenheid van zijn afscheid in het zonnetje gezet 
door de burgemeester van Texel.
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Nieuwe fietsgids met 1300 
kilometer fietsplezier!
Aalsmeer - De Ronde van Neder-
land is de ultieme fietsroute voor el-
ke vakantiefietser. In de nieuwe edi-
tie van de fietsgids Ronde van Ne-
derland worden LF-routes ofwel 
Landelijke Fietsroutes aaneengere-
gen tot ruim 1300 kilometer fietsple-
zier in eigen land. De route voert zo-
veel mogelijk langs de grenzen van 
ons land en toont een grote varia-
tie aan landschappen. Fietsers die 
de Ronde aantoonbaar hebben vol-
bracht ontvangen een oorkonde. 
De Ronde van Nederland voert van 
Noordzeekust tot Achterhoek en 
van Groningse terpen tot Brabant-
se vennen. 

Langs karakteristieke dorpen en 
steden, duinen, dijken, bos, polders, 
rivieren, heide, heuvels. De route is 
op een aantal plekken flink herzien. 
Zo gaat de route voortaan na Ven-
lo verder zuidwaarts naar Roermond 
en dan via Weert richting Eindho-
ven. Na Coevorden gaat de route 
niet meer door Duitsland maar door 
het Overijsselse land. Ook langs de 
Noordzeekust loopt het traject an-
ders dan in de voorganger. De rou-
te is twee richtingen bewegwijzerd. 
De 1300 kilometer tellende ronde is 
ideaal voor een fietsvakantie, maar 

is ook bij elkaar te sparen via dag- 
of weekendtochten. Hij is dus zowel 
geschikt voor de ware kilometervre-
ter als voor de puur recreatieve fiet-
ser. De compleet vernieuwde fiets-
gids Ronde van Nederland is de op-
volger van de succesvolle gelijkna-
mige fietsgids uit 2005. In de fiets-
gids wordt de route in deeltrajecten 
beschreven. Afhankelijk van weer, 
conditie en geplande uitstapjes is 
de fietsafstand van dag tot dag te 
bepalen. 

De Ronde kan op elk punt worden 
opgepakt. NS-stations zijn bij uit-
stek geschikte startplekken. De 48 
trajectkaarten in de gids beslaan 
een ruim gebied rond de route, met 
daarop de bekende fietsknooppun-
ten en accommodatie. Bij de kaar-
ten staat een compacte beschrijving 
van het belangrijkste dat onderweg 
te zien is. 
De gids biedt verder veel nuttige 
adressen van musea en attracties, 
overnachtingsmogelijkheden, veer-
diensten en VVV-kantoren.
De gids heeft een handige spiraal-
band en is verkrijgbaar via de we-
bwinkel van nederlandfietsland.nl in 
de loop van de zomer ook te koop 
bij ANWB en VVV.

Veel Wind en Regen bij 
Open Water zwemmen
Aalsmeer - Zaterdag 16 juli was er 
voor het eerst een open water wed-
strijd in Huizen. Het weer zat niet 
echt mee, begon droog , maar ein-
digde met een flinke regenbui. De 
lijn lag helaas niet strak en waai-
de nogal uit naar links, de baan liep 
ook nogal bochtig, dus het kwam 
aan op het oriënterend vermogen 
van de zwemmers. De watertem-
peratuur was 19 graden, heerlijk 
open water weer. Arjan Bellaart be-
gon de dag met de 1 km vrije slag 
masters en werd daarmee overal 
4e , en in zijn leeftijdscategorie 1e 
in de tijd van 13.27,89. Annette de 
Visser trad aan op dezelfde afstand 
en werd 3e in haar categorie in de 
tijd van 14.44,19. Voor beide Ocea-
nus zwemmers stond ook de 2,5 km 
op het programma, deze werd door 
de scheidsrechter veranderd naar 4 
rondes van 500 meter, omdat een 
van de boten olie had geloosd ach-
ter in het parkoer. Uit veiligheid is de 
afstand verkort. Arjan zwom de 2 km 
vrije slag in een tijd van 27.11,89 en 
werd 9e, de dames moesten wach-
ten totdat de mannen bijna klaar 
waren, en dat leverde nogal wat ge-
grom op. Annette zwom haar 2 km 
vrije slag in 28.46,22 en werd daar-
mee keurig 16e. 
Zaterdag 23 juli was het de beurt 
aan Anna Paulowna om de open 
water wedstrijd te organiseren, me-
de door de voorspelling van het 
slechte weer waren er veel min-
der deelnemers dan voorgaande ja-
ren. Oceanus werd vertegenwoor-
digd door Annette en Arjan , weder-
om fungeerden Sandie en Laura als 
supporters. Met een boventempera-
tuur van 14 graden maakte dat het 
water ( 19 graden) best lekker aan-
voelde. Helaas was de baan slecht 
zichtbaar, en dat werd niet echt 

makkelijker door de flinke golfslag 
die aanwezig was. Annette begon 
rond 11.30 uur aan de 1500 meter 
vrije slag en zwom deze in een tijd 
van 22.19,25 en werd daarmee keu-
rig 6e. Na een korte pauze mocht ze 
zich gaan melden voor de 1 km vrije 
slag masters (nadat de heren waren 
gestart). Arjan begon zijn dag met 
de 1 km vrije slag masters en zwom 
een sterke race, werd 2e overal en 
duidelijk 1e in zijn categorie in een 
tijd van 13.51,23, Annette zwom een 
sterke kilometer en eindige als 2e in 
de tijd van 14.44,75. Rond de klok 
van 14.40 uur stond de 3 km vrije 
slag nog op het menu voor Arjan, de 
organisatie besloot deze race eer-
der te laten starten, omdat er slecht 
weer op komst was. Rond 14.25 uur 
trad het deelnemers veld aan en na 
43.14,37 tikte Arjan aan als 8e. 
Op zondag 24 juli bleef het maar re-
genen. Arjan en Annette reisden sa-
men af naar Alkmaar om daar hun 
uiterste best te doen. Een sterke 
wind zorgde voor flink wat golfslag 
, in samenwerking met de regen 
die met bakken uit de hemel kwam 
moesten deze twee er het beste van 
maken. Arjan zwom de 1 km mas-
ters in 13.55,97 (2e) en Annette 
zwom hem in 15.28,02(2e), door de 
zeer slechte weersomstandigheden 
werden de prestatietochten afgelast 
en kon men eerder beginnen aan 
de 2500 meter vrije slag, in tegen-
stelling tot het regelement starten 
de dames en heren tegelijk, aange-
zien 9 dames zich ziek hadden ge-
meld. Arjan finishte als 9e in de tijd 
van 35.26,57 en Annette werd 4e in 
39.04,39. In de auto werd de tem-
peratuur snel opgeschroefd naar 21 
graden om enigszins warm te wor-
den, want de ‘droog’ voorzieningen 
waren niet goed geregeld. 

Onstuimige Triathlon 
Winst voor Van Heteren 
en Van Rooijen op Texel
Aalsmeer - De jaarlijkse Triathlon 
Texel werd afgelopen weekeinde 
weer een feestje voor het Oceanus/
Multi Supplies Triathlon Team: zowel 
bij de mannen als de vrouwen kwam 
een teamlid als winnaar uit de strijd. 
Frans van Heteren won voor de ze-
vende maal de triathlon op het Wad-
deneiland. Carla van Rooijen won 
voor de derde keer op rij. 

Het weer was afgelopen zaterdag 
nogal onstuimig op Texel met zeer 
harde wind en veel regen. Het be-
gon eerst met buien, maar later 
hield het niet meer op met het he-
melwater. Toch werden er mooie 
prestaties neergezet door het Ocea-
nus/Multi Triathlon Team. Aalsmeer-
der Frans van Heteren zette een ze-
vende zege in de Triathlon Texel bij 
op zijn palmares, waar al de edities 
van 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 
en 2010 op stonden. Hij finishte in 

1.58.03 uur als enige deelnemer on-
der de twee uur. 

Bij de vrouwen was Aalsmeer-
se Carla van Rooijen de snelste op 
de kwartafstand. Op de fiets was 
ze liefst zeven minuten sneller dan 
haar achtervolgster. Van Rooijen fi-
nishte in 2.15.16 als de winnares. 
Voor haar was het na de zeges van 
2009 en 2010 de derde op rij op 
Texel. 

Jeroen Hijstek uit Nieuw-Vennep 
kwam na 2.18.59 uur over de streep, 
wat hem in zijn leeftijdscategorie 
Heren 50 een mooie derde plek op-
leverde. Ton Hurkmans uit Uithoorn 
finishte de zware editie van de Tri-
athlon Texel dit jaar in 2.39.09 uur. 
Zijn vrouw Coosje Pennink deed op 
de achtste mee en finishte op die af-
stand in 1.36.03 als tweede dame bij 
de Dames 50. 

Frans van Heteren won voor de zevende keer de Triathlon Texel. Foto: Toon 
Dompeling

Feestelijke Solexrit start 
vanuit De Kwakel
Kudelstaart - Zondag 31 juli wordt 
de 3e Solex toertocht 2011 georga-
niseerd door de Solexvrienden De 
Kwakel en Kudelstaart. 

De deelname aan deze rit staat 
open voor iedereen. Om 9.30 uur 
kunt u inschrijven bij cafetaria ‘t 
Trefpunt in De Kwakel. 
De tocht begint om 10.30 uur. Dit-

maal gaat het om Kees Klomps Ver-
jaardagstocht, die door hem zelf is 
uitgezet langs de mooiste paden in 
de Gooi en Vechtstreek. Rond 16.00 
uur is de Solexcolonne weer terug 
in De Kwakel en is er een afsluitend 
verjaardagsfeest. Jaarlijks zijn er 
vier Solexritten in deze regio. 
Alle informatie over de tochten is te 
vinden op www.solexvrienden.nl.

Ride for the Roses heeft nog plaats: 
Snel inschrijven 25 en 50 km!
Aalsmeer - De Tour de France zit 
er op, maar het fietsseizoen is ze-
ker nog niet voorbij. Over een ruime 
maand klimmen duizenden fietsers 
weer op het zadel voor de Ride for 
the Roses, het fietsevenement dat 
jaarlijks wordt gehouden om geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Een evenement dat u niet mag 
missen, of u nu op de fiets stapt of 
niet.

Fiets mee
Op zondag 4 september 2011 kunt u 
deelnemen aan prachtige fietstoer-
tochten van 25 of 50 kilometer. De 
routes starten in Aalsmeer en lei-
den door een groot aantal prachti-
ge plaatsen en gemeentes in de re-
gio. Stapt u op de fiets voor de rou-
te van 25 kilometer, dan wordt u via 
mooie en rustige wegen rondom de 
schitterende Westeinderplassen ge-
leid. Vanaf bloemenveiling FloraHol-
land in Aalsmeer fietst u via Rijsen-
hout, Burgerveen, Leimuiden, Bil-
derdam en Kudelstaart weer terug 
naar de veiling. 
Wie voor 50 kilometer gaat, ziet ook 
nog het fraaie Braassemermeer 
voorbij komen via Roelofarends-
veen, Hoogmade en Woubrugge. 
Stap alleen op de fiets of neem uw 
familie en vrienden mee: het kan al-
lemaal! De fietstocht van 100 kilo-
meter zit inmiddels vol, maar voor 

zowel de 25 als 50 kilometer zijn nog 
plekken beschikbaar. Wees er snel 
bij! Aanmelden kan via www.ride-
fortheroses.nl .

Word fan
Bent u geen fietser of bent u op 4 
september verhinderd, maar draagt 
u de strijd tegen kanker wel een 
warm hart toe? Word dan fan van 
de Ride for the Roses! Dit is een 
nieuwe manier om dit mooie fiets-
evenement te ondersteunen. Als fan 
fietst u niet mee, maar kunt u wel 
een persoonlijke pagina vullen op 
de website van de Ride en sponso-
ren werven. Ga nu naar: www.ride-
fortheroses.nl en schrijf u in! U ont-
vangt dan een inlogcode om uw 
persoonlijke pagina te vullen. Daar 
kunt u bijvoorbeeld uw persoonlijke 
verhalen kwijt en uw motivatie om 
de Ride te ondersteunen. Zo kunt 
u toch in actie komen voor de strijd 
tegen kanker! 

Doneer, sponsor of kom kijken
Via www.ridefortheroses.nl kunt u 
overigens ook rechtstreeks een do-
natie doen of een individuele deel-
nemer, bedrijf of team sponsoren. 
En op 4 september bent u natuurlijk 
van harte welkom langs de route. In 
de plaatsen langs de route worden 
de meest uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd. De moeite waard!

Regen en wind, vuur en vlam in Tourhome 
Gele trui voor Jim Voorn 
De Kwakel - De renners van het 
tourspel krijgen het in het laatste 
jaar van het Tourhome zwaar te ver-
duren. De Tien Plagen lijken te zijn 
uitgeroepen over het Kwakelse mo-
nument. Eerst dreigt het monu-
mentale pand als de ark van Noach 
van erve Vlasman af te drijven, ver-
volgens slaan de vlammen aan al-
le kanten uit. Gelukkig werden deze 
vlammen vakkundig in de hand ge-
houden door Arjen Vlasman en zijn 
reddende engelen Ria Verhoef en 
Marga Kouw.

Zij waren het die vrijdagmiddag de 
barbecue verzorgden bij de aan-
komst op Alpe ‘d Huez. Vele voor-
spellers van de etappes in Frankrijk 
hadden deze middag vrij genomen 
om de aankomst in het Tourhome te 
volgen. 

Met de ‘lappen’ op de schoot en lap-
pen op het rooster werd het een ge-
zellige middag. Steeds meer men-
sen sloten na hun werk aan, ver-
volgens ging de middag over in de 
laatste knobbelavond. Mira Wahlen 
kwam tegen de nacht met de laat-
ste tussenstand, de lijst werd nog 
steeds aangevoerd door de zo rus-
tig rijdende Jim Voorn. 

Deze ‘plaag’ wist zijn voorsprong 
voor het afsluitende weekend te 
vergroten tot zes punten. Het moet 
raar lopen als voor deze aanvoerder 
de zee zich niet als eerste splitst, 
Marc van Wees zal hard door moe-
ten rijden om niet als dolende in de 
woestijn achter te moeten blijven. 
Roy Klijn kwam de wisselbeker de-
ze week alvast terug brengen. Een 
prolongatie van zijn titel zag hij niet 
meer zitten, verleden tour bijna alles 

goed voorspeld deze tour er telkens 
naast. Precies voorspellen deed tot 
nu toe Luc van der Meer het bes-
te, deze mazzelaar ging met de ro-
de trui het afsluitende weekend in. 
Voor deze trui liggen nog vele ka-
pers op de kust, zeker met vrijdag 
nog in het verschiet liggende afslui-
tende rit op het Champs-Elysees. 
Deelnemers leveren dan hun Laat-
ste Tien Geboden in en dan maar 
afwachten of de renners in Frank-
rijk zich daar maar aan houden. In 
het ploegenklassement zijn de ren-
ners van ‘De laatste Lap’ er ook niet 
zeker op, op slechts acht punten 
volgen de renners van ‘Het laatste 
rondje’. Als sprinkhanen willen zij 
zich op de koplopers storten.

Kaalgevreten zal binnenkort ook het 
land van Co vlasman er bij liggen, 
de tempel zal worden afgebroken. 
Maar de deelnemers van het tour-
spel zijn er van overtuigd dat zij vol-
gend jaar het beloofde land in zullen 
trekken. Daar zal voor de 57e jaar 
het unieke spel worden voortgezet.

De uitslag
Gele trui:
1  Jim Voorn 129 pnt
2  Bertil Verhoef 123 pnt
3  Joep Voorn 123 pnt
100 M v Wees 77pnt
 
Rode trui:
1 Luc van der Meer 26 pnt
2 Jim Voorn 25 pnt
3 Theo Bartels 25 pnt

Ploegen:
1 De laatste lap 394 pnt
2 Het laatste rondje 386 pnt
3 De laatste snik  381 pnt
20 Het laatste moment 321 pnt

Atletiek Vereniging Aalsmeer
Tachtig deelnemers maar 
liefst bij juli baanloop 
Aalsmeer - Atletiek Vereniging 
Aalsmeer kon vorige week woens-
dag maar liefst tachtig deelnemers/
sters verwelkomen bij de maande-
lijkse Florimex 5 kilometer baanloop. 
Er werd gelopen in één serie die om 
20.00 uur van start ging nadat Adrie 
van der Sluis het startschot had ge-
geven. 

Dames
Uitslagen bij de dames 5 KM: Ka-
rin Versteeg 20:48, Els Raap 21:54, 
Marjan van Ginkel 22:29, Eveline 
Zeldenthuis 23:13, Irma van Balken 
23:14, Simone Jonker 24:09, Sonja 
van Zeelt 24:16, Natascha van der 
Horst 27:33, Esther Brouwer 28:27 
en Laura van Wingerden 30:46 mi-
nuut. 

Heren
Uitslagen bij de heren 5 KM: Ro-
bert Schrauwen 18:32, Dave Hoog-
wout 18:44, Brent Pieterse, 18:54, 
Mark Baas 19:13, Ronny A Samu-
el 19:19, Simeon Calvert 19:24, Hjal-
mar van Woersem 19:26, Johan 
Baas 19:49, Rob van Heerden 19:54, 
Klaus Schneider 19:58, Menno de 
Jong 19:58, Martin Hereur 20:07, 
Jeroen Looman 20:08, Rob Wienke 
20:19, Fred van Rossum 20:21, Mi-
chel Vollebregt 20:37, Rene ‘t Hoen 
20:45, Ron Melis 20:46, Wessel 
Heil 20:53, Marco Fais 20:54, Toon 
Ligtenberg 20:55, Ben van Arum 

20:57, Ben Bakker 21:01, John Celie 
21:11, Elroy Baas 21:14, Kees Hoek 
21:17, Nol 21:20, Jaap Bouwmmes-
ter 21:25, Huib Scherpenisse 21:35, 
Ron Bakker 21:36, Hidde Rypkema 
21:38, Martin Vlam 21:39, Jurgen 
van Avermaete 21:43, Daniel Calvert 
22:00, Arnold van Velthoven 22:05, 
Wim van Zalinge 22:22, John de 
Vocht 22:27, Chris Lohuis 22:28, Kees 
de Wit 22:30, Wibo Wever 22:31, Ro-
land Bos 22:42, Frank Brugman 
22:44, Peter Adrichem 22:48, Stan 
Josephi 22:55, Cedar Spaargaren 
22:58, Rob Zijtveld 22:59, Roger Lit-
tikhuis 23:12, Jos Snel 23:13, Wou-
ter Wesseling 23:24, Anton Schuur-
man 23:32,  Reinier van Oene 23:38, 
Ed Hartsink 23:52, Peter Akerboom 
24:11, Nico Brugman 24:17, Mathijs 
van der Pol 24:39, Hugo Dullemont 
24:58, Peter Velthuis 25:16, Arnold 
Moes 25:55, Marco Heere 26:05, 
Mark Knol 26:34, Piet de Boer 26:49, 
Sepp Nick 27:02, Gijs Honing 28:10, 
Fred den Hartog 28:18, Cock van der 
Pol 28:42, Henk Lansbergen 28:45, 
Nico Mallee 31:24 en Gerrit van der 
Steeg 33:13 minuut. Er waren twee 
uitvallers. 

De volgende 5 KM baanloop is op 
woensdag 10 augustus, aanvang 
20.00 uur exact. Kijk voor meer in-
formatie (bijvoorbeeld voor al-
le rondetijden) op de website:  
www.avaalsmeer.nl

Jeugd toernooi goed van start
Weer volle bezetting op 
tennispark van All Out
Aalsmeer - Afgelopen maandag 25 
juli is het zo langzamerhand traditi-
onele Rabobank Open Jeugd toer-
nooi bij Tennisvereniging All Out 
weer in volle hevigheid van start ge-
gaan. Met 131 inschrijvingen is het 
een zeer goed bezet toernooi zeker 
gezien het feit dat de schoolvakan-
ties dit jaar laat zijn begonnen en 
veel spelers deze eerste week van 
de grote vakantie al afreizen. Mede 
gezien de zeer wisselende weers-
omstandigheden is het maar de 
vraag of alle wedstrijden buiten ge-
speeld kunnen worden. Gelukkig 
beschikt de vereniging ook nog over 
de binnenbanen van Herman Dem-
per, zodat er sowieso gespeeld kan 
worden. Er wordt gespeeld om twee 
gewonnen sets. Echter indien bin-
nen wordt gespeeld dan speelt men 
verkorte sets.

In een aantal categorieën werden 
soms hele spannende wedstrijden 
gespeeld, waarbij het lang niet al-
tijd duidelijk was wie er uiteindelijk 
als winnaar uit de bus zou komen. In 
sommige wedstrijden gaven de spe-
lers elkaar geen duimbreed toe. Als 
het weer het toelaat zullen de mees-
te wedstrijden komende week ge-
speeld worden op de gravelbanen. 

De meeste poulewedstrijden zullen 
op maandag, dinsdag en woensdag 
gespeeld zijn. Daarna worden de 
afrondende kwart en halve finale-
wedstrijden gepland op donderdag 
en waarschijnlijk vrijdagochtend. 
Waarna de finales op vrijdag mid-
dag zullen plaatsvinden. Het streven 
is om rond 17.00 uur klaar te zijn met 
het toernooi waarna de prijsuitrei-
king zal plaatsvinden. 

Telegraaf Duivensport
Ingekorte vlucht is goede 
beslissing geweest
Aalsmeer - Ook dit weekend had-
den de duiven weer te maken met 
mindere weersomstandigheden. 
Dus werd er besloten om de jonge 
duivenvluchten met 60 km in te kor-
ten. Op zich een goede beslissing. 
De andere kant van het verhaal is 
echter dat je op zo’n korte afstand 
en met een harde westenwind wel 
te maken krijgt met een erg een-
zijdig concoursverloop. De dui-
ven houden dan toch een oostelij-
ke vlieglijn aan. De snelste duif was 
deze vlucht van John van Duren.

De uitslag:
1 J. v. Duren
2 M de Block
3 Comb. Wiersma en Zn.
4 G. v/d Bergen
5 Comb. v. Leeuwen - v. Grieken
6 C. v. Vliet
7 Comb. v. Ackooy
8 A. v.d. Wit
9 J. Vijfhuizen
10  A. Kok
11 D. Baars
12 P. v.d. Meyden
13 Th. v.d. Wit
14 J. Kluinhaar en Dr.
15 D. v. Leeuwen
16 T. Rewijk

De laatste dagfondvlucht vanuit Ar-
genton over een afstand van 675 km 
werd door de slechte weersomstan-
digheden uitgesteld tot zondag. 
Om 9 uur kregen zij de vrijheid. 
Mooi vliegwerk in Frankrijk, maar 
hoe dichter ze bij huis kwamen hoe 
beroerder het weer werd. 

De snelste duif van deze vlucht was 
van de Comb. Jack en Peter Spook. 
Met een gemiddelde snelheid van 
78 km per uur ging dit beestje het 
beste om met de natte omstandig-
heden.

De uitslag:
1 J. en P. Spook
2 Comb. v. Ackooy 
3 Comb. v. Leeuwen v. Grieken 
4 J. v. Duren
5 J. v. Dijk
6 J. Vijfhuizen
7 G. v.d. Bergen

De tussenstand in het 
ploegenklassement
1 A.A. Sloopwerken 10687 pnt.
2 C .v. Vliet - Holding 10372 pnt
3 Bos - E-markt  10369 pnt
4 Bosman Kassenbouw 9335 pnt
5 Oerlemans Confectie   8909 Pnt
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Uit- en doetips voor kids
Speurtocht met verrassing 
in Westlands Museum
Honselersdijk - De vakantie is be-
gonnen en daarom is het Westlands 
Museum tijdens de maanden juli en 
augustus extra geopend. Van dins-
dag tot en met vrijdag gaat het mu-
seum al om 10.30 uur open. Om 
17.00 uur gaat de deur weer dicht. 
Ook zaterdag zijn bezoekers wel-
kom tussen 13.30 en 17.00 uur en het 
Westlands Museum is iedere eerste 
zondag van de maand geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. In het museum 
wordt de Westlandse geschiedenis 
behandeld van prehistorie tot he-
den. Extra aandacht gaat uit naar de 
ontwikkeling van de (glas)tuinbouw, 
de verschillende tuinbouwteelten, de 
belangrijkste type kassen en het vei-
lingsysteem. Bij het museum bevindt 
zich een historische tuin, waarin een 
reconstructie is gemaakt met origi-
neel materiaal van een Westlands 
tuinbouwbedrijf uit vroeger tijd. In 
de historische tuin worden op ou-
derwetse wijze producten gekweekt 

die vroeger veel voorkwamen in het 
Westland, zoals de tafeldruif, perzi-
ken, pruimen en asperges. De his-
torische tuin van het Westlands Mu-
seum staat er hartje zomer prach-
tig bij. Allerlei groenten en fruit wor-
den geoogst, of zijn bijna oogst-
rijp. Verschillende bloemen staan in 
bloei en vooral de dahlia’s zijn een 
lust voor het oog. Voor de jeugd is 
er een speurtocht door het museum 
met een verrassing voor ieder die de 
goede oplossing weet te vinden. Als 
wisseltentoonstelling is te zien ‘Al-
les voor die Kinderen’, een expo-
sitie over 100 jaar lager onderwijs 
in het Westland en kinderboeken-
schrijvers Leonard Roggeveen en 
Annie M.G. Schmidt. Het Westlands 
Museum is gevestigd aan de Mid-
delbroekweg 154 in Honselersdijk 
en te bereiken via 0174-621084 of 
www.westlandsmuseum.nl. De en-
tree voor kinderen tot en met 18 jaar 
is 1,50 euro.

Scheet van Einstein inademen…
Altijd strandweer in NEMO
Streek - Nog tot en met 4 septem-
ber kun je naar het strand in NEMO 
te Amsterdam, weer of geen weer… 
In de tentoonstelling Chemie aan 
zee hebben alle dingen één ding 
gemeen. Ze hebben te maken met 
kleine deeltjes. Want alles, dus jij 
ook, bestaat uit deeltjes. Door goed 

te kijken naar hoe die deeltjes zijn 
opgebouwd en hoe ze samen wer-
ken, kun je een hoop van de dingen 
om je heen begrijpen. 
Kom dus naar NEMO tijdens de zo-
mervakantie, waar je moleculen kan 
frituren en de scheet van Einstein 
inademen kan!

Uit- en doetips voor kids
Kindercorso in Rijnsburg
Streek - FloraHolland Rijnsburg en 
Oranjevereniging Rijnsburg hebben 
samen een nieuwe sponsorover-
eenkomst getekend. De bloemen-
veiling is hiermee voor de komen-
de drie jaar sponsor van het Kinder-
corso Rijnsburg. Naast een fi nanci-
ele bijdrage stelt FloraHolland ook 
ruimte ter beschikking om de fi et-
sen, kinderwagens en bolderkarren 

te versieren met bloemen. Het kin-
dercorso wordt dit jaar voor de 55e 
keer georganiseerd. Zo’n vijfhon-
derd versierde fi etsen vertrekken 
donderdag 11 augustus om 9.30 uur 
vanaf het veilingterrein richting het 
centrum van Rijnsburg. Het kinder-
corso is onderdeel van de feestweek 
in Rijnsburg die van 8 tot en met 13 
augustus plaatsvindt.

Uit- en doetips voor kids
Leer smeden in museum
Enkhuizen - Van 25 juli tot en met 
4 september nemen kinderen in 
het Zuiderzeemuseum in Enkhui-
zen de smidshamer in de hand. In 
het Smeedlab bewerken ze onder 
begeleiding van een smid een stuk 
ijzer of slaan ze een naamplaatje. 
Het Smeedlab is onderdeel van de 
Maand van het Smeden. In het bui-
tenmuseum staan twee vuurplaat-
sen en drie aambeelden opgesteld. 
Per keer mogen acht kinderen aan 
de slag. In een heuse smeedoutfi t, 
waaronder een katoenen kiel, een 
veiligheidsbril en handschoenen, 
creëren jongeren met een staaf-
je ijzer hun eigen sleutelhanger of 
amulet. Hiervoor wordt een bijdrage 
van 2 euro gevraagd.

Namendag
In het kader van de Maand van het 
Smeden nodigt het Zuiderzeemuse-
um op zaterdag 6 augustus ieder-
een met de achternaam Smid – of 
een afgeleide hiervan - uit voor een 
gratis bezoek. De meeste mensen 
met de achternaam ‘Smi(d)(t)(s)’, 
‘Smed(t)(s)’, en afl eidingen hiervan 
hebben waarschijnlijk in het (recen-
te) verleden een smid binnen de fa-
milie. Dat geldt ook voor de Latijn-
se vormen ‘Faber’ en ‘Fabricius’. Op 
vertoon van een geldig identiteits-
bewijs krijgen deze bezoekers toe-
gang tot het museum. Neem een 
kijkje in de smederij waar een ech-
te hoefsmid een echt paard beslaat 
of ga langs bij het Smeedlab. In het 
museum is in augustus veel te bele-
ven en alles te ontdekken over het 

ambacht dat aan deze naam gere-
lateerd is. Kijk voor meer informatie 
op www.zuiderzeemuseum.nl
 
Jaar van het Doen
2011 Staat het teken van het Jaar 
van het Doen. In het buitenmuse-
um kan iedereen van april tot en 
met oktober spelenderwijs kennis-
maken met ambachten die traditio-
neel thuishoren in het Zuiderzeege-
bied. Een touw slaan, een ton ma-
ken of smeden: de handen gaan uit 
de mouwen. Iedere maand staat er 
een ander ambacht centraal in het 
Jaar van het Doen. Daarbij is het 
Zuiderzeemuseum de eerste zater-
dag van de maand gratis toeganke-
lijk voor mensen wiens achternaam 
verbonden is met het betreffende 
ambacht.

Internationale uitstraling
Het Zuiderzeemuseum in Enkhui-
zen richt zich op kunst, cultuur 
en erfgoed rondom het voormali-
ge Zuiderzeegebied en het huidi-
ge en toekomstige IJsselmeerge-
bied. Door zijn activiteiten, aanpak 
en samenwerking heeft het muse-
um een internationale uitstraling en 
publieksbereik. 

Gemeenschappen, ambachten en 
water staan centraal. Het museum 
bestaat uit een openluchtcollec-
tie in de vorm van een buitenmuse-
um en een binnenmuseum met een 
grote hoeveelheid expositieruimtes 
voor vaste presentaties en tijdelijke 
tentoonstellingen.

Vaartips voor Zuid-Holland
Vakantietips voor een dag 
op of aan het water
Streek - Met de fl uisterboot op 
zoek naar bevers in de Biesbosch, 
in een gehuurde sloep op picknic-
kavontuur, of genieten van het be-
kendste varende corso van Neder-
land: in de meest waterrijke pro-
vincie van Nederland zijn de mo-
gelijkheden voor een dag op of aan 
het water zo goed als oneindig. Op 
www.varendoorzuidholland.nl vindt 
u een overzicht van de leukste rond-
vaarten, maritieme evenementen, 
vaarroutes en andere vaartips.

Ontdek Zuid-Holland
Zuid-Holland bestaat voor één vijf-
de deel uit water en is daarmee de 
meest waterrijke provincie van Ne-
derland. Voldoende mogelijkheden 
dus om er tijdens de vakantieperi-
ode eens op uit te trekken met een 
sloep, motorboot, zeilboot of ka-
no. Verken het Hollandse plassen-
gebied, vaar door het doolhof van 
kreken in de Biesbosch, stap op de 
Waterbus naar Kinderdijk (uw fi ets 
mag mee), of maak een rondvaart 
door de Rotterdamse havens. Op 
www.varendoorzuidholland.nl staan 
de mooiste vaargebieden en de 
leukste tips om de provincie vanaf 

het water te ontdekken.
Aan wal
Voor wie liever aan vaste wal blijft, is 
er deze zomer ook genoeg te bele-
ven in Zuid-Holland. Bij het Varend 
Corso Westland bijvoorbeeld. In het 
weekend van 5, 6 en 7 augustus ge-
niet u hier van meer dan zestig ‘va-
rende theaterstukken’. Onder ande-
re ‘Het Zwanenmeer’, ‘Lord of the 
Dance’ en ‘Cirque du Soleil’ passe-
ren de revue. Van 27 tot en met 31 
juli vindt in Hellevoetsluis de Dut-
ch Classic Yacht Regatta plaats. 
Meer dan 200 klassieke zeiljach-
ten zorgen hier voor een imposant 
schouwspel.

Voor meer vaarevenementen gaat 
u naar de evenementenagenda op 
www.varendoorzuidholland.nl.

Praktische informatie
Naast informatie over de Zuid-Hol-
landse vaargebieden, evenementen 
en dagjes op of aan het water, zijn 
op de site ook vaarroutes en prakti-
sche tips te vinden. 
De site geeft onder andere een 
overzicht van bootverhuurlocaties 
en jachthavens, brug- en sluistijden 

FloraHolland Bloemenfestival
Muziek en een zee van 
bloemen in Noordwijk
Streek - Van donderdag 11 tot en 
met zondag 14 augustus is de Ou-
de Jeroenskerk te Noordwijk ge-
vuld met de mooiste bloemen van 
Nederland. De kerk wordt omge-
toverd tot een waar bloemenfestijn 
met een zee van kleurrijke bloemen. 
De organisatie van dit jaarlijkse eve-
nement is in handen van de Stich-
ting Bloem en Zee in samenwerking 
met bloemenveiling FloraHolland en 
de gemeente Noordwijk. 

Door de vele positieve reacties en 
het enthousiasme waarmee mensen 
vanuit heel Nederland en de toe-
risten naar de historische Jeroens-
kerk komen wordt de lat bij het Flo-
raHolland bloemenfestival elk jaar 
hoger gelegd. Dit jaar is het thema 
maritiem. Met een overweldigend 
spektakel van de grote diversiteit 
aan bloemen brengt de badplaats 
Noordwijk, de zee naar Noordwijk 
Binnen. 

Het evenement, met duizenden 
fl eurige bloemen, zal alle bezoe-
kers doen verbazen. Met onder an-
dere prachtexemplaren van zomer-
bloemen, snijbloemen, de bol- en 
knolgewassen en natuurlijk ontbre-
ken de bladplanten niet. In de kerk 
worden tevens ook zo’n tweehon-
derd ingezonden producten gepre-
senteerd. De bloemen worden ge-
keurd door een vakkundige tuin-
bouwjury (VKC). Deze jury beoor-
deelt de ingezonden bloemen op 
kwaliteit. De Noordwijkse arrangeur 
Wim Siemerink neemt in samen-
werking met FloraHolland-arran-
geur Anneke van Iterson de bloe-
marrangementen voor zijn rekening. 
Siemerink was in 2005 ook verant-
woordelijk voor de bloemversiering 
in de Oude Jeroenskerk tijdens het 
huwelijk van Prins Pieter- Christiaan 
met Prinses Anita. 

Entree gratis 
Het FloraHolland Bloemenfestival 
Noordwijk zal vanaf donderdag 11 
tot en met zaterdag 13 augustus ge-
opend zijn van 10.00 tot 21.00 uur. 
Op zondag 14 augustus is de kerk 
geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 
Op donderdag 11 augustus wordt 
er een prachtig optreden verzorgt 
door Liesbeth Maiburg onder bege-
leiding van gitarist Pieter van Win-
sen. De Noordwijkse Maiburg is een 
student aan het conservatorium in 
Den Haag en heeft 29 april jl. op het 
Jazzfestijn op de Grent te Noord-
wijk gestaan. Op vrijdag wordt een 
schitterend optreden gegeven door 
Marjon van Sluis onder begeleiding 
van pianist Dante Boon. Er worden 
o.a. liederen gespeeld uit Cats, Mary 
Poppins en Porgy & Bess. Van Sluis 
heeft diverse rollen gespeeld in ver-
schillende operettes, musicals en 
musical gala’s (Oklahoma, Show-
boat, Lustige Witw, My Fair Lady, 
Beauty & The Beast). Dante Boon 
studeerde vanaf zijn veertiende 
jaar piano bij Willem Brons aan het 
Sweelinck Conservatorium te Den 
Haag. Hij kreeg lovende kritieken in 
onder andere het NRC Handelsblad 
(vier sterren) en Trouw. 
Om in Maritieme sfeer te blijven ver-
zorgt het Shantykoor De Noordwij-
kers voor een swingend optreden 
op zaterdag. Van donderdag t/m 
zondag speelt de bomschuit dage-
lijks een grote diversiteit aan liede-
ren in de kerk. De Bomschuit was 
te zien in theatervoorstelling Vloed 
op het strand. Dus genoeg reden 
om een bezoekje te brengen aan dit 
Bloemenfestival! 

Adres: Oude Jeroenskerk, Voor-
straat 44, Noordwijk. Als er onver-
wachts een kerkdienst is, krijgt die 
prioriteit en zal het Bloemenfestival 
niet te bezoeken zijn.

Langste dijk bouwen!
Nationale Stranddijkendag
Streek - Nederland houdt van 
Schoon en bouw mee voor aan-
dacht voor schoon. Schone energie 
en een schoon milieu.

Op zondag 31 juli vindt voor de 
tweede keer ‘De Nationale Strand-
dijkendag’ op het strand van IJmui-
den plaats. 
De Nationale Stranddijkendag is 
een typisch Hollands, jaarlijks terug-
kerend strandevenement en record-
poging waarbij kinderen, ouders en 
opa’s en oma’s op de Nederlandse 
stranden een steeds langere aan-
eengesloten dijk van zand bouwen 
tussen de eb- en vloedlijn. 

Met deze actie wil de organisatie la-
ten zien dat Nederland van schoon 

houdt. Hoe meer deelnemers, hoe 
meer aandacht voor schoon. Scho-
ne energie en een schoon milieu. Dit 
jaar wordt geprobeerd de 250 meter 
te halen. Al in 2018 staat een lan-
ge dijk van Hoek van Holland tot 
aan Den Helder op stapel. Het re-
cord volgens het Guinness Book of 
Records is gevestigd in de Oekraï-
ne (Kiev) in 1964 en staat op ruim 
41 kilometer. 

Wordt dit record straks verbroken? 
‘The Dutch are doing it again!’ Aan-
vang en locatie: 12.30 uur bij pa-
viljoen Noordzee, Kennemerstrand 
178, IJmuiden. Deelname is gra-
tis, maar neem wel zelf schep-
jes en emmers mee. Meer info op: 
www.stranddijkendag.nl




