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Tuin in Sieboldlaan 4 wint deze week!
Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

HARTELUST B.V.

Monumentenstichting pleit
voor behoud Zuiderkerk
Op 29 juni 2008 is in de Zuiderkerk de laatste kerkdienst gehouden. Daarna is de kerk verkocht. Op
dit moment is de toekomst van het
gebouw onzeker. Er wordt gedacht
aan woningbouw op de locatie van
het kerkgebouw en het omliggende
terrein. “Daarom is het belangrijk
om nu te werken aan behoud van
dit gebouw. Het is noodzakelijk dat
de gemeente het kerkgebouw aanwijst tot monument.”
Herbestemming en nieuwbouw
“Vervolgens kan er samen met de
eigenaar gekeken worden welke nieuwe bestemming de kerk
kan krijgen. Door een herbestemming van de kerk te combineren met nieuwbouw rond de kerk
kan hier een zeer interessant stukje Aalsmeer ontstaan. Elders is ook
reeds bewezen dat nieuwbouw ge-

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

combineerd met het behoud van
een bijzonder monumentaal gebouw vaak zeer populair en dus
goed verkoopbaar is.”
Bezwaar tegen afwijzing
Het Cuypersgenootschap heeft het
verzoek om de kerk tot monument
aan te wijzen in mei gedaan. Recent
werd duidelijk dat de gemeente de
kerk niet wenst aan te wijzen. Gezien de monumentale waarde van
de kerk en het feit dat de gemeente
procedurefouten heeft gemaakt bij
de afhandeling van het verzoek is
nu door het genootschap bezwaar
aangetekend tegen het besluit van
de gemeente.

Miele specialist

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 06-54216222
✆ 0297-341900
✉ VERkoopAAlsmEER@
mEERboDE.Nl

€19,-

www.bosse-elektro.nl

geldig t/m 28-07 2012
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TOYO ZOMERBANDEN T/M 17 INCH

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

ACTIE

175/65R14
195/65R15
205/55R16
225/45R17

350 82T
Proxes CF1 91H
Proxes CF1 91H
T1 Sport 94Y

Normaal
4 stuks
€ 224,€ 276,€ 344,€ 552,-

Nu
3 betalen*
€ 168,€ 207,€ 258,€ 414,-

Nieuw-Vennep Pondweg 2
T 0252 62 11 22
Aalsmeer
Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
Hoofddorp
Noordmeerstraat 38 T 023 800 99 87
BANDEN
AIRCO'S

-

-

OLIE
VERVERSEN
UITLIJNEN
UITLATEN - SCHOKDEMPERS - APK

-

BALANCEREN
LICHTMETALEN

ACCU'S
REMMEN
VELGEN - AUTO-ONDERHOUD

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

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Final

sale

70

tot

1½ betale
mag ook n

Staat uw bandenmaat er niet bij? Bel ons of ga naar www.profiletyrecenter.nl
* Prijzen incl. btw en montage, excl. balanceren, stikstof, pventiel en afvalbeheerbijdrage.

van uw favoriete bank

Jack & Jones/g-star/cars/pall mall/esprit/dept
garcia/only/vero moda/levi’s/ltb/edc/wrangler

WWW.DEEN.NL

Enkele voorbeelden

Voorwaarden voor deze actie:
Alleen op vertoon van een foto van deze advertentie met uw mobielNiet in combinatie met andere aanbiedingen. Geldig t/m 31 aug. 2012 Balanceren, e.d. wordt voor elke band berekend.

3 betalen

* 2 halen

Verleng het plezier

vriJdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 Juli

OP VERTOON VAN EEN FOTO VAN DEZE ADVERTENTIE MET UW MOBIEL:

4 banden halen

Meedoen kan nog!
De drie mooiste, op de voorpagina geplaatste, foto’s maken kans
op deze traktatie. Deelnemen aan
de tuinenwedstrijd kan nog de hele
maand juli en in augustus. Foto met
verhaaltje over de tuin kan gestuurd
worden naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl.

ADVERTEREN?

Alle pOlO’s

Kijk op onze website.

en planten maken Agnes en Dick
van Leeuwen de winnaars van deze
week. Met hun vriendelijke en gezellige tuin in de Sieboldlaan maakt
het echtpaar kans om een cadeaubon te winnen van tuincentrum Het
Oosten aan de Aalsmeerderweg. Te
winnen zijn waardebonnen van 50,
100 en 250 euro.

Eigen technische dienst

opheffings
uitverkoop

Zonnepanelen?

Aalsmeer - “Ook wij willen onze
tuin inzenden voor de tuinenwedstrijd. We hebben dit jaar een nieuw
‘oud aanleunkasje’ gebouwd tegen onze schuur. Dat staat zo gezellig, vinden wij. Het kasje hebben
we gemaakt van oude bakramen
van de kwekerij van Agnes haar opa
en ome Jan. Jeugdsentiment, dus!
We genieten nu nog meer van onze tuin, vooral als we heerlijk op onze veranda zitten in de schommelstoel met een bakje koffie”, mailen
Agnes en Dick van Leeuwen uit de
PF. von Sieboldlaan 4. En een koekje
er bij, zoals te zien is op de foto. Het
nostalgische kasje, de vogelhuisjes, de vele gieters en natuurlijk het
gevarieerde aanbod aan bloemen

%
korting

DEEN UITHO
ZONDAG 29 ORN
JULI

op een deel van de collectie

VAN 12.00 - 1
8.00 UUR
LEGMEER

collectie is binnen

GEOPEND
PLEIN 18 • U
ITHOORN

nieuwe kids
big l aalsmeer | Join Fashion | www.bigl.nl

ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

troy 50937

Aalsmeer - De stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft
de gemeente Aalsmeer verzocht
om de Zuiderkerk in de Hortensialaan 55 aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De Zuiderkerk is
in 1953 gebouwd naar ontwerp van
het Aalsmeerse Architectenbureau
Berghoef en Klarenbeek.
“De Zuiderkerk is monumentwaardig als goed voorbeeld van het religieuze werk van dit op landelijk niveau en voor Aalsmeer belangrijke
architectenbureau. Ook is de kerk
een belangwekkend en verfijnd
voorbeeld van naoorlogse kerkbouw. Tevens is de kerk stedenbouwkundig belangwekkend. Het
gebouw is volgens onze stichting
in feite een voor Aalsmeer onmisbaar voorbeeld van monumentaal
erfgoed”, aldus het genootschap.

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

“Nog meer genieten van
tuin met aanleunkasje”
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INFORMATIEF
COLOFON
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
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
125e 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 toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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 Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

Mooie opbrengst collecte
Rode Kruis in gemeente

De opbrengst komt ten goede aan
de activiteiten van de plaatselijke activeiten in Aalsmeer en Kudelstaart. Voorbeelden daarvan zijn
rolstoelwandelen,
huisbezoeken
aan ouderen en chronisch zieken,
soosmiddagen, telefooncirkel voor
alleenwonenden, ontmoetingsgroep
beginnend dementerende ouderen,
uitstapjes, een boottocht en sinds
vorig jaar de interventieboot voor
hulp bij hartproblemen op de Westeinderplas. Met het opgehaalde be-

Aalsmeer - “Wij willen het probleem ‘straatkinderen’ tot een minimum beperken”, aldus de stichting
Red het Talent! waar onder andere de Aalsmeerse Lisanne Reurekas
deel van uitmaakt. De stichting kent
een unieke werkwijze, welke nog
niet eerder in Nederland werd gehanteerd. De financiën worden dusdanig bijgehouden en openbaar gemaakt, waardoor iedere donatie
te volgen en te verantwoorden is.
De stichting stelt zich als doel om

straatkinderen in Zuid-Afrika (startpunt: Durban) een kans te geven
om hun talenten te ontwikkelen en
op die manier een rol te gaan spelen in de maatschappij. Het Red het
Talent! team is jong en gedreven en
heeft een duidelijk doel voor ogen:
de straatkinderen in Durban op een
doelmatige, daadkrachtige manier
steunen. Daarnaast zal Red het Talent! eigen initiatieven nemen en allerlei acties uitzetten om donaties
en sponsorgelden bijeen te krijgen.

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 nachtapotheek 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

Totaal 5.489 euro

Aalsmeer - Het Rode Kruis
Aalsmeer heeft in de landelijke collecteweek 5.489 euro opgehaald in
Aalsmeer en Kudelstaart. Van 25 tot
en met 30 juni gingen 49 collectanten langs de deuren om geld in te
zamelen voor het Rode Kruis.

Stichting Red het Talent
helpt straatkinderen

drag kan het Rode Kruis zich blijven inzetten voor de sociale activiteiten in Aalsmeer en Kudelstaart.
Naast de huis-aan-huis collecte werd op zaterdag 30 juni gecollecteerd tijdens Korenmiddag en bij
de supermarkt op het Praamplein.
Het afdelingsbestuur wil iedereen
die heeft gegeven of heeft meegewerkt aan de collecte hartelijk bedanken. Daarnaast wil het bestuur
haar waardering uitspreken voor de
inzet van de collectanten.
U bent van harte welkom als deelnemer, vrijwilliger of als lid van de
Aalsmeerse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis. U kunt daarvoor contact opnemen met Ineke Hoogeveen via 0297-328613 of
gein@planet.nl.

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

Vermist.
- Legmeerdijk 287: Zwart-witte gecastreerde kater. Staart is geamputeerd. Hij heet Junglee of Madi. Geel halsbandje.
- Rijsenhout, Verlaatweg: Rode Poes met witte bef, buik en sokken. Zij
heeft een chip en haar naam is Fleur.
- Legmeerdijk: Zwart-witte poes. Ze heeft witte poten, kop, buik en wit
puntje aan staart. Rug, bef en bovenkant kop zijn zwart. Ze heet Sheru.
- Aalsmeerderweg: Jack Russel. Een oor hangt plat en hij is behoorlijk
dik. De hond heet Charly en hij heeft een chip.
Gevonden:
- Midvoordreef: Zwart-witte langharige kat met witte bef en witte sokjes voor en achter.
- Oosteinderweg: Zwart-witte kat.
- Cyclamenstraat: Cyperse ongecastreerde kater.
- Machineweg: Langharig zwart-witte kat.
- Haya van Somerenstraat: Zwarte kat met wit befje en voetjes. Hij is
niet gecastreerd, heeft een klein wit vlekje op zijn lip en heeft gerafelde oren.

Herdenking gevallenen
bij het Indiëmonument
Amstelveen - Dinsdag 14 augustus om 19.20 uur vindt de regionale herdenking van gevallenen en
slachtoffers in Nederlands-Indië
weer plaats bij het Indiëmonument
in het Broersepark te Amstelveen.
Op 8 maart 1942 gaven de Nederlandse strijdkrachten zich over en
werd Nederlands-Indië door Japan
bezet. In de loop van enkele maanden werden 130.000 mensen voor

een periode van vele jaren opgesloten in kampen.
Aldert de Haan (1935) vertelt hoe
hij als kind deze gevangenschap
van hem met zijn moeder, zus en
broertje heeft ervaren en hoe later
het gezin uit elkaar gehaald werd.
Want toen hij in januari 1945 10 jaar
werd moest hij weg uit het vrouwenkamp en werd hij naar het jongenskamp gestuurd. Ook spreken vertegenwoordigers van de gemeente Amstelveen (Burgemeester
Van Zanen), Bond van Wapenbroeders (Willem van Lith) en de voor de
jaarlijkse organisatie verantwoordelijke Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in NederlandsIndië te Amstelveen (Ankie Werner).
Voor verdere informatie: Conchita
Willems, bestuur Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in
Nederlands-Indië, tel. 06-13550099,
st.indieherdenkingamstelveen@
gmail.com.

Aldert de Haan toont het portretje wat Aldert’s moeder liet tekenen bij gebrek
aan paspoortfoto, behorende bij haar voorbereidingen, naast een brief met de
adressen van zijn grootouders, doopnamen, geboortedatum, namen ouders
en zijn reeds ontvangen inentingen voor zijn kamptijd.

Nieuwe locatie, nieuwe dirigent

Toonkunstkoor neemt na
42 jaar afscheid van Irene
Aalsmeer - Tijdens de laatste repetitieavond van het seizoen memoreerde voorzitter Cees Stieva het
feit dat het Koninklijk Toonkunstkoor 42 jaar geleden overstapte van
De Oude Veiling naar Irene, het verenigingsgebouw van de hervormde
gemeente. Dat gebouw stond toen
op de plaats waar nu Zorgcentrum
Aelsmeer is gevestigd. Toen in 1992
het nieuwe Irene werd geopend verhuisde het koor mee. In de afgelopen 20 jaar heeft het koor veel gebruik gemaakt van het gebouw,
niet alleen tijdens repetitieavonden,
maar ook met zangersdagen en, niet
te vergeten, rommelmarkten. In het
najaar van 2011 werd de verenigingen, die gebruik maken van het gebouw, onverwacht door het kerkbestuur medegedeeld dat de huur
werd opgezegd en dat de verenigingen naar andere ruimte moesten
gaan uitkijken.
Het leverde het Toonkunstkoor een
lange zoektocht op die uiteindelijk
kon worden afgesloten met een positieve reactie van de Doopsgezinde
Gemeente. Vanaf 4 september zullen de repetities plaatsvinden in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.
Ook nam het koor afscheid van in-

Kat zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van
de zwarte kat met witte bef en voetjes?
Het dier heeft een wit vlekje op zijn
lip en heeft gerafelde oren. Het dier
loopt rond in de Haya van Somerenstraat in Kudelstaart.
De eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via tel.
0297-343618.

terim dirigent Piet Kiel jr. Na het onverwachte vertrek van Michel Berendsen moest het koor op korte
termijn een andere dirigent zien te
vinden om het Messiah concert te
kunnen uitvoeren. Michel’s vervanger bleek niet te voldoen en oud-dirigent Piet Kiel bood aan het koor te
leiden tot een nieuwe dirigent gevonden zou zijn. De nieuwe dirigent
werd Nico Hovius en per september zal het koor in een nieuwe locatie met een nieuwe dirigent verder gaan richting het 130-jarig bestaan in 2013. Het koor zal het jubileum vieren met een tweetal concerten, te beginnen op 9 februari. Dan zal van Mozart de ‘Vesperae
de Dominica’ uitgevoerd worden en
van Gounod de ‘Messe Solennelle’.
Verder wordt in het najaar een jubileumconcert gegeven.
Bassen en tenoren welkom
Voor versterking van de mannenpartijen is het koor overigens nog
op zoek naar zowel bassen als tenoren. Er kan op projectbasis meegezongen worden. Voor verdere inlichtingen kan de website van
het koor geraadpleegd worden:
www.toonkunstkooraalsmeer.nl.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag 29 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. Spreker Arno
Post. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag dienst
om 10u. Speciale dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Geen opgave ontvangen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst:
Kring Ruth. Zondagsschool en oppas voor allerkleinsten.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met drs. R.J.
Prent uit Amstelveen.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Organist: W.
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. D.
van Duivenbode uit Gravenzande.
Organist M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels
om 10u. Spreker Robbert Steensma.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. ds. K. Muller en 18.30u. ds.
M. Hogenbirk. Gez. dienst met CGK
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof en 19u. in
Karmelkerk eucharistievering met
L. Seeboldt. Zondag 14u. in Karmelkerk Poolse dienst met Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u.
dienst met pastor Jacob Spaans. Organist: Michael v/d Bergh.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. Jac. van
Veen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. dienst.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Contact tussen haloframe-dragers

Chantal maakt na ongeval
website voor lotgenoten
Aalsmeer - Vorig jaar, op 16 april
2011, heeft Arran Gatting uit de
Koolwitjesstraat samen met mijn
vriendin Chantal Wijnands een heel
heftig ongeluk gehad op de Oosteinderweg. De medewerker van De
Carnivoor vertelt: “We reden vrijdagnacht uit het dorp richting huis en
zijn vol op een vrachtwagen geklapt,
die achteruit de weg op kwam rijden vanuit een parkeerplaats. Mijn
vriendin heeft door het ongeval haar
kaak, ribben en vier nekwervels gebroken. Chantal is in een Haloframe geplaatst, een soort kooi met
schroeven in je schedel. Normaal
moeten mensen die hun nek hebben gebroken drie maanden in zo’n
kooi zitten, maar wegens een heel
ingewikkelde breuk heeft Chantal
zeven maanden in een Haloframe
gezeten. Het is een heel zwaar en
lang jaar geweest, eind november
hebben ze de kooi verwijdert en
zijn we langzaam aan het revalideren.” De Aalsmeerse heeft nu een
website gemaakt om mede lotgenoten te helpen. De website bevat foto’s, haar hele verhaal en de mogelijkheid om contact te hebben met
iemand die het zelfde heeft meegemaakt. Arran vervolgt: “Ik ben gewoon heel trots hoe ze dit allemaal
aanpakt na een heel lastig jaar. Er
worden jaarlijks honderden mensen
in een haloframe geplaatst, maar er

is heel weinig te vinden op internet over wat het nou eigenlijk met
je doet. En het is vooral moeilijk om
contact te krijgen met mensen die
het zelfde hebben meegemaakt.
Persoonlijk had ik graag hulp gehad
om met de situatie om te gaan. Nu
hebben mede-nekbrekers de mogelijkheid om contact te hebben met
iemand die het allemaal heeft meegemaakt. Dus ik denk dat ze veel
mensen kan helpen met deze site in
het binnen- en buitenland.” Het hele verhaal is te lezen op de website www.haloframe.webklik.nl “Misschien is het mogelijk om een stukje
te plaatsen in de krant over Chantal
en wat ze aan het doen is, zodat zoveel mogelijk mensen over deze site
horen. Het is verschrikkelijk om zoiets mee te maken, ook als partner.
Ik had graag gewild dat er zo’n site was net na het ongeluk”, besluit
Arran Gatting.
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AGENDA

Tentoonstelling in september

‘Aalsmeerse ambtenaar

Muziek
Vrijdag 27 juli:
* Party met dj Henk in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Experimentele bands No Repair,
Selfmachine en Cold Metal Future
in N201, Zwarteweg. Open: 21u.
Zaterdag 28 juli:
* Tropical Night bij café’s Joppe met
dj’s actie fight cancer in Weteringstraat, de Praam met dj Kees Markman in Zijdstraat en Oude Veiling
met band Blood, Sweat en Kiers in
Marktstraat in Centrum, 21 tot 01u.

toen en nu’ in de maak

Aalsmeer - Om stil te staan bij het
overgaan van de Aalsmeerse gemeentelijke organisatie naar Amstelveen, wordt in het gemeentehuis
in de maand september een overzichtstentoonstelling over de ambtelijke organisatie gehouden. De
uitstalling heeft dan ook de treffende titel ‘De Aalsmeerse ambtenaar:
toen en nu’ meekregen. De werkgroep die de tentoonstelling voorbereidt laat er geen gras over groeien. ‘De Aalsmeerse ambtenaar toen
en nu’ wordt officieel geopend op
maandag 3 september. Hiervoor
ontvangen alle te bereiken (oud-)
medewerkers, (oud-)raadsleden en
(oud-)collegeleden een persoonlijke
uitnodiging. Op expositiepanelen in
de burgerzaal komen de Aalsmeerse werkplekken van de ambtelijke organisatie van de voorbije jaren
uitgebreid in beeld. Vooral op foto’s,
maar ook in doorlopende diapresentaties. De gemeente verwacht
veel aandacht voor de tentoongestelde herinneringen waaraan velen
hun bijdrage leveren.
Oude Raadhuis en Twentse bank
Op de tentoonstelling zullen foto’s te zien zijn van het Oude Raadhuis, de Twentse Bank in de Zijdstraat en de bouw van het huidige
raadhuis en de uitbreiding daarvan.
Ook aandacht is er voor het Schou-

tenhuis, de dependance in Maarse
en Kroon en een aantal oude tekeningen van zeer oude stedenbouwkundige plannen. Er is volop aandacht voor beelden met Aalsmeerse bestuurders en ambtenaren van
vroeger en nu met hun behuizing.
‘De Aalsmeerse ambtenaar toen en
nu’ is de gehele maand september
te bezichtigen. Om zoveel mogelijk
mensen de kans te geven een blik te
werpen in het verleden, zijn drie data geprikt waarop de tentoonstelling
voor het publiek is geopend.
Inschrijven voor bezichtiging
De herinneringen, tekeningen en
vele foto’s zijn voor inwoners onder begeleiding van een gids te bezichtigen op drie vaste tijdstippen:
maandag 10 september (16.00 uur),
vrijdag 21 (10.00 uur) en woensdag
26 september (16.00 uur). Geïnteresseerden kunnen zich niet telefonisch, maar alleen per e-mail inschrijven. Dit is mogelijk via tentoontstelling@aalsmeer.nl. Let op:
dit is geen correspondentieadres,
maar alleen een e-mailadres waarop een automatische reactie volgt.
Iedereen, die zich inschrijft, ontvangt eind augustus 2012 een retourbericht van de gemeente met de
dag waarop de tentoonstelling bezichtigd mag worden.

Tropical Night met Kees Markman en Blood, Sweat & Kiers

Zaterdag zomerse klanken
en tropische sfeer in dorp
Aalsmeer - Liefhebbers van zomerse muziek kunnen op zaterdag
28 juli hun hart ophalen tijdens de
Tropical Night. Van 21.00 tot 01.00
uur wordt in het Centrum een tropisch feestje georganiseerd met zomerse muziek op drie verschillende
locaties.
Danscafé De Praam in de Zijdstraat
gaat weer knallen tijdens Tropical
Night. Vanaf 21.00 uur kan er zowel
voor, in en achter De Praam gedanst
worden op tropische muziek gedraaid door de bekende Aalsmeerse
DJ Kees Markman. Bij De Oude Veiling in de Marktstraat speelt Blood,
Sweat & Kiers. Met gitaar, drums,
basgitaar, drie vocalen maar vooral
met de tenorsax van Wouter Kiers,
klinkt Blood Sweat & Kiers als een

muzikale snelkookpan van diverse
stijlen: Dubbel gemixt en extra gekruid!
Fight Cancer
Bij café bar Joppe in de Weteringstraat staat de avond in het teken
van Fight Cancer! Op het podium
men verschillende dj’s plaats, die de
meest zomerse platen uit hun koffer halen met als hoofdact Joshua
Walter, beter bekend als dé Radio
DJ. Voor een zomers feestje kom je
dus zaterdag 28 juli naar de Tropical
Night in het Centrum!
Huishoudelijke mededelingen
De Tropical Night wordt georganiseerd door danscafé De Praam, café
bar Joppe en De Oude Veiling in sa-

Miss Verkiezing

Burgemeester Loggers metselt op 28 februari 2962 een gedenksteen ter herinnering aan de bouw van het huidige gemeentehuis dat werd ontworpen door
architect Berghoef.

Aalsmeer - Ben jij tussen de 17 en
35 jaar? En heb je zin in een gezellige avond waar ook nog leuke geldprijzen mee te winnen zijn? Geef je
dan nu op voor de Miss Aalsmeer
verkiezing op 6 september via missverkiezing@feestweek.nl.

Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 28 juli wordt
om 15.00 weer een veiling gehouden
op de Historische Tuin. Veilingmeester Frans Janssens zal samen met
opsteekster Dicky Eveleens weer diverse bloemen en planten aan de
man/vrouw proberen te brengen.
Als primeur worden deze middag de
eerste Piet Vissers (bonen) geveild.
Na dit weekend zijn er weer regelmatig bonen en tomaten te koop in
de Tuinwinkel. Bezoekers kunnen
dit weekend vooral weer de kasrozen bewonderen en ook de dahlia’s
beginnen aardig op gang te komen
met de bloei. Voor kinderen is er een
gratis speurtocht en natuurlijk is het

ook weer mogelijk om een bezoek
aan de Tuin te combineren met een
rondvaart over de Westeinderplassen. Ook is het nog steeds mogelijk
de tentoonstelling over 100 bloemenveilingen in Aalsmeer te bezoeken. Het bijbehorende boek is aan
de kassa verkrijgbaar voor 22.50 euro. De Tuin gaat open om 13.30 uur
en de toegang bedraagt 4 euro voor
volwassenen. 65-Plussers betalen 3.50 euro en museumkaarthouders en kinderen hebben gratis toegang. De Historische Tuin is bereikbaar via het Praamplein, via de brug.
Informatie op de website: www.historischetuinaalsmeer.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
SFEERMAKER:

AANBIEDING:

Keyboard ‘Medeli’ M5
van €119,- voor

PRIJSPAKKER:

€ 109,00

Koptelefoon ‘Koss’
UR29
€ 38,95

Mini parspot

wit/chroom/zwart
VAKANTIETIP:

€ 13,70

Klassieke gitaar
‘Valencia’
€ 59,00

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Watertoren dit weekend
weer open voor publiek
Aalsmeer - Komende zaterdag 28
en zondag 29 juli is de Aalsmeerse
Watertoren weer geopend voor publiek. Iedereen, die voor het eerst
binnenkomt, zal versteld staan hoe
men vroeger is staat is geweest om
deze hoge watertoren te bouwen. In
de toren zijn maar liefst drie grote
waterbekkens te zien (één zit er onder de vloer), die vroeger gebruikt
werden om de waterdruk te verhogen. Na de renovatie vorig jaar is
Aalsmeer een prachtig rijksmonument rijker geworden. Uiteraard is
er de gelegenheid om via bijna 200
treden boven op de toren te komen
en te genieten van een groots uit-

zicht over de gehele regio. Bij helder
weer zijn zelfs de contouren van de
Nederlandse kust te zien. Sowieso is
de Amsterdamse Arena heel duidelijk te zien en de verkeerstoren van
Schiphol en natuurlijk de Westeinderplassen! Zowel zaterdag als zondag is de toren geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Entree is 1 euro voor
kinderen en 2 euro voor volwassenen. Ook is er gelegenheid om
een consumptie te gebruiken. Er is
ook de mogelijkheid om met groepen, op afspraak, de watertoren te
bekijken. Een afspraak maken kan
via s.b.w.a@caiway.net of via 0653928054.

menwerking met Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum. Bij de diverse podia worden ook bars ingericht waar behalve lekkere drankjes ook tropische hapjes verkrijgbaar zijn.
De muziek tijdens Tropical Night
stopt buiten om 1.00 uur, maar daarna gaat het feest binnen door op de
verschillende afterparties. De organisatie raadt aan om zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen,
dit in verband met de beperkte beschikbare parkeergelegenheid en
alcoholcontroles. Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee
het dorp in te nemen. De politie zal
hier tegen optreden.
Kijk voor meer informatie op de
website www.aalsmeercentrum.nl.

Exposities
Zaterdag 28 juli:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
28 en 29 juli:
* Zomerexpositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
* Historische Tuin open voor publiek, ingang Praamplein. Zaterdag
en zondag van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 29 juli:
* Expositie Amazing amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
do. t/m zo. 14-17u. Op Kinderkunstzolder bloementekeningen van
schooljeugd.
Diversen.
Donderdag 26 juli:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere
woensdag, donderdag en vrijdag.
26 tot en met 29 juli:
* Platbodemjachten bij WSV Nieuwe
Meer, Stommeerweg. Vrijdag vanaf
10u. wedstrijden, zondag om 14u.
admiraalzeilen op grote poel van
Westeinderplassen.
27 tot en met 29 juli:
* The Shack, Schipholdijk 253a in
Oude Meer open. Vrijdag, zaterdag
en zondag vanaf 15u.
Zaterdag 28 juli:
* Veiling op Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u. Open van 13.30
tot 16.30u.
28 en 29 juli:
* Watertoren open voor publiek. Zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Zondag 29 juli:
* Kees Klomp solexrit. Start 10.30u.
en finish 16u. bij Trefpunt, Kerklaan
24 in De Kwakel.
Woensdag 1 augustus:
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
Donderdag 2 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.

Venijnige rock en moderne metal
Jaqueline Bakker (veel lof van de jury). In het midden Henny Weima met werk
van winnaar Roeland Smeets. Rechts Nel Bruinsma, winnaar publieksprijs.

Publieksprijs voor Nel Bruinsma

1e KCA Amateur Award
voor Roeland Smeets
Aalsmeer - De eerste KCA Amateur Award uitreiking vond afgelopen zondagmiddag 22 juli plaats.
Vele zondagsschilders waren daarvoor naar het Oude Raadhuis gekomen waar de juryvoorzitter twee
prijzen uitreikte en de eervolle vermeldingen uit het juryrapport voorlas. Het is niet gemakkelijk om kwaliteitsoordelen over hedendaagse amateurkunst te geven. Het gaat
om een aanmoedigingsprijs voor
amateurs die ook vooral veelbelovend moeten zijn. Schoonheid, vakmanschap en originaliteit waren de
geldige criteria voor de juryleden
Monic Persoon, Janna van Zon en
Henny Weima. Zij riepen Roeland
Smeets uit tot winnaar. Dit omdat
zij geboeid bleef kijken naar kleurgebruik, perspectief en sfeer in het
kleine schilderijtje Volksfeest in Calosso. Smeets schildert zomers, het
liefs buiten in oude dorpjes in Spanje. KCA kon hem dan ook niet benaderen voor de prijs, die hij pas
na de zomer in ontvangst kan nemen. Eervolle vermeldingen waren
er voor de sfeer in het werk zeewier
in groen en blauw van Agnes van
der Wal, het technisch mooi geschilderde Calla-Bladen van Linda Nifterik en de levensechte bloementuin
van Els Bakker. De tekening Toekomst van Jaqueline Bakker werd
genoemd vanwege de vraagtekens
die het jongensportret oproept bij
de kijker en het bijzondere gebruik
van aquarelverf. Het halssierraad
van Hansje Havinga oogde verleidelijk klassiek en modern tegelijk. Uit
een serie tekeningen trok het werk
de trutto’s van de Aalsmeerse Odile Nahon, de aandacht. Haar originele beelden waren al eerder te

zien op de kunstroute, maar het was
haar wens om in het Oude Raadhuis te kunnen exposeren. Deze
deelnemers maken bijzonder werk
dat veelbelovend is voor de toekomst. Ook het publiek kon bepalen welk kunstwerk favoriet is. Het
werd een typisch Aalsmeers tafereel. De meeste stemmen gingen
naar het schilderij Seringenteelt
van Nel Bruinsma. “Omdat ik gek
ben op seringenteelt en mijn hart
sneller gaat kloppen als ik een vlet
met seringen zie varen”, aldus de
maakster. Van een afstand lijkt het
een foto, zo gedetailleerd geschilderd. “Echt Aalsmeers en wie weet
ook over tien of twintig jaar een historisch beeld, omdat de teelt dan
misschien wel verdwenen is”, aldus
een reactie op een publieksformulier. Zo koos de jury voor een kunstenaar die over de landsgrenzen
kijkt en het publiek voor diegene die
het heden en verleden in Aalsmeer
zo treffend verbeeld.
De organisatie rekent op nog meer
deelnemers voor Amazing Amateurs
2013 en dat maakt het evenement
spannend. Zonder ballotage krijgen
alle niveaus een kans in een museale sfeer. KCA dankt alle deelnemers
voor hun enthousiasme. Denk aan
de deelnameformulieren voor volgend jaar ze liggen al klaar. De tentoonstelling is nog tot en met aanstaande zondag 29 juli te bewonderen in Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. De deur staat open
op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Alle deelnemers mogen deze zondag om 17.00 uur hun werk op komen halen.
Door: Annefie van Itterzon

Drie experimentele bands
live in de N201 vrijdag!
Aalsmeer - Vrijdag 27 juli gaat in de
N201 weer even flink het gas erop
met optredens van elektrorockers
No Repair, de moderne metal band
Selfmachine en drum ’n bass van
Cold Metal Future. Een opvallende
combi zo lijkt het, maar de grote gemene deler van deze avond is toch
wel dat geen van de bands enige
boodschap heeft aan voorgebaande
paden en gedoe met stijlen en hokjes. No Repair combineert moeiteloos venijnige rock met rauwe elektronische escapades. Selfmachine
is een groovy, heavy en melodieuze
metalband: Een breed scala van muzikale invloeden gerold in een strak
pakketje degelijke moderne metal.

Afsluiter van de avond Cold Metal
Future is een experimenteel project
van muzikanten met achtergronden in de Nederlandse metal, digital
hardcore en drum ’n bass scene en
valt op met grillige composities en
zal menigeen ietwat verward achterlaten voor het podium. Na afloop
nog wat knetterende drum ’n bass,
metal en dubstep om het af te leren met de huisdj’s van N201 en dat
voor maar 6 euro. Nee, zelfs maar 3
euro als je voor vrijdagmiddag even
een van de bands contact via facebook. Meer info hierover is te vinden op www.n201.nl. De zaal van de
N201 aan de Zwarteweg gaat vrijdag open om 21.00 uur.

Try-out Livin’ At A: Geslaagd!
Oude Meer - Een try-out verzorgde de Aalsmeerse band Livin’ At A
afgelopen zaterdagavond 21 juli in
The Shack aan de Schipholdijk. De
aankondiging van het eerste optreden na iets meer dan twintig jaar
bleek niet tegen dovemansoren gezegd, het was superdruk in het gezellig ingerichte onderkomen in Oude Meer. Het was een treffen van allerlei vrienden en voordat het zestal de instrumenten ter hand namen,
werd heel wat (bij)gekletst. Hoogtepunt tijdens deze Livin’ At A reünie
was natuurlijk het concert. Reikhalzend werd uitgekeken naar de muzikale hereniging van de in de jaren negentig in Aalsmeer en omgeving bekende coverband. En, gezien

het enthousiasme van het publiek,
dat meezong en het zestal na ieder nummer beloonde met een applaus, kunnen de mannen met vertrouwen nogmaals het podium op.
In september tijdens de feestavond
gaat Livin’ At A opnieuw van zich laten horen. Complimenten voor zanger Bert de Haan, bassist en zanger
Gijs de Vries, toetsenist Remco de
Hundt, drummer Peter Geleijn, gitarist André Alderden en bassist Piet
van Leeuwen Misschien tijdens de
feestweek nog versterking van een
aantal zangeressen, maar over het
algemeen: Prima, goed gespeeld
met een gevarieerd repertoire. Geslaagd dus! Tijdens de feestweek
zeker gaan kijken naar Livin’ At A.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 26 juli 2012

26 juli 2012

officiële mededelingen
Definitieve Beschikkingen

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. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
WijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken Burgemeester en WethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.
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 streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

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

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Mr. Jac. Takkade, 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 ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hendrikstraat 40, het plaatsen van een schutting;
- Linnaeuslaan 74, het plaatsen van een dakkapel;
- Spoorlaan kavel 7 en 8, het bouwen van 2 woningen.
Verzonden 23 juli 2012.
- Zijdstraat 47, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 26 juli 2012.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunningen zijn verleend:
- Snackbar De Pollepels, Zijdstraat 77, Aalsmeer
- Horecagelegenheid Welkom Thuis, Stommeerweg 91,
Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 17 juli 2012.
Evenementenvergunningen
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Tropical Night in Aalsmeer Dorp op zaterdag 28 juli van
20.00 – 01.00 uur
Datum verzending vergunningen: 19 juli 2012
Exploitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2: 28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
verleend:
- Snackbar De Pollepels, Zijdstraat 77, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 19 juli 2012
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2: 28

van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- Horecabedrijf Welkom Thuis, Stommeerweg 91, Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 19 juli 2012.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 5: 15 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de ventvergunning verleend voor:
- Promotiecampagne NUON van 6 t/m 25 augustus 2012
Datum verzending vergunning 23 juli 2012
verkeersBesluit 2012/10314-m&r
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende
verkeersborden met verkeerstekens komende uit bijlage I Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
te plaatsen bij:
Aansluiting N231 – Thailandlaan:
A1 (zone) ‘30km/h-zone’ (totaal 2x);
C2 ‘éénrichtingsverkeer’ (totaal 1x);
C3 ‘éénrichtingsverkeer’ (totaal 1x);
C7 ‘verboden voor vrachtverkeer’ (totaal 2x);
E1 (zone) ‘Parkeerverbod’ (totaal 1x).
Thailandlaan – Toegangsweg arbeidsmigranten:
C3 ‘éénrichtingsverkeer’ (totaal 1x);
incl. onderbord ‘100 m’ (1x);
C7 ‘verboden voor vrachtverkeer’ (1x);
incl. onderbord ‘100 m’ (1x).
De twee kruisingen Thailandlaan – Japanlaan:
A1 (zone) ‘30km/h-zone’ (totaal 5x);
A2 (zone) ‘Einde 30km/h-zone’ (totaal 4x);
E1 (zone) ‘Parkeerverbod’ (totaal 5x);
E2 (zone) ‘Einde parkeerverbod’ (totaal 4x).
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder registratienummer 2012/10314-M&R.
Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter
inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende
bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie
van dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus
253, 1430 AG Aalsmeer.
Beslissing op bezwaar 2012/10314-m&r
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij, overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, het verkeersbesluit 2010/12595
met betrekking tot het volgende onderdeel, het verplaatsen
van het verkeersbord E8, incl. onderbord ‘ConnectCar’, bij de
Argusvlinderstraat en de betreffende gereserveerde parkeerplaats op te heffen, te herroepen en intrekken.
Op grond van artikel 8: 1 van de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken
na publicatie van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend
belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen
van een verzoek tot voorlopige voorziening is apart griffierecht verschuldigd.

WelstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
puBlicatie melDing artikel 8.40 Wet
milieuBeheer
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening,
Balie 5 (Week 30)
t/m 25 juli Evenementenvergunningen: Fitness Aalsmeer
nabij Hornmeerpark op 30 juni van 10.00 –
11.00 uur; Barbecue op het Surfeiland op 8 juli
2012 van 16.00 – 23.00 uur; Muziek op de Westeinder op 25 augustus 2012 van 18.00 tot 22.30
uur; Westeinderhavendagen op de Uiterweg op 1
september 2012 van 09.00 – 21.00 uur; GPA op
de Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7
oktober 2012 van 09.00 - 18.00 uur;
t/m 1 aug Vaststelling reglementen GBA 2012;
t/m 2 aug Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
t/m 3 aug APV Vergunning: tijdelijk afsluiten fietspad Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00 en
15.00 uur; APV Vergunning: tijdelijk afsluiten
v/d Oosteinderweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26 juni
2012, v. 10.00 tot 13.00 uur;
t/m 6 aug Legger van secundaire keringen in Westeramstel
met de daartoe behorende kunstwerken;
t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria
Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;
t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfalle,
Ophelialaan 108 te Aalsmeer;
t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni van
14.00 – 01.00 uur; Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli
van 19.30 – 20.45 uur; Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli
van 19.30 – 20.45 uur; Openluchtconcert Trumpets of the Lords in de Karperstraat op 4 juli van
20.00 – 21.00 uur; Regenboogevenement op het
surfeiland op 6 juli van 09.00 – 00.00 uur;
t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli van 20.00 – 23.00 uur;
t/m 24 aug APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli van 20.00 – 01.00
uur Feestweek, Praamplein van 2 september t/m
9 september 2012.
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.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

‘Natte’ sponsorloop van OBS Kudelstaart
levert 3.470,- op voor Support4Specials
Kudelstaart - Maandag 16 juli liep
OBS Kudelstaart een sponsorloop
voor Support4Specials, een stichting die dolfijnondersteunende therapie voor verstandelijk beperkte
kinderen mogelijk maakt.
Reden was het afscheid van Rick
Zethof, die na acht jaar deze basisschool ging verlaten. Het nieuwe
schooljaar zal hij naar het ZMLKonderwijs op De Schelp in Haarlem gaan. Omdat het best uniek is
dat een kind met Down Syndroom
zo lang op een reguliere basisschool kon blijven en hij een geliefde schoolgenoot was, liet de school
dit afscheid niet ongemerkt voorbij
gaan. Rick heeft de dolfijntherapie
eerder al een keer mogen meema-

ken en zijn school realiseerde mede daardoor dat deze therapie veel
baat heeft voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Alle leerlingen hadden van te voren familie,
buren en bekenden gevraagd om
hen per rondje te sponsoren met
een bepaald bedrag. Er werd fanatiek gelopen die middag, ondanks
dat de regen met bakken uit de hemel kwam. Maar dat maakte de kinderen, leerkrachten en de aanmoedigende (groot)ouders helemaal
niets uit. “Dolfijnen hebben water
nodig.” Voordat de kinderen startten met lopen, zongen Joep en Teun
Litjens nog een mooi zelfgeschreven liedje speciaal voor hun vriendje Rick. Alle leerlingen en leerkrach-

ten deden flink hun best, waarvan
ook Iris en Jan Steines van Stichting Support4Specials getuigen waren. De kleuters liepen kleine rondjes op het leuk versierde schoolplein en de oudere kinderen liepen
grotere rondes rond de school. Op
het einde van de loop werd er zelfs
nog een gezellige polonaise gelopen, één van de favoriete bezigheden van Rick.
Tot slot hoorden de flink doorweekte kinderen dat er een mooi bedrag
was binnen gehaald met deze bijzondere sponsorloop. Het uiteindelijke bedrag is 3.470 euro geworden.
Een geweldig bedrag waar alle leerlingen van OBS Kudelstaart trots op
mogen zijn.

Missverkiezing tijdens feestweek
Aalsmeer - Ben jij tussen de 17 en
35 jaar? En heb je zin in een gezellige en spannende avond waarin leuke geldprijzen te winnen zijn? Geef
je dan nu op voor de Miss Aalsmeer
verkiezing op donderdagavond 6
september tijdens de feestweek in
Aalsmeer. De winnaar wordt beloond met 450 euro, nummer twee
gaat naar huis met 250 euro, en wie
op drie eindigt krijgt 100 euro. Voor
meer informatie en opgave mail
naar: missverkiezing@feestweek.
nl. Niet winnaars kijken, net als de

bezoekers, overigens vast en zeker
terug op een leuke avond vol livemuziek. DJ Martijn gaat deze avond
van zich laten horen, de topband
Diep Triest verzorgt een komisch en
muzikaal optreden en de spots gaan
aan voor zangeres Ruth Jacott. De
presentatie van de avond, die aanvangt 20.30 uur en duurt tot 00.30
uur, is in handen van de eigenaar
van café de Praam, Henk Sietsema,
en de Aalsmeerse zangeres Sasja
Brouwers. Mogelijk gaat de zangeres, die onlangs schitterde bij de

Toppers, ook nog enkele nummers
zingen. Kaarten voor de Miss-avond
vol muziek kosten 15,50 euro via de
Haantje de voorste actie en 17,50
euro in de reguliere verkoop en uitsluitend te verkrijgen via www.feestweek.nl. Er wordt slechts een maal
een bedrag van 85 eurocent gerekend bij een bestelling. Of er nu een
of tien kaarten besteld worden, dit
reserveringsbedrag blijft hetzelfde.
Eerst dus het volledige programma
bekijken en dan kaarten gaan bestellen, is een aanrader!

Uiterste inleverdatum 1 augustus!

Gedichtentuin in Aalsmeer

Optreden Ruth Jacott tijdens Miss
verkiezing in de feesttent.

Aalsmeer - In september wordt het
Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg omgetoverd tot gedichtentuin van Aalsmeer. De werkgroep
Podiumkunst en Literatuur van KCA
nodigt eenieder uit te dichten op het
thema ‘verwondering’.
De geselecteerde gedichten zullen
op A3 formaat op standaards geplaatst worden tijdens de eerste drie
weekends van september (dus ook
tijdens de kunstroute). Van de geplaatste gedichten wordt een bun-

del gemaakt. Het thema is het onderwerp voor het gedicht,maar
hoeft niet als titel te fungeren. Verwonder uzelf om over dit thema te
dichten. Vanwege het formaat mogen de gedichten niet langer zijn
dan 14 regels.
De uiterste inleverdatum is 1 augustus. Gedichten kunnen per email
aangeleverd worden via: HaremakerJCP@hetnet.nl of per post aan:
Marijke Haremaker, Uranusstraat
13, 1431 XH Aalsmeer.
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Heeft u een prijs gewonnen?

Winnaars Tour de France
Meerbode prijzenfestival

Fotoboek voor winnaars van
publieksprijs Aalsmeer Photo
Aalsmeer - Het succes van
Aalsmeer Photo tekent zich af door
de kwaliteit van de inzendingen.
Het thema ‘water’ bleek een dankbaar onderwerp. Ging de prijs van
de vakjury al eerder naar Marc Wielaert, zijn foto werd door foto de
Boer op groot formaat op acryl gedrukt, het publiek koos voor de inzending van Juliette Dietvorst (de
laatste druppel) Jolanda Kooij (surf-

eiland) en Simone Versteeg (gieter).
Zij waren blij verrast met een fotoboek van Erwin Olaf dat hen werd
uitgereikt door Constantijn Hoffscholte van Het Boekhuis. Het volgende thema van Aalsmeer Photo is
‘groen van toen’. Hierbij hoeven de
fotografen niet alleen te denken aan
het verleden. Het gaat om de kleur
groen. Voor meer informatie zie
website Aalsmeerphoto.

Aalsmeer - De truien zijn uitgereikt
en de strijd is gestreden. De Tour de
France 2012 kende voor de Nederlandse deelnemers een toch vervelend verloop en met name de ploeg
van de Rabobank liep forse klappen
op. Diverse valpartijen zorgden er
voor dat grote namen als Robert Gesink en Bauke Mollema al voordat zij
op hum favoriete terrein, de bergen,
kwamen thuis zaten. Voeg daar nog
eens de val van Wout Poels van Vacansoleil bij en het plaatje is al bijna
rond. Voor zover er aan de top sprake was van een strijd om het geel
bleek al gauw dat de Sky-ploeg van
Bradley Wiggins de lakens uit deelde. De meeste concurrentie kreeg
hij nog te duchten van ploeggenoot
Chris Froome. De winnaar van vorig
jaar, Cadel Evans kon in deze aflevering geen potten breken. Het geel
ging uiteindelijk naar Bradley Wiggins en ruim vijftig procent van de
deelnemers aan het Meerbode prijzenfestival had dit juist. Het groen
van het puntenklassement ging dit
jaar wederom naar Mark Cavendish eveneens van de Sky-formatie
en ook hij kreeg heel veel stemmen.
De bolletjestrui ging dit jaar naar de
Fransman Thomas Voeckler en weinig inzenders zagen in hem de winnaar van het bergklassement. De

witte trui voor de winnaar van het
jongerenklassement hing om de
schouders van Tejay van Garderen
uit de Verenigde Staten en hij bleek
de grote verrassing te zijn. De beste Nederlandse renner in het klassement werd Laurens ten Dam van de
Rabobank en in de voorspellingen
kwam zijn naam niet al vaak voor. Er
kon dit jaar wederom geen enkele
Nederlandse overwinning genoteerd
worden en uiteindelijk bereikten 153
renners de eindstreep in Parijs.
Wiggens en Evans
Bij elkaar opgeteld kregen Bradley
Wiggins en Cadel Evans samen circa negentig procent van de stemmen van de Meerbode prijzenfestival deelnemers.. Verder vielen er
namen van Frank Schleck, Andreas Greipel en Sylvain Chavanel. Voor
de overige truien werden tal van namen genoemd met uitzondering van
de groene trui, waarbij Mark Cavendish hoge ogen gooide. Het oplossen van de puzzel leverde weinig
tot geen problemen. De oplossing
luidt: Tour de France hopelijk vol actie en succes voor de Nederlandse
deelnemers. De redactie is er ook
dit jaar weer in geslaagd om tot een
zo eerlijk mogelijke uitslag te komen en voor diverse winnaars geldt

dat zij zo langzamerhand een eigen
‘hall of fame’ op het gebied van de
Tour de France kunnen aanleggen.
De hoofdprijs, een prachtige racefiets beschikbaar gesteld door Balk
Rijwielen Kudelstaart, is gewonnen
door de familie Kort aan de Hoofdweg 192. Arjan Buskermolen, uit de
Ampèrestraat 84 krijgt bij Juwelier
Sparnaaij Aalsmeer een cheque ter
waarde van 250 euro uitgereikt en
B. Vreken aan het Weteringplantsoen 8 mag bij Nico Optiek in Oost
een sportzonnebril in ontvangst
gaan nemen. Een Rabobank fietstenue beschikbaar gesteld door Rabobank Regio Schiphol valt Mark van
den Broek aan de Aalsmeerderweg
363a ten deel en Jan van der Wal
van de Mr. Jac. Takkade 5a heeft van
de Stichting Feestweek Aalsmeer
twee passe-partout voor de Feestweek 2012 gewonnen en Klaas Bus

uit de Azaleastraat 31 mag bij Wijnhandel Wittebol Aalsmeer een doosje rosé van het jaar gaan ophalen.
Tenslotte mag W. van Limpt van de
Zwarteweg 100 zich bij Bert de Vries
aan de Oosteinderweg in Aalsmeer
gaan vervoegen om daar een Sigma
sporthorloge ter waarde van 50 euro
overhandigd te krijgen. In deze vakantieperiode worden de prijswinnaars verzocht zich telefonisch via
0297-341900 te melden voor het maken van afspraak teneinde de prijsuitreiking te kunnen laten plaatsvinden. De redactie dankt de gulle
schenkers van de prijzen voor hun
medewerking en de felicitaties gaan
uit naar de prijswinnaars. Uiteraard
worden ook de vele deelnemers aan
dit jaarlijks terugkerend puzzelfestijn in het teken van de wielersport
bedankt.

Aart Verbree neemt afscheid
als directeur van Caiway

Aalsmeerse bloemschikster
ontmoet koningin Maleisië
Aalsmeer - Van 30 juni tot en met
8 juli werd voor de vierde keer de
‘Floria’ in Putrajaya in Maleisië gehouden. Dit grote, jaarlijkse tuinen bloemschik-evenement wordt
bezocht door ruim 1 miljoen bezoekers. De koningin van Maleisië
opende de tentoonstelling en bezocht ook de internationale indoor
tentoonstelling met designers uit
onder andere Japan, China, Australië, Engeland, Amerika, Filippijnen
én Nederland.
De designers kregen ruim de aandacht om te vertellen over hun arrangementen. De koningin luisterde
aandachtig naar het verhaal waarom
Jacqueline Boerma van het Boerma
Instituut had gekozen voor het the-

Streek - Algemeen directeur Aart
Verbree van Caiway heeft op 24 juli
bekend gemaakt zijn functie te beeindigen. Verbree was ruim dertig
jaar actief bij de kabelprovider. Operationeel Directeur Jan Zweegman
treedt in zijn voetsporen. “Aart Verbree is ruim dertig jaar als directeur
actief geweest bij Caiway. Hij heeft
een belangrijke rol gespeeld bij de
ontwikkeling van de innovatieve
dienstverlening binnen ons bedrijf”,
reageert Jan Zweegman. Naast het
vertrek van Verbree stapt technisch
directeur Ruud Wielaard over naar

CIF. Vanaf 1 oktober voorziet hij
CIF Operator van technisch advies
over het beheer en onderhoud van
de HFC-netwerken. Henry Livestroo
neemt de taken van Wielaard binnen Caiway de komende tijd op zich.
De directie van Caiway, de Raad van
Commissarissen en grootaandeelhouder CIF zijn in goed overleg tot
deze wijzigingen gekomen. CIF en
Caiway blijven zich actief richten op
de ontwikkeling van een geavanceerd coax en glasvezelnetwerk
en daarbij behorende interactieve
dienstverlening.

ma van ‘een koninklijke geboorte’.
Een tafel met daarop een hele grote oranje taart met onder andere rozen, hydrangeas, eremurus, calla’s,
lelies, anthuriums en natuurlijk ontbraken de tulpen ook niet.
Prinses Maxima en prins Willem
Alexander met de koninklijke wieg
waren op de achtergrond ook ‘aanwezig’. Tijdens de beurs heeft Jacqueline heel veel uitleg gegeven
over de traditie van de beschuit met
oranje muisjes. Ook de antieke beschuitbus trok de aandacht en er
werd veel gevraagd of er geproefd
mocht worden. En, waarom zijn er
ook sinaasappels in het arrangement verwerkt? Die zijn toch niet
Nederlands, maar Spaans...

Zes drinkwaterbronnen door
Kudelstaartse rommelmarkt

Picknicken op de Jozefschool
Aalsmeer - Het weer zat gelukkig
mee, op vrijdag 20 juli. Die dag vierde de Jozefschool de laatste dag
van het schooljaar met een picknick.
Na wat laatste schoonmaak- en opruimwerkzaamheden in de klassen, verzamelde iedereen zich rond
10.30 uur op het schoolplein. De
kleden lagen al op de kinderen te
wachten, net als voor ieder kind een

tasje met drinken en wat versnaperingen klaar lag. Een heus draaiorgel op het plein zorgde voor de
puntjes op de i wat gezelligheid betreft. Als afsluiting van de picknick
sprak meester Antoine de kinderen
via de microfoon toe, werd het vakantielied gezongen en was er nog
voor iedereen een ijsje. Als dat geen
goed begin van de vakantie is!

Op de foto: Carola van den Brink met links dochter Kim en rechts winkelier
Ton van de bloemen- en plantenboetiek.

Parkeerplaatsen Ophelialaan
met big shoppers geopend
Aalsmeer - Na weken ‘zandhappen’ zijn op vrijdag en zaterdag de
twintig nieuwe parkeerplaatsen in
de Spoorlaan bij winkelcentrum Ophelia op een leuke manier geopend.
Per uur kregen tien mensen die op
de nieuwe parkeerplaats hun auto neerzette een big shopper van de
Ophelialaan met allemaal leuke cadeautjes er in. In totaal zijn 120 tassen uitgedeeld aan mensen die hun
auto op de nieuwe parkeerplaatsen
plaatsten. De tassen werden uitgedeeld door de winkeliers zelf. Een
van de gelukkigen was Carola van
den Brink.
Samen met haar dochter Kim was ze
aan het winkelen in de Ophelialaan.
Niet toevallig want ze komt altijd in
de Ophelialaan winkelen. “Ik woon
in het centrum, maar ik kom altijd in

de Ophelialaan winkelen. Gewoon
omdat het zo’n hartstikke gezellige
winkelstraat is. Iedereen staat er altijd voor je klaar, de producten zijn
prima en de service is goed.” Alle
winkeliers van de Ophelialaan hadden een aardigheidje in de tas gedaan, zoals een cadeaubon, een
boek, dierenvoer, een stokbroodje, een plantje en een lekker afbakbroodje. Iedereen die de tas kreeg
was super verrast en erg blij. Zo ook
Carola. “Ik krijg bijna nooit zo maar
een cadeautje. Ik ben hier echt hartstikke blij mee. En met de nieuwe
parkeerplaatsen voor de straat ook.
Dat is natuurlijk nooit verkeerd om
extra plekken te hebben om je auto neer te zetten. En ik blijf zeker in
de Ophelialaan mijn boodschappen
doen.”

Zomervakantie Oosteinderschool

Afscheid juf Annemieke

Aalsmeer - Ook voor basisschool de Oosteinder kan de zomervakantie beginnen. De kinderen en leerkrachten zwaaiden elkaar allemaal met zelfgemaakte vlaggen uit onder luid gezang van het vakantielied. Op de foto staat
in het midden juf Annemieke van Egmond. Zij zwaait nu nog mee, maar op
vrijdag 21 september zwaait zij af, na 40 jaar juf zijn op de Oosteinderschool!
Foto: Birgit Matschullat.

Kudelstaart - De opbrengst van
de Kudelstaartse rommelmarkt van
2011 was bestemd voor de renovatie en bouw van zes waterbronnen
in Kakamega in Kenia. Momenteel
wordt aan de zesde bron de laatste
hand gelegd. De opbrengst van de
Kudelstaartse rommelmarkt, aangevuld met subsidie van OSA en een
kerstpakkettenbijdrage van Naktuinbouw, zijn daarmee goed besteed. In de omgeving van Kakamega in West-Kenia komen veel natuurlijke bronnen voor. Van oudsher
worden die gebruikt voor drinkwater. De bronnen zijn vrij toegankelijk
voor omwonenden. Door toename
van de bevolking is er behoefte aan
meer bronnen. Ook moeten de bronnen beschermd worden, zodat het
water drinkbaar blijft. Andere bronnen zijn nodig aan restauratie toe.
Dankzij het werk van de plaatselijke
organisatie Kasfook zijn, voordat de
Kudelstaartse Rommelmarkt steun
ging verlenen, al vijf bronnen gerestaureerd. Toen in Kakamega bekend
werd dat er steun zou komen voor
de bouw van meer bronnen is men
onmiddellijk begonnen met het verzamelen van bouwmaterialen, zoals
stenen van verschillende grootte en
zand. De door de bewoners gekozen bronnen werden door de bewoners opengelegd, zodat een lokale
aannemer de borstwering en het filter van de bron kon plaatsen. Voor
dit deel van het project is gekozen
voor een ervaren aannemer om de
kwaliteit van het werk te waarborgen. In maart kon de eerste bron al
in gebruik worden genomen. Nu,
nog geen vier maanden later, is de
zesde bron al bijna klaar. Voor de

drinkwaterbronnen wordt gebruik
gemaakt van natuurlijk verval. Een
bron, nu soms niet meer dan een
natte plek in het land, wordt eerst
opengemaakt. Dan wordt een keermuur gemetseld waarin de waterpijp wordt geplaatst. De ruimte achter de keermuur wordt opgevuld
met stenen en grind waardoor het
water ondergronds gefilterd wordt.
Voor de keermuur wordt een verharding en een afvoer voor het overtollige water gemaakt. Zo blijft de toegang tot de bron schoon en droog.
Overtollig water loopt op natuurlijke
wijze weg. Het kan naar tuinen worden geleid of naar een kleine visvijver waarin tilapia wordt gekweekt
voor eigen consumptie of verkoop.
Eén van de eerste dingen die opvalt
nadat een bron gereed is, is dat het
aantal mensen met maag- en darmstoornissen sterk afneemt. Dit is een
bekend verschijnsel in alle gebieden
waar de kwaliteit van het drinkwater wordt verbeterd. Hetzelfde gebeurde toen meer dan 100 jaar geleden het eerste duinwater naar
Amsterdam kwam. Het enthousiasme waarmee de toekomstige gebruikers de voorbereidingen voor de
restauratie en bouw hebben opgepakt geeft aan dat men dat in Kakamega ook heel goed weet.
Deze week kiest het bestuur het
rommelmarktproject voor 2012.
Vanaf half september kunnen daarvoor weer spullen worden ingebracht. De rommelmarkt wordt gehouden op dinsdag 2 oktober in het
Kudelstaartse Dorpshuis. Meer informatie staat op de website van de
rommelmarkt: www.dekudelstaartserommelmarkt.nl.
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Flynth mede-initiatiefnemer verkiezing Onderneming

Paul Overwater: “Jury wordt
geïnspireerd door deelnemers”
Zeven nieuwe Megane’s
klaar om weg op te gaan
Aalsmeer - Op woensdag 11 juli zijn zeven zwarte Renault Megane’s afgeleverd aan Engel Foreign
Food uit Uithoorn. De trotse nieuwe eigenaars van deze gloednieuwe
Renaults konden niet wachten om
de sleutels in ontvangst te nemen.
Zij hadden geen betere dag in deze
week uit kunnen kiezen: op het moment dat de sleutels werden overhandigd, kwam de zon achter de
wolken vandaan en werd het stralend mooi weer. Als dat geen goed
begin is! Engel Foreign Food heeft
voor Renault Nieuwendijk gekozen
vanwege de kwaliteit en de goede
prijs van de auto’s én de goede re-

latie die zij met het autobedrijf hebben. De Renault Megane’s worden ingezet voor de buitendienst.
De mannen die in de buitendienst
werken, vertegenwoordigen het
bedrijf en rijden door heel Nederland. Zij hebben hiervoor een betrouwbare, comfortabele en natuurlijk een complete auto nodig. Daarnaast staat ook milieuverantwoord
ondernemen hoog in het vaandel
bij Engel Foreign Food. De keuze
was dan ook niet moeilijk: De Megane voldeed direct aan alle eisen.
De Renault Megane spaart namelijk
ook nog eens met zijn ECO2 brandstofmotor het milieu.

Schilderen op schutting
Aalsmeer - Tussen het Molenpad
en de Zijdstraat in het Centrum komen appartementen, nieuwe winkels, een parkeergarage en openbare parkeerplaatsen. Het gebied
is van zeer grote archeologische
waard en op dit moment vindt er archeologisch onderzoek plaats in de
bouwput van de parkeergarage. Inmiddels staat er een schutting met
kijkgaten in de Zijdstraat die reeds

beschilderd is door peuters en kleuters van de Berenboot en Boerengrut. Klanten van het naast gelegen Boekhuis in de Zijdstraat worden eveneens uitgenodigd om (onder begeleiding) een stukje mee te
schilderen, iedereen die wil is van
harte welkom. Mogelijke data zijn
vrijdag 3 of vrijdag 10 augustus.
Aanmelden kan via: boekhuis@ctchoffscholte.nl.

Het expertcomité van de Hillenraad 100.

Expertcomité over Hillenraad 100:

“Lijst van turbulente tijden”
Aalsmeer - “We leven in turbulente tijden en dat zie je ook aan de
lijst.” Met die woorden opende Willem Vermeend de bijeenkomst van
het expertcomité van de jubilerende Hillenraad 100. Onder zijn voorzitterschap en met de inbreng van
twaalf sectorspecialisten is de ranking voor 2012 intensief besproken.
De posities in de Hillenraad 100, de
graadmeter voor de (glas)tuinbouwsector, zijn weer stevig onder de
loep genomen. De publicatie van de
tiende Hillenraad 100 heeft plaats
op 26 oktober tijdens het jaarlijkse
HortiGala. De ranking wordt vastgesteld op basis van onder andere
jaarcijfers over 2011, vrije nieuwsgaring uit open bronnen en informatie van de bedrijven zelf. Verdere
verfijning hiervan gebeurt op basis
van de expertise van de twaalf sectorspecialisten. Onder hen dit jaar
twee nieuwe namen: Agnes van Ardenne, voorzitter van het Productschap Tuinbouw, en Peter de Bruin,
directeur Bedrijven van de Rabobank Westland. De discussies leidden tot aanscherping van de con-

ceptlijst. Exemplarisch voor de ontwikkelingen in de (glas)tuinbouwsector is; bedrijven die zich hebben aangepast aan de markt breken
door in de lijst. De lijst laat een duidelijk algemeen beeld zien. In 2011
hebben de toonaangevende ondernemingen de koers aanzienlijk verlegd, ten opzichte van 2009 en 2010.
Er wordt sterker ingezet op internationalisering. Veel ondernemingen
zetten in op de zekerheid van een
groter eigen vermogen en stuurden
op een verbetering van de solvabiliteit. Er is nog driftig gediscussieerd
over de juiste ranking van ondernemingen die al enige jaren achtereen
verlies lijden.
De conclusie was, dat verlies altijd nader ‘geduid’ moet worden:
gaan de zaken structureel minder of
gaat het om voorsorteren op nieuwe groei? De uitkomsten van die
discussies zijn openbaar vanaf 26
oktober. Dan wordt bekend welke 100 bedrijven dit jaar het meest
toonaangevend zijn in de (glas)tuinbouwsector en op welke positie ze
zijn beland.

Zonnepanelen op Schiphol
Schiphol - Amsterdam Airport
Schiphol en technische dienstverlener Imtech hebben op Schiphol
Noordwest in totaal 9.500 vierkante meter aan zonnepanelen aangelegd. De test is bedoeld om te onderzoeken of er grootschalig, rendabel en structureel gebruik van
zonne-energie op Schiphol mogelijk is. De aanleg van zonnepanelen
past bij de initiatieven om te komen
tot een verantwoorde, zuinige en efficiënte energiehuishouding.
Schiphol streeft er naar om eind
2012 klimaatneutraal te zijn voor
haar eigen activiteiten en om in
2020 twintig procent van de eigen
energiebehoefte zelf duurzaam op
te wekken. In dat kader zijn op de

daken van kantoorgebouwen Transport, het Schiphol Group hoofdkantoor en Vrachtgebouw 19 al eerder
zonnecellen geplaatst. Naast energieopwekking werkt Schiphol hard
aan het reduceren van energieverbruik waar mogelijk. Zo is onlangs
een deel van de parkeergelegenheden en het terminalgebouw voorzien van LED-verlichting en wordt er
al jaren gebruik gemaakt van koude- en warmte-opslag.
De in gebruik genomen zonnepanelen leveren per jaar ruim 440.000
kilowattuur aan groene energie op.
Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die honderdtwintig huishoudens gemiddeld per jaar
verbruiken.

Aalsmeer - Flynth adviseurs en accountants was vorig jaar samen met
Rabobank Regio Schiphol initiatiefnemer van de verkiezing van de Onderneming en Starter van het Jaar.
Vorig jaar werd deze verkiezing met
succes gehouden en ook dit jaar
belooft het weer een spektakel te
gaan worden. Bedrijfsadviseur Paul
Overwater van Flynth adviseurs en
accountants neemt dit jaar voor het
eerst zitting in de negenkoppige jury.
Door zijn functie kent hij veel
Aalsmeerse ondernemingen en
spreekt als sparring partner van
zijn klanten de taal van de ondernemer. Flynth ondersteunt ondernemers met advies- en accountancydienstverlening. Met 35.000 klanten, ruim 2.000 medewerkers en 70
vestigingen verspreid in Nederland
zijn ze sterk in het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en de
tuinbouw. De persoonlijke adviseurs
bij Flynth helpen klanten kansen en
mogelijkheden te creëren voor continuïteit en groei van hun bedrijf. Dat
doen ze met gevoel voor ondernemerschap en een full-service dienstenpakket, inclusief innovatieve
online diensten. “Succesvol ondernemen inspireert niet alleen de ondernemer zelf, maar ook de adviseur”, zegt Paul Overwater. “En mede daarom is het leuk om in deze
jury te zitten.” Flynth adviseurs en
accountants heeft alle Aalsmeerse zakelijke klanten een mailing gestuurd over de verkiezing van On-

derneming en Starter van het Jaar,
omdat ze vinden dat meedoen aan
deze verkiezing belangrijk is. Esther Schouten, adviseur marketing
en communicatie bij Flynth, heeft
er zelfs een speciale groep voor opgericht op LinkedIn. “Als organisatie staan wij achter deze verkiezing en willen dat ook naar buiten
toe uitstralen. Die Hollandse nuchterheid moet maar eens overboord
gezet worden. Ondernemers mogen
zichzelf best een keer op de borst
slaan. Laat jezelf zien in de Amerikaanse stijl.”
Passie en visie
Volgens Paul is dit ook de uitgelezen
kans om eens goed naar je eigen
bedrijf te kijken. “Wat doe je nou
echt en wat inspireert je om te blijven ondernemen?” Paul hoort ondernemers graag vertellen over hun
passie en hun visie. Hij kijkt ernaar
uit om meer over de Aalsmeerse ondernemingen te lezen en te horen
tijdens het beoordelen van de vragenlijsten en de bedrijfsbezoeken.
“Als financieel bedrijfsadviseur zal
ik er vooral op letten of ze de financiële en juridische zaken goed op
orde hebben, maar ook hun personeelsbeleid is belangrijk. Dragen ze
bij aan de lokale werkgelegenheid
en hoe is het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geregeld binnen het bedrijf?” Het kan
volgens hem nooit kwaad dat de juryleden van deze verkiezing met een
andere, maar kritische bril naar de

deelnemende ondernemingen kijken. “De jury bestaat naast burgemeester Pieter Litjens en wethouder Ad Verburg uit topondernemers
en financiële adviseurs. Maak er gebruik van. Bij Flynth kunnen ondernemers ook terecht met allerlei ondernemersvragen, zelfs als ze geen
klant zijn. Wij willen graag onze kennis en kunde inzetten voor het bedrijfsleven. Dit doet de jury van de
verkiezing Onderneming en Starter
van het Jaar ook. Graag sparren we
met ondernemers over hun bedrijf,
zij zijn van harte welkom voor een
vrijblijvend adviesgesprek.”
Paul Overwater realiseert zich dat

Snel nog inschrijven voor verkiezing Onderneming en Starter

Pieter Litjens: “Bewonder je
een bedrijf, stel ze kandidaat”
Aalsmeer - Juryvoorzitter van de verkiezing Onderneming en Starter van
het Jaar 2012 is burgemeester Pieter Litjens. Net als vorig jaar maakt hij
deel uit van de deskundige jury met
naast hem wethouder Ad Verburg,
John Jansen van ATPi, Marco van Zijverden van Dutch Flower Group, Marcel Claessen van Flora Holland, Dirk
de Bie van de Kamer van Koophandel,
Tom de Vries van De Vries Scheepsbouw, Paul Overwater van Flynth en
Jan Driessen van Rabobank Regio
Schiphol. Pieter Litjens is enthousiast
over deze verkiezing en wil er graag
tijd voor vrij maken. Na het doorlezen
van alle ingevulde vragenlijsten wordt
een selectie gemaakt van bedrijven,
die bezocht gaan worden door de juryleden. Als voorzitter van de jury zal ook
Pieter Litjens de komende tijd samen

met een ander jurylid op pad gaan om
bedrijven verder te gaan beoordelen.
Op de avond van de prijsuitreiking, die
9 november gehouden wordt, mag hij
de Onderneming van het Jaar bekend
maken.
“Dit jaar zijn er twee prijzen weg te
geven voor ondernemingen, die langer dan vijf jaar actief zijn. Er is nu
een categorie voor de grotere ondernemingen vanaf twintig personeelsleden en de categorie voor het MKB
Klein tot twintig medewerkers. Je kunt
geen appels met peren gaan vergelijken”, vertelt juryvoorzitter Litjens. Wethouder Verburg van Economische Zaken maakt de winnaar van de Starter
van het Jaar bekend. Litjens vindt het
fantastisch dat de gemeente Aalsmeer
deze verkiezing, samen met initiatiefnemers Rabobank en Flynth, vo-

Onaangekondigde keuring bij bakkerij

Kwaliteitscertificaat voor
koggetje voor Hulleman
Aalsmeer - Enige weken geleden heeft er een landelijke koekjes
keuring plaats gevonden. Het betrof een onaangekondigde keuring
van koggetjes in opdracht van banketbakkersgilde Heerlijk & Heerlijk.

Vorige week kregen de leden hier
de uitslag van. De koggetjes van
Hulleman werden op alle onderdelen beoordeeld met een 8 en kregen het predikaat ‘uitstekend’.
“Daar zijn we erg blij mee”, aldus

Aanstaande zondag open!

Final sale bij Big L jeans
Aalsmeer - Vanaf nu is het final sale bij Big L jeans in de Zijdstraat. De
zomer is nu echt begonnen, dus is
het tijd voor de zomerkleding.
Bij Big L nadert het einde van het
zomerseizoen al, de eerste nieuwe

collecties van onder andere de merken Dept, G-star en Gsus zijn al binnen. Big L ruimt de zomercollectie
2012 op tegen hoge kortingen. Deze
week is het de laatste week van de
sale en dit betekent kortingen van
50 tot 70 procent.

rig jaar in het leven heeft geroepen.
“Aalsmeerse ondernemingen zijn over
het algemeen zeer bescheiden. Geen
woorden maar daden. Als gemeente
hebben wij te lang weinig gedaan om
bedrijven eens goed in het zonnetje te
zetten. Wij mochten best wel wat trotser op ondernemend Aalsmeer zijn.”
Hij vindt het jammer dat er geen lintjes worden weggegeven voor ondernemers, want die zouden er wat hem
betreft zeker mogen zijn. “Je mag best
bewondering hebben voor ondernemingen, zeker als ze positief bijdragen aan de lokale werkgelegenheid
en sociaal betrokken zijn bij het verenigingsleven binnen hun gemeente.”
Oproep Aalsmeerders
Pieter Litjens geeft toe dat het moeilijk is om bedrijven zover te krijgen
om zich als kandidaat voor deze verkiezing aan te melden. ‘Laat ons maar
gewoon werken, dat is goed genoeg’
is vaak hun motto. Daarom roept hij de
Aalsmeerse en Kudelstaartse bevolking op om goed om zich heen te kijken en bedrijven waarvoor ze bewondering hebben voor te dragen als kandidaat. “Probeer ze enthousiast te maken voor deze verkiezing. Bewoners
kunnen zelf ook bedrijven opgeven via
OvhJ@aalsmeer.nl. Bedrijven mogen
best trots zijn op wat ze doen en wat
hun medewerkers presteren, want die
zijn net zo belangrijk. En meedoen is
erg leuk, zeker als je tot de negen finalisten behoort.”
Ondernemingen moeten zelf de digitale vragenlijst invullen op de nieuwe
website ovhj-aalsmeer.nl en dit offi-

het in deze tijden zwaar kan zijn
voor ondernemers om het hoofd
boven water te houden. Maar als ze
onderscheidend zijn en een goede
kijk op de toekomst hebben, heeft
hij er veel vertrouwen in. “Clicks en
bricks, de combinatie van online en
offline, dat blijkt de toekomst voor
de middenstander en andere ondernemers.” Jurylid Paul Overwater is van mening dat het binnen de
gemeente Aalsmeer goed ondernemen is. “De gemeente biedt ondernemers veel mogelijkheden. Zeker
ook voor starters, die zich hier willen vestigen. Aalsmeer is een sterke gemeente als het om succesvol
ondernemen gaat en hard werken
wordt niet vermeden.”
Voor meer informatie of voor inschrijving voor de verkiezing Onderneming of Starter van het Jaar:
www.ovhj-aalsmeer.nl of stuur
een email naar ovhj-aalsmeer.nl.
De sluitingsdatum van inschrijven is
31 juli, dus regel het snel.
Door Ilse Zethof

cieel uiterlijk dinsdag 31 juli gedaan
hebben. “Maar als we de aanmelding
een paar dagen later ontvangen, nemen wij deze uiteraard nog mee”, aldus burgemeester Litjens. Net als vorig jaar worden de bedrijven op een
aantal criteria beoordeeld, waarbij lokale betrokkenheid, duurzaam ondernemen en innovatie hoog in het vaandel staan. Litjens hoopt dat er weer
net zoveel bedrijven meedoen als vorig jaar, maar hij verwacht dat dit lastig
is in de categorie met de grote ondernemingen. “Het zou mooi zijn als bedrijven, die vorig jaar spontaan hebben ingeschreven zich nu weer aanmelden, hoewel het voor hen niet leuk
was dat ze niet bij de eerste drie eindigden. Iedereen wil toch winnen.” Het
is daarom te hopen dat ook zij zich
weer inschrijven, want mede door de
nieuwe categorie voor kleinere ondernemingen maken meer bedrijven
nu kans op een finaleplaats. Iedereen krijgt achteraf te horen waarom
ze geen winnaar zijn geworden.
Onderlinge gunfactor
Burgemeester Litjens is trots op het
hardwerkende Aalsmeer. Een dorp
dat een aantal jaar geleden zelfs werd
verkozen tot meest ondernemende
gemeente van Nederland. “In de regio Amstelland en Meerlanden hebben we maar liefst 220.000 arbeidsplaatsen op 300.000 inwoners en onze
gemeente levert hier een significante
bijdrage aan.” Typerend voor Aalsmeer
en Kudelstaart vindt Pieter Litjens de
onderlinge gunfactor. “Als er mensen
in de penarie zitten, of dat nu in de privésfeer is of bij je collega-bedrijf, dan
worden die onderling geholpen. Deze
sfeer was er ook tijdens de avond van
de prijsuitreiking. Door Aalsmeer en
voor Aalsmeer.”
Voor meer informatie of voor inschrijving voor de verkiezing Onderneming
of Starter van het Jaar: www.ovhjaalsmeer.nl.
Door Ilse Zethof

een trotse Marco Hulleman. “Er
wordt bij ons heel veel aandacht
besteed aan de bereiding van ons
assortiment roomboterkoekjes.
We merken ook dat dit zijn weerslag heeft op de populariteit van de
koek bij onze klanten. Het zijn allemaal handgemaakte koekjes. Dit
kost wel de nodige tijd, maar in tegenstelling tot machinale bereiding
hoef je absoluut geen concessies
te doen aan de kwaliteit en een kritische klant proeft dit.”
Waar dankt het koggetje zijn naam
aan? In het oude wapen van Am-

sterdam stond een kogge, een
schip. Op het vroegere stadhuis
van Amsterdam, het huidige paleis op de Dam, staat een windvaan
met daarin een afbeelding van het
koggeschip. Het koggeschip is een
scheepstype dat van de 10e tot de
15e eeuw in gebruik is geweest,
oorspronkelijk als handels-, later
ook als oorlogsschip. In 1934 werd
in Amsterdam een wedstrijd uitgeroepen om een nieuw lokaal koekje te ontwikkelen. De winnaar werd
vernoemd naar dit schip en zo ontstond het Amsterdamse koggetje.

Profiteer nog tot en met aanstaande
zondag 29 juli van deze actie. Nog
veel leuke t-shirts, overhemden,
jurkjes zijn aanwezig. Om iedereen
in de gelegenheid te stellen langs
te komen, stelt Big L haar winkel
aanstaande zondag ook open. Vanaf 12.00 uur kan de winkel bezocht
worden, om nog even wat leuks te
scoren voor bijvoorbeeld de vakantie of gewoon lekker voor thuis in
de tuin. Om 17.00 uur gaat de winkel weer dicht.

Nieuwe collectie
Veel nieuwe collectie is al te bezichtigen van de diverse merken die Big
L verkoopt. Het voordeel van 600
vierkante meter shopplezier is dat
Big L alles in huis heeft, van a tot z.
Van de legendarische Wrangler spijkerbroek tot een trendy Gstar jeans.
Voor nog meer informatie en inschrijving voor de Big L nieuwsbrief
kan de website www.bigl.nl bezocht
worden.
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Sieraden na
inbraak weg

Voldoende gelegenheid voor inwoners

Bestemmingsplannen na
zomer vrij voor inspraak

Aalsmeer - Op dinsdag 17 juli heeft
het college van burgemeester en
wethouders de bestemmingsplannen Woonschepen en Hornmeer
vrijgegeven voor het zogenaamde
wettelijke vooroverleg. Dit betekent
dat de bestemmingsplannen worden besproken met andere overheden en betrokken instanties, zoals
de provincie en het Hoogheemraadschap. In september kunnen bewoners en belanghebbenden inspreken. Verantwoordelijk wethouder
Gertjan van der Hoeven: “We hebben besloten om bestemmingsplannen niet in de zomervakantieperiode
ter inzage te leggen. We willen iedereen voldoende gelegenheid geven om hierop in te spreken. Vanaf 7 september worden beide bestemmingsplannen gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Alle bewoners en belanghebbenden kunnen dan hun reactie geven. Hoe dat
precies in zijn werk gaat, wordt bekend gemaakt via de lokale media
en via de website www.aalsmeer.nl.
Tijdens de periode dat de plannen
ter inzage zijn gelegd, zullen ook informatieavonden worden georganiseerd.”
Woonschepen
Doelstelling van het bestemmingsplan Woonschepen is om aan alle
eigenaren en gebruikers van woonschepen duidelijkheid en rechtsze-

kerheid te bieden. De voorbereiding
van het bestemmingsplan heeft veel
tijd en onderzoek gevergd. Zo zijn
alle eigenaren, bewoners en gebruikers van woonschepen aangeschreven om alle beschikbare gegevens
op juistheid en volledigheid te controleren.
Op 21 juni jongstleden is de ‘Nota van uitgangspunten uitwerking
op onderdelen voor woonschepen’
vastgesteld door de gemeenteraad.
De door de raad vastgestelde uitgangspunten zijn nu vertaald naar
een voorontwerp bestemmingsplan.
Hornmeer
Het bestemmingsplan Hornmeer
omvat het woongebied, het sportpark en het bedrijventerrein van de
Hornmeer. In het plan is één nieuwe ontwikkeling meegenomen, namelijk het mogelijk maken van volumineuze detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer. De andere ontwikkeling, het busstation op
de hoek Zwarteweg met de N201,
is op dit moment nog niet concreet
genoeg.
Voor het overige betreft het een
conserverend
bestemmingsplan,
dat erop gericht is om de bestaande situatie vast te leggen. Tijdens de
ter inzage leggingperiode wordt er
ook een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden georganiseerd.

Brand op bootje na ‘kookactie’
Aalsmeer - Op de grote Poel vatte dinsdagmiddag 24 juli een boot
vlam. Het bleek te gaan om een ontploffing op het vaartuig waardoor
twee mensen lichtgewond zijn geraakt. Het incident gebeurde doordat iemand aan boord aan het koken was. Mogelijk heeft die actie

voor een steekvlam gezorgd met
de ontploffing als gevolg. Gelukkig
was de brandweer er snel bij om het
vuur te doven. De opvarenden zijn
ter plaatse behandeld aan hun verwondingen. De rookontwikkeling
trok bij diverse waterrecreanten de
aandacht.

Publiek blij met politieactie

Weer extra vaarcontroles
op Westeinderplassen!

Aalsmeer - Het afgelopen weekend heeft de politie weer diverse vaarcontroles gehouden op de
Westeinderplassen. Vrijdag 20 juli
zijn agenten in de late middag het
water opgegaan. Er is een boete gegeven aan een 18 jarige inwoner. Hij
vaarde met een snelheid van veertig
kilometer over de Poel.
Zaterdag 21 juli zijn diverse waarschuwingen gegeven. Een captain heeft een bekeuring gekregen
vanwege te hard varen en van een
bootbestuurder zijn de ouders ge-

beld, omdat hij jonger dan 16 jaar
bleek. Ook op maandag 23 juli zijn
agenten het water opgegaan. In totaal zijn zeven processen-verbaal
uitgeschreven vanwege te hard varen.
Het varend publiek gaf aan blij te
zijn met de controle door de politie.
“Wordt er eindelijk iets aan gedaan”,
aldus een reactie. De extra vaarcontroles gaan ook de komende weken
weer gehouden worden. De politie
krijgt in deze zelfs extra hulp van de
boa’s van de gemeente.

Wens fracties

Versoepeling woningmarkt
voor starters en jongeren
Aalsmeer - De behandeling gericht
op het kenbaar maken van wensen
en bedenkingen ten aanzien van de
door het college opgestelde conceptreactie op het voorstel Actualisatie Woonruimteverdeling 2012
leverde tijdens de bijeenkomst van
het Beraad en de Raad donderdag
12 juli nog wel wat vragen op bij de
diverse fracties.
Uitgangspunt bij de actualisatie is
het creëren van een meer open en
toegankelijkere woningmarkt binnen de mogelijkheden die het instrument
woonruimteverdeling
biedt. Belangrijke wijzigingen ten
opzichte van de huidige woonruimteverdeling zijn het loslaten van de
regionale binding en het invoeren
van loten voor een beperkt deel van
het aanbod van sociale huurwoningen in de regio. Dit laatste heeft als
doel de kansen voor mensen met
onvoldoende woonduur dan wel inschrijfduur die met spoed woonruimte zoeken een grotere kans te
bieden deze woonruimte daadwerkelijk te vinden.
Starters en jongeren
Wat de VVD-fractie betreft mag de
situatie met betrekking tot de starterswoningen voor de eigen jonge-

ren in de gemeente niet verslechteren en hier is men nieuwsgierig
hoe het zal uitpakken voor een toch
kwetsbare doelgroep. Eenzelfde geluid is bij de CDA-fractie te beluisteren en hier wordt aangedrongen om
na twee jaar een evaluatie te houden of een lotingsysteem werkt voor
jongeren die een starterswoning
zoeken.
Wat de PACT-fractie betreft wordt
de evaluatie al na één jaar gehouden en met name geldt dit voor de
situatie in Aalsmeer. Het biedt volgens deze fractie ook meer mogelijkheden om buiten de regio woonruimte te zoeken. Zorgen zijn er zeker over de lokale beleidsruimte, zoals bijvoorbeeld over de vraag welke afspraken er zijn gemaakt met Eigen Haard.
Deze vraag bleef niet lang zweven.
Volgens wethouder Gertjan van de
Hoeven zijn er goede afspraken gemaakt, want volgens hem komt iedereen in aanmerking voor een loting en met Eigen Haard wordt overleg gepleegd over de meest passende manier van loten. Later op de
avond wordt besloten de wensen en
bedenkingen in een definitieve reactie om te zetten en naar de Regioraad te verzenden.

Automobiliste onder invloed

Aalsmeer - Op zondag 22 juli rond
negen uur in de avond is op de
Aalsmeerderweg een automobiliste tot stoppen gemaand door de politie.
De 52 jarige bestuurster uit
Aalsmeer bleek onder invloed van
verdovende middelen te verkeren. In
de auto troffen agenten een aantal

Kudelstaart - Op vrijdag 20 juli is
even voor half elf in de avond ingebroken in een woning aan de Mijnsherenweg. Vermoedelijk hebben de
dieven gebruik gemaakt van een
valse sleutel. Er zijn geen braaksporen aangetroffen. De inbrekers zijn
er vandoor gegaan met een behoorlijk aantal sieraden.

bolletjes aan, gevuld met een mengsel van coke en heroïne. De vrouw
in aangehouden en meegenomen
naar het bureau.
De bolletjes zijn in beslag genomen.
Er is proces-verbaal opgemaakt.
Ook moet de inwoonster zich aanmelden voor een voor een rijproef
bij de verkeersdienst.

Auto weg na
woninginbraak

Jelle Vermeulen, wijkteamchef politie Aalsmeer:

“Inbraken kennen hoge
prioriteit in ons district”
Aalsmeer - Het lijkt een tendens
dat in vakantieperiodes het aantal
inbraken in woonhuizen stijgt. Klopt
dat beeld en hoe verhoudt de zomerperiode zich hierin tot de winterperiode? Reden om eens stil te
staan bij preventieve maatregelen
en de extra aandacht van de politie
voor dit fenomeen. In gesprek met
met Jelle Vermeulen, wijkteamchef
politie Aalsmeer.
Klopt het dat het aantal inbraken in
de zomer stijgt in vergelijking met de
winterperiode? “Als je naar 2011kijkt
dan zie je een piek in de zomerperiode en in de donkere wintermaanden. Als je het over meerdere jaren
bekijkt dan zie je dat met name de
donkere wintermaanden een piek
laten zien en dat de inbraken in de

zomerperiode dalen. Dat is een landelijk beeld.”
Zijn inbrekers actiever in de zomer?
“Dit is met uitzondering van 2011
niet het geval. In de zomerperiode
zijn er wel een aantal omstandigheden die maken dat het makkelijker
is om in te breken. In de zomer zijn
mensen vaak op vakantie en laten
hun ramen open met warm weer.“
Surveilleert de politie extra in deze
maanden en attenderen jullie inwoners op risico’s? “We attenderen de
bewoners op de risico’s met voorlichting en de zogeheten ‘voetjes’
die we hier en daar neerleggen. Inbraken heeft een hoge prioriteit binnen het vierde politiedistrict waar
ook Aalsmeer en Kudelstaart onder
vallen. Met de inzet van een speci-

ingezonden
Domper na heerlijk stranddagje
op Surfeiland Vrouwentroost
Aalsmeer – Afgelopen maandag
was het superdruk op surfeiland
Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg. Vanuit Kudelstaart besloot
een oma met haar twee kleinkinderen naar het eiland te gaan. Daar
aangekomen kwamen ze er achter
dat nog veel meer mensen dit idee
hadden bedacht. Het viel niet mee
om een parkeerplaats te vinden. Er
stonden zelfs auto’s in de berm geparkeerd.

van de hier geparkeerde auto’s een
geel papiertje onder de ruitenwissers aan met een bekeuring van 85

aal inbrakenteam en een gecoördineerde aanpak is er een behoorlijke
daling van het aantal inbraken gerealiseerd in ons politiedistrict, terwijl
de andere politiedistricten juist een
stijging laten zien.”
Klopt het dat de economische crisis
het aantal inbraken doet stijgen?
“Dat is een theorie, maar ook niet
meer dan dat. Mensen zouden zich
bij schaarste zaken gaan toe-eigenen. Zo wordt er ook wel genoemd
dat de hoge goudprijs een oorzaak
kan zijn.”
Is het ook waar dat met de komst
van meer arbeidsmigranten uit andere delen van de wereld, het aantal inbraken stijgt? “Hier zijn geen harde
aanwijzingen voor. Onder de aangehouden inbrekers zien we werkelijk
alle nationaliteiten voorbij komen.”
euro. Al deze gedupeerden zijn verontwaardigd. “Hadden ze niet even
een waarschuwingsbord kunnen
plaatsen?”
Ook oma uit Kudelstaart is woedend
en enorm teleurgesteld: “Wat een
kinderachtige actie. Echt een domper na een heerlijk stranddagje.”
Nieuwe bezoekers wil ze bij deze
waarschuwen: De strook langs de
oprit naar het Paviljoen is niet bedoeld om te parkeren!

CDA ‘duikt’ in watersport

Blauwe vlag
De fractie was uitgenodigd om het
werkbezoek te starten bij de jachthaven i n Kudelstaart en werd daarna per boot overgevaren naar Leimuiden. Aan boord begon Jos Kempers enthousiast te vertellen over de
start van het bedrijf nu ruim 40 jaar
terug. Hij nam de jachthaven over
van Kersten. Er moest stevig geïnvesteerd worden in het herstel van
de steigers en vlonders. Nadat de
jachthaven na enkele uitbreidingen
op orde was kon het Princesse paviljoen in Leimuiden aangekocht worden. In 2000 hebben zijn zoons Joost
en Bart de beide bedrijven overgenomen. Kempers biedt een full ser-

Klein geld en
blikjes weg

Kudelstaart - Om half vijf in de
nacht van zaterdag 21 op zondag 22
juli is ingebroken in jongerenhonk
The Future in de Graaf Willemlaan.
Aan de zijkant van het gebouw hebben de inbrekers een raam geforceerd. Er is klein geld uit de kassa
gestolen en de dieven hebben blikjes drinken meegenomen.

Twee fietsen op
1 dag gestolen
Kudelstaart - Op dinsdag 17 juli
zijn in de middag twee fietsen gestolen uit de Einsteinstraat. Het betreft beide damesfietsen. De een is
van het merk Koga Miyata en serienummer is KG10, de ander is een
Rally Priority met framenummer is
381. Mogelijk zijn er getuigen. Zij
kunnen contact opnemen met de
politie via 0900-8844.

Auto voor 3e
keer bekrast
Kudelstaart - In de avond of nacht
van zaterdag 21 op zondag 22 juli
is voor de derde maal dezelfde auto bekrast in de Lisdoddestraat. Er
wordt vermoed dat terugkomende
uitgaansjeugd deze vernieling gepleegd heeft. Waarom het iedere
keer dezelfde auto is, is niet bekend.
De auto is bekrast tussen tien uur ‘s
avonds en negen uur in de ochtend.

Hulp inwoner
na val in huis

Geel papiertje
De auto kon uiteindelijk netjes geparkeerd worden achter een rits
geparkeerde auto’s op een strook
langs de oprit naar het Paviljoen.
Het zijn net parkeervakken, dus
er werd niet getwijfeld dat dit niet
mocht. Maar helaas, het mocht niet.
Bij terugkomst, na een gezellige, zomerse dag, troffen alle eigenaars

Aalsmeer - De fractie van het CDA
bezoekt regelmatig bedrijven en
instanties in Aalsmeer om op de
hoogte te blijven van ontwikkelingen
in de samenleving. Onlangs bracht
de fractie een werkbezoek aan Kempers Watersport, met twee vestigingen aan de Westeinderplassen, één
in Kudelstaart en één in Leimuiden.
Aanleiding voor het werkbezoek
was de bouw van een nieuwe loods
bij de jachthaven in Leimuiden. De
bouw heeft veel planologische voeten in aarde gehad, maar zal dit jaar
worden afgerond.

Aalsmeer - Op maandag 23 juli is
rond kwart voor zeven in de ochtend ingebroken in een woning aan
de Vlinderweg. De dader wist het
huis binnen te komen door gaatjes
te boren, drie in totaal.
Uit de woning zijn autosleutels gesloten. Vervolgens is de dief er in de
auto van de bewoner vandoor gedaan.
De wagen is zwart van kleur, Mercedes 180 en het kenteken is 24JRP-4. Wie meer weet of de auto heeft zien staan, wordt verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

vice pakket voor de watersporter en
is de enige jachthaven aan de Westeinderplassen met een tankstation. Voor de derde keer op rij ontvingen de beide jachthavens ‘de blauwe vlag’, deze onderscheiding staat
voor een kwalitatieve en hoogwaardige service op het gebied van sanitair en veiligheid. In 2007 werd
Driessen Amsterdam overgenomen
met twee topmerken als de Boston
Whaler en Sea-Ray. De in aanbouw
zijnde loods is bestemd als showroom voor deze merken en als werkplaats met alle faciliteiten voor onderhoud en reparatie van schepen
tot 20 meter lengte. Kempers sr. benadrukt de toegenomen belangstelling van de gemeente Aalsmeer voor
de watersport sinds de vorige col-

legeperiode. De wethouderswissel
heeft daar gelukkig geen verandering in teweeg gebracht. Hij benadrukt het baggerprobleem die enkele 10.000 kubieke meter per jaar zou
beslaan.
Ook over de Drechtdoorsteek wordt
al tien jaar gesproken, helaas zonder zichtbaar resultaat. De promotie van het Hollandse Plassengebied
wordt thans wel goed opgepakt, onder andere met de Regenboogwedstrijden.
Nominatie
Fractievoorzitter Jaap Overbeek
sprak na afloop zijn waardering uit
over het ondernemerschap en de
professionaliteit van de familie Kempers. “Onze fractie overweegt de onderneming te nomineren voor de
Aalsmeerse onderneming van het
jaar 2012”, aldus Overbeek.

Aalsmeer - Op woensdag 18 juli
rond half tien in de ochtend hebben
politie en medewerkers van de ambulance verleend aan een bewoner
in de Geraniumstraat. De 85 jarige
was rond zes uur in de ochtend uit
bed gevallen en heeft zichzelf niet
op de been kunnen brengen. Rond
half tien wist hij toch contact op te
nemen met de hulpdiensten. De bewoner is overeind geholpen en is ter
plaatse behandeld. Hij hoefde niet
naar het ziekenhuis.

Kettingbotsing
op de N201
Aalsmeer - Op de N201, ter hoogte van de kruising met de Oosteinderweg, zijn op dinsdag 24 juli rond
kwart over een in de middag vijf auto’s op elkaar gebotst. Er stond op
de provinciale weg richting Hoofddorp een file omdat de brug open
had gestaan.
De auto’s stonden dicht op elkaar
om de kruising vrij te houden. Een
automobilist zag het stilstaan te laat
en botste op zijn voorganger. Deze schoof door, ook tegen zijn voorganger aan, etc. Bij vijf auto’s stopte de kettingbotsing. De schade was
beperkt. Er zijn geen gewonden

Snorfietsster aan
oor gewond
Oude Meer - Een 26-jarige snorfietsster uit Amsterdam raakte zaterdag 21 juli omstreeks 00.30 uur
gewond aan haar oor. De vrouw
kwam op de kruising van de Nieuwemeerdijk en de Schipholweg door
een vallend hek bij een verkeersomleiding ten val. Ze is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.
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de tuinenVAN AALSMEER
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Tuin in Cyclamenstraat

Aalsmeer - “Dit is de tuin van mijn
vader. Hij is er altijd in bezig. Hij is
een echte tuinman. Ook voor de
buurtjes doet hij veel”, is de korte
omschrijving van Dunja, de dochter van de eigenaar van de tuin in
de IJsvogelstraat 4.

Tuin in IJsvogelstraat 4

“VADER IS ECHTE TUINMAN”
“TUIN IS IN WIT EN BLAUW”
Aalsmeer - “Hierbij stuur ik foto’s
van onze heerlijke tuin aan de Cyclamenstraat. Wij wonen hier sinds
2006 en hebben het ontzettend

naar onze zin. Onze achtertuin is in
de kleuren wit en blauw”, aldus Marcel Schijf en Iris Addink.

Tuin aan Mijnsherenweg 60a

Aalsmeer - “Deze plaatjes maakte
ik onlangs. We genieten enorm van
onze tuin, die nu op haar mooist is.
De Filipendula’s bloeien prachtig.
We krijgen veel vogelbezoek. Het is
een feest om de merels bezig te zien
met een wasbeurt in de beekloop.
De duiven pikken de vruchten uit
de krentenboom en de aardbeien-

plant op het terras. Een eend broedde in een stil hoekje haar eieren uit
en leerde haar kroost in de vijver
zwemmen… Het kostte moeder
eend heel wat overredingskracht
om het laatste eendje, die de sprong
niet durfde te wagen, in het water te
krijgen”, aldus Annigje Leighton van
de Mijnsherenweg 60a.

Tuin in Anjerhof 2

“AL VROEG OP DE DAG VAN
ZON GENIETEN IN DE TUIN”
Aalsmeer - “We hebben een kleine
tuin, maar gelukkig wel op een gunstige kant; het zuidoosten. Vroeg op
de dag kunnen we al van de zon genieten en dat doen we dan ook volop. Het heeft lang geduurd, voordat de tuin aan onze verwachtingen
voldeed. In eerste instantie hadden

we vroeg in het voorjaar de meeste
kleur in de tuin en was het juist in de
zomer alleen maar groen wat je zag.
Na enkele aanpassingen en wat experimenteren, is onze tuin nu ook in
de zomer kleurrijk”, schrijven Trudy
en André Mosselman over hun tuin
in Anjerhof 2.

Tuin in Van Leeuwenhoekstraat 19
VEEL VOGELBEZOEK IN TUIN

Tuin in Beatrixstraat 100

Aalsmeer - “Ondanks de strenge
winter waardoor er wel een paar
planten verloren zijn gegaan, staat
het er toch mooi bij. De hortensia’s bloeien volop. Hier en daar
een paar nieuwe rozen geplant. En
volgens het advies van Rob Verlinden, niet te snel rooien maar even
afwachten, is het toch goed gekomen”, laat Sylvia Hoogervorst weten over de tuin van haar familie in
de Beatrixstraat 100.

“TUIN IS OPGEBOUWD UIT
HERGEBRUIKTE MATERIALEN”

“TUIN STAAT ER MOOI BIJ!”

Kudelstaart - “Onze hobby is heerlijk in onze tuin bezig te zijn maar
ook rond om ons huis en stukken
van het gemeentegrond te onderhouden voor een gezellige leefomgeving. Onze tuin is opgebouwd uit
diverse hergebruikte materialen, zoals oude balken uit een Aalsmeerse
bloemenkas die we gebruikt hebben voor de pergola en zelfgemaak-

te bloembakken. De vijver en het
looppad zijn van betonnen schoeiingdelen wat diagonaal in de tuin
ligt en wat de tuin optisch breed
maakt. Een verlaagd tweede terras
aan het water maakt onze tuin compleet”, luidt de omschrijving van
Marjorie en Theo Meijer over hun
tuin in de Van Leeuwenhoekstraat
19.
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Fietsvrij, fietsluw of niet?!

Verkeersmaatregelen Hornweg

Aalsmeer - Vorige week is Gerard
Zelen een actie gestart om een burgerinitiatief op te kunnen starten
om burgemeester, wethouders en
fracties voor te stellen de Zijdstraat
veiliger te maken door de winkelstraat fietsvrij of fietsluw te maken.
Dit naar aanleiding van een meisje
dat overdag in de winkelstraat aangereden was door een fietser. Wie in
de Zijdstraat loopt, moet altijd alert
blijven op passerende wijzen. Zonder te kijken oversteken, zou wel-

Aalsmeer - De gemeente heeft
besloten om snelheidsremmende maatregelen aan te brengen op
de Hornweg tussen de Machineweg en de Palingstraat. De gereden
snelheid op de Hornweg is namelijk
aanzienlijk hoger dan de maximum
snelheid en zorgt voor een onveilig
gevoel bij bewoners van de Hornweg en directe omgeving.

eens een fiets tussen de benen op
kunnen leveren.
“De reacties zijn vooralsnog overweldigend positief”, meldt initiatiefnemer Gerard Zelen. Omdat het college op zomerreces is en in augustus geen beraad en raad in de gemeentelijke agenda is opgenomen,
loopt de actie door tot rond half augustus. Wie wil reageren of het initiatief wil steunen, kan mailen naar
zelen@ggschilders.nl of bel 06-0655701684.

Het gaat om het aanbrengen van
een verkeersplateau op de kruising met de Willem-Alexanderstraat
en het plaatsen van een snelheidsdisplay, een bord dat aangeeft hoe
hard men rijdt. Bovendien is reeds
voorrang geregeld bij de fietsover-

Spinradhof, Vlasakkerlaan en Manillehof

Wijk zonder naamborden
Aalsmeer - Voorlopig zit er voor
postbodes niets anders op dan met
een kaart met straatnamen de nieuwe wijk Dorpshaven in te gaan, want
bebording ontbreekt nog. Al enkele maand zijn de nieuwe woningen
bewoond, inmiddels ook de meeste
tuinen mooi ingericht en de brievenbussen glimmen om post te ontvangen. De bewoners krijgen uiteraard
post, maar iedere nieuwe bezorger
kijkt zijn of haar ogen uit. De huizen
zijn mooi, maar er wordt meer uitgekeken naar borden. Hoe heet het
hier? De straatnaamborden zijn besteld door de gemeente, maar de levering laat nog even op zich wach-

ten en dus ook de plaatsing. Gehoopt wordt op begin augustus. Wie
vanaf de Lijnbaan de wijk inrijdt, bevindt zich in het Spinradhof. Na de
brug verandert de straatnaam in
Vlasakkerlaan en de huizen, die uitkijken op de Oude Spoorbaan, staan
in het Manillehof.
Noeneketouwhof
Voor het bouwgedeelte, aan de
kant van de N201, moeten overigens veel meer straatnaamborden
besteld worden, namelijk: Twijnderlaan, Lijndraaierhof, Touwslagerlaan, Grootgarenbaan en Noeneketouwhof.

De nieuwe wijk Dorpshaven. Voor de huizen in aanbouw, waarvan de nieuwe
bewoners in de Twijnderlaan gaan wonen. Op de achtergrond de reeds opgeleverde woningen aan het Spinradhof.

ingezonden
Verkiezingsbeloftes over cultuur
‘Vreemd’ bord voetpad Robend

Ploeteren door bossages!
Kudelstaart - Onlangs hebben medewerkers van de gemeente borden geplaatst nadat het bestaande
voetpad gedeeltelijk was gesplitst
in een fiets- en voetpad. Het betreft
het voetpad tussen het Robend en
de Anne Frankstraat. Bewoners laten weten de plaats waar de borden
staan vreemd te vinden. En terecht!
“Mogelijk dat de gemeente de mening is toegedaan dat men zich
middels een kapmes door de bossages moet ploegen”, aldus een reactie. Het bestaande voetpad is verdeeld in een voet- en fietspad. Echter bij het speel- en basketbalveld
heeft men geen voetpad kunnen
aanbrengen vanwege de versmalling hier. Maar er is wel een bord

geplaatst. Ploeteren dus inderdaad
door de bosjes of voor eigen risico het fietsgedeelte gebruiken om
te wandelen. Maar, zo stellen de
bewoners: “Het ontbreken van het
voetpad brengt gevaarlijk situaties
met zich mee voor voetgangers. Tot
voorheen was dit pad namelijk volledig een voetpad. Als voetganger
reken je dus eigenlijk niet op fietsen en brommers. En de bossages
en de bochten maken alles er niet
overzichtelijker op.”
Met het bord wordt vast bedoeld
dat fietsers hier voetgangers op
‘hun’ weghelft tegen kunnen komen. Maar of dit begrepen wordt...
In ieder geval heeft het bord wel de
lachers op de hand!

Ondersteuning en subsidieregeling

Energieafspraak gemeente
Heerlijke start zomervakantie

Eindelijk genieten van zon
Aalsmeer - De zomervakantie is
nu eindelijk ook voor Aalsmeer en
de regio aangevangen. Als laatste
van de drie delen waarin Nederland
qua grote vakantie is ingedeeld, is
afgelopen vrijdag 20 juli de laatste
schooldag gevierd. En beter begin
van de vakantie kan toch niet gewenst worden. Gelijk zomers weer
met een heerlijk zonnetje en een
aangename warme temperatuur.
Afgelopen zondag kon al volop genoten worden van de Westeinderplassen, maar maandag 23 juli was
nog een warmere dag om te genie-

ten van en af te koelen in het water.
Surfeiland Vrouwentroost is al jaren voor veel inwoners een heerlijke
plek om te gaan zonnen en zwemmen. Er is een niet te diep zwembad gecreëerd en bovendien kunnen kinderen hier heerlijk in en met
zand spelen.
Massaal was maandag gekozen
voor het recreatie-eiland, het was
superdruk! En terecht, hoe lang het
zomers blijft in Nederland, lijkt niet
te voorspellen. Bovendien, het is vakantie, lekker luieren langs, in en op
de mooie Poel mag!

Aalsmeer - De gemeente heeft 17
juli de Noord-Hollandse Energieafspraak 2012 – 2016 getekend. Hiermee onderschrijft het college van
burgemeester en wethouders de
Aalsmeerse ambities op het gebied
van klimaat en energie. Wethouder
Rik Rolleman: “Door het meedoen
aan de Energieafspraak kan de gemeente Aalsmeer ondersteuning
krijgen op het gebied van Energiebeleid van Servicepunt Duurzame
Energie. Ook kan de gemeente nu
meedoen aan de subsidieregeling
‘Duurzame energie maatregelen
bestaande bouw’. Dit is een subsidie voor particulieren huiseigenaren
die energiemaatregelen nemen aan

woningen zoals bijvoorbeeld dubbelglas, zonneboilers en isolatie.”
Het doel van de Noord-Hollandse energieafspraken is om in onderlinge samenwerking de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in Noord-Holland te intensiveren en daarmee mede invulling te
geven aan de landelijke, provinciale
en gemeentelijke klimaat- en energiedoelstellingen.
Deze nieuwe afspraken zijn een vervolg op het Klimaatakkoord 20082011. Hieraan deed de gemeente
Aalsmeer ook mee. Zodra het mogelijk is om subsidie aan te vragen
bij de gemeente wordt hierover gecommuniceerd.

ingezonden
Aalsmeer houdt niet van bloemen...
In 2 plantenbakken op het Praamplein stonden leuke papavers te
bloeien en in de andere bak kwamen de zonnebloemen bijna uit de
knop. Leuk om het plein een beetje op te fleuren. Ook leuk voor het
winkelend publiek en straks lekkere
zaadjes voor de vogels. Wat schetst
mijn verbazing toen de afgelopen
week een sloopploeg arriveerde om
al deze mooie bloemen uit de grond
te rukken en te vernietigen! Welke
weldenkende instantie geeft nou
toch opdracht voor zo’n bizarre actie? Wat nu overblijft in die bakken
is dorre, droge grijze grond, uitstekend geschikt voor zwerfvuil en si-

garettenpeuken. Wat is er nu tegen
een gezellig bloemetje in die toch
vrij saaie bakken? Aalsmeer is groot
geworden door de bloemen, maar
vernietigt ze rustig, voordat ze leuk
hebben staan te bloeien. Aalsmeer
houdt dus blijkbaar van bloemen.
Het stond zo leuk, die kleurtjes en
ik verheugde mij al op de komst van
al die zonnebloemen (over een dag
of tien). Misschien zal ik ooit eens te
weten komen welke gedachte achter deze vernietiging zit. Ik wacht
het af.
Willy van Haarlem
Punterstraat 6
Willyvanhaarlem@hetnet.nl

Help mee aan veilige buurt
Fout nummer
Aalsmeer - In het artikel vorige
week met de oproep van de gemeente om toch vooral te reageren
op het aanbod van Schiphol voor
het vastzetten van dakpannen in de
buurt rond de A.H. Blaauwstraat is
een verkeerd telefoonnummer ver-

2 Gewonden door
koolmonoxide
Aalsmeer - In een jacht dat lag
aangemeerd aan het Praamplein is
in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 juli koolmonoxide ontstaan.
Een echtpaar uit Enkhuizen zijn met
vergiftigingsverschijnselen overgebracht naar het AMC. Ook de hond
van de beide 68 jarigen is per die-

meld. Inwoners, die voor het ‘vast
plakken’ in aanmerking komen,
hebben allen een schrijven gehad.
In deze brief staat het juiste telefoonnummer vermeld.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de
gemeente via de servicelijn 0297387575.
renambulance naar het ziekenhuis
gebracht. De brandweer werd rond
03.20 gealarmeerd.
Ter plaatse wezen metingen uit dat
er een verhoofde concentratie van
het levensgevaarlijke gas in het
vaartuig aanwezig was. Vermoedelijk is dit ontstaan doordat uitlaatgassen in de luchttoevoer terecht
konden komen. De politie heeft de
boot afgesloten en de sleutels veilig gesteld.

steek in de bocht bij de Palingstraat.
Het display wordt in september geplaatst. De werkzaamheden om het
verkeersplateau te plaatsen op de
kruising Hornweg met de WillemAlexanderstraat starten maandag
20 augustus en zijn uiterlijk 3 september weer klaar. In deze periode is het complete kruispunt Hornweg met de Willem-Alexanderstraat
afgesloten voor (vracht)auto’s. Fietsers kunnen er, zij het met enige
hinder, wel door. De afsluiting wordt
geregeld door middel van hekken.
Tijdens de werkzaamheden wordt er
geen omleidingroute ingesteld. Wel
plaatst de gemeente borden ter informatie over de aanleg.

Deelname aan burgernet
in Aalsmeer groot!
Aalsmeer - De politie en de gemeente werken dagelijks aan de
veiligheid in de buurt. Via burgernet kunnen inwoners helpen om
vermiste kinderen of gezochte verdachten te vinden. Ook in Aalsmeer
is een oproep gedaan aan inwoners
om zich aan te sluiten bij het burgernet. Iedereen vanaf 16 jaar kan
meedoen en het kost niets. In de
politieregio Amsterdam en Amstelland is de animo vanuit Aalsmeer
groot, het grootst zelfs in dit gebied. In geval van nood kan de politie een boodschap sturen naar burgernet abonnees in de buurt. Er
wordt gebeld en een mededeling
ingesproken of een sms gestuurd

met de vraag uit te kijken naar een
vermist of verdacht persoon. Wie de
betreffende persoon ziet, kan gratis de politie bellen. “Zo helpt u om
de zaak op te lossen. Wij doen de
rest”, aldus de politie. Zodra de burgernetactie is afgelopen, ontvangen
abonnees een tweede bericht.
Aanmelden voor burgernet kan
via www.burgernet.nl. Op de website is ook meer informatie te vinden. Abonnees kunnen aangeven
geen oproep te willen tussen 23.00
en 07.00 uur en/of geen informatie
per email te willen ontvangen. Kaarten voor aanmelding zijn ook verkrijgbaar bij het politiebureau aan
de Dreef.

Uit de verkiezingsprogramma’s van
de Aalsmeerse coalitiepartijen: Het
CDA wil met haar cultuurbeleid bijdragen aan een bloeiend cultureel klimaat. Via een gevarieerd en
breed kunstaanbod willen we zoveel
mogelijk mensen bereiken. PACT
Aalsmeer is trots op het brede aanbod aan kunst en cultuur en het rijke culturele leven in Aalsmeer. Dit
brede aanbod dient behouden blijven. Ontelbare vrijwilligers zetten
zich steeds opnieuw in om dit aanbod mogelijk te maken. Aalsmeerse Belangen streeft naar kwalitatief
goede culturele voorzieningen die
passen bij een groeiende gemeente.
Daar hoort een goed kunst- en cultuurbeleid bij. Extra geld voor kunst
en cultuur en inzetten op verbreding
van het aanbod door zo veel mogelijk partijen die een bijdrage kun-

nen leveren aan de diversiteit van
het cultuuraanbod in Aalsmeer een
kans te geven. De Stichting KCA
vervult momenteel een sleutelrol in
de uitvoering van het beleid en AB
is hier tevreden over. En wat gebeurt er? KCA bloedt leeg, het Oude
Raadhuis moet weg, de Hint wordt
nagenoeg opgeheven, er is steeds
minder repetitieruimte en de Oude Veiling loopt op zijn laatste benen. Op het cultuurbudget, per inwoner nog geen tien procent van
dat van de Haarlemmermeer, wordt
zoveel bezuinigd dat er bijna niets
overblijft. Begin 2014 zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben
benieuwd wat er dan wordt beloofd.
Pierre Tuning,
Ophelialaan 59
ptl@euronet.nl

ingezonden
Dakpannen van woningen vast
plakken: Symptoombestrijding
Stel je eens voor, je woont bij Tjernobyl of om wat korter op de actualiteit te zitten, in Japan op Fukushima. Symptomen van stralingsziekte kent iedereen in de omgeving
daar wel. Zelf krijg je haaruitval, net
als je buren en overburen. Wat doet
de overheid? Die stuurt een potje
lijm om op je hoofd te smeren. Als
je je haren vastplakt, heb je nergens
meer last van. Hoe reageert de bevolking dan? Wat denkt u daar dan
van? Stel, je woont in de buurt van
Schiphol of, om nog wat dichter bij
huis te zitten In Aalsmeer, in de A.H.
Blaauwstraat. De overlast van de

vliegtuigen kent iedereen er wel.
Vliegen je dakpannen er af, net als
bij je buren en overburen. Wat doet
de overheid (Schiphol)? Die sturen
iemand om de pannen te laten vastzetten. Als je die vastplakt heb je
nergens meer last van. Toegegeven,
de eerste situatie is oneindig veel
ernstiger dan het tweede. Maar het
illustreert toch wel hoe bizar alles is.
En niemand reageert. Wat denkt u
daar van?
Jan Piet Kaas
A.H. Blaauwstraat 52
Aalsmeer
kaas0@xs4all.nl

Burgemeestersvacature
trekt 48 sollicitanten
Haarlemmerliede - Voor het burgemeesterschap van Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben zich
bij commissaris van de Koningin
Johan Remkes 48 kandidaten gemeld: 36 mannen en 12 vrouwen.
Dit schrijft Remkes in een brief aan
de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Van de kandidaten werken er 26 fulltime in een

lokaal openbaar bestuur en zijn er
6 die daarnaast een andere functie
bekleden. Drie hebben een functie
elders in het openbaar bestuur en
13 werken daarbuiten. Naar politieke kleur zijn de kandidaten als volgt
verdeeld: VVD: 11, PvdA: 11, CDA: 9,
GroenLinks: 7, D66: 2, Christen Unie:
2, Lokale politieke partij: 3, Geen/
onbekend: 3.

Nieuwe situatie Ophelia- en Spoorlaan

Geen voorrang fietsers meer
Aalsmeer - De kruising Ophelialaan met de Spoorlaan is sinds afgelopen weekend weer open. Er is
een groot plateau gemaakt waar automobilisten op rijden via een drempel. Verder zijn in de Spoorlaan zo’n
twintig extra parkeerplaatsen gecreëerd. De grootste verandering is
de voorrangswijziging voor fietsers.
De rijwielen mochten hun weg over
het Spoorlijnpad via voorrang op het
verkeer in de Ophelialaan vervolgen.
Vanwege tal van aanrijdingen heeft

de gemeente besloten deze situatie te veranderen. Er is een middengeleider gemaakt om automobilisten af te laten remmen en aan beide kanten van het Spoorlijnpad zijn
dubbele drempels gemaakt om fietsers te wijzen op het feit dat ze een
voorrangsweg naderen.
Uiteraard zijn ook de bijbehorende
borden geplaatst. Om inwoners te
wijzen op de nieuwe situatie zijn extra knalgele waarschuwingsborden
geplaatst.
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Challenge Day: Bijzondere dag

Bindingkamp in Apeldoorn

Bindingkamp in Taunus:

Klimmen over rotsen en
springen over riviertjes
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juli,
vroeg in de ochtend, vertrokken de
44 deelnemers aan het Taunus Bindingkamp richting het mooie Kronberg in Taunus. De busreis verliep voorspoedig, alleen baarde het
slechte weer zorgen over de staat
van het kampterrein. Deze angst
bleek niet ongegrond. De groep arriveerde in een blubbermassa waar
je je sneakers in kwijt zou kunnen
raken. Gelukkig brak de zon al snel
door zodat een duik in het zwembad genomen kan worden. Zelfs op
deze eerste dag was de enige echte Binding kampsfeer al te voelen.
Zondag was een zware wandeldag naar de Grosfeldberg, maar gelukkig stond bij thuiskomst het favoriete krachtvoer, andijvie stamppot, klaar. Na het eten is de groep

creatief met het thema ‘Als ik ergens in geloof, dan verandert er iets’
aan de slag gegaan. Na het zingen
van het wachterslied had de leiding
nog een verrassing: een nachtelijke kompasdoorsteek. Door het gezamenlijk klimmen over de rotsen,
lopen door bramenstruiken en het
springen over riviertjes groeiden de
groepjes uit tot echte teams. Iedereen bereikte goed de finish. De hele week hebben de Taunus-gangers
allerlei spannende activiteiten gedaan en beleefd.
Afgelopen zaterdag 21 juli was de
vakantie ten einde en arriveerde de
groep moe, maar vol verhalen op het
parkeerterrein aan de Dreef! Voor
het merendeel stond het besluit gelijk vast: Volgend jaar weer op vakantie met de Binding!

Aalsmeer - Zaterdag is een Bindingkamp aangekomen in Apeldoorn, liefst 51 man totaal. Een verslag van een groepje deelnemers:
“Na een emotioneel afscheid hadden we overlegd hoe we de kamers
gingen indelen. Eenmaal aangekomen hebben we de kamers ingedeeld en kennismaking spelletjes
gedaan. ´s Avonds hebben we uitleg gekregen over het thema van dit
jaar: als ik ergens in geloof dan verandert er iets. In de avond waren we
vroeg gaan slapen omdat we de dag
erna gingen klimmen in klimbos de
Apenheul. Het klimmen was vermoeiend maar leuk, spannend, eigenlijk van alles wat.
Na een heerlijke Hollandse maaltijd
deden we het weerwolven spel, wat
inhoudt dat er telkens meer en meer
kinderen verdwenen. Niemand wist
waar ze heen gingen, maar ze werden gedropt in het bos. Toen iedereen weer veilig thuis was gekomen konden we nog eventjes chillen met iedereen. De volgende dag
werd iedereen wakker gemaakt
met de harde ochtendtune. Dit was
het begin van een hele bijzondere
dag: The Challenge Day. Iedereen
moest een wit shirt aandoen, zonder enig idee. Na het ontbijt werden

we de woonkamer ingeleid door onze gekke leiding, die hun vreselijkste dansmoves lieten zien. We deden spelletjes om lekker los te komen; we gingen dansen buiten op
het grasveld, bobsleeën en een spel
met een grote bal. Het was allemaal
heel gezellig. Net voor de bui gingen we met alle kinderen lekker
buiten lunchen. Na de lunch begon
het serieus te worden, we moesten
in groepjes gaan zitten en een zin
aanvullen: als je me goed zou kennen, zou je weten dat…
Dit deden we om elkaar beter te leren kennen. Iedereen was verbaasd
hoe iemand uitkwam over zijn of
haar verhaal. Voor iedereen was het
emotioneel, want er zaten heftige
verhalen tussen. Om elkaar nog beter te leren kennen gingen we over
de streep. Dit was heel emotioneel,
heftig maar vooral mooi en om respect te tonen voor iedereen. Om het
positief af te sluiten waren de witte shirts toch van toepassing, want
we mochten leuke, blije berichtjes op elkaars shirt schrijven. In de
avond hebben we een paar rondes van de lama’s gedaan, wat heel
grappig en gezellig was. Deze dag
was om nooit meer te vergeten. Tot
gauw weer.”

Peuters vrolijken Zijdstraat op!
Aalsmeer - Peuters van Boerengrut hebben geholpen de Zijdstraat een beetje op te vrolijken
door de grote houten wand om de
bouw te beschilderen.
Met hun verfschort aan gingen
de peuters aan de slag. Favoriete kleuren werden uitgekozen en

Groep 8 spettert op het podium

Afscheidsmusical ‘Happy
Travel’ op Graankorrel
Kudelstaart - Donderdag 12 juli
was de afscheidsavond voor groep
8 van de Graankorrel. De kinderen
hebben eerst op dinsdagochtend de
musical opgevoerd voor alle leerlingen van de school. Woensdagochtend was het de beurt aan alle opa’s
en oma’s, die het fantastisch vonden
hun kleinkind zo te zien schitteren
op het podium! Donderdag was de
grote finale, een geweldige, onvergetelijke avond samen met alle ouders. Om 17.00 uur werden alle kinderen met hun ouders verwacht op
school. Na een heerlijk drankje konden ze in de stralende zon genieten van een heerlijke barbecue. Om
half 8 mochten ze de musical ‘Happy Travel’ opvoeren voor de ouders.
Het was super! Wat hadden ze geoefend en wat stonden ze te spetteren als sterren op het podium! In
acht dagen ging het reisgezelschap
de wereld rond: Van de toren van
Pisa naar de Chinese Muur, van de
Chinese muur naar het strand van

Curaçao, van het strand van Curaçao naar het carnaval in Rio, en tenslotte van het carnaval in Rio naar
het wildpark in Kenia. Het hele decor was door de groep zelf bedacht
en gemaakt. Grote klasse! Daarna
was het de beurt aan de ouders om
een lied voor de kinderen te zingen.
Ook de leraren hadden een leuk lied
gemaakt over groep 8. Verschillende anekdotes van de afgelopen acht
jaar werden weer even naar boven
gehaald. Er is nog even doorgefeest
in de tuin bij iemand thuis, aan het
einde van de avond ging iedereen
moe, maar heel voldaan naar huis!
Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie en dan een nieuwe start op een nieuwe school! De
Graankorrel zegt tot ziens tegen
Mike, Esmee, Ruben, Esther, Gert,
Veerle, Gina, Jurian, Tessa, Kiki, Julia, Joëlla, Willemijn, Chanel, Nick,
Teun, Thijs, Britt, Marit, Romy, Johan
en Jim: “Heel veel succes op jullie
nieuwe school.”

met echte ‘grote mensen’ kwasten
gingen zij aan de slag. Na het verven werden ze op iets lekkers getrakteerd. Tevreden vertrokken de
peuters na het verven weer naar
de peuterspeelzaal in het zorgcentrum, vol met verhalen van het verven in de straat.

Binding kamp Almen super!

Eerste maal in echte, grote theaterzaal

‘Windkracht’ groepen 8
Jozefschool in theater!
Aalsmeer - Het was zeer stormachtig op de Jozefschool afgelopen
dinsdag 17 juli. Of eigenlijk in het
Crown theater aan de Van Cleeffkade. Daar sloten de groepen 8 van
de Jozefschool hun jaren op de basisschool af met de musical ‘Windkracht 8’. Het was voor het eerst dat
dit in een echte, grote theaterzaal
kon gebeuren en dat beide groepen
8 tegelijk optraden. Tot nu toe werd
altijd afgesloten in Bachus, met
twee aparte avonden. Maar dit jaar
hadden de kinderen geluk! Want
mede door de grote tribune konden de kinderen elk wel acht gasten meenemen. Het was een drukte van jewelste, met ouders, opa’s
en oma’s, tantes en ooms en andere
belangstellenden. Broertjes en zus-

Aalsmeer - Het vijfde kamp van
de Binding is afgelopen week met
11 leiding en 39 kinderen vertrokken naar Almen. De meiden Lucy,
Kim en Jamilla houden middels dit
bericht het thuisfront op de hoogte:
“Alles begon zaterdag 21 juli bij de
Waterlelie. Toen alle kinderen er waren gingen we de bus in en zwaaiden we de ouders uit. Na een uurtje
stopte we bij een bankje om te lunchen. Toen we alles op hadden gingen we weer op weg naar de provincie Gelderland de Achterhoek.
We logeren in grote tenten met minimaal 6 personen. Na wat drinken
en een koekje zijn we indelingen
van de tent gaan maken. De jongens waren zo klaar, maar de meiden dat duurde wat langer. We hebben hele goede koks, zij maken hele
lekkere dingen. Alle leiding hebben
de namen van de Muppets: Camilla de Kip, Swedish Chef, Waldorf en

Statler, Fozzy, Bobo, Animal, Muppy,
Pepe, Bert, Gonzo en Manah Manah. We beginnen elke ochtend bij
de vlag. Een keer was de vlag gestolen. Hij kwam pas laat in de avond
terug. Omdat het zo lekker weer is,
zwemmen we vaak in de Berkel. Dat
is echt lekker om af te koelen. Elke
avond en ochtend moeten de corvees de vuile vaat doen.
De corvees worden gekozen door
het prikken van ballonnen met
naamkaartjes erin. Het kampthema
is: Als ik ergens in geloof, verandert
er iets. Er we hebben ook een super
sportdag gehad met water en leuke
verkleedparty’s. Het is super leuk en
hebben iets moois beleefd, dat zullen we nooit vergeten. Leuk toch?
Vandaag hebben we een speurtocht. Aankomende zaterdag 28 juli
komen we weer terug, om 17.00 uur
zijn we bij zwembad de Waterlelie.”

jes hadden de musical ’s middags al
gezien tijdens de generale repetitie.
‘Windkracht 8’ laat in korte sketches
het verloop van de basisschool zien
in zang, dans en toneelspel. Zo werd
in groep 1 nagespeeld hoe de kinderen door hun ouders naar school
werden gebracht. Groep 4 liet het
schoolzwemmen en de bijbehorende watervrees zien. En groep 8 vertelde over het eindfeest en wat voor
kleding je daarbij aan moet. Een humoristische musical, waar de kinderen zelf een groot aandeel in de uitwerking en ideeën hebben gehad.
En die theaterzaal: dat smaakt toch
wel naar meer voor volgend schooljaar! Dus wie weet dan weer een Jozefschool musical in het Crown theater.

Crea-lessen op Graankorrel
Kudelstaart - Drie weken lang
hebben de kinderen van de bovenbouw van basisschool de Graankorrel op vrijdagmiddag een zelf gekozen workshop gevolgd.
De kinderen konden kiezen uit de
workshops blokfluit spelen, een tasje breien voor je telefoon, papier
maché fantasie pop maken, schaken, een flipperkast bouwen, een eigen knuffel naaien, kookles of dra-

ma. Afgelopen vrijdagmiddag was
helaas al weer de laatste keer.
Er was een leuk optreden van de
dramagroep en de blokfluitgroep.
De kookgroep had voor iedereen
een fruitspies gemaakt. De poppen,
knuffels en flipperkasten werden
op het podium tentoongesteld. De
crea-lessen zijn een groot succes:
De kinderen waren heel enthousiast
en alle resultaten verrassend.

Race op tijd en kogelstoten

Spelletjescircuit op laatste
inline skate training
Aalsmeer - De laatste training voor
de vakantie hadden de trainers van
schaatstrainingsgroep VZOD voor
het inline speed skate trainen er
voor de jeugd een waar feest van
gemaakt. In groepen werd een spelletjes circuit afgelegd met onder andere een race op tijd, een slalomcircuit met brug, kat en muis spel
en kogelstoten met handbeschermers. De diverse spelen en de enthousiaste kinderen maakten alvast
het olympische gevoel los wat over
twee weken in Londen los zal barsten. De roots van schaatstraininggroep VZOD liggen natuurlijk in het
schaatsen, dus konden de deelnemers ook een afgeleide van de wintersport ‘Curling’ doen, waarbij het
ene kind door het andere met precisie werd afgeduwd om te trachten hem of haar in het vak met de
meeste punten te laten rollen. Het
meest uniek was echter wel de zomerse variant van het ijsspel ‘Prikburren’. Met een plat karretje en
twee gootsteen ontstoppers moest
worden getracht een afstand af te
leggen, rond een pylon te draaien
en als eerste te finishen. Dat bleek
echter voor de meesten nog geen
makkelijke opgave. Prikbur erva-

ring komt kennelijk met de jaren.
Het laatste kwartier van de training kwam er een ijscowagen de
baan op rijden en kreeg iedereen
een welverdiend ijsje. Op 4 september gaan de trainingen weer verder,
maar eerst hopen op een mooie en
warme vakantie!
Foto’s: Kick Spaargaren
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Vrijdag wedstrijden en zondag admiraalzeilen

Platbodemjachten laten oude
tijden herleven op Westeinder
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 26 juli, wordt het een drukke bedoeling bij de 100 jarige Watersportvereniging Nieuwe Meer.
Niet minder dan honderd ronde en
platbodemjachten, allen lid van de
Vereniging Stamboek van Ronde
en Platbodemjachten (VSRP), nemen deel aan een vierdaags durende evenement. Naast vier dagen
genieten van al het fraaie varende
Nederlands erfgoed rond de Kolenhaven aan de Stommeerweg en
in de haven van de Nieuwe Meer,
kunnen geïnteresseerden de jachten ook zeilend bewonderen op de
grote poel van de Westeinderplassen. Tjalken, Lemsteraken, Schouwen, Grundels, Schokkers, Hogaars
en Boeiers zullen vrijdag 27 juli om 10.00 uur deelnemen aan de
door de Stichting Westeinder Zeil-

Wedstrijden (WZW) georganiseerde wedstrijden. Op zondag 29 juli begint om 14.00 uur het admiraalzeilen. De oorsprong van het admiraalzeilen ligt bij de Marine na oude
zeeslagen, waar na de slag aan de
admiraal getoond wordt welke boten de slag overleefd hebben, desnoods wat de schade was, en liever
nog, welke boten er buitgemaakt
werden op de vijand.
De eskadercommandant met de
Nederlandse driekleur in top zal
vervolgens voorafgaand aan tien
eskaders (groepen van schepen)
langs het admiraalschip varen.
Door nabij het admiraalschip de
fok op commando gelijktijdig te laten zakken wordt de aanwezige admiraal gegroet. Het moeilijke daarbij is dat de eskaders, bestaande uit
gelijksoortige jachten, maar in verschillende lengtes, zo gelijk mogelijk langs het admiraalschip moeten zeilen. Alleen dan zie je plots
emmers achter de jachten hangen
om de verschillende snelheden tijdens het zeilen te corrigeren. Ook u
kunt van dit schouwspel van dichtbij genieten door u op te geven via
de site van de VSRP (zie www.vsrp.
nl) Ook vanaf de kant, nabij de watertoren van Aalsmeer, is overigens
al dit fraais te bewonderen zondag.

Duivensport

Eerste prijs Van Ackooij
Aalsmeer - Hoewel het afgelopen
weekend eindelijk begon te zomeren, kregen de duiven het niet cadeau. De 599 jonge duiven werde nin Chimay gelost bij een klame
Noord-Westen wind.
De omstandigheden leken optimaal, maar de praktijk wees iets anders uit. De duiven kwamen erg gespreid naar huis, maar aan het einde van de rit viel het gelukkig nog
mee. Combinatie van Ackooij bewees eindelijk weer hun klasse en
behaalde een mooie eerste prijs.
De uitslag:
1 Comb. v. Ackooij
2 J. v. Duren
3 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
4 P. v.d. Meijden
5 G. v.d. Bergen
6 M. de Block
7 Comb. Wiersma en Zn.
8 C. v. Vliet
9 J. v. Dijk
10 Th. v.d. Wie
11 Danny v. Leeuwen
12 J. Vijfhuizen
13 A. v. Belzen
14 J. en P Spook
15 D. Baars
16 A. v.d. Wie

17 J. Kluinhaar en Dr.
18 Tim Rewijk

De tussenstand in het ploegenklassement:
1 Bosman Kassenbouw 12022 pnt
2 Bakkerij v. Leeuwen 11960 pnt
3 A.A. Sloopwerken
11457 pnt
4 C. v. Vliet Holding
9987 pnt
5 Oerlemans Confectie 9222 pnt

Tennis

Uitstekende start van open
jeugdtoernooi bij All Out
Aalsmeer - Afgelopen zondag 22
juli is het traditionele Rabobank
open jeugd toernooi bij tennisvereniging All Out weer in volle hevigheid van start gegaan. Na het sluiten van de inschrijfdatum bleek dat
er 182 inschrijvingen waren. Dat is
een enorm succes vergeleken met
vorig jaar toen er ook al bijna 140
inschrijvingen waren. Dat had de
jeugdcommissie niet verwacht. Verwacht werd dat veel kinderen rond
deze datum al met de ouders lekker naar warme oorden vertrokken
zouden zijn. Helaas is een aantal
deelnemers uitgeloot. Uiteindelijk is
het toernooi gestart met 151 deelnemers. Over de temperatuur heeft
de organisatie dit jaar absoluut niet
te klagen. Iedere dag stralend weer.
Dus kunnen alle wedstrijden buiten gespeeld worden. Er wordt ge-

speeld om twee gewonnen sets. In
enkele categorieën zijn soms hele
spannende wedstrijden gespeeld,
waarbij het lang niet altijd duidelijk
was wie er uiteindelijk als winnaar
uit de bus zou komen. In sommige
wedstrijden gaven de spelers elkaar
geen duimbreed toe. Zoals het er nu
naar uitziet, zullen alle wedstrijden
komende week gespeeld worden
op de gravelbanen. De meeste poulewedstrijden zullen op maandag,
dinsdag en woensdag gespeeld
zijn. Daarna worden de afrondende
kwart en halve finalewedstrijden gepland op donderdag en waarschijnlijk vrijdagochtend, waarna de finales op vrijdag middag zullen plaatsvinden. Er wordt geprobeerd rond
17.00 uur klaar te zijn met het toernooi waarna de prijsuitreiking zal
plaatsvinden.

Gezellig druk in Waterlelie
Aalsmeer - Eindelijk zomer in Nederland, dus een gezellige drukte in en om
de buitenbaden van zwembad De Waterlelie. De bezoekers komen vanuit alle windstreken om een dagje te zwemmen en recreëren in het zwembad in
Aalsmeer. Hopelijk blijft het nog even zomer in Nederland en kunnen nog
meer van dit soort foto’s gemaakt worden.

Aalsmeer - De week voor de grote
zomervakantie stond voor veel kinderen en volwassenen in het teken
van afzwemmen voor een zwemdiploma. De spits werd afgebeten door de zwaardvis-zwemmers.
Zij zwommen op maandag 16 juli tijdens de les af voor het zwaardvis-brons diploma. Het was de eerste keer dat er voor dit nieuwe diploma in De Waterlelie afgezwommen werd. Nog niet iedereen voldeed aan de afzwem-eisen, maar
deze kinderen werden beloond met
een mooie oorkonde. Met kleding,
zonder kleding, met diverse materialen, etc. lieten zij zien wat ze in
de zwemlessen geleerd hadden. Alle kinderen gingen met hun welverdiende diploma of oorkonde naar
huis.
Brons is behaald door Michelle Van
Dam, Robin Oosterwijk, Bas Rombouts, Tycho Smit, Semrico v.d.
Steeg, Emma Stokkel, Floor Stokkel, Dinand Voogt, Floor Beekman
en aan Dua Guven, Nienke Linda
Smit, Manuel Coster zijn oorkondes
uitgereikt
Daarna waren de snorkelaars aan
de beurt. Deze kinderen hebben
in de zwemlessen de basishandelingen voor snorkelen geleerd. De
meeste kinderen behaalden hun
snorkelen-1 diploma en een aantal
kregen een oorkonde.
Het diploma voor snorkelen is uitgereikt aan Laure Beek, Evelien Beek,
Floor Beekman, Robin Gunther,
Bjorn Losekoot, Danique Pannekoek, Tycho Smit, Nienke Smit en
beloond met een oorkonde zijn Amy
den Haan, Dejan Pannekoek en Jonas Thasing.

Met de oude duiven liep het concours ook vrij lang door. In Argenton
op een afstand van 675 kilometer
werden 119 duiven gelost bij mooi
weer en tegenwind. De snelste duif
was van John v. Duren. Het beestje
wist na 10 uur vliegen als eerste het
hok te bereiken.
De uitslag:
1 J. v. Duren
2 Comb. v. Ackooij
3 J. Kluinhaar en Dr.
4 G. v.d. Bergen
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 J. v. Dijk
7 P. v.d. Meijden
8 M. de Block
9 Comb. Wiersma en Zn.
10 A. Kok
11 J. Vijfhuizen
12 A. v.d. Wie

Afzwemweek in zwembad

Van links naar rechts: Cees Eikelenboom, voorzitter stichting HiBRA. Mario
Eikelenboom, directeur Motoport en zijn zoon Jaivy Eikelenboom.

HIBRA presenteert weer
de 3 uur van Aalsmeer!
Aalsmeer - In het weekend van
zaterdag 8 en zondag 9 september wordt in Aalsmeer op het bedrijventerrein Hornmeer voor de elfde achtereenvolgende keer het motorsportevenement HiBRA georganiseerd.
HiBRA heeft na tien jaar inmiddels
internationale bekendheid verworven als een gratis toegankelijk evenement dat jaarlijks ruim 10.000
motorsportliefhebbers trekt. Op het
bedrijventerrein Hornmeer genieten zij op zondag 9 september van
spectaculaire demonstraties en races met historische motoren, die
worden verreden door het Classic
Racing Team en special guests. Na
het succes van de eerste editie van
de 3 Uur van Aalsmeer wordt op za-

terdag 8 september in samenwerking met de SAM weer een langeafstandsrace verreden van 19.30 tot
22.30 uur. Spektakel met pitsstops
voor brandstof en rijderswissels. Rijden in daglicht, schemer en volledige duisternis waarbij de coureurs
zich moeten houden aan de gemiddelde rondetijden. Bekende namen
uit de Nederlandse motorsportwereld hebben hun deelname toegezegd, maar ook diverse buitenlandse coureurs zullen acte de présence
geven. Dankzij de nieuwe sponsor
Motoport Uithoorn kan het motorsportevenement weer vrij toegankelijk bezocht worden. Directeur Mario Eikelenboom neemt overigens
zelf ook, samen met zoon Jaivy, deel
aan de 3 Uur van Aalsmeer.

Vincent Moolhuijsen op
naar top in zwemwereld
Aalsmeer - Na een geweldig seizoen te hebben gedraaid (onder andere drie keer brons op het NK) is
het tijd voor de 18-jarige zwemmer
Vincent Moolhuijsen het seizoen te
evalueren en zich nog beter voor te
bereiden op de nog komende jaren. Aan talent en techniek geen
gebrek, echter op het gebied van
krachttraining bleek er voor Vincent nog veel winst te behalen. Samen met zijn trainer Peter van der
Woning is hij op zoek gegaan naar
de beste faciliteiten die hem verder
kunnen helpen naar nog betere tijden en de absolute top in de zwemwereld. In Fitness Aalsmeer hebben zij een juiste partner en sponsor
gevonden. De club bevindt zich op
steenworpafstand van het zwembad

en biedt Vincent alle vrijheid om op
ieder moment van de dag zijn persoonlijke schema’s af te werken op
weg naar de top in de zwemwereld!

Paula Wilcox B, Shruti Lahiri A en
B, Charisma Sambo B, Anjeliebedie Leda B, Wiedjai Jhingur B, Patricia Baaij A, Paramjeet Kaur Gorwara
B, Aruna Doerga C, Gilcelia Beatriz
Barbosa Pires C
Woensdag 18 juli werd om 18.00 uur
in de avond afgezwommen voor AB
en C door alle kinderen die niet aanwezig konden zijn op 20 juli. De diverse diploma’s werden door elkaar
heen afgenomen en alles verliep
prima. Trots gingen de kinderen na
afloop met hun diploma naar huis
A diploma: Chris Jacco van Rijn,
Tessa van Dijk, Emma van Hulsen,
Tyra vd Bovenkamp, Yusufcan Savci
B diploma: Tim Wisse, Resa van
Walraven, Satsuki Saraya, Dean
Garret William van den Hoek, Keo
Jansen, Per Franken
C diploma: Sven Zuidgeest, Roos
Laning, Michael van Walraven, Kick
van Zwieten, Jort Offerman, Foss
Lemmens, Luuk de Ruiter, Rosa Piet,
Jorn Hamers, Rosía Moolhuijsen,
Emma Smit, Annabel Brozius, Lisa
Vergne, Quinty van Hemert
Op vrijdag 20 juli tot slot was de hele middag gereserveerd voor het afzwemmen. In totaal 70 kinderen
voor A, 64 kinderen voor B en 38
kinderen voor C kwamen met hun
visite naar het zwembad om hun

A diploma
Ahmed Salem, Brynn Micah Krijgsman, Corné Vuijst, Daan Gorter, Danique Bremmer, Dim Schavemaker,
Dominique Koopmann, Famke Pannekoek, Fien Dijkstra, Finn Doeswijk, Finn Straayer, Gijs Neddermeijer, Hailey de Vries, Isa Hasselman,
Julius Nijholt, Kawaljeet Singh Gorwara, Kevin Roering, Lieke Hasselman, Lisanne Pot, Luca Wegman,
Lucas Thesing, Maes Nauta, Manouk van der Meer, Manouk van
der Meer, Mathias Landveld, Megan
Mantel, Mijntje de Jong, Milan
Candido, Natalia Klepacz, Nils van
Keulen, Noa van der Goorbergh, Sara Taazizi, Sara Aouladmhand, Sveva Leho, Xander van den Broek, Yasmin Leene, Yorinde Heikerk, Anne
van Kessel, Anouar Bouhlal, Caitlin van Leeuwen, Donna de Hartog,
Fender Terlouw, Fien van der Hoorn,
Fleur van Huizen, Floris Slütter, Gitta
de Graaf, Jacob Smid, Jayan Yesper
Roetman, Jesse van Diemen, Karlijn van Hulst, Laura van der Zweep,
Layla Jansen, Leandro Payralbe, Lisa Luijten, Loulouday O’kelly, Lucas
Baas, Lydia Pol, Marit Ariëns, Marit Niesing, Martijn Buskermolen,
Maud Anna Roodenburg, Nuna de
Witt Wijn, Rosalie Hesselink, Sanne Johan, Senna Post, Senne Smits,
Sjurvi Roch, Tessa Aru, Tom Been,
Yiye van Vliet, Kyran Koehler
B diploma
Alexander de Haas, Ben Schneider,
Biek Tas, Daan Adamo, Darren Elabid, Eke van Klink, Guusje Braun,
Habas Ali, Jan Willem Enschede, Jonas Moll, Koen Vrijburg, Lotte Fransen, Luca van Berkel, Luuk Kamman
, Manou Hofman, Max Glaser, Merel
van den Bosch, Persijn van der Jagt,
Pim Scheffmann, Pippi Achterberg,
Robin van Adrichem, Roos Timmer,
Ruben Jongman, Sam Groot, Scott
van Rooijen, Sita van der Hoorn,
Sophie Ammerlaan, Stefano Blom,
Suus Nap, Thomas de Vries, ZhengAn Klijn, Alec van Renssen, Anna
Visser, Charlie van Grondelle, Chloë
Jansen, Christiaan Baraya, Eef Smit,
Fedde Vreeken, Finn Kits, Frederique Mantel, Jasmijn Corman, Jeroen Stokman, Kay Boon, Lieke Tetteroo, Lisanne van der Burgt, Luka
Schotel, Maartje Brozius, Mats Willemsen, Merel van Wilgenburgh,
Mick Balsing, Mika Gerritse, Myrthe
Mulder, Nino Jongkind, Noa Maarse, Romy van Hees, Simon Kuijlaars,
Sjoerd Hansma, Tijl Paulus Hendriks, Tim van der Laan, Zarah Antoinette Tas, Max Ramaker, Ruben
Duijn, Bodean Schipper, Matthias
Da Silva de Ronde De Futre
C diploma
Amy de Haan, Anne Schipper, Anne
Goossens, Annelina Schinkel, Bart
Kooijman, Bastiaan Sieger, Chris van
der Weiden, Dana Verdooner, Dennis Posthuma, Diede van Bergen,
Ebel de Koning, Eva van den Haak,
Fabian Remmelink, Feline Havinga,
Jannick ter Borch, Joëlle Maarse,
Juul Rooks, Kick Hoogeveen, Koen
Tas, Lieke Baart, Maaike Hockx, Marinda Zut, Marjolein Pol, Max Lekkerkerk, Mbonlah Ngwa, Merel Tuitert, Mischa Stanojcic, Naomi van
der Zwart, Niels Lekkerkerk, Rocco
Bonoo, Roy van Winden, Sam Ramaker, Sam Lakerveld, Sanne Kooijman, Tijn Verveen, Tijs Joore, Tygo
Rijkers, Tyrese-ciën Kenepa

Kajak Summerschool voor
iedereen bij Waterwolf

Over een week: Polderloop
De Kwakel - De polderloop in de
Kwakel is in de loop der jaren tot een
loopevenement uitgegroeid waar een
groot aantal lopers uit een grote regio graag voor naar de Kwakel komen. De verwachting is dat er dit jaar
veel deelnemers de weg zullen vinden
naar de start van de polderloop op het
feestterrein in de Kwakel. Naast het
feit dat de lopers naar de Kwakel komen voor de organisatie en het parcours, is de sfeer ook een belangrijke
factor voor sporters en toeschouwers.
Dit jaar vindt de polderloop plaats op
donderdag 2 augustus. Inschrijven
kan tot tien minuten voor aanvang
van de afstand die wordt gelopen in

Op woensdag 11 en dinsdag 17 juli
gingen volwassenen van de zwemles te water met hun kleding. Een
aantal voor diploma A, een aantal
voor B en twee deelnemers voor diploma C. Deze dames hadden in het
afgelopen jaar zwemles gehad van
Martijn Vervark en Marjorie Meijer
en waren nu zwemvaardig genoeg
om het felbegeerde diploma te behalen.

zwemvaardigheden te laten zien.
Het werd een gezellige middag, hier
en daar wel erg druk, maar met een
diploma in de hand verlieten de kinderen het zwembad om fijn vakantie
te gaan vieren.

de tent van het feestcomité. Om 19.00
uur start de één kilometerloop voor
kinderen tot en met 11 jaar. Naast een
medaille krijgen alle jeugdige deelnemers na afloop een ijsje. Om 19.15 uur
start de vier kilometer voor alle leeftijden, en de deelnemers aan het hoofdnummer, de tien kilometer, worden
om 20.00 uur ‘weggeschoten’. Op de
één kilometer zijn bekers te verdienen
voor meisjes en jongens tot 9 jaar en
voor meisjes en jongens tot en met 11
jaar. Op de vier kilometer zijn drie bekers voor dames en heren beschikbaar en bij de tien kilometer worden
de eerste tien dames en heren getrakteerd op waardebonnen.

Streek - Kanovereniging Waterwolf organiseert deze zomer weer
de Kajak Summerschool. Voor wie
vrijblijvend wil ruiken aan het peddelen in een kajak. Voor wie niet op
de camping onvoorbereid van wal
wil. En natuurlijk voor alle anderen
die met plezier het water op willen. Kanovaren is leuk en niet moeilijk. Maar hoe kom je in en uit zo’n
wiebelding? Hoe kom je de bocht
om, en weer terug bij de kant? En
hoe kom je vooruit zonder dat je na
een kwartier geen armen meer over

hebt? Bij een kanovereniging weten
ze daar natuurlijk alles van. En vinden ze het leuk om beginners (en
ervaren rotten) in te wijden in verantwoord kanovaren. Iedereen die
kan zwemmen is welkom. De lesavonden vinden plaats in Cruquius
op de woensdagavonden van 19.00
tot 20.30 uur. Deelnemers moeten
kunnen zwemmen. De vereniging
zorgt voor een kano en dergelijke.
Meer weten? Ga naar http://www.
kvwaterwolf.nl/summerschool of bel
0252-675629.
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Bart, Jurgen, Marco, Marieke en Martijn

Volop zon bij open water zwemmen

Vierdaagse volbracht voor
Dwarslaesiefonds

Giganten Oceanus zesde!
Aalsmeer - Dit weekend was het
open water circus neergestreken in
Amsterdam. Er werd gezwommen
in de Gaasperplas, de enige baan
in Nederland waar men niet in een
rechte lijn zwemt, maar waar het ‘kijken’ een grote rol speelt tijdens de
1,2 en 3 kilometer. Waar men verleden jaar nog tegen de klok in zwom,
heeft de organisatie wat aanpassingen gedaan, waardoor de zwemmers met de klok mee zwommen.
Een verademing voor vele zwemmers, want hierdoor komen de lijn
en boeien aan de rechterhand te liggen, voor velen de ademhaling kant.
Ook de start als finish waren verplaatst. De baan zag er strak uit, de
zon scheen volop en er stond nauwelijks wind op de plas. De eerste
twee Oceanus zwemmers, die hun
open water dag gingen beginnen,
waren Arjan Bellaart en Suzanne
Brons. Rond de klok van 10.30 uur
stond de 2000 meter tijdrace op het
programma. Tijdrace houd in dat elke zwemmer/ster 30 seconde na de
zwemmer voor hem/haar start. Een
erg leuk onderdeel die je steeds vaker ziet verschijnen. De startlijst was
gemaakt aan de hand van het klassement en voor Arjan betekende dit
dat hij als een van de laatste mocht
gaan starten. Hij zwom een keurige
race en finishte na 27 minuten en 35
seconde. Debutant Suzanne mocht
bij de dames beginnen, en dat is
niet altijd een voordeel. Het viel haar
zwaar, toch zwom ze haar 2 kilometer in een tijd van 43 minuten en 52
seconde. Rond de klok van twaalf
uur, was het de beurt aan Nina Bellaart. Zij ging voor het eerst deelnemen aan de 250 meter vrije slag,
er waren veel deelneemsters. Super zenuwachtig ging ze van start,
waar de oudere meiden er vandoor
gingen in de borstcrawl, zwom Nina haar race in een snelle school-

slag, onder luide aanmoediging van
zus Amber en Laura Staal. Ze deed
er 6 minuten en 45 seconde over en
werd keurig negende. Ook zus Amber Bellaart ging debuteren, en wel
op de 500 schoolslag. Het deelnemers veld was ook hier sterk, toch
liet ze zich niet van de wijs brengen en zwom haar eigen race. Na
10 minuten en 55 seconden finishte ze als vierde. Ondertussen waren Margreet van de Pol en Annette de Visser ook gearriveerd. Zij
gingen zich net als Laura opmaken
voor de 1500 vrije slag masters. Na
de heren was het als snel de beurt
aan de vrouwen. En wat ging het
snel. Men zwom eerst een korte
ronde en daarna een lange ronde,
waar je de dames en heren de plas
over zag steken. Binnen een mum
zwommen de vrouwen bijna letterlijk over de laatst zwemmende heren heen. Het werd een spannende race, waarbij Laura in een kopgroep van drie vrouwen op de finish
af denderde na 22 minuten en 9 seconde werd ze nipt tweede overal en eerste in haar leeftijdsklasse.
Annette volgde op 13 seconde en
werd keurig derde. Gevolgd door
Margreet, zij finishte in 25 minuten
en 14 seconde. Na deze super snelle 1500 meter, besloot men om deze zon overgoten dag af te sluiten
met een estafette. De 4 maal 250
meter vrije slag. Onder de naam Giganten gingen de Oceanus zwemmers rond de klok van 17.00 uur van
start, met als startzwemster Margreet gevolgd door Laura, Annette
en als slotzwemmer Arjan. Zestien
teams kwamen er aan de start, het
werd een vrij fanatiek gebeuren. En
de Giganten van Oceanus werden
na 14 minuten en 10 seconde keurig zesde. Wat een geweldige dag.
Dit weekend staat Anna Paulowna
op het programma.

Diploma voor kleine helden

Eerste afzwemmers in
Oosterbad geslaagd!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 20
juli kon de eerste lichting afzwemmers het felbegeerde diploma in
ontvangst nemen in Het Oosterbad.
Het proefzwemmen op de donderdag daarvoor was een beproeving
op zich. Het was koud, maar dat
maakte deze kanjers niets uit en zij
voldeden allen aan de gestelde eisen, zodat er op vrijdag ‘voor het
echie’ gegaan kon worden. Gelukkig scheen het zonnetje en onder de
trotse blikken van oma’s, opa’s en
ouders lieten de zwemmertjes zien
wat zij konden met als laatste opdracht het watertrappelen, met ballonnen en de ouders. Het Oosterbad
feliciteert alle kleine helden die in
ieder geval met een diploma op zak

Door Joan Vaes

Kees Klomp solexrit zondag
Kudelstaart - De Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel houden op
zondag 29 juli hun derde toerrit van
dit jaar. Traditioneel is dit de Kwakelse Kees-Klomp-tocht. Kees zelf heeft
er weer voor gezorgd dat een gezellige en mooie rit uitgezet is. Deelname
aan de rit is mogelijk voor iedereen
die een Solex of een daar sterk op lijkend tweewielige fiets met hulpmotor heeft. De rit start om 10.30 uur bij
cafetaria ’t Trefpunt aan de Kerklaan
24 in De Kwakel en eindigt daar rond
16.00 uur voor de meesten ook weer.
Voor informatie: 06-16067667.

Alpe d’Huez op voor kankerfonds

Tenues Team Timmerman
Aalsmeer - Na maanden van ontwikkelen, knippen, plakken, accorderen, afwijzen en veel email verkeer, zijn nu dan toch de eigen Team
Timmerman tenues gereed, waarmee op 9 september de Alpe d’Huez
opgegaan wordt voor het kankerfonds. Om dit heuglijke feit niet zomaar voorbij te laten gaan, werd besloten om er een informele presentatie van te maken, met alle deelnemers van Team Timmerman en familie. De rol van de familie achter de
deelnemers mag namelijk niet worden onderschat! Het was meteen
een mooie gelegenheid om iedereen kennis met elkaar te laten maken, voor zover dat nog niet het geval was. Vanaf 16.30 uur werden in
huize Peters op de Hornweg de eerste biertjes soldaat gemaakt en er
zouden er nog een beperkt aantal
volgen. Nadat vrijwel iedereen rond
17.30 uur binnen was, begon de officiële onthulling van het schitterende
tenue. Na een mooie en emotionele
toespraak van captain Ivo had Huib
de eer om op een zeer tactvolle ma-

Tour de Kwakel: Spannend!
Vlasman, die deze prijs ooit zelf in
het leven riep. Frank reisde speciaal naar Hilversum om bij de NOS
zelf de regie te gaan voeren over de
afloop van de rit. Misschien heeft
Frank daar Sascha de Boer weten
te strikken voor de prijsuitreiking?
Waar de rode lantaarn zal opduiken
is tot dit moment onzeker, straks
zal misschien het Rode dorp oplichten of zal in het duister van de
Mgr. Noordmanlaan het licht gaan
schijnen. Van de kopmannen van de
Tour van verleden jaar doet Marco
Pouw het niet zo goed, mede door
een te vroeg ingelaste rustdag. Voor
de maandag dat er gewoon gefietst
werd in Frankrijk had Marco geen
lapje gemaakt, de rustdag was pas
op dinsdag. Enige deelnemers aan
het tourspel liepen de afgelopen
week de vierdaagse. Moe maar voldaan keerde Jeroen Meier in het
Tourhome terug, hij had meer blaren dan punten gescoord. Zaterdag
werden er extra hapjes geserveerd
in het Tourhome, wethouder Raadschelders luisterde deze middag op
met een jongleuract. Van de gevulde eieren bleef weinig over. Op deze middag werden punten gescoord
met de tijdrit, samen met de laatste
punten in Parijs zal dit een winnaar
of winnares opleveren in de Kwakel. Volgende week de ontknoping
van dit gezellige tourspel. Vooralsnog draagt Rob van de Berg de gele trui met 110 punten, gaat hij ook
aan de leiding voor de rode trui met
29 punten en staat in het ploegenklassement Kenny van Hummel met
339 punten op één.

Gespannen kijken naar de televisie in het Tourhome.

se liepen Bart, Jurgen, Marco, Marieke en Martijn in regen en wind,
met blaren en spierpijn. Het was niet
makkelijk, maar ze hebben de uitdaging met succes volbracht en zijn
allemaal gefinisht.
In totaal hebben ze meer dan 2.200
euro opgehaald! Dit is een prachtig
bedrag waar het Dwarslaesiefonds
erg blij mee is. Erik van Wieringen,
mede-oprichter van het fonds, stond
de vijf wandelaars op de Via Gladiola op te wachten om ze persoonlijk
te bedanken en te voorzien van, natuurlijk, gladiolen.
Heeft u deze sponsoractie gemist,
maar wilt u ook het Dwarslaesiefonds steunen? Kijk dan op www.
dwarslaesiefonds.nl en doneer voor
dit goede doel.

op vakantie kunnen. Het A-diploma
is behaald door: Ashley van Schip,
Job Alderden en Dillan van den
Berg. Het B-diploma mocht uitgereikt worden aan Mary Ann Maas,
Gijs van Weerdenburg, Michael
Maas en Siebe Borgman. De volgende afzwemronde is op 1 september waarna tevens het seizoen feestelijk wordt afgesloten, maar zover
is het nog lang niet: de weersvoorspellingen zijn goed en er is nog voldoende te doen tot die datum in Het
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade
1, zowel overdag als in de avond tot
20.30 uur. Kijk voor meer informatie
op www.hetoosterbad.nl.

Zondagsrust verstoord!
De Kwakel - Normaal is op zondag
het Tourhome gesloten, maar omdat
het zo spannend bij de tourvoorspellers is, had Ton Vlasman voor deze
ene dag zijn zondagse gastheer pak
aangetrokken. Op het Champs Elysees is zondag beslist wie de Tour
De Kwakel gaat winnen. Gaat Rob
van de Berg of Marga Kouw met de
hoogste eer strijken of verrast Mario van Schie nog? Van de titelkandidaten zakte vrijdag vijfvoudig Tour
de Kwakel winnaar Eric Zethof finaal door het ijs. De rit van vrijdag
kende vele vluchters, konijnen in het
Kwakels jargon, Eric leek zijn slag
te slaan. Maar vlak voor het einde
streek het peloton op de vluchters
neer en won Cavendish. Eric scoorde daardoor nul punten en de concurrentie zeven tot elf punten, weg
titel aspiraties. Het college van B &
W in Kudelstaart heeft Eric moeten bewegen om niet af te stappen.
Op deze rare vrijdag werd al wel
het ploegenklassement beslist. De
ploeg van Kenny van Hummel stond
aan kop, maar haalde op deze dag
zo vernietigend uit dat ze een bijna onoverbrugbare voorsprong namen. Ria Verhoef, Ton Onderwater,
Jim Klijn, Marga Kouw en Aad Rekelhof zullen aanstaande vrijdag bij
de prijsuitreiking zeker in de prijzen
vallen. Mede dankzij Ton Onderwater die een neusje voor deze etappe
had, wat heet neusje! In de strijd om
de rode, mazzel trui heeft ook Dre
Verhoef zich in de strijd geworpen.
Hij mag deze trui nu dragen omdat
Rob al de gele trui draagt. De 50e
prijs gaat misschien wel naar Frank

Aalsmeer - Na veel voorbereiding
was vorige week dan eindelijk de
start van de Nijmeegse Vierdaagse. De leden van de WAT lopen deze
tocht al jaren in wisselende samenstellingen. Vandaar de naam: Walking Apart Together. Dit jaar kreeg
de Vierdaagse een extra betekenis,
omdat voor een goed doel werd gelopen. ‘Lopen voor lopen’ was de
leus om geld op te halen voor het
Dwarslaesiefonds. Er is namelijk
veel onderzoek nodig, zodat mensen met een dwarslaesie betere behandelingen kunnen krijgen en misschien zelfs ooit weer kunnen lopen. De leden van de WAT gingen
enthousiast aan de slag om zo veel
mogelijk sponsors binnen te halen. Tijdens de Nijmeegse Vierdaag-

nier het tenue te onthullen. De oh’s
en ah’s waren niet van de lucht. Het
tenue is ook in één woord prachtig geworden! Mooie frisse kleuren,
dus zeer opvallend als de Timmerman Trein voorbij dendert! Na deze spectaculaire presentatie was
het tijd voor een overheerlijke barbecue, welke uitermate goed geregeld en voorbereid was. Het feestgedruis werd als snel verplaats naar
de achterkant van de schuur, in de
zon. Na een klein aantal biertjes en
wijntjes werd de koffie opgediend,
vergezeld door twee overheerlijke likeuren, welke Huib en Nanda hadden weten te bemachtigen in Santiago de Compostella na hun prachtige tocht al daar naar toe (per fiets
wel te verstaan). Deze likeuren toch
ook maar weer snel met wat bekender vocht weg gespoeld, want de
plannen waren al weer gemaakt om
zondag rond 8.30 uur te vertrekken
richting kustlijn, uiteraard allemaal
in de nieuwe outfit. Kijk voor meer
informatie over Team Timmerman
op: teamtimmerman.webnode.nl.

Doorzetten en niet zeuren

Jan Plasmeijer loopt vierdaagse voor 25ste keer!
Aalsmeer - Een mooie prestatie geleverd door de 70 jarige Jan Plasmeijer uit
Kudelstaart. Hij liep vorige week voor
de vijfentwintigste keer de vierdaagse
van Nijmegen uit. Vooral zijn ongekende doorzettingsvermogen hebben hem
zo ver gebracht . Jan heeft 14 jaar geleden een nieuwe hartklep gekregen,
liep dat jaar dus niet, maar hij gaf niet
op. Het volgende jaar was hij er weer bij

en met succes. Vorig jaar 2011 was de
hartklep aan vervanging toe, dus geen
vierdaagse voor hem dat jaar. Opnieuw
liet Jan zich niet uit het veld slaan. Hij
schreef gewoon weer in voor dit jaar,
wat wel heel bijzonder was omdat het
de vijfentwintigste keer zou worden.
Een prachtig voorbeeld van doorzetten
en niet zeuren en gaan als de brandweer, is Jan Plasmeijer!

Klaverjassen bij De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis
te Kudelstaart. Wie zin heeft in een
gezellige avond klaverjassen is van
harte welkom. Het motto van de
kaarters luidt: Gezelligheid is troef.
Het klaverjassen begint om 20.00

uur. Op 11 juli is Floor van Engelen
eerste geworden met 5541 punten,
Ben Blom is op twee geëindigd met
5134 punten en op drie Ria van der
Laan met 5048 punten. De poedelprijs was deze week voor Loes Versteeg met 3659 punten.

Alie wint bij de ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis.
Klaverjassen en jokeren staan op het
programma, er is ook gelegenheid
voor rummicub en hartenjagen.
Op donderdag 19 juli is het klaverjassen gewonnen door Alie van
Weerdenburg met 5116 punten, gevolgd door Gerrit van der Geest met

5090 punten en op drie is Piet van As
geëindigd met 5032 punten. Bij het
jokeren behaalde Gerard de Wit de
hoogste eer met 105 punten, op twee
Marie van der Jagt met 137 punten. Ook 55+ en zin in een gezellige kaartmiddag. Om 13.30 uur worden de eerste kaarten verdeeld en
om 16.30 uur wordt alles weer opgeruimd.

Internationale topatletiek

Persoonlijk record Nick
Smit met speerwerpen
Aalsmeer - Het Amsterdams Olympisch Stadion was zaterdagmiddag
21 juli trefpunt van de internationale topatletiek. Aan de vooravond van
de Olympische Spelen verzamelde
zich een grote groep internationale
atleten om de strijd met elkaar aan
te binden.
Opvallend veel Braziliaanse deelnemers op de sprintnummers, omdat
zij de Amsterdam Open hadden gekozen als laatste krachtmeting voor
de Olympische Spelen.
Nick Smit van Atletiekvereniging
Aalsmeer nam deel aan het onderdeel speerwerpen en blijkbaar inspireerde de aanwezigheid van de
buitenlandse topatleten hem enorm.

Nick, uitkomend bij de senioren,
verbeterde zijn eigen beste prestatie met een worp van 53,32 meter,
goed voor een vijfde plaats.
Mooie prestatie Wim
Vrijdagavond 20 juli kwam Wim
Metselaar, masters 70, in actie bij
de eerste zomeravondinstuif, georganiseerd door AV Trias in Heiloo.
Onder vrijwel ideale weersomstandigheden probeerde hij het nationale record op de 400 meter te verbeteren, maar helaas voor Wim, hij
kwam 0,35 seconden tekort. Zijn tijd
op deze afstand is nog altijd een prima prestatie. Wim liep een tijd van
71,06 seconden.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon

Bijzondere bijstand

Uitvoering
huishoudinkomenstoets
stopgezet

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop

De huishoudinkomenstoets, één van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand 2012,
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft.
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuitkering per 1 januari 2012 komt te vervallen.

Alle bestaande klanten van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishoudinkomenstoets te maken zouden krijgen,
worden door hun contactpersoon geïnformeerd.

De huishoudinkomenstoets was door het
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de
samenstellers van het Lente-akkoord weer
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013
komt de huishoudinkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer die de afschaffing definitief moet maken.

Cliënten die een uitkering hebben aangevraagd na 1 januari 2012 en waarvan de
aanvraag is afgewezen op basis van de huishoudinkomenstoets, kunnen zich tot uiterlijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde
geldt voor personen die geen aanvraag hebben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf
de datum dat zij recht hadden op een bijstandsuitkering.

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt
en gaat alle reeds genomen besluiten terugdraaien. Dit naar aanleiding van het verzoek
van het Ministerie van SZW om te anticiperen op de wet die de afschaffing van de toets
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012
formeel zal regelen.

Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd
mogelijk om zelf contact op te nemen met het
cluster Werk en Inkomen van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 30
juni 2012 besloten te anticiperen op het wetsvoorstel “Wet afschaffing huishoudinkomenstoets” en de verordeningen, zoals die golden per 31 december 2011, van toepassing te verklaren. Dit besluit is te raadplegen op www.uithoorn.nl of ww.aalsmeer.nl.

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondkomen van een
inkomen op of rond het minimum. De
hoogte van uw inkomen, of het eigen vermogen (eigen huis, spaargelden, caravan,
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van
invloed. Als u een inkomen op minimumniveau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan
iemand met een wat hoger inkomen. Ga
naar www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl
voor de bedragen.
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u
wellicht aanspraak maken op de bijzondere
bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht te

boven gaan. De kosten moeten te maken
hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats op grond van
uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de
aanvraag vóór de uitgave doet. Daarmee
voorkomt u financiële problemen.
enkele bijzondere kostenposten zijn:
• bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
• eigen bijdrage thuiszorg;
• kinderopvang, oppas- of crèchekosten
in verband met scholing of werk;
• orthopedische schoenen, steunzolen;
• ouderbijdrage en kosten schoolreisje
(kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u
het beste bespreken met een medewerker
van het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, IOAW en IOAZ
2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter
inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de
beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

VAKANTIEVOORDEEL OP VOORRAAD CLIO’S! OP=OP!
NU BIJ NIEUWENDIJK

BESLIS SNEL!

NOG 11 OP VOORRAAD

NIEUWE CLIO 1.2 16V AUTHENTIQUE 3-DEURS
NORMAAL VANAF
NU VANAF

UITERSTE REGISTRATIEDATUM
31 AUGUSTUS 2012

€ 15.150,-

€ 11.550,-*

RĲKLAAR EN INCL. AFLEVERKOSTEN

UW VOORDEEL

€ 3.595,-

STANDAARD VOORZIEN VAN O.A.:
n Radio Renault 4x 20W en CD/MP3
n Airconditioning
n Elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels
n Cruise control met begrenzer
n Airbags en ABS
n Mistlampen vóór

OP DE OVERIGE CLIO MODELLEN GELDT EEN VOORRAADVOORDEEL VAN €

2.750,-

WWW.RENAULT-NIEUWENDIJK.NL

RENAULT NIEUWENDIJK
AALSMEER
AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILLEGOM
UITHOORN

0% actiefinanciering
9,9% standaardtarief

Totaal
kredietbedrag
€ 5000
€ 7500
€ 5000
€ 7500

Looptĳd in
maanden
24
36
24
36

Vaste debet
rentevoet
0%
0%
9,9%
9,9%

ZWARTEWEG 93
TRAVIATASTRAAT 2
SYDNEYSTRAAT 18
ARNOUDSTRAAT 4
ZIJDELWEG 53

Jaarlĳks kostenpercentage
0%
0%
9,9%
9,9%

Totaal te
betalen bedrag
€ 5000
€ 7500
€ 5509
€ 8646

1431 VK AALSMEER
1183 NZ AMSTELVEEN
1175 RN LIJNDEN
2182 DZ HILLEGOM
1421 TC UITHOORN
Maandtermĳn
€ 208
€ 208
€ 230
€ 240

TEL. (0297) 38
TEL. (020) 426
TEL. (020) 659
TEL. (0252) 43
TEL. (0297) 56

30
39
42
30
30

80
50
00
43
44

OOK VERKRĲGBAAR IN:

CLIO ECO2 DIESEL

*Aanbiedingen zijn uitsluitend bij Nieuwendijk verkrijgbaar tot en met 31 augustus 2012 (uiterste registratiedatum), beperkte voorraad. LET OP: De voorraadactie op de Clio is niet i.c.m. de 50/50 deal en de 0% financiering en met ander (landelijke) acties en/of aanbiedingen. De genoemde prijzen van de nieuwe Clio zijn inclusief het Nieuwendijk voordeel, btw en bpm
verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Getoonde modellen kunnen afwijken van het actiemodel. Clio diesel valt in de 14% bijtellingcategorie. De aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Overige versies 20% en 25% bijtelling. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten,
prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781).
Alleen geldig op nieuwe Renault Clio orders van particulieren tussen 01/07/2012 en 31/12/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 36 maanden, maximaal te financieren bedrag € 7.500 voor de Clio. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na
actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de volledige voorwaarden op renault.nl.

Min./max. verbruik: 3,4-8,2 l/100 km. Resp. 29,4-12,2 km /l. CO2 89-190 g/km.

