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KORT NIEUWS:

Geld gepind na 
inbraak caravan
Aalsmeer - Op vrijdag 19 ju-
li is tussen half twee en half 
zes in de middag een caravan 
op een bedrijfsterrein aan de 
Mr. Jac. Takkade open gebro-
ken. De dieven zijn er vandoor 
gegaan met alle bankbeschei-
den van de bewoner. De inbre-
kers zijn snel te werk gegaan. 
Al voor de melding bij de bank, 
was geld van de rekening ge-
pind in Utrecht.

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

final sale
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KORtinG

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Dreef 7 • 1431 WC Aalsmeer
Tel. 0297-322022

Kom zaterdag 27 juli genieten van het 
buitenbad en betaal slechts €10,-!

voor max. 4 personen

www.esa-aalsmeer.nl

Nu echt tijd voor actie!

Weer aanrijding kruising 
N196 met Ophelialaan

Tuinenwedstrijd tot eind augustus

Tuin Lorentzhof 18: Feestje!

Aalsmeer - Het gesprek van de dag 
en de dagen er na: De aanrijding op 
de N196, kruispunt met de Opheli-
alaan afgelopen maandag 22 juni 
rond kwart over elf in de ochtend. 
Met name is er boosheid. Al jaren 
wordt aangegeven dat dit een kruis-
punt is waar door rood licht rijden 
de waan van de dag lijkt en het bij-
na onbegrijpelijk is dat er niet meer 
aanrijdingen met heftige afl oop 
plaatsvinden. 
De kruising N196 met de Mensin-
glaan is er overigens ook één van 
een gevaarlijk kaliber. Net als bij de 
Ophelialaan is niet te zien of er ver-
keer op de N196 door rood raast. De 
kruising met de Ophelialaan is een 
drukker oversteekpunt en waar-
schijnlijk de reden dat hier meer on-
gelukken gebeuren. Bij de provin-
cie is door inwoners en door de ge-
meente al diverse keren aan de bel 
getrokken. De stoplichten staan te 
‘strak’ afgeregeld! Rood op de bur-
gemeester Kasteleinweg is gelijk 
groen in de Ophelialaan en aan de 
kleurverandering van groen naar 
oranje en zelfs naar rood lijken 
chauffeurs van met name vracht-
wagens geen boodschap te hebben: 
“Kan nog wel.” Gelukkig houden in-
middels heel veel inwoners er reke-
ning mee dat groen in de Ophelia-
laan niet betekent gelijk oversteken. 
Eerst kijken of er geremd wordt, is 
het motto. Lastig wel, want vanwe-
ge de hoge bomen en struiken kan 
dit pas op het laatste moment beke-
ken worden. 

Onbegrijpelijke borden
Een kleine twee jaar geleden, toen 

ook een ernstige aanrijding had 
plaats gevonden, heeft de provincie 
borden laten plaatsen op het via-
duct bij het Baanvak en bij de Zwar-
teweg. Een soort ‘geruststellend ex-
traatje’, maar wie reageert op deze, 
eigenlijk onbegrijpelijke, borden?! 
Het gegeven dat het verkeer op de 
N196 snel van A naar B geloodst 
moeten worden en dus een ‘strak-
ke’ afstelling van de verkeerslichten 
een must is, kan bijna als een la-
chertje worden gezien. Want waar-
om duurt het wachten op de N196 
bij de kruising met de Aalsmeerder-
dijk bij de brug wel altijd zo (veel te) 
lang? Hier dient vaak onnodig lang 
gewacht te worden voor het rode 
licht. 

Bijstellen en snoeien
Wat is de oplossing? De kruising 
burgemeester Kasteleinweg met de 
Ophelialaan afsluiten, zou een (te) 
mooie knieval naar de provincie zijn. 
Op facebook en twitter wordt deze 
optie gegeven, maar ook wordt ge-
opperd een extra stoplicht te plaat-
sen tussen de Mensinglaan en de 
Ophelialaan (drie op rij) en volgens 
‘meedenkers’ zou een fl itspaal hier 
tot veel minder verkeersovertredin-
gen (en een mega opbrengst aan 
boetes) leiden. De stoplichten bij-
stellen, meer ruimte tussen rood en 
groen op beide wegen, is voorals-
nog de simpelste, en volgens veel 
inwoners een doeltreffende, op-
lossing. En de bomen en struiken 
bij de Ophelialaan, en liefst ook bij 
de Mensinglaan, eens fl ink snoei-
en, zodat er zicht op beide wegen 
is. Want andersom, weten chauf-

feurs en automobilisten op de N196 
wel dat zij een drukke winkelstraat 
passeren? Vanaf de provinciale weg 
niet te zien!

Veiligheid voorop
Het college van burgemeester en 
wethouders betreurt uiteraard het 
vreselijke ongeluk. Wethouder Ad 
Verburg: “Het is een zeer tragische 
situatie en we leven erg mee met de 
familie en de slachtoffers van het 
ongeluk. Hoe dit ongeluk heeft kun-
nen gebeuren, is op dit moment nog 
niet bekend. De politie is nog be-
zig met het onderzoek. Als de uit-
komsten van het politieonderzoek 
bekend zijn, nemen wij contact op 
met de wegbeheerder, de provincie 
Noord-Holland om de uitkomsten te 
bespreken. Vanzelfsprekend staat 
de veiligheid te allen tijden voorop.”

Nieuwe N201 in gebruik
Er kunnen overigens ook direct 
maatregelen genomen worden. De 
nieuwe N201 is vanaf de Fokker-
weg tot de Legmeerdijk toch open? 
De mogelijkheid is er om de N196 
in Aalsmeer nu reeds af te sluiten 
voor vrachtverkeer. Nu nog worden 
vrachtwagens aangeraden de nieu-
we N201 te nemen. Gezien het nog 
steeds drukke vrachtverkeer door 
Aalsmeer, lijken chauffeurs voorals-
nog niet gecharmeerd van de nieu-
we provinciale weg met de Water-
wolftunnel. Maar dwingen, is moe-
ten. Misschien ook een (serieus) 
punt van overleg tussen de ge-
meente en de provincie!?

Door Jacqueline Kristelijn

In Historisch Centrum Aalsmeer
Thema-expositie over 125 
jaar Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Elk jaar organiseert 
stichting Oud Aalsmeer in haar His-
torisch Centrum, naast de vaste ten-
toonstelling ‘Reis door de tijd’, een 
wisselexpositie. De tentoonstel-
ling van 2013 brengt 125 jaar Nieu-
we Meerbode. Aan het einde van 
dit jaar verschijnt een boek over de 
geschiedenis van de krant. De ten-
toonstelling is als het ware een voor-
proefje met leuke voorvallen uit 125 
jaar plaatselijk nieuws. Zo zijn er fo-
to’s te zien uit lang vervlogen tijden, 
oude krantenpagina’s en adverten-
ties, die tezamen een tijdsbeeld ge-
ven. In korte teksten wordt globaal 
uitgelegd hoe de krant zich ontwik-
kelde van politiek georiënteerd ‘an-
tirevolutionair orgaan’ tot puur loka-

le krant. Door de korte termijn waar-
op deze expositie ontwikkeld moest 
worden, zijn de themaborden op-
gemaakt zoals dat lange tijd bij de 
krant ging: met de hand. In de vi-
trinekasten worden voorwerpen ge-
toond die men vroeger in de druk-
kerij gebruikte, alsmede enkele ori-
ginele exemplaren van kranten met 
historische gebeurtenissen.
Het Historisch Centrum Aalsmeer is 
gevestigd in de monumentale boer-
derij ‘Dahlia Maarse’ op de Histori-
sche Tuin. De expositie is te bezoe-
ken gedurende de openingstijden 
van de Tuin: Iedere dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur 
en op zaterdag en zondag van 13.30 
tot 16.30 uur. 

Aalsmeer - “Wij zijn echte tuinlief-
hebbers, zoals je kan zien”, schrijft 
Lize Siebeling. ”Voor bij het huis 
hebben we een eigen gemaakte 
put gebouwd van vrouw Holle. Hier 
staan allerlei rotsplantjes in teilen of 
afvoerpijpen. De visite melden we 
dat we de enige zijn in de straat met 
een put, dus niet te missen. Jammer 
is wel dat de containers er moeten 
staan, maar die hebben we zo goed 

mogelijk weggewerkt. Dan hebben 
we onze eigen groententuin aan de 
muur van de schutting, die ik over-
al kan hangen zodat ik m’n eigen sla 
kan oogsten. De achtertuin is een 
plaatje, horen we van veel visite. We 
hebben ook veel fruit, zoals blauwe 
bessen, annanas, aardbeien, kersen, 
kiwi en verder heel veel planten. Een 
vijver met waterval, een vogelhuis-
je van kurken, broedhokjes en zelfs 
een insectenhotel zonder reserve-
ring. Want aan de dieren hebben we 
ook gedacht. Onze laatste aanwinst 
is het overdekte zitje met uitkijk op 
een een heel mooi dal. Zowel met 
regen als met zon biedt onze tuin 
plezier. Een vakantie in eigen tuin 
is voor ons een feestje. In de avond 
de vuurkorf aan en een wijntje er-
bij het is alleen maar genieten”, be-
sluit Lize, die samen met Sjaak Sie-
beling woont aan het Lorentzhof 18 
in Kudelstaart. Inderdaad een feest-
je voor mens en dier, de tuin van de 
familie Siebeling. Hun kijkje achter 
de schutting wordt deze week be-
loond met een plaatsje op de voor-

pagina en Lize en Sjaak maken kans 
op een cadeaubon van tuincentrum 
Het Oosten aan de Aalsmeerderweg 
393 van liefst 250, 100 of 50 euro.

Maak kans op cadeaubon
Ook uw/jouw tuin laten zien en kans 
maken op een leuke prijs?
De tuinenwedstrijd in de Nieuwe 
Meerbode duurt voort tot eind au-
gustus. Een foto (of meerdere) met 
een kort verhaaltje opsturen kan 
naar redactieaalsmeer@meerbode.
nl. Iedere week wordt een keuze ge-
maakt voor publicatie op de voorpa-
gina en deze tuin maakt kans op een 
cadeaubon van 250, 100 of 50 euro. 
Wekelijks een tuin kiezen uit de ve-
le inzendingen, valt overigens niet 
mee. Geweldig om te zien hoeveel 
plezier mensen aan hun tuin bele-
ven en hoeveel aandacht aan de in-
richting en het onderhoud wordt 
besteed.  Geprobeerd wordt om zo-
veel mogelijk tuinen en terrassen in 
de krant te zetten. Want, het is écht 
leuk en verrassend om bij anderen 
in de tuinen te mogen kijken.

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

Cloak Pacific

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer

Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl

www.design-woonwinkel.nl

Cloak Cloud

• Functioneel en perfect uitgevoerd
• Nederlands fabricaat
• Kwaliteitsstoffen en leder
• 10 jaar garantie op constructie
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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 06-37418988
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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.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, 
www.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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF
 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Zondag 28 juli

Beautysalon voor meiden
Aalsmeer - Vrijdag 19 juli is BSO 
Magiek omgetoverd in een echte 
beautysalon. Een meidendag werd 
georganiseerd en de meiden von-
den al het gefröbel heerlijk. Als eer-
ste kregen ze een natuurlijk mas-
kertje: “Wat voelt het gek en wat 
plakt het! Het ruikt wel heel lekker”, 
aldus reacties  van de dames. De 

komkommertjes op de ogen vonden 
ze helemaal lachwekkend. Ook de 
nageltjes werden gelakt in zomer-
se kleuren en voorzien van figuur-
tjes! Tot slot werden de ogen en de 
lippen ‘geschilderd’.  In het kader 
van de beautydag maakten de mei-
den in de middag elk nog hun eigen 
shampoo.

Vermist.
- Einsteinstraat: Zwarte poes met witte sokjes en wit bij kopje. Is dik en 

ongeveer 4 tot 5 jaar.
- Einsteinstraat: Zwarte poes van 1 jaar. Is heel dun.
- Legmeerdijk: Fel gekleurde Ara. Roepnaam Louis.
- Dorpstraat: Maine-Coon. Bruin-beige en 9 jaar oud. Roepnaam 

Omara.
- Rameaulaantje, Beethovenlaan: Zwarte poes met witte voetjes voor, 

witte bef, witte vlek rechts onder neusje en witte vlek  boven neus en 
witte snorharen. Heet Catoo.

- Anjerlaan: Grote cyperse kater.
- Dorpsstraat/Uiterweg: Zwart-witte poes. Witte voetjes en befje. 

Zwart neusje. Haar naam is Fleur Sophie.

Gevonden:
- Oosteinderweg: Klein bruin konijntje.
- Edisonstraat: Jong grijs-wit katertje. Heeft bandje om van dierenbe-

scherming.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve zwart-witte kittens van 8 weken oud.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. L.C. Buijs en om 18.30u. met 
ds. L.C. Buijs, locatie NGK Rijsen-
hout.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. J. Brusewitz uit Groningen. 
Collecte voor Pastoraal diaconaal 
fonds. Opvang allerkleinsten en 
zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst ds. J. van Po-
pering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. A.J. 
Fraanje uit Drachten. Organist: W. 
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst dhr. G. de 
Haan uit Harderwijk. Organist J. Ter-
louw.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-

gels. Spreker Bert Piet. Aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. A. Beeftink uit 
Kampen en 18.30u. met ds. M. Ho-
genbirk, Aalsmeer, gez. in NGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord com-
munieviering met M. van Zoelen. 
Zondag 9.30u. in Karmelkerk woord 
communiviering met A. Blonk. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. W.H.B. ten Voorde uit 
Almere.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. A. Mak 
uit Bloemendaal.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woord communieviering met A. 
Blonk.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan. 
Van september tot en met mei.

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

Ovak gaat fietsen

Aalsmeer - Donderdag 1 augus-
tus is weer de fietsmiddag vanuit 
Aalsmeer van de Ovak pedaalrid-
ders. De tocht is circa 25 kilometer 
en gaat dit keer richting Hoofddorp. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats aan 
de Dreef om 13.30 uur.

Handicap.nl bedankt 
alle gulle gevers!
Aalsmeer - In de week van 16 tot en 
met 22 juni hield Handicap.nl haar 
jaarlijkse nationale collecte voor 
mensen met een handicap of chro-
nische ziekte in Nederland. De op-
brengst van de collecte in Aalsmeer 
en Kudelstaart was 1816,34 euro. 
Handicap.nl is de fondsenwervings-
organisatie van de Ango (Algeme-
ne Nederlandse Gehandicapten Or-
ganisatie). Het geld dat Handicap.
nl ophaalt met de landelijke collec-
te gaat onder andere naar het Ango 
fonds. Vanuit dit fonds wordt indi-
viduele financiële hulpverlening be-
taald aan mensen die buiten elke re-
geling van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) en zorgver-
zekeraar vallen. Hulpverlening die 
hard nodig is om de gehandicapte 
medemens een volwaardig leven te 
geven met hun beperking of chroni-
sche ziekte. Eigen regie en niet (al-
tijd) afhankelijk te zijn van ande-
ren. Dit kan met een sta-op stoel of 
een matras, maar ook met een auto-
aanpassing, zodat iemand weer kan 

gaan werken en een eigen inkomen 
kan verdienen. Ook vindt Handicap.
nl het sociale aspect belangrijk en 
kan men bijvoorbeeld een bijdrage 
vragen voor de aanschaf van een 
computer om via het internet con-
tacten te leggen of voor een hobby 
of (vrijwilligers)werk. De Ango geeft 
ook juridisch advies en belasting-
advies aan mensen met een beper-
king. De Ango heeft hiervoor in het 
hele land adviseurs, dit zijn vrijwilli-
gers die door Ango worden opge-
leid. Contactgegevens zijn te vinden 
op de website www.ango.nl.

Waterpret op kinderdagverblijf
Aalsmeerderbrug – Tijdens 
de zomermaanden zijn er extra 
veel leuke activiteiten voor de 
kinderen van kinderdagverblijf 
Het Kroontje. 

Zolang het mooi weer is, wor-
den er vooral waterfeesten ge-
organiseerd. Eerst worden de 
kinderen natuurlijk goed inge-
smeerd en dan kan de water-

pret beginnen. De kleintjes vin-
den het prachtig: heerlijk spe-
len in een zwembadje of lekker 
spetteren met de watertafel. 

Het feest wordt helemaal com-
pleet met bellenblaas en wa-
terijsjes. De kinderen genie-
ten volop! Bovendien is het een 
aangename verkoeling tijdens 
de tropische temperaturen. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen die zin heeft om te ko-
men klaverjassen is welkom. Gezel-
ligheid staat voorop bij de kaarters. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Het klaverjassen op 17 ju-
li is gewonnen door Toon met 5655 
punten. Op twee Ben Bon met 5098 
punten en op drie is Teunie van Kla-
veren geëindigd met 5083 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Ria 
van der Laan met 3378 punten.

Vragen CDA aan college na 
werkbezoek gebied Uiterweg 
Aalsmeer - De fractie van het CDA 
gaat het college vragen stellen over 
niet gewenste activiteiten in het ge-
bied aan en rond de Uiterweg. En 
de fractie wil een snelle eerste stap 
in het proces om voor dit gebied 
een structuurvisie te realiseren. Dat 
werd duidelijk na het werkbezoek, 
dat de fractie vlak voor het zomerre-
ces aan de Uiterweg aflegde. In de 
structuurvisie Uiterweg wordt een 
nieuwe inrichting van het gebied 
bepleit voor bedrijven van verschil-
lende seringenkwekers die op kor-
te termijn willen stoppen. “Recrea-
tie, wonen en natuur zijn de elemen-
ten die de toekomst voor de Uiter-
weg gaan bepalen. Die transitie is 
een kwestie van lange adem. Daar-
om willen we een snelle eerste stap”, 
licht fractievoorzitter Jaap Overbeek 
toe. De structuurvisie is voor alle be-
woners en bedrijven aan de Uiter-
weg een belangrijk thema, zo werd 
duidelijk tijdens het gesprek met 
het het bestuur van buurtvereni-
ging Uiterweg. Het gesprek werd 
gehouden op de seringenkweke-
rij van Klaas Joore. Ook de ontslui-
ting kwam weer aan de orde, om-
dat de kruising met de Stations-

weg en de Van Cleeffkade proble-
matisch is. Inmiddels is er ambtelij-
ke overeenstemming over de inrich-
ting van dit kruispunt. “De optie van 
een rotonde laten we daarom rus-
ten”, aldus Overbeek. Het werkbe-
zoek werd afgerond met een bezoek 
aan een jachthaven, waarin de visie 
op de toekomst van de jachthavens 
werd toegelicht, en een vaartocht. 
Voor enkele leden van de delegatie 
van fractie en bestuur van het CDA 
opende deze vaartocht de ogen 
dankzij het mooie werk dat door De 
Lente wordt verricht. “De natuur-
functie van dit historische gebied 
krijgt een geweldige impuls”, con-
stateerde de CDA-delegatie. Er zijn 
evenwel ook zaken geconstateerd, 
die niet door de beugel kunnen en 
niet passen in het huidige bestem-
mingsplan. “Daar gaan we het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders vragen over stellen”, kondigde 
Overbeek aan. Fractie en bestuur 
van het CDA Aalsmeer leggen re-
gelmatig werk-, kerk- en wijkbezoe-
ken af. “Hierdoor verbinden we ook 
de politiek in het gemeentehuis met 
wat er in de samenleving speelt”, 
stelt de partij. 

Een deel van de CDA-delegatie tijdens het werkbezoek aan het gebied aan 
en rond de Uiterweg.

Brandweer houdt brug nat!
Aalsmeer - Het is warm, tropisch 
heet, en voor verkoeling wordt door 
velen op de boot gestapt. De Ring-
vaart is een drukke route voor toe-
risten. Er kan naar Amsterdam wor-
den gevaren of naar de Kaag. In ie-
der geval wordt voor boten heel re-
gelmatig de brug over de N196 ge-
opend. Een ergernis overigens bij de 
automobilisten. Waarom weer die 
brug open? Voor slechts één bootje. 
Erger zou het zijn als de brug daar-
na niet meer dicht zou gaan. Het is 
enkele jaren terug eens gebeurd 

en de verkeerschaos was toen in-
mens. Er zijn voorzorgsmaatrege-
len genomen. Alle bruggen, ook de 
Aalsmeerderbrug, worden nat ge-
houden met water middels brand-
weerslangen. En, het werkt. De brug 
gaat nog steeds soepeltjes open en 
dicht. 
Bij de Aalsmeerderbrug is het overi-
gens wel oppassen voor fietsers en 
voetgangers. Wie over de brug gaat, 
loopt de kans een straal water over 
zich heen te krijgen door de passe-
rende auto’s.

Inbraak woning
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 20 op zondag 21 juli is inge-
broken in een woning in de Spoor-
laan. Via de achterzijde van het 
huis hebben de dieven zich toe-
gang verschaft. De kamers bene-
den zijn allen doorzocht. Voorals-
nog is niet bekend of er goederen 
zijn gestolen. Waarschijnlijk heeft 
de inbraak even over half een ‘s 
nachts plaatsgevonden. Om 00.40 
uur hadden de buren gehoord dat 
er tuinstoelen verschoven werden. 
Vanwege het zomerse weer worden 
ramen en deuren massaal open 
gezet. Maar hou er rekening mee 
dat dieven geen vakantie houden 
en graag gebruik maken van de-
ze voor hen makkelijke manier om 
toegang te krijgen!



Voor wie is de publieksprijs?

Veel verborgen talenten in 
Amazing Amateurs 2

Aalsmeer - Na het succes van de vorige, eerste tentoonstelling voor 
amateurs, heeft de stichting KCA ook dit jaar een oproep gedaan aan 
iedereen die in de vrije tijd schildert, tekent, boetseert of fotografeert. 
KCA was op zoek naar verborgen en opkomende talenten van ei-
gen bodem en dat dit honderd procent gelukt is, bewijst de expositie 
Amazing Amateurs 2 in het Oude Raadhuis. De moeilijkste taak van 
KCA was om een keuze te maken uit de meer dan honderd inzen-
dingen. Uiteindelijk zijn voor de expositie vijfenvijftig kunstenaars in 
spé geselecteerd en al hun verschillende werken levert een gevari-
eerde tentoonstelling op. Abstract werk met veel kleur, gedetailleer-
de landschappen en een dierentuin vol aan de wanden. Natuurlijk 
ontbreekt de watertoren niet en ook de Stommeermolen is voor eeu-
wig op doek vast gelegd. Prachtig zijn de portretten, waarvan die van 
André Hazes een blikvanger genoemd mag worden. Verder prachti-
ge foto’s en mooie beelden en keramiek. Heerlijk om rond te lopen 
en het talent van mede-inwoners te bewonderen. De handtekenin-
gen op de werken bekijken, is een aanrader. Vast en zeker dat er be-
kenden tussen zitten, waarvan menigeen niet wist dat hij of zij zo-

veel talent heeft. 
Tot en met 18 augustus kan iedereen vrijblijvend het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat 9 binnen wandelen. De deur is iedere donderdag 
tot en met zondag open tussen 14.00 en 17.00 uur.  Aan bezoekers 
wordt overigens gevraagd zijn of haar voorkeur op papier te zetten. 
Hiervoor liggen deelnameformulieren klaar in het Oude Raadhuis. 

Bepaal mee wie dit jaar de publieksprijs uitgereikt krijgt! 
Tevens wordt door KCA de Amateur Award 

aan eender kunstenaars overhandigd.
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Muziek/Film
Vrijdag 26 juli:
* Flügelartynight met dj Marco in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Singer songwriters Gisen en Frank 
Doesburg live in N201, Zwarteweg. 
Open v/a 20.30u.
Zaterdag 27 juli:
* Vanaf 21u. Tropical Night in Cen-
trum met in/voor café de Praam, 
Zijdstraat o.a. dj Nista & Friends, 
voor café Joppe, Weteringstraat o.a. 
dj’s Francklin McKooy en Bel-C en 
bij De Oude Veiling, Marktstraat 
band Rivero met zangeres Graziel-
la Hunsel. Vanaf 01u. after parties in 
de Praam en in Joppe.
Zondag 28 juli:
* Lucky Faces in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer,15.30u.
Zaterdag 3 augustus:
* Njoy party voor iederen vanaf 14jr 
in N201, Zwarteweg. Open: 21u.

Exposities
25 t/m 27 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 27 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u.  
27 en 28 juli:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 

Praamplein. Zaterdag 15u. veiling 
op de klok met Hen Bax. In Histo-
risch Centrum expositie 125 jaar 
Nieuwe Meerbode.
Tot en met 18 augustus:
* Expositie ‘Amazing Amateurs 2’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Op kinderkunstzolder tekenin-
gen leerlingen bassischolen. 

Diversen.
Zaterdag 27 juli:
* Wakeboard clinic bij Waterskiver-
eniging met Michael Nieuwerf op 
surfeiland Vrouwentroost, 10-18u.
* Dorpswandeling met Joop Kok (ar-
chitect). Start 11u. Zijdstraat 12.
27 en 28 juli:
* Watertoren, Kudelstaartseweg 
open. Zaterdag en zondag 13-17u.
Dinsdag 30 juli:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 31 juli:
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 1 augustus:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht OVAK naar Hoofddorp. 
Start 13.30u parkeerterrein Dreef.
Zaterdag 3 augustus:
* Wedstrijd rondje ijsbaan zwemmen 
en stand up paddling in Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade 1. Vanaf 14u.
5 tot en met 7 augustus:
* Huttenbouw in Rijsenhout, Aals-
meerderweg 753. Maandag en 
woensdag 9.00 tot 16u., dinsdag 9 
tot 21u. met barbecue.
5 tot en met 9 augustus:
* Kindervakantieweek op terrein 
Atletiekvereniging, Sportlaan 43. 
Maandag t/m vrijdag 10-16u.

AGENDAExplosieve actie in Red 2
‘De Smurfen 2’ zondag in 
première in Crown Cinema
Aalsmeer - ‘De Smurfen 2’ gaat 
aanstaande zondag 28 juli in pre-
mière in Crown Cinema. Om 12.30 
uur gaat het licht uit voor deze 105 
minuten durende animatiefilm in 3D 
en Nederlands gesproken.
In ‘De Smurfen 2’ creëert de bo-
ze tovenaar Gargamel een paar on-
deugende Smurfachtige wezens 
genaamd de Stouterds. Daarmee 
hoopt hij de almachtige, magische 
Smurfessentie te kunnen benutten. 
Maar wanneer hij ontdekt dat al-
leen een echte Smurf hem kan ge-
ven wat hij wil - en alleen Smurfin 
een geheime spreuk weet die de 
Stouterds kan omtoveren tot ech-
te Smurfen - ontvoert Gargamel de 
Smurfin en brengt haar naar Parijs. 
In Parijs verwerft Gargamel de aan-
bidding van miljoenen als ‘s werelds 
grootste tovenaar. Het is aan Grote 
Smurf, Klungel Smurf, Moppersmurf 
en Hippe Smurf om terug te keren 
naar onze wereld, zich te herenigen 
met hun menselijke vrienden Pa-
trick en Grace Winslow om Smur-
fin te redden! Zal Smurfin, die al-
tijd het gevoel heeft gehad anders 
te zijn dan de andere Smurfen, een 
band krijgen met de Stouterds Vexy 
en Hackus - of zullen de Smurfen 
haar overtuigen dat hun liefde voor 

haar ‘True Blue’ is? Naar ‘De Smur-
fen 2’ kan ook op maandag 29 juli 
vanaf 14.00 uur. En sinds vrijdag 19 
juli draait in Crown Cinema de film 
‘Red 2’. Een geweldige explosieve 
actie-komedie, vooral voor degenen 
die fan zijn van Bruce Willis, John 
Malkovich en Anthony Hopkins! De 
film ‘Red 2’ duurt 115 minuten en is 
donderdag en zondag te zien van-
af 21.00 uur, vrijdag en zaterdag be-
gint dit filmspektakel om 21.30 uur.  

Spijt! en Love and Honor
Ook in Crown Cinema: ‘Verschrikke-
lijke Ikke 2’ op donderdag om 14.45 
uur, vrijdag om 14.00 uur, zater-
dag en zondag om 10.30 uur en om 
14.45 uur en maandag om 16.00 uur. 
‘Monster’s University (NL) op don-
derdag om 16.30 uur, zaterdag om 
12.30 uur en maandag vanaf 18.45 
uur. ‘Spijt!’ op donderdag om 19.00 
uur, zaterdag om 16.30 uur en zon-
dag om 21.00 uur. En voor de ook 
net nieuwe film ‘Love and Honor’ 
kan vrijdag en zaterdag vanaf 19.15 
uur in de theaterstoelen plaats ge-
nomen worden. 
Voor meer informatie: www.crown-
cinema.nl. Kaartjes reserveren kan 
via info@crowncinema.nl of bel 
0297-753700.

Singer-songwriters Gisen 
en Frank vrijdag in N201
Aalsmeer - Singer songwriters 
staan niet vaak op het N201 podi-
um en dat zou misschien eigen-
lijk wel moeten, want het is muziek 
die door iedereen op zijn tijd ge-
waardeerd wordt en bovendien is 
in het N201 café heel gemakkelijk 
een gezellige intieme setting te cre-
eren waar de muzikanten van aan-
staande vrijdag 26 juli goed tot hun 
recht zullen komen: Gisen en Frank 
Doesburg. Of het nu voor één man/
vrouw publiek is, of voor grotere ge-
zelschappen, op kleinere of grotere 
podia, singer-songwriter Gisen (Gijs 
Hietkamp) wil overal spelen! Over 
spherische landschappen, over ie-

mand uit een vorig leven, ben je de 
liefde vaker kwijt dan rijk geweest 
en over nog veel meer onderwer-
pen gaan de liedjes van Gisen, voor-
namelijk overigens in het Folk gen-
re. Frank Doesburg is een echte vo-
cale duizendpoot en zanger in hart 
en nieren, die met het grootste ge-
mak Neil Young songs afwisselt met 
punkachtige nummers. De N201 
aan de Zwarteweg is vrijdag open 
vanaf 20.30 uur en de entree is gra-
tis. Er zijn extra ventilatoren neerge-
zet en er is voldoende ijs en koude 
drank om te zorgen dat het in N201 
goed toeven is! Meer info over het 
programma op www.n201.nl.

Flügel Summerpaty met 
DJ Marco in de Praam!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het een zonnig party weekend 
in danscafé de Praam in de Zijd-
straat. DJ Henkie en DJ Jochem 
hebben er zowel vrijdag als zater-
dag samen met de gasten en de 
medewerkers weer twee heerlij-
ke avonden van gemaakt! Aanko-
mend weekend wordt het zelfs een 
Tropisch Party weekend in danscafé 
de Praam! Vrijdag 26 juli start van-
af 22.00 uur de Flügel Summerpar-
ty met DJ Marco. Deze avond is voor 
iedereen vanaf 18+! Zaterdag 27 ju-

li start om 21.00 uur zowel buiten 
als binnen het evenement de Tropi-
cal Night! Aan de voorzijde van de 
Praam, in de Zijdstraat, staat DJ Tjo-
nie op het podium. Aan de achter-
zijde, op het terras aan het Praam-
plein, klimt DJ Nista weer in de stei-
gers! Dit was met bandjesavond een 
daverend succes! Ook ditmaal met 
lichtshow! Uiteraard wordt de Tropi-
cal Night afgesloten met een after-
party met DJ Jeffrey Sun en DJ Dirty 
German vanaf 01.00 uur. Vanaf 16+ 
is iedereen welkom!

Zaterdag- en zondagmiddag open
Weids zicht op watertoren!
Aalsmeer - Dit weekend, zaterdag 
27 en zondag 28 juli, is de Aalsmeer-
se watertoren weer voor alle publiek 
geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. 
De Aalsmeerse watertoren wordt 
betiteld als één van de mooiste wa-
tertorens in Nederland. In het verle-
den zijn al vele watertorens om al-
lerlei redenen afgebroken, maar ge-
lukkig hebben de Aalsmeerse be-
stuurders van destijds het wijze be-
sluit genomen de watertoren aan de 
Westeinderplassen te laten staan. In 
een later stadium is de toren aan-
gewezen als een rijksmonument. 
Enkele jaren geleden is de water-
toren groots aangepakt op het ge-
bied van onderhoud, zowel de bin-
nen- als de buitenzijde, waardoor 
het er weer vele jaren tegenaan kan. 
Binnen zijn toen toiletvoorzienin-
gen en een keukentje aangebracht 
en veel veiligheidsvoorzieningen op 
en rond de vele trappen, die naar de 
grote bekkens en uiteindelijk naar 
de top leiden. Naast het bekijken 
van het interieur van deze grote to-
ren en foto’s uit het verleden en he-
den is het uiteraard ook mogelijk de 
toren te beklimmen via de steeds 
smaller wordende trappen. Uitein-
delijk komt men op 50 meter hoog-
te naar buiten op de zg. trans. Hier 
kan men de gehele top van de wa-
tertoren rond lopen en genieten van 
een 360 graden uitzicht op de verre 
omgeving. Uiteraard over Aalsmeer 
met haar kassen, groene wijken 
en weidse plassen, maar bij helder 

weer is het zelfs mogelijk tot aan de 
hoogovens van IJmuiden te kijken. 
De watertoren wordt beheerd door 
leden en vrijwilligers van de Stich-
ting Beheer Watertoren Aalsmeer, 
die op vrijwillige basis ervoor zorgt 
dat alles in en rond de toren in or-
de blijft en er activiteiten georgani-
seerd worden.  Allereerst de diverse 
openingstijden voor publiek en op 
veel momenten in het jaar worden 
groepen ontvangen die zich opge-
geven hebben bij de Stichting. Voor 
het komende weekend geldt een 
entreeprijs voor kinderen van 1 euro 
en volwassenen betalen 2 euro per 
persoon.

Organisatie zoekt vrijwilligers!

Huttenbouw in Rijsenhout
Rijsenhout - Ook dit jaar is het mo-
gelijk voor kinderen om hutten te 
gaan bouwen in Rijsenhout. Van 
5 tot en met 7 augustus wordt de 
jeugd een actieve week aangebo-
den op het terrein aan de Aalsmeer-
derweg 753. Naast het bouwen aan 
de hut kan er geoefend worden met 
de spelletjes welke op woensdag 
7 augustus onderdeel zijn van de 
speurtocht. 
Op dinsdag 6 augustus gaat aan 
het einde van de dag de barbecue 
aan gevolgd door de disco. De prijs 
is 20 euro per kind en dit bedrag is 
inclusief eten, drinken en materiaal. 
Inschrijven is mogelijk tot en met 
de eerste dag van de huttenbouw. 
Aanmelden kan via jabbeke.de-
vries@quicknet.nl. Uiteraard wordt 

het hutten bouwen begeleid door 
vrijwilligers. De organisatie is nog 
op zoek naar dames en heren, ou-
dere jeugd, die een dag of een dag-
deel willen helpen? Aanmelden kan 
via genoemd mailadres. Het hutten 
bouwen is maandag van 9.00 tot 
16.00 uur, dinsdag van 9.00 tot 21.00 
uur met misschien ook de mogelijk-
heid om te blijven slapen en woens-
dag van 9.00 tot 16.00 uur. De laat-
ste dag wordt afgesloten met een 
prijsuitreiking voor de mooiste en 
creatiefste hut. 
Het afbreken van de hutten en het 
opruimen van het terrein gebeurt op 
donderdag 8 augustus door volwas-
senen (ook vrijwilligers gevraagd) 
vanaf 10.00 uur. Kinderen worden 
deze dag niet toegestaan.

Uitmarkt tijdens tentoonstelling

‘Vrije tijd’ thema corso
Aalsmeer - Op 21 en 22 september  
trekt het Aalsmeerse bloemencorso 
weer door Aalsmeer. Het bloemen-
corso is de afgelopen jaren flink ge-
groeid. Het bestuur van het corso 
doet dan ook hun uiterste best om 
dit jaar een nog groter en nog mooi-
er bloemencorso neer te zetten. De 
start vindt op zaterdag 21 septem-
ber als vanouds plaats bij ’t Kloos-
terhof in de Clematisstraat. Het the-
ma voor de komende editie is ‘Vrije 
tijd’. De route is dezelfde als de af-
gelopen twee jaar. Zoals ook in de 
voorgaande jaren vindt op zondag 
22 september een bloemententoon-
stelling plaats bij de Crown Busi-

ness studio’s aan de Van Cleeffka-
de. In samenwerking met Crown 
Theater Aalsmeer wordt ook een 
uitmarkt georganiseerd. Op deze 
uitmarkt zullen diverse artiesten ko-
men optreden. Ook worden de Stu-
dio’s opengesteld. Bezoekers wor-
den uitgenodigd een kijkje te ko-
men nemen in het studiocomplex.
Deelnemen aan het Aalsmeerse 
bloemencorso is uiteraard mogelijk. 
Zowel bedrijven als verenigingen en 
particulieren zijn van harte welkom.
Meer informatie? Bel 0297 346278 
of mail naar peter@aalsmeers-bloe-
mencorso.nl of roy@aalsmeers-
bloemencorso.nl. 

Rockclassics van Lucky 
Faces op Shack-terras
Oude Meer - Een zomers en warm 
zonnetje, koud biertje of drankje, 
live muziek op het gezellige terras 
aan het water, dat zijn de ingrediën-
ten voor de heerlijke zomerse zon-
dagen in The Shack, in Oude Meer. 
Steeds meer mensen weten de weg 
te vinden met de auto, motor, fiets of 
boot! Ook zondag 28 juli wordt weer 
zo’n zondag! Deze keer met het duo 
Lucky Faces. Lucky Faces is ont-
staan in juli 2011 aan de vooravond 
van het Brielle Blues Festival. Om-
dat deze avond zo’n enorm succes 
was, is besloten om als Lucky Faces 
te blijven spelen. Lucky Faces is een 
duo met zang en gitaar bestaan-

de uit Angelica ‘Angel’ Heidenreich 
en Rob ‘Fixxxman’ Hendrikse. Bei-
den spelen ook in de bands Defen-
se en Rough ‘n Ready. Lucky Fa-
ces speelt akoestische classic rock-
songs. Nummers van Neil Young, 
Metallica, Lynyrd Skynyrd, Skunk 
Anansie, Anouk, Red Hot Chilli Pep-
pers en vele anderen. Hun visie is 
simpel en dezelfde als die van The 
Shack: Make music and let’s have 
some fun! The Shack is geopend op 
vrijdag 26 en zaterdag 27 juli van-
af 15.00 uur en Lucky Faces begint 
zondag 28 juli om 15.30 uur. De en-
tree is gratis. Voor alle info: www.
the-shack.info. Schipholdijk 253b.

‘The Big O’ op 26 oktober
3e Seizoen Crown Theater 
start met muziekspektakel
Aalsmeer - Met ‘Dock of the Bay: 
The Big O’ gaat op zaterdag 26 ok-
tober het derde seizoen van start 
in Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade. Even was er de twij-
fel of het theater voor een derde sei-
zoen van start kon gaan. Het theater 
draait zonder (gemeentelijke) subsi-
die en moet het dus qua financiën 
hebben van sponsors. Maar, het is 
theaterdirecteur Peter van Eijk toch 
gelukt om particulieren en bedrijven 
warm te maken voor het kunnen uit-
gaan in ‘eigen dorp’. Alle vrijwilligers 
staan te popelen om publiek weer 
welkom te mogen heten. Te begin-
nen tijdens de premièreavond met 
de swingende muziekshow rond 
Otis Redding. Otis Redding (1941-
1967) was een van de invloedrijk-
ste Amerikaanse soulzanger die be-
kend stond om zijn gepassioneerde 
manier van zingen. Zijn grootste hit 
is (Sittin’ on) the dock of the bay. En 
nu is er een vernieuwde versie van 
de theaterhit ‘Dock of the Bay’! Na 
twee succesvolle tournees komt de 
swingende soulshow eindelijk weer 
terug. In de wervelende show ‘Dock 
of the Bay (sweet soul music)’ wordt 

een muzikale ode gebracht aan The 
King of Soul ‘The Big O’ Otis Red-
ding. Een muziektheaterspektakel 
waar de hits van deze grote zan-
ger door topartiesten vertolkt wordt. 
Maar ook de soulmuziek uit deze 
periode van onder andere arties-
ten als Carla Thomas, Arthur Conley, 
Sam Cooke, Aretha Franklin, Sam 
and Dave, Booker T & the MG’s, die 
samen met ‘The Big O’ hun bijdra-
ge hebben geleverd aan de Sound 
Of United Love (Soul). De premiè-
re is op 26 oktober in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Kaarten kunnen vanaf 
heden besteld worden.
Het verdere muzikale programma 
dit seizoen in het studiocomplex aan 
de Van Cleeffkade: Op 6 november 
‘An evening with Grant & Forsyth’, 
op 1 december Willeke Alberti met 
‘Zo lang er maar liefde is’, op 29 de-
cember Opera Familia met ‘Het gaat 
alleen maar om de liefde’, op 1 fe-
bruari Wouter Hamel in concert, op 
15 februari Sabrina Starke met ‘Le-
an on Me’ en op 29 maart U2 NL 
met ‘The Show”. Kijk voor het vol-
ledige programma op www.crown 
theateraalsmeer.nl.

Van 5 tot en met 9 augustus
Kindervakantieweek met 
hutten bouwen en zeskamp
Aalsmeer - De kindervakantieweek 
vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 
9 augustus. De kindervakantieweek 
is voor veel mensen in Aalsmeer een 
begrip. Van maandag tot en met vrij-
dag komen rond de 150 kinderen 
bij elkaar om een geweldige week 
te beleven! Elk jaar is er een nieuw 
thema voor deze week. Dit jaar is 
het thema: ‘Beroemd’. Op maandag 
bouwen de kinderen in groepen een 
hut. Deze hut is hun verzamelplaats 
voor de rest van de week. Door de 
week heen zijn er verschillende ac-
tiviteiten, zoals zeskamp, knutselen, 
sporten en wordt er aan de hut ge-
werkt. De dagen duren van 10.00 
uur ’s morgens tot 16.00 uur in de 
middag. Ruim 30 vrijwilligers bege-

leiden de kinderen de gehele week 
bij de activiteiten. De kindervakan-
tieweek is bedoeld voor jongens en 
meisjes in de leeftijd van 6 tot en 
met 12 jaar, afkomstig uit Aalsmeer 
en Kudelstaart. Ook dit jaar vindt 
de kindervakantieweek plaats op 
het terrein van Atletiek Vereni-
ging Aalsmeer aan de Sportlaan 
43a. Voor vragen over de kinderva-
kantieweek of voor meer informa-
tie, kan een mail gestuurd worden 
naar kindervakantieweek@debin-
ding.nl of bel met Tessa Westerhof: 
06-14929662 of Manon Zwart: 06-
10520969. De kindervakantieweek 
wordt georganiseerd vanuit stich-
ting de Binding, jeugd- en jonge-
renwerk Aalsmeer en Kudelstaart.

Haantje de voorste actie feestweek
Passe-partout voor 40 euro!
Aalsmeer -  Van 8 tot en met 14 
september vindt voor de 19e keer 
de Aalsmeerse feestweek plaats 
op het Praamplein. De organisa-
tie biedt ook dit jaar een gevarieerd 
programma voor alle inwoners met 
vooral veel muziek. Wie voor een 
leuke prijs alle muziekavonden tij-
dens de feestweek wil bezoeken, is 
voordelig uit met een passe partout. 
En snel aanschaffen is een aanra-
der, want voor het tweede jaar op 
rij biedt de organisatie snelle beslis-
sers zogenaamde haantje de voor-
ste kortingen. Passe-partouts kos-
ten via de haantje de voorste actie, 
zolang de voorraad strekt, slechts 40 
euro, later in de voorverkoop wordt 
45 euro gevraagd. Voor donderdag- 

en vrijdagavond is de toegang via de 
haantje de voorste actie 15,50 euro. 
In de voorverkoop gaat de prijs om-
hoog naar 17,50 euro en wie bij de 
tent een op het laatste moment een 
kaartje koopt betaalt hier 20 euro 
voor. De entree middels de haantje 
de voorste actie is zaterdagavond 10 
euro en dat scheelt 2,50 euro met de 
voorverkoopprijs (12,50 euro) en 7 
euro bij aankoop in de tent (17 eu-
ro). Woensdagavond presenteert 
de organisatie weer een gezellige 
bandjesavond. Ook hiervoor kaar-
ten kopen via de haantje de voorste 
actie is aan te raden: 7,50 euro tegen 
8,50 euro in de voorverkoop en 10 
euro in de tent. Kaarten kopen kan 
via www.feestweek.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

AANBIEDING:KOOPJE:

Professionele eindversterker
‘Dap Audio
Palladium’

Vakantiegitaar
‘Valencia’

Lichtset
4x par 56
+ statief

€ 386,75

€ 59,-

Professionele eindversterker

TIP:

Accordeon
‘Serenelli’ € 399,-

€ 199,-





Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Machineweg 151, het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg 293, het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg 384, het vernieuwen van een brug;
- Oosteinderweg 398, het maken van een entree.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Apollostraat 66, melding brandveilig gebruik;
- Begoniastraat 73, het tijdelijk plaatsen van een toilet en 

bouwkeet;
- Monteverdilaantje, het tijdelijk plaatsen van een schaftu-

nit, opslagcontainer, eco toilet en hoogwerker;
- Rietgorsstraat 25, het verwijderen van asbest;
- Stichtsepad 4, het tijdelijk plaatsen van een container.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
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 mede-
werker 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 we-
ken, 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:
- Primulastraat 36, het vergroten van de woning.

Verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Oosteinderweg 335, 335a, 337 en 339, het bouwen van 

een bedrijfsruimte en appartementen.
 Ontvangen 13 mei 2013.

Geaccepteerde (sloop-)melding(en)
- Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
- Monteverdilaantje 1, het plaatsen van een container, 

schaftunit, eco-toilet, hoogwerker en steiger;
- Rietgorsstraat 25, het verwijderen van asbest.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan 
‘Kudelstaart op onderdelen’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 13 
juni 2013 het bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ 
hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vast-
gesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het 
bestemmingsplan heeft van 1 maart 2013 tot en met 11 april 
2013 voor een ieder ter inzage gelegen. 

wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een aantal wijzi-
gingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen 
in de planverbeelding en planregels hebben in hoofdzaak 
betrekking op de maatvoering ter plaatse van Kudelstaartse-
weg 243 en de aanduiding ‘Waarde – Archeologie’ ter plaatse 
van Kudelstaartseweg 67 t/m 73. De overige wijzigingen in 
planregels zijn van beperkte juridische impact en redactio-
nele aard. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt 
verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.

doelstelling
Het gebied van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op 
onderdelen’ bestaat uit vijf afzonderlijke plandelen:
- Kudelstaart West - Herenweg, globaal gelegen tussen de 

woonbebouwing van Herenweg 19-
     59 en de Bilderdammerweg;

officiële mededelingen
25 juli 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijKinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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.

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreKen in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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.

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

-    Kudelstaartseweg 67-73;
-    Kudelstaartseweg 225;
-    Kudelstaartseweg 243; 
-    Kudelstaartseweg 295-297. 

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. 
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale be-
stemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ met planidenti-
ficatiecode NL.IMRO.0358BPKudelstaartoo-VA01 bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
bestemmingsplan in te zien. Het vastgestelde bestemmings-
plan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 juli tot en met don-
derdag 5 september 2013. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 6 
september 2013. Gedurende de inzagetermijn kunnen be-
langhebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig ziens-
wijzen hebben ingediend en de belanghebbenden die niet 
verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben inge-
diend tot en met 5 september 2013 op grond van artikel 8.2 
lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Kudelstaart op onderdelen’. Daarnaast kunnen belangheb-
benden binnen de gestelde termijn in beroep gaan tegen 
de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft 
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
Beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen 
het ontwerp-bestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin 
aangegeven wordt op welke wijze de gemeenteraad de inge-
diende zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de balie 
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuis-
plein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woens-
dag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan 
is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in 
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1; aan-
melden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot 
en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende stuk-
ken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld 
via www.aalsmeer.nl. 

beKendmaKing mandaatbeVoegdheden 
aan de directeur omgeVingsdienst 
noordzeeKanaalgebied en diens 
plaatsVerVanger

zaaknummer: Z-2013/023557 
type bekendmaking: 
collegebesluit tot een mandaatbevoegdheden 
samenvatting:
Aan de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
en diens plaatsvervanger is op grond van artikel 10:4 Awb 
mandaatbevoegdheden verleend om namens de gemeente 
Amstelveen besluiten te nemen voor de met het basistaken-
pakket verbonden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo)-(milieu)taken voor bedragen conform DVO Amstel-
veen en DVO Aalsmeer.            
inhoud:
Op 14 mei 2013 heeft het college ingestemd met de deel-
name aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
NZKG. De Omgevingsdienst NZKG voert vanaf 1 april 2013 
basistaken voor de gemeente Amstelveen en de gemeente 
Aalsmeer uit. Deze taken zijn vastgelegd in een Dienstver-
leningsovereenkomst. Hierin zijn de taken beschreven, de 
geschatte uren benodigde capaciteit en de financiële conse-
quenties voor 2013 en verder. 
inwerkingtreding: 1 april 2013 
ter inzage: n.v.t. 
bezwaar/beroep/etc.: n.v.t.

Vergunning gebruiK openbaar water

Op grond van art. 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning zijn de vergunningen verleend voor:
- Gebruik corridor aan waterskivereniging Aalsmeer op 7, 

21, 27 juli en 3, 4, en 18 augustus 2013 van 10:00 – 
18:00 uur;

 Datum verzending vergunning 18 juli 2013

ter inzage:

t/m 25-07 Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-
sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de-
nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het 
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-
sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de 
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden)       

t/m 26-07 nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden)       
t/m 26-07 aanwijzen beschermde dorpsgezichten Wilgen-

laan, Kastanjelaan / Berkenlaan / Jac. P.  Thijs-
selaan 

 - Ontginningsbasis
 - Bovenland - Benedenland (Mr. Jac. Takkade)
 - Dorpskern
t/m 01-08 Herenweg 38 (het bouwen van een woning en 

botenhuis)
t/m 02-08 het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oos-

teinde’ met bijbehorende stukken (planverbeel-
ding, regels en een toelichting.

t/m 05-09 bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ 
met de bijbehorende stukken gedurende 6 we-
ken voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 ju-
li tot en met donderdag 5 september 2013

t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame 
op het pand)

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning); 
Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit 
(verzonden 5 juli);

SVA houdt oude bussen op de weg

Maarse & Kroon 90 jaar
Aalsmeer - De voorganger van 
Connexxion, Maarse & Kroon, zou 
op 1 januari 90 jaar oud zijn gewor-
den! In de jaren vijftig tot tachtig van 
de vorige eeuw waren de bussen 
van Maarse & Kroon een heel ver-
trouwd beeld in Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Schiphol, Leiden, 
Alphen a/d Rijn, Haarlemmermeer 
en ook in Haarlem, Boskoop, Woer-
den en Utrecht. Maarse & Kroon 
was dé openbaar vervoerder des-
tijds in de regio. 
De busmaatschappij is later opge-
gaan in Centraal Nederland en ver-
volgens in NZH en nu al heel wat ja-
ren in Connexxion.

Eerste lijndienst
Op 1 januari 1923 opende Maarse 
& Kroon de eerste lijndienst naar 
Leiden. Op deze eerste dag stap-
ten liefst 142 passagiers in de bus 
en dit leverde 41,75 gulden (!) op. 
Totaal zijn in het eerste bestaans-
jaar ruim 100.000 passagiers ver-

voerd met het wagenpark, bestaan-
de uit vier bussen. In 1948, het eer-
ste bloemencorso-jaar, stond de tel-
ler van het aantal vervoerde passa-
giers op ruim 8.414.000. 

Ruim 18 miljoen passagiers
Inmiddels had Maarse & Kroon de 
beschikking over 93 bussen, die een 
totale afstand aflegden van ruim 6 
miljoen kilometers. In 1962 stapten 
ruim 18.500.000 passagiers in de in-
middels 180 bussen van Maarse & 
Kroon, die gezamenlijk een totale 
afstand aflegden van 12.500.000 ki-
lometer (meer dan 312 keer de om-
trek van de aarde). 

Geen subsidie
De Stichting Veteraan Autobus-
sen werkgroep Aalsmeer, voorheen 
Maarse & Kroon (SVA), heeft een 
groot aantal bussen van Maarse & 
Kroon nog steeds in beheer om de-
ze, zo goed als mogelijk, te exploite-
ren en rijdend te houden. Een hele 

klus, want de leden doen dit zonder 
enige vorm van subsidie. SVA moet 
zichzelf bedruipen. En dat valt niet 
mee met alle regels en regeltjes. 

Vervoer te huur
Toch weet de werkgroep het hoofd 
boven water te houden door vervoer 
te regelen voor bruiloften, museum-
bezoeken, particuliere- en bedrijfs-
ritten alsmede het organiseren van 
excursies. Gelukkig zijn er ook nog 
opbrengsten (hoewel te kort) uit 
sponsoring. 

Met 23 actieve vrijwilligers, waaron-
der een plaatwerker, monteurs, een 
schilder, chauffeurs maar ook bus-
senschoonmakers houden zij  de 
Maarse & Kroon bussen op de weg. 
Meer weten over de stichting, een 
Maarse & Kroon bus huren voor een 
speciale gelegenheid?
Mail voor meer informatie of reser-
vering naar Panc Eikelenboom via 
eikel026@tele2.nl.
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Actie gaat niet door!
Aalsmeer - In de Nieuwe Meerbode 
van 18 juli plaatste Feesterij De Bok 
een advertentie voor een Crazy Bottle 
Weekend op 20 en 21 juli. Tijdens het 
feest zouden klanten twee flessen 
kunnen halen en één betalen. Het 
college heeft aangegeven geen voor-
stander te zijn van dergelijke acties, 
onder andere in verband met gevaar 

Hoezo recht op onderwijs?
De afgelopen vijf maanden ben ik 
doende geweest onze 12 jarige doch-
ter die vanwege een (knaagdieren)al-
lergie van school moest veranderen, 
op een voortgezet onderwijsinstelling 
te plaatsen. Hier volgt het relaas van 
een nachtmerrie die ik middels dit in-
gezonden stuk onder de aandacht wil 
brengen aan de inwoners van de ge-
meente Aalsmeer en omstreken:
Onze 12-jarige dochter zit in de brug-
klas van het Wellant college afdeling 
De Groenstrook op advies van de leer-
kracht van groep acht van de basis-
school. Gedurende het eerste trimes-
ter ontwikkelt zich een allergie voor-
al gericht tegen knaagdieren. Meer-
dere malen moet ze noodgedwongen 
de schooldag afbreken vanwege ern-
stige klachten, zoals hevige jeuk, bran-
dende ogen en tot bloedens toe aan-
gedane neusslijmvliezen. Ook krijgt ze 
het verwijt dat ze de lessen verstoort 
met haar gehoest. Duidelijk is dat dit 
zo niet langer gaat, er moet ingegre-
pen worden. Naar een andere school, 
dachten wij in ons onbenul. Zo mak-
kelijk gedacht maar oh zo moeilijk in 
praktijk te brengen, blijkt nu. Het is 
februari 2013. Scholengemeenschap 
Thamen geeft aan dat het niet verstan-
dig is halverwege het schooljaar van 
school te wisselen met als advies de 
zorgcoördinator van de Groenstrook 
in te schakelen. Zij zou zelf wel con-
tact opnemen. Wij wachten dus even 
af. Intussen heeft dochterlief haar zin-
nen gezet op de Mavo in Aalsmeer wat 
ook haar eerste keus was na groep 8. 
De citoscore was net niet toereikend 
genoeg, dus dat was niet gelukt, he-
laas. Inmiddels waren we halverwege 
het schooljaar, de cijfers waren goed 

dus als er toch van school gewisseld 
moest worden waarom dan niet toch 
de Mavo proberen? De Groenstrook 
waar we intussen nog steeds niets van 
gehoord hadden, gebeld of die moge-
lijkheid er misschien inzat. Ik moest 
dan maar contact opnemen met de 
Mavo. Bij de Mavo stuurden ze mij di-
rect van het kastje naar de muur, dat 
moest de betreffende persoon van de 
Groenstrook verzorgen. Groenstrook 
ingelicht; zij zouden contact opne-
men met de Mavo. Wij wachten dus 
even af. Na een aantal weken vinden 
we het toch wel lang duren, dus infor-
meren we bij de Groenstrook hoe het 
er voor staat. U zou toch contact op-
nemen met de Mavo, werd er gezegd. 
Nou breekt m’n klomp! U heeft gezegd 
dat de  Groenstrook dat zou doen, om-
dat ik van dat rotkastje naar die rot-
muur werd gestuurd, weet u het nog? 
Er was dus helemaal niets mee mee 
gedaan. Ondertussen begon ik toch 
wel te vrezen voor de deadline wat in-
schrijven betreft, dus dat heb ik ken-
baar gemaakt bij de Groenstrook. Dat 
begrijpen we, maar daar hoeft u niet 
over in te zitten want dat komt alle-
maal goed, werd gezegd. Hoe konden 
we zo goedgelovig zijn? Uiteindelijk 
een gesprek met de Mavo geregeld 
(dan maar zelf en ten einde raad na-
tuurlijk). Gesprek was lang en het was 
duidelijk dat ze niet zaten te springen 
op een leerling waarvan niet met ze-
kerheid gezegd kon worden of ze zon-
der mankeren de eindstreep zou ha-
len. Uiteindelijk afgesproken dat we 
de cito van de eerste klas middelbare 
school zouden afwachten om tot even-
tuele toelating te komen. De resultaten 
daarvan zouden eind mei bekend zijn. 

ingezonden

Cultuur draagt bij aan de 
kwaliteit van samenleving
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft onlangs 
de Lentenota 2013 aangeboden aan de 
gemeenteraad en de vier politieke frac-
ties hebben naar aanleiding daarvan 
hun algemene beschouwing op deze 
nota los gelaten. In de editie van vori-
ge week werd aan de hand van deze re-
acties terug gekeken op het program-
ma Decentralisatie. Deze week staat het 
programma Vrije tijd centraal.

Cultuurnota
Voor AB gaan sport en vrije tijd in 
Aalsmeer hand in hand en dit wordt 
door de gemeente goed gefaciliteerd. 
Zelfs voor de toekomst worden de re-
serves al aangelegd om de sportvereni-
gingen hierin te blijven bedienen. Voor 
de vrije vrijetijdsbesteding in combina-
tie met culturele activiteiten wordt ge-
werkt vanuit de vorig jaar vastgestel-
de Cultuurnota. Dit heeft als grootste 
nieuw fenomeen het Cultuurpunt ge-
introduceerd. De invulling hiervan laat 
nog op zich wachten. AB vindt het van 
groot belang dat niet uit oog wordt ver-
loren dat ook de culturele organisa-
ties gefaciliteerd dienen te blijven en 
hun behoeften tijdig gesignaleerd wor-
den. Net als bij de sportactiviteiten ver-
broederen de culturele activiteiten ook. 
Wanneer ook vanuit deze vrije tijdsbe-
steding de combinaties worden gelegd 
met de preventieve werking, zal ook dit 
een gebied zijn wat van grote waarde is 
bij de vormgeving van de taken voort-
vloeiend uit de decentralisaties. Sociale 
contacten zijn van groot belang. “Ont-
moetingsplekken dienen binnen een zo 
breed mogelijk spectrum in de gemeen-
te aanwezig te zijn”, zo stelt AB. En bij 
eventuele verkoop van De Hint wil de 
fractie dat de opbrengst terugvloeit in 
de sector, te weten kunst en cultuur. De 
fractie zegt tot slot zeer benieuwd naar 
de herijking van het subsidiebeleid te 
zijn en komt in een later stadium nog 
terug op de mogelijke vorming van een 
monumentenfonds. 

Cultuurpunt
De CDA fractie heeft gevraagd om een 
businesscase voor de kunstgrasvelden 
van RKDES in relatie met renovatie. En 
hier is gehoor aan gegeven. De fractie 
schrijft blij te zijn met de toezegging dat 
deze case bij de programmabegroting 

aanwezig is, zodat weloverwogen een 
besluit kan worden genomen. Ook het 
investeringsbedrag voor de sporthal bij 
De Waterlelie is voor begin 2014 toege-
zegd en de CDA-fractie is dan ook blij 
met de mededeling dat de medezeg-
genschapsraden van de scholen groen 
licht hebben gegeven voor de fusie, zo-
dat een mooi complex gerealiseerd 
kan worden in het Hornmeerpark. Sa-
men met het zwembad, de gefuseerde 
voetbalverenigingen en na herinrich-
ting van het park wordt deze ‘hoek’ een 
sportief visite kaartje van Aalsmeer. Op 
het gebied van cultuur wacht de frac-
tie de ontwikkelingen rondom het Cul-
tuurpunt af en gehoopt wordt echt dat 
dit een punt gaat worden van waaruit 
het culturele veld ondersteuning gaat 
krijgen. De CDA fractie is ook tevreden 
over de plannen voor de cultuuredu-
catie en gehoopt wordt dat de kunst-
kijklessen in het Oude Raadhuis snel 
opgenomen worden in het aanbod. Of 
zij nu een- of tweedimensionaal zijn 
doet er niet toe. Wat het Oude Raadhuis 
betreft is het wachten op de de toe-
komstplannen van KCA. Aalsmeer staat 
nog steeds bol van de activiteiten, veel-
al op eigen kracht, en deze activiteiten 
zullen ook blijven staan.Maar verwacht 
wordt wel van het Cultuurpunt een be-
tere coördinatie in de vorm van een cul-
tuuragenda.

Ontspanning en plezier
Volgens PACT Aalsmeer brengt cul-
tuur schoonheid, ontspanning en ple-
zier, mensen samen, geeft nieuwe ener-
gie en is een belangrijke stimulans voor 
creativiteit. “Cultuur draagt bij aan de 
kwaliteit van de samenleving. Hiermee 
is cultuur ook de voorloper van een ge-
zonde economie. Zonder cultuur droogt 
de economie op. Dat is wellicht één 
van de grootste gevaren van de huidi-
ge bezuinigingen, de waarde van cul-
tuur is namelijk niet alleen in geld uit 
te drukken. Cultuur verbindt en is niet 
alleen een kostenpost”, aldus PACT. In 
Aalsmeer wordt er echter wel op die 
manier over gesproken. Opvallend vindt 
PACT het dat dit anders is als het om 
bijvoorbeeld sportvoorzieningen gaat. 
Helemaal niets doen is altijd nog veel 
goedkoper, maar dat is niet de lijn van 
PACT Aalsmeer: “De gemeente heeft tot 
taak om met zo min mogelijk middelen 

zoveel mogelijk te bereiken. Het huidige 
beleid leidt er vooral toe dat dat de ve-
le betrokkenen bij kunst en cultuur zich 
steeds minder betrokken voelen en zich 
steeds minder herkennen in de manier 
waarop de overheidscultuur meent te 
moeten organiseren. Het cultuurpunt, 
vraag je er naar dan weet bijna nie-
mand wat het is, zet je een advertentie 
om belangstellenden te laten sollicite-
ren, dan reageert er bijna niemand.” Tij-
dens de behandeling van de cultuurno-
ta hebben verschillende rverenigingen 
gepleit voor zo min mogelijk organisa-
tie. PACT: “Nu komt er een cultuurpunt 
en een platform. Veel organisatie dus, 
daar gaat het geld naar toe. Het wordt 
niet door Aalsmeerders gedaan, maar 
door Amstelveense ambtenaren. Niets 
mis mee met deze mensen, maar niet 
geschikt voor de Aalsmeerse cultuur. 
Dat moet door betrokken Aalsmeer-
ders worden gedaan die hier tot nu toe 
ook hun ziel en zaligheid hebben in-
gelegd.” De fundamentele beleidswijzi-
ging om het cultuurpunt vanuit Amstel-
veen te organiseren zal door het college 
met de gemeenteraad besproken moe-
ten worden en vervolgens door de raad 
besloten worden.  PACT Aalsmeer zal in 
het najaar in gesprek gaan met de be-
woners, met de organisaties en andere 
partijen middels een PACT Café. 

Slecht hoofdstuk
De VVD fractie betreurt de ontwikke-
lingen ten aanzien van Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer ( KCA). Veel expertise en 
goodwill van vrijwilligers dreigt te ver-
dwijnen en een concreet businessplan 
ontbreekt nog steeds. Een slecht hoofd-
stuk in de Aalsmeerse kunst en cultuur-
roman, wat de VVD betreft. De fractie 
vermoedt niet dat de evenementenco-
ordinator die bij diverse programma´s 
wordt opgevoerd, nu de oplossing is 
voor vele van dit soort vraagstukken. Hij 
of zij mobiliseert slechts, maar de cre-
ativiteit en uitvoering moet nog steeds 
vanuit die samenleving komen. “Wie 
zichzelf niet kan redden, maar wel zijn 
eigen verantwoordelijkheid wil nemen, 
verdient een steuntje in de rug, zoals 
kinderen van ouders met een laag in-
komen. Sporten, cultuur en onderwijs, 
al die aspecten die gelijkwaardigheid 
in opgroeien moeten voor iedereen toe-
gankelijk zijn”, besluit de VVD. 

En weer! Gemeenteraad doe iets!
En weer was het raak op het kruis-
punt van de Ophilialaan met de 
Burgemeester Kasteleinweg. Op 
maandag 22 juli om 11.30 uur is 
het leven van een aantal inwoners 
van Aalsmeer ingrijpend veran-
derd. Waarom, gemeenteraad van 
Aalsmeer, doet u niks aan de le-
vensbedreigende situatie die daar 
al jaren heerst? Vrachtwagens die 
met veel te hoge snelheid geregeld 
door rood licht razen, omdat het nog  
wel even kon. Afgelopen maandag 
kon het dus duidelijk weer even 
niet! Waarom, gemeenteraad van 
Aalsmeer, geen 50 kilometerweg en 
camera’s? En verschuil u nou niet 

achter het excuus van het is een 
provinciale weg, dus het werk van 
de provincie. Dan gaat u maar pra-
ten met de provincie. Het is uw taak 
om de veiligheid van de bewoners 
van Aalsmeer zo veilig mogelijk te 
maken. Daar bent u voor gekozen. 
Wacht nou niet tot de weg wordt 
omgelegd, maar doe er nu wat aan 
zodat wij, bewoners van Aalsmeer, 
weer veilig van de ene naar de an-
dere kant kunnen.

C ten Seldam
Fuchsiastraat 20
1431 RB Aalsmeer
seldam@caiway.nl

ingezonden

Politie zoekt getuigen
Drie (zwaar) gewonden 
na ongeval op N196
Aalsmeer - Op maandag 22 juli rond 
kwart over elf in de ochtend heeft 
een ernstig ongeluk plaatsgevonden 
op de N196 bij de kruising met de 
Ophelialaan. Een vrachtwagen, be-
stuurd door een 26 jarige man uit 
Moordrecht, is in botsing gekomen 
met twee auto’s, een Volkswagen en 
een Mercedes. De chauffeurs van 
beide auto’s en een passagier zijn 
met diverse verwondingen overge-
bracht naar het ziekenhuis. De pas-
sagier van de Mercedes, een 55 ja-
rige Aalsmeerse, is zeer zwaar ge-
wond geraakt. De truck met opleg-
ger reed over de burgemeester Kas-
teleinweg richting het Centrum. Op 
de kruising ramde de vrachtwagen 
de voorzijde van de Volkswagen van 
een 45 jarige inwoonster. De klap 
was zo hard dat het motorblok los is 
gekomen van de auto. De vrouw kon 
vrij snel uit de auto ‘geknipt’ wor-
den en is vervoerd naar het zieken-
huis. De chauffeur is uit alle macht 
gaan remmen, maar dit had als ge-
volg dat de truck ging scharen en 
hiermee de Mercedes van de 67 jari-
ge Aalsmeerder raakte en de wagen 
tegen de dikke middenpaal ramde. 
Beide inzittenden raakten hierdoor 
bekneld tussen de paal en de truck. 
De hulpdiensten, politie, brandweer 
en ambulancedienst, waren snel ter 
plaatse en hebben extra assisten-
tie gekregen van collega’s uit om-
liggende gemeenten. Het heeft bij-
na twee uur geduurd om de twee 
Aalsmeerders uit hun benarde posi-
tie te bevrijden. De 55 jarige vrouw 
is per traumaheli met ernstig been-
letsel naar het ziekenhuis vervoerd. 
Ook de bestuurder heeft zwaar letsel 
opgelopen door de beknelling. Nadat 

alle gewonden weg waren gebracht 
van de plaats van het ongeluk, is met 
man en macht gewerkt om de N196, 
die door de aanrijding in beide rich-
tingen afgezet moest worden, weer 
vrij voor verkeer te maken. Door de 
provincie waren borden geplaatst 
bij de Stommeerkade en de Men-
singlaan met aanduidingen dat de 
weg afgesloten weg. Ook in de Wa-
terwolftunnel werd op borden de af-
sluiting bekend gemaakt. Even over 
vier uur in de middag kon de bur-
gemeester Kasteleinweg weer open 
gesteld worden. Voordat er weer au-
to’s mochten gaan rijden, moest na-
melijk ook nog eerst het deel waar 
de chauffeur was gaan remmen op-
nieuw geasfalteerd worden. Door 
de warmte die hiermee was vrij ge-
komen, was het asfalt gesmolten. 
De bestuurder van de vrachtwagen 
is meegenomen naar het politiebu-
reau om een verklaring af te leg-
gen. De exacte oorzaak van de aan-
rijding staat nog niet vast. De politie 
is daarom naarstig op zoek naar ge-
tuigen. Bellen kan naar 0900-8844. 
Alle lof overigens voor alle mede-
werkers van de hulpdiensten. In de 
bloedhitte hebben zij zich voor hon-
derd procent ingezet. De zware aan-
rijding was overigens niet het enige 
ongeval waarvoor hulp nodig was. 
Door de afsluiting was het verkeer in 
Aalsmeer zoekende en deze drukte 
leverde een kopstaart aanrijding op 
bij de Ophelialaan, hoek Stommeer-
weg. Gelukkig bleef het hier bij blik-
schade. Ook is assistentie verleent 
aan een onwel geworden persoon, 
die tussen de vele kijkers stond. 

Foto: Ronald van Doorn

Gevallen fietser
Aalsmeer - Op vrijdag 19 juli rond 
zes uur in de avond is een 15 jari-
ge inwoner door nog onbekende 
oorzaak van zijn fiets gevallen in de 
Mozartlaan. Het was een ongeluk-
kige val. De jongen is door de GGD 
naar het VU-ziekenhuis vervoerd 
met een blauw oog en open wond-
jes aan zijn been en hand.

Dood in woning
Aalsmeer - Op donderdag 18 juli 
rond twaalf uur in de middag is hulp 
ingeroepen van de politie door een 
mevrouw uit Purmerend. De vrouw 
had dagelijks contact met een 72 ja-
rige inwoonster van een woning te-

‘Pakjesman’ in 
kraag gevat!
Aalsmeer - In Uithoorn is op dins-
dag 16 juli met hulp van agenten 
van het korps Aalsmeer een 29 ja-
rige man in zijn woning aangehou-
den. De Uithoornaar bezorgde pak-
ketjes bij inwoners om ze hiervoor 
via zijn mobiele pinapparaat te laten 
betalen. Met de betaling, scande hij 
gelijk de pincode. De man heeft di-
verse personen gedupeerd, onder 
andere drie inwoners in Kudelstaart. 
De 29 jarige is in bewaring gesteld 
en zal zich moeten verantwoorden 
voor de officier van justitie.

Flinke boete 
snelvaarder!
Aalsmeer - Afgelopen weekend en 
tijdens warme, zonnige dagen wordt 
er door de politie in samenwerking 
met de gemeente intensief gecontro-
leerd op de Westeinderplassen. Het 
Team Water van de politie Aalsmeer 
beschikt over een eigen boot en er 
wordt gevaren met de gemeente-
boot. Afgelopen weekend zijn diver-
se boetes uitgeschreven, onder an-
dere voor snelheid, geen vaarbewijs 
en aan kinderen die met een te zwa-
re motor vaarden. Een flinke bekeu-
ring is gegeven aan de captain die 
zijn boot met 70 kilometer per uur 
over de Poel ‘blies’. Ook de komende 
vakantieweken gaan politie-agenten 
regelmatig ter controle het water op!

Wij moesten dus maar (weer) even 
wachten. De resultaten lieten lang op 
zich wachten en na een heel boos te-
lefoontje van mijn kant krijg ik te ho-
ren dat ze zich moet laten inschrijven 
bij een vmbo-school, want dat het be-
grijpend lezen niet toereikend is. En 
nu komt het! Alle scholen in Amstel-
veen, Uithoorn en Hooddorp zitten vol 
wordt me verteld, en nee u bent te laat 
met inschrijven en nee er kan niets 
meer worden geregeld. Ik bel met het 
Hoofdvaartcollege in Hoofddorp en 
ja, die hebben plaats. Gelukkig! Snel 
de inschrijfpapieren ingevuld en op 
de bus, en ja hoor, op 26 juni krijg ik 
een bevestiging van de aanmelding. 
Ik zak opgelucht in m’n stoel achter-
over, een last van m’n schouders. Tot 
vorige week. Ik krijg een telefoon-
tje van de Groenstrook, hoe het staat 
met de inschrijving van onze dochter 
op het Hoofdvaartcollege. Ik heb ver-
der nog niets gehoord, maar ik neem 
aan dat het inmiddels in werking is. Ze 
hebben als het goed is contact opge-
nomen  met de Groenstrook. Ik krijg 
het advies toch nog maar even te in-
formeren met Hoofddorp. Wat ik na-
tuurlijk als de rook doe! Mevrouw, er 
is geen plaats meer voor uw doch-
ter, want we hebben geen onderwijs-
gegevens ontvangen van de Groen-
strook en haar plaats is nu vergeven. 
Gelooft u het nog? Dit is toch om gek 
van te worden? Maar het wordt nog 
komischer, hoor. Let op. Weet u wat de 
Groenstrook zegt als ik de school op 
de hoogte stel van het teleurstellende 
bericht. Nou, dan moet ze maar op de 
Groenstrook blijven!  Maar, m’n doch-
ter kan daar niet op school blijven van-
wege haar allergie. Hoezo recht op on-
derwijs? Want ondertussen heb ik nog 
steeds geen school! En nu? Ik weet het 
niet meer. Iemand een suggestie?

Jacqueline Eveleens, 
Hadleystraat 34, Aalsmeer
eveleens-snoek@kpnplanet.nl.

Auto gestolen na 
woninginbraak
Aalsmeer - Rond vijf in de nacht van 
vrijdag 19 op zaterdag 20 juli is inge-
broken in een woning in het Elzen-
laantje. De bewoonster dacht bene-
den te horen dat een lade werd ge-
opend en is polshoogte gaan nemen. 
Beneden trof zij de achterdeur open 
aan. De la is inderdaad geopend 
door de dieven, die er de sleutels van 
de auto uit gehaald hebben. Ook is 
een behoorlijk geldbedrag gestolen 
uit de tas van de bewoonster. De in-
brekers zijn weggereden in de au-
to. Het gaat om een Dacia, zwart van 
kleur met kenteken 4-KLL-26.

Parfum gestolen 
na inbraak
Aalsmeer - Op woensdag 17 ju-
li om kwart over zes in de ochtend 
is ingebroken in een winkel in de 
Beethovenlaan. De dieven hebben 
om binnen te komen een ruit van 
de voordeur ingeslagen. Het betreft 
een gelaagde ruit, dus hebben de 
inbrekers flink hard moeten slaan 
om het dikke glas te breken. Moge-
lijk zijn er getuigen, die de inbraak 
hebben gezien of gehoord. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 of ano-
niem 0800-7000. De dieven zijn er 
vandoor gegaan met een behoorlij-
ke hoeveelheid parfumflessen.

Audi gezien na 
inbraak bedrijf
Aalsmeer - Om één uur in de nacht 
van zondag 21 op maandag 22 ju-
li is ingebroken in een bedrijf aan 
de Witteweg. Om binnen te komen 
hebben de dieven het glas van de 
voorruit kapot geslagen. In het pand 
troffen agenten rond de kluis geld 
aan. Er is een sporenonderzoek ver-
richt. Door getuigen is rond het uur 
van de inbraak een zwarte Audi A8 
gezien met blauwe kentekenpla-
ten. Mogelijk heeft de bestuurder 
met de inbraak te maken. Wie meer 
weet, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844.

3 Aanhoudingen 
huiselijk geweld
Aalsmeer - De politie heeft afgelo-
pen week afzonderlijk drie personen 
aangehouden inzake huiselijk ge-
weld. Hen is toezegging tot hun wo-
ning ontzegd. Het gaat om drie man-
nen, respectievelijk woonachtig in 
Kudelstaart, Oosteinde en Stommeer.

voor verkoop aan minderjarigen. Lo-
coburgemeester Ad Verburg: “In de-
zelfde Nieuwe Meerbode van 18 juli 
stond het bericht over een ernstig in-
cident door drankverkoop aan min-
derjarigen. Dat gevaar ligt namelijk 
altijd op de loer en wordt nog eens 
versterkt door dit type acties. Er is 
contact opgenomen met de horeca 
ondernemer en die heeft toegezegd 
de actie niet door te laten gaan.”

genover het Seringenpark. Agenten 
zijn polshoogte gaan nemen. De wo-
ning was afgesloten, de sleutels za-
ten nog in de deuren. 
De politie is naar binnen gegaan en 
troffen de vrouw levenloos aan. Ze 
bleek een natuurlijke dood te zijn 
gestorven.

Nog geen studie gekozen?
Streek - Voor jongeren die na het 
behalen van hun middelbare school-
diploma nog niet goed weten wat ze 
zullen gaan doen, start in septem-
ber in Utrecht het Breekjaar. Breek-
jaar is opgezet als een effectief tus-
senjaar voor jongeren tussen 16 en 22 
jaar. Veel van deze jongeren beginnen 
aan een studie, maar jaarlijks haken 
er maar liefst 40.000 voortijdig af. Het 
doel van Breekjaar is om jongeren op 
een betaalbare en inspirerende wij-
ze te helpen om te komen tot een ge-
motiveerde keuze voor hun toekomst. 
Het tussenjaar werkt niet met gewo-

ne leraren maar met life-coaches. 
Geen schoolgebouw maar een ruwe 
en vruchtbare plek waar leven, leren 
en werken op een unieke manier bij 
elkaar komen: de eerste campus van 
Breekjaar bevindt zich op het terrein 
van NUtrecht in Utrecht. Met boven-
dien een maand reizen in het buiten-
land, direct contact met beroepsmo-
gelijkheden en trainingen van inspire-
rende ondernemers krijgen de deel-
nemers een beter zicht op hun keu-
zemogelijkheden. Een deel van het 
Breekjaar bestaat uit het verrichten 
van betaald werk waarmee de deelna-

mekosten worden betaald. Het Breek-
jaar is opgezet naar het voorbeeld van 
Canada en Noorwegen, waar ieder 
jaar duizenden jongeren zo’n tussen-
jaar volgen. De initiatiefnemers willen 
na het eerste jaar in Utrecht ook in 
andere delen van het land een Breek-
jaarcampus opzetten. Anke van Don-
kersgoed, coördinator van Breekjaar: 
“Wij spreken ontzettend veel jonge-
ren die niet weten wat ze willen. Het 
is ook lastig om op die leeftijd de juis-
te keuze te maken: ik wist het zelf ook 
niet. Maar nu is er een alternatief in 
de vorm van het Breekjaar.” Opgeven 
voor het Utrechtse Breekjaar kan nog 
steeds. Meer informatie is te vinden 
op www.breekjaar.nl.
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Aalsmeerders ‘tractoren’ 
bij varend corso Westland
Aalsmeer - Jos, Carla en Luuk Per-
soon zijn bijna op weg naar Delft 
met hun sleepboot Corsy en het op-
drukkertje Sjorrie. Vanuit Delft zul-
len zij met de Sjorrie meevaren in 
de stoet van het varend corso. Zij 
hebben dezelfde taak als voorheen 
de tractoren in de stoet van het 
Aalsmeerse corso: Als er een mo-
tor uitvalt, komt de Sjorrie eraan te 
pas om de boot of naar de kant te 

brengen of verder te slepen in de 
stoet. Aangezien ze heel wat familie 
in het Westland hebben wonen, zul-
len best veel toeschouwers de Per-
soontjes herkennen.
Het varend corso vindt op 2, 3 en 
4 augustus plaats. Op 2 augustus 
is de Rijnmonddag, 3 augustus de 
Westlanddag en op zondag 4 au-
gustus de Delftlanddag. Zie voor 
meer info www.varendcorso.nl. Einde van de Tour de France! 

Aalsmeer - Zondag 21 juni was de laat-
ste dag van de honderdste Tour. En ook 
mijn laatste vakantiedag, wat een heer-
lijk vakantie was het! Ik heb drie weken 
lang genoten van de mooiste sport die 
er bestaat. Voordat de eerste tonen van 
de Tourtune klonken, zat ik er al hele-
maal klaar voor. Om mij heen de boek-
jes en kranten. Een grote kan met water 
en omdat het vakantie was, ook een glas 
fonkelwijn. Want de Tour moet gevierd! 
Wat deze helden presteren grenst aan 
het onmogelijke. Elk jaar weer zijn het 
de renners die iedere dag voor spektakel 
zorgen. Zoals dit keer bij de vooraf aan-
gekondigde makkelijke etappe, die een 
sensatie werd en voor eeuwig te boek 
zal staan als de waaieretappe waarin 
de Nederlanders een hoofdrol vervulde. 
Het optreden van Bau (Bauke Mollema) 
en Lau (Laurens ten Dam), zij wisten 
te imponeren in de bergen, overtroffen 
zichzelf. En dan de jonge Tom Dumou-
lin, dé ontdekking van het jaar, slechts 
22 jaar, maar wat wist hij zich goed in de 
kijker te rijden! Een van de mooiste, he-
roïsche beelden was het afzien van Lau-
rens ten Dam. Het snot kwam zijn neus, 
ogen, oren uit. Niet voor niets door de 
leukste wielerjournalist Thijs Zonneveld 
gekozen tot hét moment van de dag. 
Grijs en groen en misselijk van overver-
moeidheid bij aankomst en vervolgens 
aan het zuurstof. Hoe ver kan, moet en 
wil een mens gaan? Hoeveel bewonde-

ring kun je ook hebben wanneer na zo-
veel krachtsinspanning de renners de 
pers weer vrolijk te woord staan, waar-
door je als kijker hoort hoe er geleden 
en afgezien is, of de benen die dag wel 
of niet goed waren. Over het opgebouw-
de moraal binnen de groep. Prachtig om 
te zien en te volgen is het fascineren-
de onderlinge spel tussen de knechten 
en zijn kopmannen, de demarrages van 
de aanvallers die precies zoveel minuten 
van het peloton krijgen om later weer 
gepakt te kunnen worden. Voortdurend 
wordt er gerekend. Op het puntje van 
mijn stoel zat ik bij de afdalingen. Soms 
werd het mij te veel, klopte het hart in 
de keel en zat ik met de handen voor de 
ogen als ik de spanning niet meer aan-
kon. Ik moedigde mijn helden aan, als-
of zij mij zouden kunnen horen. En dan, 
aan het einde van de etappe is er altijd 
weer de zoete overwinning waarin de 
pijn van het lijden lijkt verdwenen als 
sneeuw voor de zon. Die blijdschap te 
zien, het is zo mooi om daar getuige van 
te zijn. Wat de einduitslag betreft had ik 
gewed op Froome, Contador en Kreuzi-
ger. Op Froome, een waardige winnaar, 
na zat ik er dus volkomen naast, wat 
maar weer aangeeft dat ik heb absoluut 
geen verstand heb van de Tour. Het gaat 
mij puur om het kijkplezier en het inten-
se genieten van de sport. Zelfs zo dat ik 
een traantje wegpink als het echt hele-
maal voorbij is.  Janna van Zon

Eis: Vernietiging kloktarieven 2014
Handelaren dagen Flora-
Holland voor rechter
Aalsmeer - Een groep bloemen- en 
plantenhandelaren daagt FloraHol-
land voor de rechter. De groep eist 
dat de kloktarieven voor 2014 vernie-
tigd worden. Redenen zijn dat de tarie-
ven door de, in zekere zin, monopolis-
tische veiling eenzijdig zijn vastgesteld 
en de handelaren hierdoor geconfron-
teerd worden met onredelijke kosten-
verhogingen tot zelfs 250%. De groep 
wordt ondersteund door de branche-
organisatie VGB. De groep procede-
rende bedrijven bestaat uit bloemen- 
en plantenhandelaren, grote en kleine 
bedrijven die inkopen op de veilinglo-
caties in Aalsmeer, Honselersdijk en 
Rijnsburg. Zij maken gebruik van een 
artikel in het Veilingreglement dat zegt 
dat indien de VGB niet instemt met de 
aangekondigde nieuwe tarieven, di-
rect betrokkenen (handelaren) de mo-
gelijkheid hebben dit ter vernietiging 
voor te leggen aan de rechter. De VGB 
(Vereniging van Groothandelaren in 
Bloemkwekerijprodukten) is de belan-
genbehartiger van de groothandels-
bedrijven die namens en met de han-
delaren overleg voert en onderhandelt 
met de veiling. FloraHolland ontving 
afgelopen maandag 22 juli de dag-
vaarding.  Al eerder, eind 2012, dreig-
de een groep handelaren FloraHolland 
met een rechtszaak om de door de 

veiling eenzijdig vastgestelde handels-
tarieven voor 2013 vernietigd te krij-
gen. Hieraan gingen zelfs geen onder-
handelingen met VGB vertegenwoor-
digers vooraf. Op het allerlaatste mo-
ment sprak FloraHolland met de VGB 
af dat de kloktarieven voor 2013 wer-
den teruggedraaid en de overige ta-
riefswijzigingen wel werden doorge-
voerd. Ook werd afgesproken dat een 
gezamenlijke werkgroep van handel 
en veiling binnen bepaalde randvoor-
waarden op zoek zou gaan naar alter-
natieven voor het eerder door Flora-
Holland vastgestelde geharmoniseer-
de pakket kloktarieven.  De door Flo-
raHolland vooraf gestelde randvoor-
waarden boden geen ruimte voor een 
alternatief voorstel dat draagvlak kon 
krijgen bij zowel handel als veiling. 
Daarop besloot de veiling opnieuw de 
kloktarieven voor 2014 eenzijdig, zon-
der consensus met de VGB, vast te 
stellen. Ook nu gaat meer dan 60% 
van de handelaren tot zelfs 250% meer 
betalen. Er is ook een groep handela-
ren die minder tot veel minder gaat 
betalen. De VGB is de brancheorga-
nisatie voor de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel in 
bloemen en planten. Haar leden verte-
genwoordigen 3,5 miljard van de om-
zet in die bedrijfstak. 

Racefiets, sieradencheque, bril, horloge en rosé

Winnaars Tour de France
Meerbode prijzenfestival
Aalsmeer - Aalsmeer - De Tour de 
France 2013 zit er weer op en na een 
drietal weken boordevol mooie wie-
lersport zijn de truien inmiddels ver-
deeld. Voor drie Nederlandse ploegen 
verliep de koers beduidend beter als 
een jaar eerder. Het duo Bau en Lau 
(Bauke Mollema en Laurens ten Dam 
van de Belkin formatie) zorgde er 
voor dat de vaderlandse belangstel-
ling ouderwets groot was en de man-
nen van Vacansoleil kwamen vaak in 
beeld, maar wisten dit niet te verzilve-
ren. Dat gold wel voor Argos-Shimano 
met vier overwinningen voor Marcel 
Kittel. Voor zover er aan de top sprake 
was van enige strijd bleek al vrij snel 
dat slechts één man de lakens uit-
deelde en dat was Chris Froome van 
de SKY formatie. Onzichtbaar was dit 
keer Cadel Evans (BMC), de winnaar 
van twee jaar geleden. Ook Alberto 
Contador van de Saxo Bank formatie 

kon dit jaar geen potten breken. Het 
geel ging dit jaar dan ook volkomen 
terecht naar Chris Froome en dat was 
voor het merendeel van de inzenders 
geen echte verrassing. De groene trui 
van het puntenklassement werd een 
prooi voor Peter Sagan van de Canon-
dale formatie. Als een duveltje uit een 
doosje klopte de Colombiaan Nairo 
Quintana (Movistar) nadrukkelijk aan 
het venster. Hij legde niet alleen be-
slag op de bolletjestrui (Bergklasse-
ment), maar pakte ook nog eens de 
witte trui (Jongerenklassement). In de 
einduitslag werd hij fraai tweede. De 
beste Nederlander werd Bauke Mol-
lema (6). Helaas wist ook dit jaar geen 
enkele Nederlander een etappe te 
winnen en uiteindelijk bereikten 169 
renners de eindstreep in Parijs.

Spannend en sportief
De belangstelling voor de prijs-

vraag was ook dit jaar weer onge-
kend groot. Chris Froome was bij 
het merendeel van de inzenders fa-
voriet, maar ook de naam van Alber-
to Contador was vaak ingevuld en dat 
gold in mindere mate voor Mark Ca-
vendish, Cadel Evans en Peter Sagan. 
Voor de overige truien werden tal van 
uiteenlopende namen genoemd met 
uitzondering van Peter Sagan. Het 
oplossen van de puzzel leverde wei-
nig tot geen problemen op en de op-
lossing luidt: Hopelijk een spannende 
maar vooral sportieve Tour. De redac-
tie heeft ook dit jaar weer het nodi-
ge spitwerk verricht om tot een eerlij-
ke verdeling van de prijzen te komen 
en is daar ook nu weer in geslaagd. 
De hoofdprijs, een prachtige race-
fiets, beschikbaar gesteld door Balk 
Rijwielen Kudelstaart, is gewonnen 
door Ben van den Ham, Mijnsheren-
weg 92 in Kudelstaart. Wietse Stram-

pel, Gluckstraat 10 in Aalsmeer krijgt 
bij Sparnaaij Juweliers een cheque 
ter waarde van 150 euro uitgereikt 
en Dennis Mohlen, Einthovenhof 25 
in Kudelstaart mag bij NicO-Optiek 
in Aalsmeer-Oost een sportzonnebril 
in ontvangst nemen. Elise Buskermo-
len, Begonia-straat 33 mag bij haar 
om de hoek bij Wijnhandel Wittebol 
een doosje rosé (topper van het jaar 
2013) gaan ophalen. Tenslotte mag 
Paul Oldenburger, Waterhoenstraat 
46 in Aalsmeer zich bij Bert de Vries 
aan de Oosteinderweg gaan vervoe-
gen om daar een Sigma sporthorlo-
ge ter waarde van vijftig euro in ont-
vangst te nemen.

Eerst melden bij krant
In deze vakantieperiode worden de 
prijswinnaars verzocht zich via re-
dactieaalsmeer@meerbode.nl of via 
0297-341900 te melden voor het ma-
ken van een afspraak teneinde de 
prijsuitreiking (inclusief het maken 
van een foto) te kunnen laten plaats-
vinden. De redactie bedankt de gul-
le schenkers van de prijzen voor hun 
medewerking en de felicitaties gaan 
uit naar de prijswinnaar en uiteraard 
worden ook de vele deelnemers aan 
dit jaarlijks terugkerend puzzelfestijn 
in het teken van de wielersport be-
dankt.  Door Jan Peterse

Trade Fair Aalsmeer:
Dé sierteelt-ontmoetingsplek
Aalsmeer - De FloraHolland Trade Fair 
in Aalsmeer vindt plaats van woensdag 6 
tot en met vrijdag 8 november. Het is dé 
plaats waar vraag en aanbod van sier-
teeltproducten samenkomen. Meer dan 
650 internationale aanvoerders van bloe-
men en planten presenteren de nieuw-
ste soorten snijbloemen en planten die 
direct of op termijn leverbaar zijn. Ex-
porteurs, groothandelaren en hun klan-
ten uit binnen- en buitenland vinden er 
een compleet overzicht van het aanbod 
bloemen, planten, productconcepten en 
noviteiten. De FloraHolland Trade Fair 
Aalsmeer is dé ontmoetingsplek voor de 
sierteeltsector. Kijken, kopen, ideeën op-
doen en netwerken, daar gaat het om 

bij deze handelsbeurs. Dit jaar wordt de 
beurs ingericht met maar liefst 2000 vier-
kante meter extra ruimte voor toonaan-
gevende internationale veredelaars van 
bloemen en planten. The Village vormt 
het hart van de beurs. Bezoekers vinden 
hier inspiratie en trends in onder meer 
concrete verkoopconcepten en work-
shops. Een bezoek aan de FloraHolland 
Trade Fair Aalsmeer is gratis. De beurs is 
uitsluitend toegankelijk voor vakpubliek. 
Openingstijden zijn woensdag 6 novem-
ber van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag 7 
november van 9.00 tot 17.00 uur en vrij-
dag 8 november van 9.00 tot 14.00 uur. 
Meer informatie: www.floraholland.com/
tradefair.

Nominatie Ziekenhuis Amstelland 
voor Beste Werkgever 2013
Amstelveen – Ziekenhuis Amstelland 
is genomineerd voor de award Beste 
Werkgever 2013! Werken bij Zieken-
huis Amstelland is door de medewer-
kers gewaardeerd met een 8,1. Het 
ziekenhuis maakt met dit cijfer sa-
men met 49 andere organisaties in 
de categorie meer dan 1.000 mede-
werkers kans op de felbegeerde titel 
‘Beste Werkgever van Nederland’. Het 
Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar 
voor de twaalfde keer uitgevoerd om 
een objectief oordeel te kunnen vel-
len over werkgeverschap in Neder-
land. Aan het onderzoek hebben 316 

organisaties deelgenomen uit zowel 
bedrijfsleven als overheid. Daarmee is 
dit het grootste en meest betrouwba-
re onderzoek van Nederland. De orga-
nisaties zijn verdeeld over 2 categorie-
en: een categorie met meer dan 1000 
werknemers (waar Ziekenhuis Am-
stelland onder valt) en een categorie 
met minder dan 1000 werknemers. De 
positie die organisaties op de ranglijst 
krijgen is gebaseerd op de algemene 
tevredenheid van de eigen medewer-
kers. Op dinsdag 8 oktober wordt be-
kend gemaakt wie zich de Beste Werk-
gever van Nederland mag noemen.

Advies aan reizigers: Kom op tijd!
Schiphol start vakantie met 
verrassend entertainment
Schiphol - Amsterdam Airport 
Schiphol zet extra personeel en en-
tertainment in om tijdens de start van 
de zomervakantie reizigers welkom te 
heten, de weg te wijzen en vragen te 
beantwoorden. Reizigers wordt gead-
viseerd de tijd die de luchtvaartmaat-
schappij vermeldt aan te houden en 
op tijd naar Schiphol te komen. Pas-
sagiers kunnen hun inchecktijd ver-
snellen door thuis al via internet in 
te checken. Op Schiphol kunnen rei-
zigers gebruik maken van een van 
de meer dan honderd self-service 
check-in desks en van de self-ser-
vice bagage drop-off punten van de 
luchtvaartmaatschappijen. Entertai-
ners heten in de zomermaanden de 
vakantiegangers welkom op Schip-
hol met muziek, zang en straatthea-
ter. Op het programma staan: ‘De We-
reldreizigers’ met hun act met wereld-
bollen en een sensationeel optreden 
van een jongleur, die maar liefst vijf 
voetballen in de lucht houdt. Muzika-

le optredens worden deze zomer ver-
zorgd door het Trompetterkorps Ko-
ninklijke Marechaussee, het KLM Or-
kest, het Douane Combo en de Dou-
ane Samba groep. Speciaal voor de 
jongste reizigers brengt Nijntje een 
bezoek aan de luchthaven. Ook kun-
nen reizigers hun eerste vakantie-
kaart al vanaf Schiphol naar huis stu-
ren. Ook staat de Douane enkele da-
gen met een informatiestand. Welke 
artikelen/goederen een passagier wel 
of niet mee terug mag nemen van het 
vakantieadres wordt door douaneme-
dewerkers uitgelegd.

Topdagen 
Met de start de schoolvakantie in 
Nederland begint ook op Schiphol 
de vakantieperiode. In juli, augustus 
en september reizen ruim 15 miljoen 
passagiers via Schiphol. Topdruk-
te wordt verwacht op vrijdag 26 juli 
met circa 178.000 passagiers (aanko-
mend, vertrekkend en overstappend).

Kandidaten inschrijven nu mogelijk

Tuinbouw Ondernemersprijs
Aalsmeer - De inschrijving voor 
de Tuinbouw Ondernemersprijs 
2014 is gestart. De organisatie op 
zoek naar topondernemers in de 
tuinbouw die het verdienen in de 
schijnwerpers te worden gezet. De 
Tuinbouw Ondernemersprijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan toponder-
nemers in de tuinbouw. Stichting 
Tuinbouw Ondernemersprijs stimu-
leert ondernemerschap in de sector 
en zet met het toekennen van de 
prestigieuze ondernemersprijs de 
winnaar èn de sector in de schijn-
werpers. Dat is goed voor de on-
dernemers èn voor de sector. Bent 
u, of kent u, die topondernemer die 
op basis van een visie en strate-
gie innoveert en niet altijd de ge-
baande paden volgt om het doel 
te bereiken? Meld dan deze kan-
didaat aan. Voor de Tuinbouw On-
dernemersprijs komen alle bedrij-
ven, groot of klein en afkomstig uit 
alle tuinbouwsectoren in aanmer-
king: sierteelt, groenten, bloem-
bollen, bomen, fruit, paddenstoe-
len. Eric Moor van Sion ontving 

uit handen van Staatssecretaris 
Sharon Dijksma de Tuinbouw On-
dernemersprijs 2013. Eric Moor: 
“Het winnen van de Tuinbouw On-
dernemersprijs was overweldigend, 
we ontvingen wel meer dan 500 fe-
licitaties. De ondernemingsprijs is 
een mooi communicatieplatform. 
De prijs levert extra naamsbekend-
heid op. Als winnaar van de on-
dernemersprijs vervul je namens 
de tuinbouwsector een ambassa-
deursfunctie. Wij zijn vaak locatie 
voor bijeenkomsten en doen rond-
leidingen voor instanties en bedrij-
ven. Voorgedragen worden levert 
goede marketing op. En het geeft 
trots en betrokkenheid bij je me-
dewerkers.” Begin november wor-
den de genomineerden bekend-
gemaakt. De winnaar wordt tijdens 
een feestelijke bijeenkomst voor 
ondernemers op 8 januari 2014 in 
Keukenhof gepresenteerd. Kandi-
daten kunnen tot uiterlijk 27 sep-
tember worden aangemeld; alle in-
formatie is te vinden op de website 
tuinbouwondernemersprijs.nl.

Actie medewerkers bij nieuwe oprit
Verkoelende attentie voor 
weggebruikers van A9! 
Schiphol - Op donderdag 18 juli 
is de nieuwe extra oprit naar de A9 
richting Utrecht bij Schiphol-Oost 
opengesteld voor al het autoverkeer. 
Vanaf nu is de hele noordelijke rou-
te van de nieuwe N201 voor al het 
verkeer volledig in gebruik. Om ge-
bruik te kunnen maken van de nieu-
we, extra oprit naar de A9 richting 
Utrecht, moet het autoverkeer over 
de fly-over bij Schiphol-Oost rijden. 
Alleen verkeer dat over de Fokker-

weg richting de A9 rijdt, kan over de 
fly-over rijden en zo zonder te stop-
pen rechtsaf slaan de nieuwe op-
rit A9 op. De eerste weggebruikers 
van de nieuwe oprit kregen op 18 juli 
een warm onthaal van medewerkers 
van het Projectbureau N201+ van de 
provincie Noord-Holland. Als dank 
voor hun geduld en medewerking tij-
dens de werkzaamheden ontvingen 
de weggebruikers een verkoelende 
attentie van de projectmedewerkers.

Voortgang onderhoud N201 
tussen Amstelhoek/Vinkeveen
Streek - Deze zomerperiode vindt 
groot onderhoud plaats aan de N201 
tussen Amstelhoek (Tienboerenweg) 
en Vinkeveen (Herenweg) in opdracht 
van de provincie Utrecht. Tot en met 2 
september werkt de aannemer 7 da-
gen per week en 24 uur per dag om 
de hinder voor het verkeer zo kort 
mogelijk te laten zijn. Het groot on-
derhoud betreft het vervangen van de 
deklaag, inclusief een gedeelte van de 
onderliggende constructie. Groot on-
derhoud aan de provinciale wegen 
vindt periodiek plaats en is noodzake-
lijk voor de verkeersveiligheid en het 
wegcomfort. De werkzaamheden vin-
den gefaseerd plaats waarbij steeds 
een ander weggedeelte op de schop 
gaat en wordt afgesloten om het werk 
te kunnen uitvoeren. De eerste fase 
begon op 12 juli en eindigde op 22 ju-
li. Fase 2 van het werk vindt plaats van 

22 juli tot 9 augustus 20.00 uur.In deze 
fase werkt de aannemer op het weg-
vak van de N201 tussen de Ingeni-
eur Enschedeweg (N212) en de Veen-
weg. Dit wegvak is in die periode af-
gesloten voor doorgaand verkeer. Een 
kaartje met de locatie van de wegaf-
sluiting en de omleidingsroutes voor 
doorgaand verkeer en bestemmings-
verkeer is te vinden op www.provin-
cie-utrecht.nl/n201

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat 
weersomstandigheden ertoe kun-
nen leiden dat de planning noodge-
dwongen wat naar achteren schuift. 
Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar 
veel regen valt. Asfalteren en marke-
ring aanbrengen is dan niet verstan-
dig omdat het resultaat van slechte 
kwaliteit zal zijn.

Nieuw lid Vereniging van 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Op het pleintje rond de 
molen in de Zijdstraat op nrummer 
26c is sinds kort Lil’s Fashion geves-
tigd. De Vereniging van Aalsmeer-
se Bloemenzegelwinkeliers laat we-
ten dat er vanaf heden ook bij deze 
winkelier bloemenzegels worden uit-
gegeven. Lil’s Fashion is een boetiek 
waar betaalbare kleding wordt ver-
kocht. De collectie wordt iedere dins-
dag vernieuwd, zodat er steeds wis-
selende kleding in de winkel hangt. 
Naast de betaalbare kleding zijn er 
schoenen en accessoires te koop, die 
bijdragen aan het totaalplaatje van de 
mode van het moment. De hartelij-
ke gastvrouwen Liane van Ooijen en 

haar dochter Lorrena staan hun klan-
ten met raad en daad bij om de juiste 
keuze te maken. Loop eens binnen en 
oordeel zelf. Bij een aankoop ontvangt 
u bloemenzegels en een volle spaar-
kaart is (naast de waarde van 2 euro) 
ook dit jaar weer een lot en dingt mee 
naar de hoofdprijzen van dit jaar: Een 
smart-televisie van 1.899 euro, een e-
bike van 1.495 euro en een reischeque 
ter waarde van 999 euro. Doe mee en 
win wellicht één van deze mooie prij-
zen! Bovendien stellen leden van de 
vereniging diverse andere prijzen ter 
beschikking. Dus, vraag om bloemen-
zegels, u heeft er recht op en er zijn 
mooie prijzen mee te winnen!
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Maaltijdje koninkjes op 
veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 27 juli is er om 
15.00 weer een veiling op de histori-
sche veilingklok in de Tuin. Veiling-
meester Hen Bax zal een breed sor-
timent planten, bloemen en groen-
ten aan de man en vrouw proberen 
te brengen. Ook voor de kinderen is 
het leuk om eens een veiling mee te 
maken. Er is een aparte ronde voor 
de jeugd met een leuke prijs. Ook is 
er voor kinderen een gratis speur-
tocht beschikbaar. Deze keer ko-
men er een maaltjes (Kudelstaart-
se) koninkjes voor de klok. Dit vroe-
ge aardappeltje werd vroeger veel 
in deze omgeving geteeld. De bes-
te manier om de vroege aardap-
peltjes te schrappen overigens, is 
door de aardappeltjes in een emmer 
met water te doen en dan  de punt 
van een klomp snel heen en weer 

te halen door de aardappeltjes. Dit 
gaf vroeger  het beste schrapresul-
taat.  Waarschijnlijk is de Historische 
Tuin eind juli al door deze aardap-
peloogst heen. Nu kunnen de eer-
ste, legendarische Piet Vissers ge-
oogst worden. Hopelijk kan een par-
tijtje voor de klok geveild worden. 
Deze snijbonensoort is alom ge-
liefd in Aalsmeer en omstreken. Be-
zienswaardig zijn momenteel ook de 
fruitbomen, waar de oogst nu dui-
delijk aan het groeien is. Natuurlijk 
is het ook weer mogelijk om een be-
zoek aan de Tuin te combineren met 
een rondvaart over de Westeinder-
plassen. De Historische Tuin gaat 
open om 13.30 uur en is bereikbaar 
via het Praamplein, via de brug. Voor 
informatie: htaalsmeer@planet.n l of 
bel 0297-322562.

In oktober naar internationale verkiezing
Daniëlle Bubberman wint Miss 
Intercontinental Nederland
 Aalsmeer - Op maandagavond 15 
juli is, na een zinderende finale, de 
19-jarige Daniëlle Bubberman uit 
Kudelstaart in the VIP Room in Rot-
terdam uitgeroepen tot Miss Inter-
continental Nederland 2013. De 
Miss Intercontinental is een icoon 
voor schoonheid en succes en is 
een rolmodel voor jonge meisjes. 
De organisatie was in handen van 
Renou Zulfiqar, licentiehoudster 
van Miss Intercontinental Neder-
land en Topmodel of the World Net-
herlands. Na een casting begin mei 
werd Daniëlle geselecteerd als één 
van de finalistes. Er volgde een in-
tensief programma met als doel de 
missen voor te bereiden op de gro-
te finale. Zo kregen ze catwalktrai-
ningen, fotoshoots, intensieve per-
sonal training en coaching en ver-
leenden de missen medewerking 
aan een clip van rapper Metz. Da-
niëlle presenteerde zich tijdens de 
finale met veel flair en personali-
ty op de catwalk. Daarnaast wist 
ze feilloos een helder en goed on-
derbouwd antwoord te formuleren 
in het Engels op een in die taal ge-
stelde vraag van de jury. In oktober 
van dit jaar reist Daniëlle af naar het 
Turkse Bodrum om Nederland te 
vertegenwoordigen tijdens de inter-
nationale verkiezing Miss Intercon-

tinental 2013. Aan deze verkiezing, 
die plaatsvindt onder auspiciën van 
de World Beauty Organization, na-
men vorig jaar maar liefst 53 landen 
deel. Voor het zover is wordt Daniël-
le door Renou en haar team inten-
sief voorbereid om zich Internatio-
naal nóg beter te kunnen presente-
ren. Zo gaat ze binnenkort internati-
onale ervaring opdoen in Duitsland.

Foto: Michel Klink Fotografie

Hangjongeren en (geen) overlast 
Aalsmeer - Dat er in Aalsmeer 
zogenoemde hangjongeren zijn, 
kan iedereen zelf zien. Eén van de 
Aalsmeerse wijken waar veel jonge-
ren rondhangen is Aalsmeer-Oost. 
Alleen niet alle Aalsmeerders heb-
ben te maken of komen in contact 
met deze jongeren. Veel van wat 
mensen weten over deze jongeren 
is afkomstig van verschillende me-
dia en deze informatie is veelal ne-
gatief. Denise van Vliet liet mensen 
die wél wat te maken hebben met 
deze jongeren aan het woord. Zij 
probeerde onder meer uit te vinden 
waarom deze jongeren nu eigenlijk 
op straat rondhangen en wat er pre-
cies wordt gedaan als deze jonge-
ren overlast veroorzaken. 
 
Gerrit Mets, wijkagent Aalsmeer-
Oost: “Ik ben eigenlijk best te-
vreden”
“Inmiddels ben ik al zeven jaar wijk-
agent in Aalsmeer-Oost. Als wijk-
agent ken ik veel van deze jonge-
ren. Zij zitten met z’n allen op straat, 
omdat ze met te veel zijn om thuis 
te gaan zitten. Als de jongeren geen 
overlast veroorzaken, weiger ik ze 
weg te sturen. Als zij ergens gewoon 
zitten te praten en lachen dan stuur 
ik ze niet weg. Het is gewoon de 
openbare ruimte, zij mogen daar zit-
ten. Als de jongeren toch te veel ge-
luid maken of hun rommel niet op-
ruimen, kun je ze daar het beste ge-
woon op aanspreken. Mijn ervaring 
is dat als je het vriendelijk vraagt, 
ze gewoon luisteren. Het draait al-
lemaal om de manier waarop je het 
vraagt! Hangjongeren in Aalsmeer-
Oost zijn ook wel eens te ver ge-
gaan. In het verleden zijn speeltoe-
stellen vernield en is de bovenver-
dieping van het gebouw de Mikado 
betreden. Dit is natuurlijk niet goed 
te praten, maar ik denk dat het pro-
bleem ligt bij het feit dat deze jon-
geren geen eigen plek hebben. Er 
zou een plek moeten worden ge-
creëerd waar deze jongeren samen 
kunnen komen. Dit is in het verle-
den wel eens geprobeerd hoor. Bij 
de Bloemhof is wel eens een honk 
neergezet. Deze is stuk gemaakt. 
Natuurlijk is dat verkeerd! Jammer 
is dat het daarna alleen nooit meer 
is geprobeerd. Want hoe het nu gaat 
met Aalsmeer-Oost en hangjonge-
ren? Ik ben eigenlijk best tevreden. 
Het is relatief rustig. Een verbeter-
punt is dat bewoners bij hinder vaak 
naar de politie bellen. Maar het be-
leid is dat als de jongeren hinderlijk 
of overlastgevend zijn, de gemeente 
daar wat aan moet doen. Bij crimi-
neel gedrag komt de politie in actie.” 

Dorien Weerkamp, advi-
seur jeugdveiligheid gemeen-
te Aalsmeer: “De jongeren in 
Aalsmeer-Oost zijn niet echt cri-
mineel” 
“Ik houd mij voor de gemeen-
ten Aalsmeer en Amstelveen bezig 
met jongeren die door anderen als 
een probleem worden ervaren. Ik 
werk samen met jongeren, de po-
litie, jongerenwerkers en opbouw-
werkers. Als er een overlast is, zoe-
ken we contact met de mensen die 
overlast ervaren en de jongeren in 
kwestie. Als een volwassene zegt 
dat er een probleem is, gaan wij er 
niet meteen vanuit dat deze er ook 
is. We trekken niet zomaar conclu-
sies, maar gaan in gesprek met be-
trokkenen. Meldingen worden echt 
serieus genomen. Elke maand wor-
den de meldingen besproken met 
de politie, jongerenwerkers en op-
bouwwerk. De opbouwwerker gaat 
na een melding vaak nog even te-
rug naar de bewoner, de jongeren-
werker naar de jongeren. Ik merk 
dat bewoners in geval van hinder en 
overlast de gemeente steeds beter 
weten te vinden. Waarom jongeren 
op staat zitten? Omdat niet elke jon-
gere de hele avond thuis wil zitten. 
Sommige jongeren zitten liever een 
avond achter de computer, ande-
ren brengen hun tijd liever door op 
straat. Dat jongeren op straat han-
gen is van alle tijden. Wat wel ver-
anderd is de manier van aanspreken 
van jongeren op hun gedrag. Men-
sen die nu rond de zeventig jaar zijn, 
zijn van de generatie ‘je hebt als jon-
gere naar mij te luisteren’. Jongeren 
van nu reageren daar alleen nog 
maar harder op. Momenteel gaat 
het best goed in Aalsmeer-Oost. De 
overlast bij het Rozenpleintie is min-
der geworden, er zit een jongere in 
het wijkbestuur en jongeren gaan 
het Bruggenfestival organiseren. De 
jongeren in Aalsmeer-Oost zijn niet 
echt crimineel.” 

Samuel Reiziger, jongerenwerker 
in onder meer Aalsmeer: “Als je 
alleen maar slechte dingen over 
iets leest, komt het automatisch 
in een kwaad daglicht te staan” 
“Toen Cardanus met jeugdwerk 
in Aalsmeer eindigde, kwam ik in 
beeld wat betreft jongerenwerk. 
Als eerste gingen we aan de slag in 
Aalsmeer-Oost en Kudelstaart, want 
dat had een verleden. Er waren veel 
klachten over overlast, dus voelde 
de gemeente zich verplicht hier iets 
aan te doen. Wat overlast dan pre-
cies is, daar verschillen de menin-
gen erg over. Wat voor de één over-

last is, hoeft dat voor de ander niet 
te zijn. Als een groepje jongeren bij 
elkaar staat wordt dat door sommi-
gen al als overlast gevend en be-
dreigend ervaren. Dat de klachten 
juist uit Aalsmeer-Oost komen ver-
baast mij niet. Wat opvalt is dat juist 
daar weinig voorzieningen zijn. Er is 
geen plek voor jongeren in hun ei-
gen wijk. Dit betekent trouwens niet 
dat overlast altijd gerechtvaardigd 
is, harde overlast moet de kop inge-
drukt worden. Maar het is wel be-
langrijk dat jongeren een plek heb-
ben waar ze kunnen staan zonder 
dat een volwassenen zegt dat ze 
stil moeten zijn. In Oost wonen veel 
kleine kinderen, die hebben straks 
ook een plek nodig. Er moet niet al-
leen naar de overlast gekeken wor-
den, maar ook naar de oorzaak er-
van. Als dit niet gebeurt, verandert 
er niets. Jammer vind ik ook dat alle 
jongeren vaak op één hoop worden 
gegooid. Niet alle jongeren die op 
straat hangen zijn overlast gevend. 
Bovendien hoor je het vaak alleen 
als het mis gaat. Als je alleen maar 
slechte dingen over iets leest, komt 
het automatisch in een kwaad dag-
licht te staan. Ook als er dingen wel 
goed gaan.”  

Rinus van Itterzon, bewoner 
Aalsmeer-Oost: “Dat jongeren op 
straat hangen is van alle tijden”  
“Ik woon al dertig jaar in Aalsmeer-
Oost. Ik woon in de buurt van de 
Mikado, een plek waar jonge-
ren samenkomen. Ik denk dat er 
in Aalsmeer-Oost geen plek is die 
bestemd is voor jongeren. Jonge-
ren zoeken daarom zelf buiten een 
plek. Dat jongeren op straat hangen 
is van alle tijden. Zelf hing ik vroe-
ger ook op straat, bijvoorbeeld voor 
de patatzaak in de Opheliaan. Wat 
betreft de jongeren van tegenwoor-
dig in Aalsmeer-Oost is het vrij rus-
tig. Een aantal jaren geleden waren 
er echt probleemjongeren. Er wer-
den destijds dingen vernield. Dat is 
nu verleden tijd. Nu zitten de jon-
geren gewoon met elkaar te pra-
ten. Meestal zijn het al gauw een 
stuk of tien jongeren. Mijn ervaring 
is dat als je denkt dat je last hebt 
van hangjongeren, dat het dan heel 
slim is om er gewoon heen te lopen. 
Spreek de jongeren gewoon aan, ga 
met ze in gesprek. Verhef alleen niet 
gelijk je stem, praat op gelijk niveau. 
Je zult zien dat het werkt. Die jonge-
ren willen helemaal niet tot last zijn, 
ze zoeken gewoon een plek om te 
vertoeven. Als ik met tien volwas-
senen in mijn achtertuin ga zitten, 
maak ik net zoveel geluid wat even-

eens als overlast ervaren zou kun-
nen worden. Of ik weet waar ik mij 
zou moeten melden als ik echt over-
last ervaar? Ik denk bij de wijkagent. 
Niet? Moet hinder en overlast ge-
meld worden bij de gemeente en 
crimineel gedrag bij de politie? Toch 
denk ik dan dat mensen die over-
last ervaren dit zelf al snel zien als 
crimineel gedrag. En dat terwijl de-
ze jongeren helemaal niet crimineel 
zijn. Absoluut niet.“

Ben Beka, jongere uit Aalsmeer-
Oost: “Soms lopen mensen echt 
met een boog om je heen” 
“Ik heb zeker jaren buiten op straat 
gezeten. Ik heb bijvoorbeeld bij de 
Mikado gestaan, maar eigenlijk 
overal waar het een beetje droog 
was en waar je kon staan stonden 
we. Nu train ik elke dag voor mijn 
sport, dus heb ik wat minder tijd 
om buiten op straat rond te han-
gen. Waarom jongeren buiten er-
gens gaan hangen is eigenlijk heel 
erg simpel. Je bent met een groep-
je van ongeveer vijftien man en dat 
zijn te veel mensen om elke avond 
mee bij iemand thuis te gaan zit-
ten. Een hele praktische reden dus 
eigenlijk. Wat ik merk is dat men-
sen het al snel eng vinden om langs 
een groepje jongeren te moeten. Ik 
denk dat dit komt omdat we met re-
delijk veel zijn en vanwege de kle-
dingstijl van sommigen. Soms lo-
pen mensen echt met een boog om 
je heen. Als groep proberen we wel 
gewoon beleefd gedag te zeggen, 
maar vaak zeggen mensen niets te-
rug. Dit is denk ik angst, maar ook 
onwetendheid. Ik denk dat men-
sen door slecht nieuws over hang-
jongeren denken dat alle hangjon-
geren slecht zijn. Maar wij zijn niet 
agressief en stelen ook niet. Wij zijn 
niet crimineel. Juist de jongeren die 
buiten rondhangen zijn denk ik niet 
crimineel. Wij zitten alleen op straat 
en praten wat. Ik weet dat het in het 
verleden wel eens mis is gegaan, 
maar helaas is er in elke groep wel 
iemand die een fout maakt. Natuur-
lijk is dat op geen enkele manier 
goed te praten, maar een fout van 
één iemand hoeft niet te betekenen 
dat de hele groep slecht is. Nog-
maals slecht gedrag is niet goed te 
praten, maar ik denk dat een plek 
voor jongeren in de wijk zomaar dé 
oplossing kan zijn. Een plek waar je 
bij wijze van spreken kan schreeu-
wen zonder dat jij iemand lastig valt 
en iemand jou lastig valt, die plek 
zou een uitlaatklep kunnen zijn.” 

Door: Denise van Vliet 

100 Meter verder op Spoorlijnpad 
Voetbaldoelen verplaatst
Aalsmeer - Voetballertjes uit de 
wijk Stommeer, die op zoek zijn 
naar een speelveld waar ze onge-
stoord kunnen voetballen, kunnen 
sinds vorige week ook terecht op 
het grasveld bij het Spoorlijnpad in 
de buurt van de Stommeerkade. De 
gemeente heeft hier speciale doel-
tjes geplaatst zodat er fijn gevoet-
bald kan worden. Het veldje aan 

de Wissel, waar voorheen de voet-
balkooi stond, is daar minder ge-
schikt voor. De omwonenden had-
den overlast van de voetballers en 
ze maakten zich zorgen over de vei-
ligheid van de kleine kinderen die 
in de buurt wonen. Van de doeltjes 
bij het Spoorlijnpad kan ongestoord, 
zonder overlast te geven, gebruik 
gemaakt worden.

Herstel Ontmoetingskerk 
financieel rendabel!
Rijsenhout - De Ontmoetingskerk in 
Rijsenhout wordt hersteld. De schade 
als gevolg van de grote brand op 15 
mei is groot, maar herstel is financi-
eel rendabel. De kerkgemeenschap is 
begonnen om na te denken over mo-
gelijke veranderingen aan het kerk-
gebouw. Daarna zal een architect die 
plannen uitwerken, waarna een aan-
nemer wordt gekozen die de werk-
zaamheden zal uitvoeren.  Begin ju-
li is bekend geworden dat het finan-
cieel rendabel is om de Ontmoetings-
kerk in Rijsenhout te herstellen. De 
herstelkosten als gevolg van de gro-
te brand op 15 mei zijn fors, maar 
nieuwbouw is ongeveer twee keer zo 
duur. Bij het herstel moeten de kerk-
zaal, de achterzaal, de ontvangsthal, 
de keuken en het dak opnieuw wor-
den opgebouwd.  Binnenkort wordt 
het kerkgebouw klaargemaakt voor 
het herstel. De verwrongen stalen 
constructie, die boven het lage dak 
uitsteekt, wordt bijvoorbeeld verwij-
derd. Hierdoor is de schade van de 
brand vanaf de straat bijna niet meer 
te zien.

Plannen maken
De kosten van het herstel worden 
vergoed door de verzekeringsmaat-
schappij. Maar de kerkgemeenschap 

ziet het herstel ook als kans om – voor 
eigen kosten – verbeteringen aan te 
brengen aan het gebouw. Over de 
vraag welke verbeteringen nodig zijn, 
is op woensdag 10 juli een eerste ge-
meenteavond gehouden. Ondanks de 
vakantieperiode was de opkomst heel 
groot. De gemeenteleden zijn bij-
gepraat over de stand van zaken en 
daarna is in groepjes gesproken over 
de wensen ten aanzien van de her-
stelde Ontmoetingskerk. De komen-
de periode wordt aan de huurders 
gevraagd naar hun eventuele wensen.

Verdere proces 
Zodra duidelijk is wat de wensen ten 
aanzien van de vernieuwde Ontmoe-
tingskerk zijn, wordt aan enkele archi-
tecten gevraagd een voorstel te doen 
voor het ontwerp van het herstel-
de kerkgebouw. De architect wiens 
plan het best aansluit bij de wensen 
van de kerkgemeenschap, werkt ver-
volgens de plannen verder uit, waar-
na via een aanbesteding een aanne-
mer wordt gekozen die de werkzaam-
heden uitvoert. 

Dorpsgenoten die vragen hebben 
over het herstel van de Ontmoetings-
kerk kunnen een email sturen naar 
contact@pknrijsenhout.nl.

Vakantie begint voor kinderen 
van Europa Kinderhulp! 
Aalsmeer - Europa Kinderhulp 
heeft vakantiegezinnen gevonden 
die een vakantiekind willen opne-
men in hun gezin. Een vakantie om 
nooit te vergeten. Drie weken loge-
ren, buiten spelen, samen eten, fiet-
sen, voorlezen, spelletjes doen, een 
boswandeling, maar bovenal ge-
woon meedraaien in het gezin. Het 
gaat om kinderen die opgroeien in 
zorgelijke situaties en die nauwe-
lijks weten hoe het er in een ge-
woon gezin aan toe gaat. De kinde-
ren mogen ervaren dat er ruimte is 

Teken mee aan langste gracht!
Leuke kinderactiviteiten 
in de zomervakantie
Streek - In de zomervakantie staan 
er weer diverse leuke familieactivi-
teiten op het programma. Vanaf 10 
juli tot en met 14 augustus kan el-
ke woensdag in het Pakhuis van de 
Wereld ontdekt worden hoe han-
del de stad Amsterdam groot en rijk 
maakte. 
Op 4 en 11 augustus kan een kijk-
je genomen worden in het leven van 
Jurriaan Pool met de instaprondlei-
ding Gouden Eeuw, de eeuw van 

Jurriaan Pool. Of kom op 28 ju-
li luisteren naar een verhaal over 
400 jaar Amsterdamse grachten en 
teken mee aan een stukje van de 
gracht bij Teken mee aan de langste 
gracht! Deze tekening wordt in de-
cember tentoongesteld waarbij ie-
der zijn of haar eigen stukje kunst 
kunt bewonderen in het Amsterdam 
Museum. Adres is Kalverstraat 92. 
Voor meer informatie: hart.amster-
dammuseum.nl.

om te spelen en even kind te zijn. 
Dat er aandacht voor ze is en waar 
tijd voor ze wordt vrijgemaakt. Het 
lijkt zo gewoon, maar voor deze kin-
deren is dit heel bijzonder. Er komen 
kinderen uit Hannover, Berlijn, We-
nen, Parijs en Noord-Frankrijk en uit 
Nederland zelf. Na drie weken gaan 
ze naar huis met een rugzak vol er-
varingen. Het spreekt voor zich dat 
dit heel waardevol is in hun jonge 
leventje.  Voor informatie of aanmel-
den als vakantiegezin of vakantie-
ouder:  www.europakinderhulp.nl.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  25 juli 2013

Aalsmeer - In de fi le staan voor een dagje strand in Zand-
voort of Noordwijk? Dat hoeven Aalsmeerders niet, de ge-
meente is rijkelijk voorzien van water en heeft zelfs twee 
zwembaden. De Westeinderplassen zorgt bij warmte alweer 
weer voor een ‘cool’ dagje uit. Het grasland en het strand 
bij surfeiland Vrouwentroost was afgelopen dagen, en met 
name op zondag, heel goed bezet. Handdoek aan hand-
doek lagen de bezoekers te zonnen en voor wie de warmte 
even teveel werd, lonkte de Poel voor een verkoelende duik. 
Op het strand speelden de kinderen heerlijk met elkaar met 
zand en water! Ook langs het water, onder andere bij de vis-
steiger aan de Stommeerweg, werd genoten van het prach-
tige weer en in Kudelstaart is de loswal tijdens de hitte de 
‘place to be’. Maar, wie een boot heeft, gaat natuurlijk va-
ren en afgelopen zondag was het op de Westeinderplassen 

behoorlijk druk. Op de Grote Poel zochten vrienden elkaar 
op, knoopten de boten aan elkaar en genoten van de zon, 
het water en de gezelligheid. Ook op de Kleine Poel werd 
op de brede stukken de ankers uitgegooid voor een ver-
frissende duik en kletsen met elkaar. Voor een vaartocht-
je zijn de mogelijkheden verder divers. De Westeinderplas-
sen is het grootste binnenmeer van Nederland, dus ruim-
te genoeg om op ontdekking te gaan of via de Ringvaart 
naar Amsterdam of De Kaag te varen. Maar, door het ‘bin-
nenste’ varen van de Poel is ook een belevenis en dat zal 
menig bootbezitter beamen. De diverse doorvaarten gaan 
langs allerlei eilanden van particulieren en de meesten zien 
er perfect ingericht uit met op dit moment veel bloeiende 
hortensia’s. Uiteraard zijn er ook eilanden, die nodig toe zijn 
aan een grondige snoei- en opknapbeurt. En voor wie over-

weegt een eiland te gaan huren, er zijn er diverse te huur. 
De boot aanmeren bij een openbare aanlegplaats is natuur-
lijk ook mogelijk. Hier mag maximal 48 uur doorgebracht 
worden. Van dit gemeente initiatief wordt overigens heel 
frequent gebruik gemaakt! Ook al heel duidelijk zichtbaar, 
is het natuurproject van stichting De Lente met keurige be-
schoeiingen en weelderige bossages, waar vele diersoor-
ten zich vast graag nestelen. Bijzonder zijn toch ook wel de 
seringenakkers van kwekers, gebroederlijk tussen recrea-
tielandjes. Er wordt ook gewerkt op de plas! Overigens niet 
alleen door kwekers, in het weekend vaart de ijsboot rond. 
Heerlijk toch om op het water eenijsje te kunnen kopen?!  
Een rondje Westeinderplassen met foto’s. Op ontdekking op 
de ‘coole’ Poel, zoals de Westeinder liefkozend door haar in-
woners wordt genoemd.

Lekk
er 'cool' de Westeinderplassen op!
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Aalsmeer - De familie Metzler geniet 
dagelijks van en in hun tuin in de Lis-
doddestraat in Kudelstaart. “Een heer-
lijke grote tuin op het Zuid -Westen met 

altijd wel ergens een plek in de zon of in 
de schaduw”, aldus de Kudelstaarters. 
En tuin overigens met voor elk wat wils 
met voor de kinderen een trampoline 

en wie ligt het vaakst in de hangmat?
Heerlijk om te ravotten, te barbecuen 
en misschien zelfs wel groot genoeg om 
een potje te voetballen!

Aalsmeer - Coos en Aaltje stuurden 
enkele foto’s van hun tuin achter hun 
woning aan de Oosteinderweg 107. 
“We kunnen hier van vroeg, tot laat 

in het jaar zitten. Ook wanneer we bij 
het aanrecht staan, hebben we dit uit-
zicht.” En dit uitzicht is een lust voor het 
oog, echt waar: Met sierlijke buxusbo-

men, vrolijke bloeiende perkjes, terras-
bloeiers op kleur geschikt, een heerlijk 
zithoekje en de schutting is opgefl eurd 
met een bloemenschilderij!

Aalsmeer - “Door de koude winter zijn 
de Hortensia’s in onze tuin nog niet al-
lemaal in bloei, maar dat gaat slechts 

nog maar 1 week duren. En dan zijn ze 
in volle glorie te bewonderen”, mailt 
Eddie Mantel over zijn tuin voor de ark 

aan de Oude Spoordijk 23. plantjes wa-
ter hebben gehad en het pad aange-
veegd is...

Aalsmeer - “Dit is onze gezamenlij-
ke tuin aan de voorkant van ons huis 
inde Primulastraat 93 en 91. Wij kie-
zen altijd één kleur, omdat het over 
twee woonhuizen gaat en dan lijkt 
het groter.  Elke dag zijn wij twee uur 
in de tuin bezig om het zo mooi te krij-

gen, een leuke en gezellige samenwer-
king met elkaar. En we praten heel wat 
met de mensen in de straat die voor-
bij komen, Thea en Jopie van het blau-
we hekje met de geraniums worden we 
genoemd. Achter hebben wij een groot 
grasveld. Direct achter het huis hebben 

we allebei ook een eigen privé plekje. 
Maar het terras achter het gras is weer 
gezamenlijk. Hier drinken we vaak ge-
zamenlijk een gezellig drankje. Zo zie je 
maar weer, een goede buur is heel veel 
waard”, aldus Jopie van der Linden en 
Thea Bucher uit de Primulastraat.

• Uit in • Uit in • Uit i
n 
• 

Ui
t 

in
 • Uit 

AalsmeerUit inAalsmeer 
Ontdek de HOllandse mOerasbOssen is aalsmeer

in een Originele HOuten praam

Zeven dagen per week MOgeLIJkHeId TOT varen, 
OOk BIJ regenaCHTIg weer

Vertrekpunt dagelijks van Hotel Chariot/Restaurant Centennial
om 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 en 17.30 uur. 
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Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Zaterdag 27 juli vanaf 21.00 uur

TROPICAL NIGHT 
met de swingende band RIVERO

Er mag gedanst worden!

Proef de sfeer van Aalsmeer

www.deoudeveiling.nl

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

Uit in Aalsmeer

Zomerse klanken, tropische sfeer

tropical night in Centrum
Aalsmeer - Liefhebbers van 
zomerse muziek kunnen aan-
staande zaterdag 27 juli hun 
hart ophalen tijdens de Tropical 
Night. Van 21.00 tot 01.00 uur 
wordt in Aalsmeer Centrum een 
tropisch feestje georganiseerd 
met zomerse muziek op drie 
verschillende locaties. Bij De 
Oude Veiling in de Marktstraat 
speelt de swingende band  
Rivero met Leading lady zan-
geres Graziella Hunsel Rivero, 
samen met haar fantastische 
band bestaande uit Alex Dou-
ma op zang, Ruud Baron op 
bas, Ian Boelens op gitaar, Olaf 
Keus op drums en David Aquiar 
op saxofoon. Bij café bar Joppe 
in de Weteringstraat en dans-
café de Praam in de Zijdstraat 
staan verschillende dj’s die de 
meest zomerse platen uit hun 
koffer halen. Café de Praam 
trakteert zowel binnen als bui-
ten op vroli jke dansmuziek  
samen met de dj’s Tjonie, Jef-
frey Sun, Dirtygerman en Nis-
ta. De line-up bij café Joppe 
bestaat uit Francklin McKoy, 
Priscilla Rodrigues, Menno v/d 
Veen, Bel-C, Chillz en Sharity 
Jayde. Voor een gezellig feest-
je kom je dus zaterdag 27 juli  
naar de Tropical Night in het 
Centrum! 

Alcohol meenemen verboden!
De Tropical Night wordt geor-
ganiseerd door danscafé De 
Praam, café bar Joppe en De 
Oude Veiling in samenwerking 
met Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer. 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 bin-
nen nog een paar uurtjes door 
met afterparties in zowel de 
Praam als in Joppe. 
De organisatie raadt aan om 
zoveel mogelijk te voet of op 
de fiets te komen, dit in ver-
band met de beperkte be-
schikbare parkeergelegen-
heid en alcoholcontroles. Het 
is niet toegestaan zelf alcoho-
lische dranken mee het dorp 
in te nemen. De politie zal 
hier tegen optreden. Kijk voor 
meer informatie op de website:  
www.aalsmeercentrum.nl.

Tijdens bandjesavond wist NJ Nis-
ta er een groots dance-feest van 
te maken bij danscafé de Praam. 
Aanstaande zaterdag staat hij op-
nieuw garant voor een gezellig zo-
mers feest met tropische klanken.
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Cobie wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma, 
er is ook gelegenheid voor rummi-
cub en hartenjagen. Op  donderdag 
18 juli  is het klaverjassen gewon-
nen door Cobie Bouwmeester met 
5572 punten, gevolgd door Marry 
Akse met 5263 punten en op drie 
Gemma van As met 5213 punten. Bij 
het jokeren behaalde Henny de Wit 
de eerste plaats met 5 punten, op 
twee Bets Teunen met 271 punten. 
Belangstelling voor deze gezellige 
middag? Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Vakantie bij de 
OVAK-soos
Aalsmeer - De eerst volgende soos-
middag van de OVAK is op woensdag 
14 augustus vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Er wordt nu twee weken een break 
gehouden. Het klaverjassen op 17 ju-
li is gewonnen door Tom Verlaan met 
5211 punten, op twee Griet Maarsen 
met 5131 punten, op drie Rinus Bus-
kermolen met 5081 punten en op vier 
Dirk Tromp met 4876 punten.

De vier kampioenen van het aangepast sporten bij Oceanus: Naresh Murli, Lo-
renzo Kliffen., Bram Grootjans en Mike Engel.

Goud voor Mike, Bram en Lorenzo
Afdeling aangepast sporten
Oceanus kampioen!
Aalsmeer - De afdeling aange-
past sporten van Zwemvereniging 
Oceanus is voor de derde keer ver-
enigingskampioen geworden! De 
laatste competitiewedstrijd van 
de landelijke competie Gehandi-
capten Zwemmen werd gezwom-

men in Heerenveen. Vier zwem-
mers van Oceanus waren naar Hee-
renveen gekomen om hun titels te 
verdedigen. De zwemmers zijn, aan 
de hand van hun handicap, inge-
deeld in verschillende classificaties. 
Mike Engel en Naresh Murli ko-

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren en Comb. 
van Ackooy winnaars
Aalsmeer - Zaterdag stonde twee 
vluchten op het programma, de 
voorlaatste Dagfond vlucht vanuit 
het Franse Bourges met een gemid-
delde afstand van 598 kilometer en 
een Jonge duivenvlucht vanuit het 
Belgische Nivelles/Nijvel met een 
gemiddelde afstand van 189 kilo-
meter. De duiven in Bourges werden 
zaterdagmorgen om 07.30 uur gelost 
en om 16.46.23 uur was het de 403 
van Comb. van Ackooy uit Hoofd-
dorp die als winnaar over de finish 
ging met een gemiddelde snelheid 
van 1083,084. Comb. van Leeuwen 
& van Grieken uit Aalsmeer werd 
tweede en Wim Wijfje uit De Kwakel 
derde. Om 14.15 uur kregen de jon-
ge duiven in Nivelles/Nijvel de vrij-
heid en dit late tijdstip kwam door 
de bewolking die Nederland en Bel-

gië bedekte. Het was 350 van John 
van Duren uit Amstelveen die met 
een snelheid van 1159,273 de over-
winning opeiste. Wim Wijfje uit De 
Kwakel werd tweede en Danny van 
Leeuwen uit Rijsenhout werd keu-
rig derde. Verschillende liefhebbers 
presteerden het om zowel in het 
Rayon als bij de afdeling in de top 
van de uitslagen te komen. 
Bourges 64 duiven en 10 deelne-
mers:  1. Comb. Van Ackooy Hoofd-
dorp, 2. Comb. v. Leeuwen & v. Grie-
ken Aalsmeer, 3. W. Wijfje De Kwa-
kel, 4. J. van Dijk Aalsmeer, 5. J. 
Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 6. P. 
v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 7. J. 
Vijfhuizen De Kwakel, 8. J. van Du-
ren Amstelveen, 9. C. van Vliet Ku-
delstaart. Nivelles/Nijvel 441 duiven 
en 16 deelnemers: 1. J. van Duren 

Wielerspektakel Tour De Kwakel
Voorspellers tasten in duister
De Kwakel - De laatste rit op de 
Champs Elysées werd op erve Vlas-
man met nachtkijkers bekeken. Voor 
het eerst in de 58 jarige tourhistorie 
ging het Tourhome op zondagavond 
open, omdat het zo spannend was. 
Vele kandidaten voor de fel begeer-
de gele trui bleven over, omdat lei-
der Nick Verlaan steekjes liet vallen. 
Voor het afsluitende weekend prijkt 
Nick Verlaan bovenaan, maar witte 
truidrager Joris Voorn komt vervaar-
lijk opzetten. In Joris kielzog hoopt 
Wim Verlaan wat afstopwerk voor 
zijn zoon te doen. Mario van Schie 
heeft ook nog een flink eindschot, 
verleden jaar  leverde dat Mario de 
tweede plaats op en nu klom hij 
naar de vierde plaats. Jim Voorn, 
twee jaar geleden winnaar, staat 

ook op overbrugbare afstand. Vol-
op spanning dus in de bovenste re-
gionen. Ook onderin is de rode lan-
taarn niet vergeven, Gerard Meekel 
is de huidige drager. Kees van der 
Meer is de onderste regionen in-
middels ontstegen, extra knap om-
dat Kees maar negen renners invult. 
De renners van de ploeg Herrera 
kunnen zich inmiddels al wel opma-
ken voor de prijsuitreiking op 26 ju-
li. Martijn van de Belt, Theo Bartels, 
Wim Verlaan, Arnoud van der Knaap 
en Danny Plasmeijer rijden met een 
rondje voorsprong Parijs binnen. Bij 
de dames zal Ria Verhoef een punt-
je voorsprong op Willy Turk moeten 
verdedigen. Van het Kudelstaartse 
legioen is debutant Fred Klijn de ge-
lukkigste, hij mag de rode ‘mazzel’ 

Amstelveen, 2. W. Wijfje De Kwakel, 
3. Danny van Leeuwen Rijsenhout, 
4. Comb. van Ackooy Hoofddorp, 5. 
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken, 6. 
E. Wiersma Amstelveen, 7. Gerard 
& Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 8. 
J. van Dijk Aalsmeer, 9. A. van Bel-
zen Kudelstaart, 10. J. Kluinhaar & 
Dochter Aalsmeer, 11. D. Baars Ku-
delstaart, 12. Tim Rewijk De Kwa-
kel, 13. P. v.d. Meijden Aalsmeerder-
brug, 14. H. Spaargaren Aalsmeer, 
15. P. Spook Amstelveen en 16. A. 
v.d. Wie Aalsmeer.

Extra activiteiten voor jeugd
Drukte in de Waterlelie 
Aalsmeer - Met dit zonnige zomer-
weer weten de bezoekers van hein-
de en verre het buitenbad van De 
Waterlelie goed te vinden. De eerste 
twee weken is het buitenbad bijna 
dagelijks open geweest en elke dag 
kwamen gemiddeld 700 personen 
verkoeling zoeken in en om het wa-
ter. Omdat het weer nu langere tijd 
mooi is (en blijft) wordt er regelma-
tig een leuke extra activiteit georga-
niseerd. Zo staat er sinds maandag 
15 juli een groot springkussen op 
het veld. Woensdag 17 juli is er een 

straattekenwedstrijd geweest en op 
donderdag 18 juli konden de kinde-
ren zich vermaken met een speur-
tocht door het buitenbad. De horeca 
heeft op doordeweekse dagen hap-
py hour tussen 17.30 en 19.00 uur. 
Zolang het weer zo mooi blijft zal er 
elke dag weer iets nieuws te bele-
ven zijn in het buitenzwembad. Hou 
daarom dagelijks de website in de 
gaten. Ook de actuele openingstij-
den van de binnen- en buitenbaden 
zijn daarop vinden. Adres is: www.
esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.

Rondleider architect Joop Kok
Zaterdag dorpswandeling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
27 juli wordt in het Centrum weer 
een dorpswandeling gehouden. On-
der leiding van een gids wandelen 
de deelnemers langs diverse mo-
numentale gebouwen en histori-
sche plaatsen in de oude dorps-
kern. Onderweg worden interessan-
te wetenswaardigheden en bijzon-
dere anekdotes verteld. De Dorps-
wandeling start om 11.00 uur bij het 
VVV-agentschap in het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12 en eindigt onge-
veer vijf kwartier later op het Mo-
lenplein. Deelname kost 3,50 eu-

ro en dit bedrag is inclusief de toe-
gang voor korenmolen De Leeuw. 
Rondleider op 27 juli is architect en 
Aalsmeer-kenner Joop Kok. Hij zal 
tijdens de tocht onder andere nieuw 
licht werpen op de ontstaansge-
schiedenis van Aalsmeer. Ook wordt 
een kijkje genomen in het door J.F. 
Staal ontworpen kerkgebouw van 
de Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat. Meer informatie op www.
vvvaalsmeer.nl of bij het VVV-agent-
schap. Reserveren wordt aangera-
den. Per wandeling kunnen maxi-
maal 15 personen deelnemen.

trui dragen. Zondagavond is  pas in 
het duister alles duidelijk geworden, 
daarna verdiende rust voor de tour-
voorspellers die drie weken lang 
moesten afzien in het warme Tour-
home. Gele trui: 1. Nick Verlaan met 
115 punten, 2. Joris Voorn met 112 
punten en 3. Wim Verlaan met 111 
punten. Rode trui: 1. Fred Klijn met 
28 punten, 2. Martijn van de Beld 
met 28 punten en 3. Vincent Bartels 
met eveneens 28 punten.

Polderloop: uniek evenement
De Kwakel - De polderloop in de 
Kwakel op donderdag 1 augus-
tus is een uniek loopevenement in 
de regio. Uniek omdat er geen zo-
meravondloop in de regio is die zo-
veel lopers en belangstellenden 
trekt. Uniek door de samenwer-
king tussen AKU en het feestcomi-
tie die er in elf jaar voor heeft ge-
zorgd dat er gemiddeld 1000 lopers 
aan een van de drie afstanden mee-
doet en waardoor de organisatie als 
een huis staat. Uniek door de ge-
zelligheid, omdat de polderloop on-
derdeel uitmaakt van het polder-
feest waardoor de uitstraling en de 
sfeer geweldig zijn en de loop zich 
altijd in veel publieke belangstel-
ling mag verheugen. Uniek door de 

al jarenlang bestaande band tussen 
het bedrijven en middenstand in de 
Kwakel. Elk jaar zijn een grote groep 
sponsors enthousiast om hun naam 
aan de loop te verbinden. De edi-
tie van 2013 betekent een jubileum, 
aangezien de loop voor de 25e keer 
wordt georganiseerd. 
Dat is met name een compliment 
voor het feestcomité dat destijds 
het initiatief heeft genomen om de 
loop als onderdeel van het polder-
feest te organiseren. AKU levert 
een grote bijdrage in de voorbe-
reidingen en de organisatie van de 
loop, maar het feestcomité levert tij-
dens de loop elk jaar veel vrijwilli-
gers die helpen bij de inschrijving 
en als verkeersregelaar actief zijn. 

Beide partijen zijn zeker van plan 
om deze samenwerking de komen-
de jaren voort te zetten. De weers-
voorspellingen voor de lange ter-
mijn zijn veelbelovend en dat zal 
er voor zorgen dat weer veel men-
sen uit de regio en daarbuiten naar 
De Kwakel zullen afreizen om een 
sportieve prestatie neer te zetten. 
Alle deelnemers aan de 4 en 10 ki-
lometer zullen naast het traditionele 
plantje een mooie herinnering aan 
deze 25e jubileumeditie na afloop 
van de loop ontvangen.

Kidsrun over 1 kilometer
Ondanks de vakantieperiode is er 
altijd een grote groep kinderen die 
aan de 1 kilometer meedoen. Alle 
kinderen krijgen een mooie medail-
le en een traktatie en er zijn prijzen 
voor 4 categorieën: meisjes en jon-
gens tot en met 9 jaar en meisjes en 
jongens van 10 tot en met 12 jaar. 
De starttijden zijn: 1 kilometer:19.00 
uur, 4 kilometer: 19.15 uur en 10 ki-
lometer: 20.00 uur. Inschrijven kan 
vanaf 18.30 uur in de feesttent. De 
prijsuitreiking van de 1 en 4 kilome-
ter is vrijwel direct na afloop van de 
gelopen afstand. De prijsuitreiking 
van de 10 kilometer zal rond 21.15 
uur plaatsvinden. Er is kleedgele-
genheid in de feesttent en douche-
gelegenheid is aanwezig. 

In Anna Paulowna en Amsterdam

Tijdsverbeteringen voor 
open water zwemmers!
Aalsmeer - Zaterdag 20 juli stond 
de jubileumeditie open water zwem-
men gepland in Anna Paulowna. He-
laas leverde deze 25e editie bedroe-
vend weinig deelnemers op terwijl 
de weer omstandigheden zeer goed 
te noemen waren. Er stonden min-
der golven dan andere jaren op de 
baan. Tot een uur of drie in de mid-
dag was het bewolkt en daarna brak 
de zon door. Margreet en Annette 
kwamen in actie op de 1 kilometer 
vrije slag waar Annette derde werd 
en Margreet onder de magische 16 
minuten grens dook en vijfe werd in 
de tijd van 15.59,55. Ook de 3 kilo-
meter vrije slag leverde goede tij-
den op. Annette zwom een 47.30,57 
en Margreet 51.46,70 ze werden res-
pectievelijk zevende en elfde hier-
mee. Zondag 21 juli werd de derde 
editie van de Gaasperplas wedstrijd 
van zwemvereniging het Y georga-
niseerd. Met een strak blauwe lucht 
en een watertemperatuur van net 
geen 24 graden ging de wedstrijd 
om tien uur in de ochtend van start. 
Amber begon namens de Oceanus  
ploeg op de 500 meter schoolslag. 
De finish werd super spannend. Ze 
wist een gaatje te vinden waardoor  
ze als zesde wist te finishen in we-
derom een goede tijd van 9.12,19. 

Ondertussen waren de heren 2 kilo-
meter tijdrace ook begonnen. Bij de 
tijdrace start elke zwemmer om de 
30 seconde en dan kan het opjagen  
van je medezwemmers beginnen. 
Arjan volbracht zijn race in 27.57,43 
en werd dertiende in het ster-
ke deelnemers veld. Rond het mid-
daguur begon Nina aan de 250 me-
ter vrije slag, meteen vanaf de start 
werden de posities verdeeld. De 
nummer één was echt een maatje te 
groot, maar met een keurige tweede 
plaats en één tijdsverbetering was 
Nina enorm tevreden. Ondertussen 
waren de jarige Laura, Margreet en 
Annette gearriveerd om deel te ne-
men aan de 1500 meter vrije slag. 
Laura had enorm veel last van het 
warme water en moest haar ma-
tje Annette voor laten gaan. Annette 
werd tweede in de tijd van 21.44,21 
en Laura derde in 22.10,30. Margreet 
wist een persoonlijk record te zwem-
men in de tijd van 23.57,46 en werd 
hiermee vijfde. De laatste Oceanus  
afstand was de 3 kilometer vrije slag 
voor Arjan. Het werd een gevecht 
tegen de warmte. Arjan eindigde als 
achttiende met een tijd van 42.39,84. 
Volgende week gaat Margreet deel 
nemen aan de 10 kilometer vrijeslag 
in Enkhuizen.

men beide uit in klasse S8. Het was 
een spannende strijd en uiteinde-
lijk stonden ze allebei op het podi-
um. Naresh kreeg een zilveren me-
daille en het goud was voor Mike. 
Bram Grootjans komt uit in de klas-
se S6. Tijdens deze wedstrijd zwom 
hij op de 100 rugcrawl maar liefst 
zes seconden sneller dan zijn ou-
de persoonlijke record. Dat was ge-
noeg voor de eerste plaats. Loren-
zo Kliffen werd vorig jaar nog twee-
de in de competitie. Dit jaar heeft hij 
hard getraind en de beloning was 
dan ook een gouden medaille in de 
klasse S14.
Maar de jongens hebben niet alleen 
voor zichzelf gezwommen. Met al-
le punten opgeteld wordt er geke-
ken naar de beste vereniging. Na de 
persoonlijke prijsuitreiking mochten 
de zwemmers van Oceanus de ver-
enigingsbeker in ontvangst nemen. 
De sporters worden gesponsord 
door Stichting Meer Armslag. 

Meer weten over tak van sport? 
Vanaf september wordt er weer we-
kelijks gezwommen van 17.15 tot 
18.00 uur in zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef. 

Familie Van de Lagemaat opnieuw de snelste

Sportieve strijd tijdens 
familie-estafette in Oosterbad
Aalsmeer - Op 20 juli werd er tij-
dens de familie-estafette gestreden 
wie de snelste familie van Aalsmeer 
is in het water van Het Oosterbad. 
Veel oude bekenden durfden de 
strijd weer aan te gaan en de titel 
moest worden verdedigd door de 

familie Van de Lagemaat. Het was 
spannend en door eerlijk de tijd te 
berekenen wist deze familie er op-
nieuw met het ‘goud’ vandoor te 
gaan. 
Daarna werd er gestreden wie de 
snelsten waren individueel. Gestre-

den werd er met leuke en sportieve 
combinaties. 
Familie-estafette: Goud: Familie Van 
de Lagemaat, zilver: Familie Offer-
man en brons: Familie Metz/Könst. 
Dames individueel: Goud: Esther 
van Weerdenburg, zilver: Mirjam Al-
derden em brons: Natasha Brom-
mer. Heren individueel: Goud: Vin-
cent Moolhuijsen, zilver: Marco Al-
derden en brons: Melle Heil. Jon-
gens individueel: Goud: Nick Könst, 
zilver: Kevin Metz en brons: Floris 
Offerman.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Valt na 
41 jaar het doek?

Dameselftal 
RKAV is nog 

steeds op zoek 
naar jou!

Aalsmeer - Om diverse rede-
nen zijn aan het einde van dit 
seizoen zeven speelsters van 
het damesvoetbalelftal van 
RKAV gestopt, waardoor er 
nog slechts zeven enthousias-
te dames overblijven. Inmid-
dels hebben twee nieuwe da-
mes interesse getoond om het 
elftal te versterken, maar dit is 
uiteraard nog steeds te weinig 
om in het nieuwe seizoen ver-
der te gaan. Het damesteam 
van RKAV is een team vol ge-
zellige vrolijke meiden tussen 
de 20 en 28 jaar oud. Om ook 
volgend seizoen dit gezellige 
leuke team te kunnen zijn, zoe-
ken zij dames (vanaf 16 jaar) die 
het team willen komen verster-
ken. Bij de dames staat niet al-
leen het plezier in voetbal hoog 
in het vaandel, ook in de derde 
helft en buiten het veld zijn zij 
een hechte groep. Om de con-
ditie en vaardigheden op peil te 
houden wordt er op dinsdag- en 
donderdagavond getraind on-
der leiding van een deskundige 
trainer. Lijkt het je leuk om dit 
enthousiaste team weer volle-
dig te maken, zodat er in augus-
tus aan het nieuwe seizoen kan 
worden begonnen? Neem dan 
contact op met Ingrid Kempers 
via 06-22456068 of ingridkem-
pers@hotmail.com. RKAV uit 
Aalsmeer was één van de eerste 
verenigingen die met dames-
voetbal begon, dit was in sep-
tember 1972. Twee maanden la-
ter werd er ook gestart met een 
meisjeselftal. Wat in 1972 als 
een geintje begon is in 41 jaar 
uitgegroeid tot een volwaardige 
afdeling binnen RKAV.
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