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Miele specialist

Eigen technische dienst

Let op mobiel!

De fractievoorzitters van Aalsmeer, van links naar rechts: Ulla Eurich van Pact, Ad Verburg van het CDA, René Martijn
van Aalsmeerse Belangen en Vivianne Boerma-Smit van de VVD.

Zet onderwerp op politieke agenda

Burgerinitiatief: Gemeente
Aalsmeer is er klaar voor!
Aalsmeer - Begin dit jaar heeft de
raad van Aalsmeer unaniem een
voorstel voor burgerinitiatief aangenomen. Kort en goed komt het erop
neer dat door dit voorstel een groep
burgers van minimaal 25 personen een onderwerp op de politieke
agenda kan zetten. De raad is dan
verplicht dit voorstel te bespreken.
Uiteraard zijn er wel spelregels verbonden aan het indienen van zo’n
burgerinitiatief. Over het algemeen
zijn de voorwaarden echter bewust
laagdrempelig gehouden om het indienen van burgerinitiatieven zoveel
mogelijk te stimuleren. Het eerste
resultaat is inmiddels binnen: Bewoners van de Uiterweg hebben
een burgerinitiatief ingediend om
een keerlus te maken voor vrachtverkeer aan het einde van de Uiterweg. De vier fractievoorzitters van
de Aalsmeerse gemeenteraad Ulla Eurich van Pact, Vivianne Boerma van de VVD, René Martijn van
Aalsmeerse Belangen en Ad Verburg van het CDA zijn enthousiast
over het burgerinitiatief en graag
bereid enige toelichting te geven.
Drempel zo laag mogelijk
Ulla Eurich: ”In 2005 is door ons een
initiatiefvoorstel
Burgerparticipatie ingediend en op zich was iedereen enthousiast. Het initiatief is toen
neergelegd bij de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Landelijke
ontwikkelingen zoals het afschaffen van de referendumwet maakten aanpassing van de oorspronkelijke verordening noodzakelijk. Model stond voor de Werkgroep de inmiddels door het VNG (Vereniging
van Nederlandse Gemeenten) opgestelde modelverordening Burgerinitiatief.

Kortom, allemaal redenen waarom
het initiatief lang op zich liet wachten. We hebben nu echter wel een
heel werkbare verordening en we
verwachten dan ook veel succesvolle initiatieven.” Ad Verburg: ”We
hebben het langst gediscussieerd
over het aantal personen dat nodig is om een initiatief in te dienen (25) en over de minimumleeftijd (16 jaar). Het lijkt misschien een
klein aantal personen, maar wij vinden dat de drempel zo laag mogelijk
moet zijn. Bovendien moeten alle indieners van het initiatief belanghebbende zijn bij het onderwerp, dus zo
weinig mensen is het nu ook weer
niet.” Het grote voordeel van het indienen door een groep van minimaal 25 personen is dat het nooit
om individueel belang kan gaan.
Alle fractievoorzitters benadrukken
dat er veel gecommuniceerd moet
worden om het burgerinitiatief onder de aandacht te brengen en te
houden van de bewoners.
Vivianne Boerma vult aan: “Het is
ook erg belangrijk dat de eerste ingediende burgerinitiatieven levensvatbaar zijn, dan krijg je vanzelf
mond tot mondreclame en komen er
meer indieners. Ik verwacht ook dat
het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld met goede burgerinitiatieven
kan komen.” René Martijn: “De ervaring in andere gemeenten leert
dat er best veel om speelvoorzieningen wordt gevraagd en dat is natuurlijk ook prima. Ook initiatieven
vanuit de oudere jeugd zijn van harte welkom.” Ulla Eurich weer: “Op
het gemeentehuis is de praktische
kant van het burgerinitiatief goed
geregeld, er is een formulier ontwikkeld dat de burgers kunnen invullen
zodat ze geen informatie vergeten te

vermelden. De griffier is contactpersoon voor het burgerinitiatief, neemt
het voorstel in ontvangst en begeleidt de verdere procedure, het burgerinitiatief gaat op die manier niet
‘dwalen’ door het gemeentehuis. Als
raadsleden worden wij ook meteen
op de hoogte gesteld als er een burgerinitiatief wordt ingediend.”

Teleurstellingen voorkomen
Ad Verburg vervolgt: “Het is ook belangrijk dat als een voorstel om bijvoorbeeld financiële redenen niet
haalbaar is dat dit zo snel mogelijk
duidelijk wordt. Dit om teleurstellingen voor de burgers te voorkomen.”
Alle fractievoorzitters benadrukken
dat het burgerinitiatief geen doel op
zich is, maar een middel om bewoners en politiek meer bij elkaar te
betrekken. Vivianne Boerma zegt
het kort en bondig: ”Wij zijn maar
met zijn negentienen in de raad
en wij weten ook niet alles, dus we
kunnen alle hulp goed gebruiken.”
Het burgerinitiatief geeft burgers het
recht om zelf direct onderwerpen
letterlijk op de politieke agenda te
plaatsen. De initiatiefnemer moet in
Aalsmeer wonen of werken en minstens 16 jaar zijn. Het initiatief moet
ondertekend zijn door 25 personen.
De initiatiefnemer moet belang hebben bij het onderwerp en het onderwerp mag niet al eerder behandeld zijn en mag geen klacht zijn.
Wie een onderwerp op de politieke
agenda wil zetten, kan contact opnemen met de griffier van Aalsmeer,
Elles Vergne-Appel, tel 387584 of
griffie@aalsmeer.nl. Op de website is meer informatie te vinden over
het burgerinitiatief en de spelregels.
Tevens is een aanvraagformulier via
www.aalsmeer.nl te downloaden.

Aalsmeer - Al vier aangiftes zijn
gedaan bij de politie wegens diefstal van mobiele telefoons. In zowel de zwembaden als bij het surfeiland hebben dieven toegeslagen.
Met name jongeren zijn hier de dupe van. Ze gaan zwemmen en verstoppen hun mobiele telefoon onder een handdoek of in hun tas. De
politie raadt de jeugd en natuurlijk
ook volwassenen aan geen spullen
onbewaakt achter te laten.
Zorg dat er altijd iemand bij de tassen en handdoeken blijft, neem een
kluisje als mogelijk of laat kostbare goederen, waaronder mobieltjes,
thuis.

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

de Luchtverkeersleiding Nederland.
Kort komt het er op neer dat werkzaamheden zijn verricht en op grond
van weerssituatie de Aalsmeerbaan
meer ingezet is voor zowel starts als
landingen. Overigens heeft de Kaagbaan wat betreft starts en landingen
de eerste voorkeur. De vragen en
uitgebreide antwoorden zijn terug te
vinden op de site van de gemeente:
www.aalsmeer.nl.
Waar mogelijk worden werkzaamheden en omstandigheden en ander baangebruik overigens direct gemeld op de website van het
bewonersaanspreekpunt Schiphol

ZWEMMEN:

waterplezier voor iedereen!
dit kan de hele zomervakantie in zwembad
‘’de Waterlelie’’ in Aalsmeer
(binnen-en buitenbaden)
Kijk naar www.esa-aalsmeer.nl
Of vraag naar openingstijden folder 0297-322022

Klopjacht van Hoofddorp naar Aalsmeer

Politie massaal uitgerukt
voor twee inbrekers
Aalsmeer - De politie in Hoofddorp
is zondagavond 26 juli massaal uitgerukt om twee woninginbrekers op
de hielen te zitten. Het duo had rond
18.00 uur ingebroken in een woning
aan de Antareslaan en sloeg op de
vlucht richting Aalsmeer. De politie
zette veel agenten in. Ook werd het
helikopterteam gevraagd om deel te
nemen aan de klopjacht en omdat
gevreesd werd voor ontsnapping
over het water zijn boten van de politie gaan varen.
In Aalsmeer reden de mannen zich

klem op de doodlopende Uiterweg.
Een verdachte kon meteen worden
aangehouden. De ander ging er
vandoor en hield de politie langer
bezig. Hij bleek zich schuil te houden onder een steiger in de Ringvaart aan het einde van de Uiterweg. Ook hij kon worden opgepakt.
Er is één politiebus beschadigd geraakt doordat een agent de deur
open deed toen juist een politieauto
aan kwam rijden. Deze bus van de
hondengeleider is met de takelwagen weggesleept.

Gazelle gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 juli is vanuit
een schuur in de Vuurdoornstraat
een fiets gestolen. Het betreft een
herenfiets van het merk Gazelle, type Orange. Het rijwiel is grijs van
kleur.

Stuur ook uw tuin, terras of vijver en win prijzengeld

Fleurige galerij in zonnetje!
Kudelstaart - Kleurrijk, dat is het
eerste woord dat binnenkomt bij het
bekijken van de foto’s die de heer
S.P. Burgers uit de Edisonstraat in
Kudelstaart inleverde bij de redactie.
Veel geraniums, fuchsia’s, begonia’s

Meer klachten over Schiphol
Aalsmeer - De afgelopen periode
zijn bij de gemeente veel vragen en
klachten binnengekomen over het
gebruik van de Aalsmeerbaan. Deze baan wordt momenteel veel gebruikt voor vertrekkend luchtverkeer.
De reden voor dit veelvuldige baangebruik bleek volgens de vragenstellers niet eenvoudig te achterhalen
bij Schiphol. Ook vroegen bewoners
zich af of er wellicht weer sprake
was van het structureel vaker inzetten van de Aalsmeerbaan als startbaan om de Kaagbaan te ontzien.
De gemeente heeft daarom de vragen van bewoners voorgelegd aan

Foto’s Ronald van Doorn.

www.bezoekbas.nl. Bas wil graag
van bewoners horen welke vragen
er leven. Is het antwoord niet direct te geven, dan wordt de vraag
doorgestuurd naar de luchthaven
en/of naar de luchtverkeersleiding
en krijgt de vragensteller het antwoord later alsnog. Bas kan zowel
telefonisch als via de website worden benaderd. Telefoonnummer Bas
is 020-6015555.

Met Wittebol Wijn voordelig de zomer door!
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

en rozen vechten om het hardst wie
de mooiste bloemen heeft. Ze zijn
tezamen juist mooi! Dus de schijnwerpers deze week op de bloemrijke galerij van de heer Burgers, die
hiermee officieel kans maakt op de

tuin(balkon)prijs van 100 euro. U
kunt nog steeds deelnemen. Stuur
uw tuinfoto naar de redactie via
mail: redactieaalsmeer@meerbode.
nl of per post: Visserstraat 10, 1431
GJ Aalsmeer.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

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

VZOD zoekt koorleden voor
feestelijke openluchtdienst
Kudelstaart - Om de jubileumweek
ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van korfbalvereniging VZOD
in stijl af te sluiten, wordt op zondagmorgen 30 augustus op de buitenaccommodatie van VZOD aan de
Wim Kandreef een oecumenische
viering gehouden.
Dit belooft een mooi spektakel te
worden waarin een groot aantal
mensen reeds spontaan zijn/haar
medewerking heeft toegezegd. Voor
het gelegenheidskoor zijn nog zangers en zangeressen nodig, variërend in leeftijd van 8 tot 88 jaar. De
te zingen nummers zijn makkelijke,

Is uw huisdier
zoek?

vlotte liederen waarvan in ieder geval de melodie bij een ieder bekend
is. Talent is niet het voornaamste,
het enthousiasme telt! Er is slechts
één oefendag, op zaterdag 22 augustus in de VZOD-kantine, waarbij je natuurlijk wel verwacht wordt.
Vanzelfsprekend wordt een lunch
aangeboden.
Wie mee wil zingen, kan zich opgeven bij Paula Dogger (postbus@
hjdogger.demon.nl, tel 343882) of
Gerrie Ruessink (fgeml.ruessink@
zonnet.nl, tel. 327283). Uiteraard zijn
zij ook bereikbaar voor meer informatie.

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft witte
teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed,
witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met
adres. Haar naam is Muis.
- Midvoordreef in Kudelstaart, grijs/zwarte poes. Witte bef en linker
voorpoot. Haar naam is Pepsi.
- Jupiterstraat in Aalsmeer, groenkleurige parkietachtige vogel.
Soort pruimekop. Is 4 weken oud en tortelduif grootte.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, Lapjespoes, 6 jaar. Ze heet Lapje.
Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak in Aalsmeer.
- Kalslagerbanken in Kudelstaart, rood/witte kater met grote witte
bef en 4 witte sokken, aan 1 kant een klein wit vlekje. Hij heet Elmo, is vrij fors en 5 jaar oud.
- Uiterweg in Aalsmeer, een cyperse wit/bruin/zwarte poes. Ze is 12
jaar en heeft een behoorlijke hangbuik Ze heet Gabber.
Gevonden:
- Corry Vonkpark in Kudelstaart, valkparkiet met grijs/gele kuif.
- Parkeerplaats Anne Frankstraat in Kudelstaart, zwart poesje van
ongeveer 12 weken oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, zwart poesje ong. 3 maanden.
- Herenweg in Kudelstaart, een zwarte kitten van ong. 3 maanden.
Heeft witte pootjes, witte buik en een wit snuitje met een zwarte
streep.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, een rood/cyperse kater. Hij heeft 4
witte pootjes, een wit snuitje en een rood/wit gestreepte staart Hij
is blind.
- Schinkeldijk in Aalsmeer, een cypers poesje.draagt een bandje
van de dierenbescherming
Goed tehuis gezocht:
- Goed tehuis gezocht voor rode poes 8 jaar is gesteriliseerd. Niet
geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

te bereiken. Daarom is de nieuwe
stichting op zoek naar sponsors en
donateurs die willen steunen op de
korte, maar zeker ook op de lange
termijn. Dit kan zijn door het ter beschikking stellen van een AED, maar
ook door het geven van een geldelijke bijdrage. De aankomende periode gaat gebruikt worden om het
project verder vorm te geven. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met de stichting
door een mail te sturen naar AED@
ehboaalsmeer.nl.

Rommelmarkt bij ‘Flora’
Kudelstaart - Muziekvereniging
Flora is druk met de voorbereidingen voor de te organiseren rommelmarkt. In het weekend van zaterdag
12 en zondag 13 september wordt
deze rommelmarkt gehouden in het
clubgebouw aan de Bilderdammerweg. Voor deze rommelmarkt is de

vereniging op zoek naar goede,
niet kapotte spullen, zoals servicegoed, glazen, boeken, speelgoed,
e.d. Voor grote banken en kasten is
geen plaats. Wie thuis nog spulletjes heeft staan en daar van af wil,
kan contact opnemen met Ton Hol
van Flora via 0297-326209.

Zondag 2 augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u dienst in NGK, ds.
W.H. Louwerse uit Apeldoorn en
18.30u. dienst in CGK, ds. G. Nederveen uit Alkmaar.

Poes Gabber
wordt vermist!

Aalsmeer - Afgelopen weekend was het goed weer, vooral zondag was een
prachtige, heldere dag en veel mensen hebben de klim naar het topje van de
Watertoren ondernomen. Meer dan 300 in totaal. Bijgaande foto is het resultaat. Een wijds uitzicht over de gemeente en met ook heel leuk: Duidelijk zicht
op de vele bootjes die massaal bij de jachthavens vertrokken waren om op de
Poel te gaan genieten van het mooie, zonnige weer. De watertoren blijkt overigens niet alleen in trek bij bezoekers uit Aalsmeer, maar uit de ruime omgeving komen dagjesmensen kijken, evenals al diverse scholen verwelkomt
mochten worden en al heel wat stelletjes hier elkaar het ja-woord hebben gegeven. Voor deze twee laatst genoemden heeft de stichting Watertoren onlangs een gift gekregen van het Schipholfonds. Voor de jeugd gaan van deze 5.150 euro picknicktafels aangeschaft worden en om de ambtenaar van de
burgerlijke stand verstaanbaarder te maken, is een geluidsinstallatie besteld.
Gisteren heeft ATV5 tv-opnames gemaakt over de besteding van de Schipholfonds-gift. Ook volgende maand, op zaterdag 29 en zondag 30 augustus, gaan
de deuren van de watertoren weer open en is publiek van harte welkom.
Foto Judith Verzaal.

Roomskatholieke gemeenschap
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.

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

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met mw. C.A. de Peuter uit
Noordwijk.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. ds J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman uit Aalsmeer.
Oost: 10u. dienst.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116. 10u. en
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bij-

Aalsmeer - Elke woensdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur wordt in gebouw Seringenhorst in de Parklaan
een bijeenkomst voor senioren gehouden. Ouderen wordt de mogelijkheid gegeven een spelletje te
doen, een kaartje te leggen, met elkaar koffie of thee te drinken en natuurlijk gezellig met elkaar te kletsen. Zo af en toe worden ook activiteiten georganiseerd, zoals een
lunch of een bingo-ochtend. De
laatste tijd zijn veel senioren verhuisd en is het aantal deelnemers
aan de bijeenkomst flink uitgedund.
Senioren uit Aalsmeer worden bij
deze opgeroepen eens langs te komen in Seringenhorst. De bezoekers
zijn tot niets verplicht en de koffie
kost slechts 70 eurocent. De organisatie SWOA/VITA hoopt verder dat
ook meer vrijwilligers zich melden.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar nummer 344094.

OVAK-soos in
Parochiehuis

Cursus Spaans voor senioren
Aalsmeer - Spaans is niet alleen
een prachtige taal, het Spaans of
Castellano wordt over de hele wereld gesproken door bijna 400 miljoen mensen, niet alleen in Spanje, maar ook in de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika.
Misschien gaat u graag op vakantie
naar een Spaans sprekend land, of
u heeft familie in Spanje. Misschien
overweegt u zelfs om in de toekomst
een deel van het jaar in Spanje door
te brengen. Iedereen heeft zo zijn of
haar eigen reden om Spaans te leren. Voor 55-plussers kan dit bij Vita

welzijn. Docente Elly Kea verzorgt in
wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat een cursus Spaans voor
senioren. De beginnerscursus start
op woensdagochtend 9 september
om 9.15 uur en bestaat uit 15 tweewekelijkse lessen van anderhalf uur.
Kosten voor deze cursus zijn 79 euro
exclusief boeken wat ongeveer 60
euro bedraagt. Deze boeken worden ook in de vervolgcursussen gebruikt. Er zijn nog een paar plaatsen
vrij voor deze cursus. Voor aanmelding en informatie wijksteunpunt
Meander, tel 0297-323138.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Geen dienst.

Spelletjes in
Seringenhorst

Wijds uitzicht op watertoren

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst, ds. Jeltje
de Jong. Extra collecte voor Exodus.
Zondagsschool en oppas voor allerkleinsten.

Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons
organiseert op de woensdagavond
vrij bridgen in gebouw Irene in de
Kanaalstraat. De aanvangstijd is
20.00 uur, maar in verband met de
indeling wordt kaarters gevraagd
om uiterlijk 19.50 uur aanwezig te
zijn. Nieuwe en vertrouwde gezichten zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Sinds vorige week wordt
poes Gabber vermist. Het dier woont
op de Uiterweg en haar baasjes missen de Cyperse poes op leeftijd. Gabber is wit, bruin en zwart van kleur en
al twaalf jaar oud. Wie de poes heeft
gezien, wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o., tel. 0297-343618.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst in NGK, ds. W.H.
Louwerse uit Apeldoorn en 18.30u.
dienst in CGK, ds. G. Nederveen uit
Alkmaar.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten en 10u. dienst
in zorgcentrum Aelsmeer. Zaterdag
17u. in Kloosterhof euch.viering met
L. Seeboldt. Zondag in de Karmelkerk 9.30u. euch. viering met L. Seeboldt en om 14.30u. Poolse dienst.

Bridgeavond bij
Onder Ons

Stichting AED Westeinder
zoekt sponsors en donateurs
Aalsmeer - Enkele maanden geleden heeft de EHBO vereniging
Aalsmeer het initiatief genomen om
actief uit te gaan rukken bij reanimatie meldingen. Na diverse bijeenkomsten is dan nu de Stichting AED
Westeinder opgericht.
De Stichting is druk bezig met het
voorbereiden van de onderdelen
die nodig zijn om adequaat te kunnen inzetten en levens te gaan redden. Om Aalsmeer en Kudelstaart
te kunnen voorzien van 6 minuten
zones zijn middelen nodig om dit

KERKDIENSTEN

eenk. voor kinderen. Samenk. om
10u. met spreker Peter Steffens.

Aalsmeer - De OVAK hield woensdag 22 juli een soosmiddag in het
Parochiehuis Gerberastraat. Het
klaverjassen is gewonnen door Antoon van Rijn met 5234 punten. Op
twee is Daan Sandee geëindigd met
5022 punten, op drie de heer Fokker met 4835 punten en op vier Dirk
Tromp met 4808 punten. Bij het
pandoeren behaalde Dora Wittebol de hoogste eer met 750 punten.
Plaats twee wist Kees van de Meer
met 580 punten te bemachtigen, op
drie is Wim Buskermolen geëindigd
met 560 punten en op vier Tom Verlaan met 510 punten. De volgende
speelmiddag is op woensdagmiddag 5 augustus, aanvang 14.00 uur
in het Parochiehuis

Fietstocht met
de OVAK
Aalsmeer - Donderdag 6 augustus
staat weer de middagfietstocht van
de OVAK op het programma. Iedere oudere mag deelnemen.Vertrekpunt is de parkeerplaats van zwembad De Waterlelie aan de Dreef. De
groep gaat vanaf 13.30 uur op weg.
De tocht gaat richting Hoofddorp en
het Haarlemmermeerse bos.

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 11u. woordcommunieviering.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zomerreces tot 12 augustus.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
.
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Vrijdagavond vooralsnog het populairst!

Run op passe-partouts voor
15de Aalsmeerse feestweek

Aalsmeer - Op de eerste verkoopavond van de feestweek die afgelopen zaterdagavond plaatsvond in
café de Praam zijn binnen krap een
uur tijd alle paspartouts en 50 procent van de kaarten verkocht! In trek
zijn de donderdagavond met de miss
verkiezing en optredens van Waylon, Danny de Munk, Jan Leliveld
en Belle Perez en de zaterdagavond
met op het podium Tour de Funk,
Thomas Berge en Jan Smit. Opvallend zijn dit jaar heel veel kaarten
voor de vrijdag verkocht. Een Hollandse avond staat gepland met onder andere de topzangers Nick en
Simon uit Volendam. En natuurlijk
ontbreekt Wolter Kroes niet op deze dutch party. Verder zal de Amsterdamse zanger Wesly Bronkhorst
een uitgebreide Hazes medly vertolken en als extra gast heeft de feestweek zanger Danny Lit uitgenodigd
om met Aalsmeer de grootste polonaise te lopen. Dj Martijn zal de
Hollandse avond begeleiden. Dus,

het wordt een mega-feestavond in
de tent Heb jij nog geen kaarten?
Haast je dan naar één van de voorverkoopadressen.
Naast in café de Praam zijn kaarten
verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in
de Zijdstraat, in de Ophelialaan Ridder & Co. en in Kudelstaart bij Marskramer Berg in het winkelcentrum.
Bij alle voorverkoopadressen dient
contact betaald te worden, pinnen is niet mogelijk! Kaarten voor
de woensdagavond met Aalsmeerse bands kosten 7,50 euro per stuk.
Voor de donderdag, vrijdag en zaterdag wordt 17,50 euro in de voorverkoop gerekend en indien nog
beschikbaar 22,50 euro aan de zaal.
De feestweek begint dit jaar overigens met een kerkdienst op zondag
6 september in de tent en duurt tot
en met zaterdag 12 september. Aan
alle leeftijden is gedacht met als
vanouds weer een kinder- en een
seniorenmiddag. Kijk voor meer informatie op www.feestweek.nl.

Open Hof, Doopsgezind en Dorpskerk

Orgeltocht in Aalsmeer
Aalsmeer - Drie kerkorgels in
Aalsmeer spelen de hoofdrol in de
derde Orgeltocht door Noord-Holland op zaterdag 1 augustus. Organist Aart Bergwerff leidt deze tocht
waar eenieder aan kan deelnemen
zonder opgave vooraf. Hij geeft na
een demonstratie van de muzikale mogelijkheden een bespeling op
de historische orgels. De tocht begint om half elf in de Open Hofkerk
aan de Ophelialaan, een protestants
kerkgebouw uit 1956. Het orgel in
deze kerk is omstreeks 1880 gebouwd voor een kerk in Duitsland.
De orgelbouwer is niet bekend. Het
instrument belandde in Groningen
en kwam in 1989 naar Aalsmeer.
Vervolgens wordt, om half twaalf,
de Doopsgezinde Kerk aan de Zijdstraat in Aalsmeer bezocht.
De twee Doopsgezinde groeperingen in deze plaats verenigden zich
in de tweede helft van de negentiende eeuw en betrokken een gezamenlijke ’Vermaning’, de kerk die
in 1927 verrees aan de Zijdstraat. Dit
gebouw is een zeldzaam en authentiek voorbeeld van kerkbouw in het
oeuvre van architect J.F. Staal, bekend van de ‘Amsterdamse School’.
Doopsgezinde kenmerken zoals de
schuurvorm uit de periode van de
schuilkerken en de hooggeplaatste
ramen zijn er in verwerkt. Staal verzorgde ook het exterieur van het orgel dat hij in 1928 verving door een
modern front. Het orgel zelf is van
1881 en werd vervaardigd door orgelmaker Ibach uit Wuppertal. Aart
Bergwerff verzorgt een instructieve bespeling.

Na de lunch volgt een concert op
het orgel van de Hervormde Kerk in
de Kanaalstraat. Dit godshuis, gelegen op een eiland, dateert uit 1549
en is gefundeerd op een net van vijf
meter lange sparrepalen. De huidige
toren verving in 1868 de vorige die
wegens verzakking werd gesloopt.
De grote kerkklok is van 1669, zijn
kleinere broertje werd in de tweede wereldoorlog verwijderd. In deze kerk staat een tweeklaviers balustrade-orgel van de Amsterdamse orgelbouwer Hermanus Knipscheer de Tweede in 1868. Drie generaties Knipscheer, allen met de
voornaam Hermanus, zijn bijna honderd jaar lang actief geweest in de
orgelbouw. Aart Bergwerff geeft op
dit in 2008 gerestaureerde orgel het
slotconcert van deze tocht. Deelname is 9 euro per persoon inclusief
programmaboekje, maar exclusief
lunchkosten.

E-Tickets nu ook online verkrijgbaar

Kaartverkoop voor Summer
Dance Party van start
Aalsmeer - De kaartverkoop voor
de Summer Dance Party is afgelopen weekend tijdens de Tropical
Night van start gegaan. Bij vijf voorverkoopadressen kunnen de toegangskaarten voor hét strandfeest
van Aalsmeer en wijde omgeving
worden aangeschaft. Online kunnen
E-Tickets worden besteld. De voorbereidingen voor de tiende Summer
Dance Party zijn in volle gang. Het
zomerse evenement staat dit jaar op
zaterdag 15 augustus op de agenda. Met bekende dj’s als Hardwell,
Lucien Foort, Benny Rodriugues en
MC Choral belooft deze tiende edite
een mooi feest te worden. Voor het
kopen van tickets hoef je de deur
niet meer uit. Via het Paylogic systeem kunnen tickets worden gekocht via de website www.summerdance-party.nl. Via het online betalingssysteem kun je tickets bestellen
en afrekenen op de website. Kaarten zijn daarnaast ook verkrijgbaar
bij Big L in de Zijdstraat, de Read-

shop in de Ophelialaan, Annemieke’s kramerie aan de Machineweg,
Gall & Gall in Kudelstaart en Krijtenberg in Uithoorn. Kaarten kosten 15
euro in de voorverkoop en 20 euro
bij de ingang.
Naast de normale toegangskaarten
worden ook VIP kaarten aangeboden. De VIP kaarten geven recht op
toegang via een aparte VIP entree,
zonder wachtrij. Ideaal voor degenen die de drukte bij de ingang
willen vermijden. Ook zijn vijf consumptiemunten inbegrepen, zodat
je gelijk kunt doorlopen naar de bar.
Dit jaar worden twee speciale VIPtenten naast iedere zijde van het
podium geplaatst. Vanuit deze half
open tent heb je een perfect uitzicht
op het podium en het publiek. Ideaal om met vrienden je eigen feestje binnen het feest te maken! VIP
kaarten kosten 35 euro. Meer informatie over de Summer Dance Party is online te vinden op www.summer-dance-party.nl.

Cd-presentatie zangeres
Gerdie in café Sportzicht
Aalsmeer - De Aalsmeerse allround zangeres Gerdie heeft onlangs haar eerste single gemaakt.
De cd-presentatie van het lied met
de titel ‘Als een vogel op ’n tak’ vindt
zaterdag 8 augustus plaats in café Sportzicht in de Sportlaan 44. Uiteraard is Gerdie reuze trots op haar
cd en hoopt tijdens de presentatie veel vrienden en belangstellenden te mogen begroeten. Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur.
Tom Leeflang, vroeger eigenaar van
Short’s op London in Amsterdam,
zal de uitreiking verzorgen. Tom is
de ontdekker van zangeres Gerdie. Dankzij hem wist ook Ruth Jacott landelijke bekendheid te krijgen. Begrijpelijk dat de Aalsmeerse
zangeres hoge verwachtingen heeft

en hoopt op een groot aantal optredens in Nederland. Tijdens de presentatie worden diverse optredens
gegeven, onder andere van Ronald
bekend van Transseksueel, Edo, Willeke, André en Erica. En natuurlijk
zal Gerdie haar nieuwe single live
ten gehore brengen aan het publiek. ‘Als een vogel op ’n tak’ is geschreven, gecomponeerd en gearrangeerd door Lei de Bruyn en Guus
Smeets uit Kerkrade. De Bruyn en
Smeets zijn een bekend team, dat
veel nummers in het Limburgse carnavalsgenre produceerde voor tal
van plaatselijke artiesten. De single
Als een vogel op ’n tak is later die
avond te koop. Gerdie zal de single
signeren. Allen hartelijk welkom. De
toegang is gratis.

Aalsmeer Live! op woensdagavond

Aalsmeerse bands luisteren
vijftiende feestweek op!
Aalsmeer - Niet alleen van bekende artiesten als Danny de Munk,
Wolter Kroes en Jan Smit kan genoten worden tijdens alweer de vijftiende feestweek. Ook Aalsmeerse
bands gaan een feestje ‘bouwen’ in
de tent op het Praamplein en wel op
woensdagavond 9 september. Op
liefst vijf Aalsmeerse bandjes wordt
het publiek getrakteerd en dat terwijl de toegang slechts 7,50 euro bedraagt. Het spits wordt zo goed als
zeker afgebeten door de nog jonge
formatie King Pelican. De band bestaat uit drie jongens en twee meiden en brengt zowel bekende als
minder bekende hits van vroeger en
nu, zowel mooie ballads als stevige poprocknummers zullen de tent
vullen. Al veelvuldig hun muzikaliteit
en podiumervaring bewezen hebben de bands Rood, Wild, Alsjemaar
Vande Straatband en Ten Beers After. Rood is een band met historie en
bekend van de twee frontvrouwen,
de zangeressen en zussen Ingrid en
Sandra. De zeemansformatie gaat
het publiek ’betoveren’ met poppyliedjes met een rockrandje. Wild met

zanger Rob Ojevaar brengt classic
rocksongs uit de jaren zeventig en
tachtig en heeft Nederlandstalige
nummers op haar repertoire. De vijfkoppige band combineert muzikale highlights met verrassende nummers. De Straatband staat garant
voor een gevarieerd en enthousiast
optreden. Stevige solide no-nonsens
songs presenteert dit zevental met
aan het front de zangeressen Mieke
en Lenie. De vijfde band die het podium gaat betreden is Ten Beers After. Dit achttal beleeft dit jaar haar
twintig jarig jubileum en is dus zeker van plan er een gezellige feestavond van te maken. Ten Beers staat
voor muziek van hoge gisting waarbij diverse muziekstijlen bewandeld
worden. Gegarandeerd een gevarieerd optreden met een swingende,
driekoppige blazerssectie, muzikanten die ook blijken te kunnen zingen en aan het front zangeres Dorine. Aalsmeerders voor Aalsmeerders: Dat is Aalsmeer Live! De muzikale presentatie 9 september is van
20.30 tot 00.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur.

Muziek/Theater
Donderdag 30 juli:
* Voorronde dj contest Summer
Dance in Bon Ami, Dreef v/a 20u.
Vrijdag 31 juli:
* Metalbands Headhaunter en Doghouse Gallows in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21.30u.
* Voorronde dj contest Summer
Dance in Down Town, Westwijkplein, Amstelveen. Start 20u.
Zaterdag 1 augustus:
* Orgeltocht langs Open Hofkerk,
Ophelialaan om 10.30u., Doopsgezinde kerk, Zijdstraat om 11.30u. en
na lunch in Dorpskerk, Kanaalstraat.
Organist is Aart Bergwerff.
* Voorronde dj contest Summer
Dance in N201, Zwarteweg v/a 21u.
Tot en met 9 augustus:
* Theater Het Amsterdamse Bos
speelt ‘Storm’ van Shakespeare in
bostheater. Iedere dinsdag tot en
met zondag om 21.30u.
Zaterdag 8 augustus:
* Cd-presentatie Aalsmeerse zangeres Gerdie in café Sportzicht, Sportlaan v/a 16u. Met live-optredens!
Zaterdag 15 augustus:
* Summer Dance Party op surfeiland, Kudelstaartseweg met dj’s
Lucien Foort, Hardwell en Benny
Rodriques van 20 tot 01u.
* Playhouse met dj Quintino in
N201, Zwarteweg, van 00 tot 05u.
Zaterdag 22 augustus:
* Zomerfestival bij horecazaken in
centrum, in Markt-, Wetering-, Zijden Dorpsstraat van 20 tot 01u.
Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Tot en met 2 augustus:
* Expositie ‘Wonderkamers’ met 4
Aalsmeerse kunstenaars in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Op kinderkunstzolder mode en kleding van
Diede Daalman. Open: donderdag t/
m zondag 14-17u.
Tot en met 30 augustus:
* Schilderijen ouderen in grote zaal,
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,

beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 1 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Donderdag 30 juli:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 31 juli:
* Zomerschaken in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 1 augustus:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Onofficiële wedstrijd frikandelleneten in café Sportzicht, Sportlaan
vanaf 16.30u.
Tot en met 2 augustus:
* Watertorentoernooi bij Tennis2Tennis in hallen Racketsport, Beethovenlaan, Hornmeer.
Maandag 3 augustus:
* Fietstocht ANBO Aalsmeer naar
Uithoorn. Vertrek: 13.30u. bij Parochiehuis, Gerberastraat
Dinsdag 4 augustus:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan.
Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
Vanaf 1 september weer in sporthal
De Bloemhof, Hornweg.
Woensdag 5 augustus:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat met klaverjassen en jokeren vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 6 augustus:
* OVAK-fietstocht. Vertrek 13.30u.
bij zwembad Waterlelie, Dreef.
Donderdag 13 augustus:
* Vaartocht voor begunstigers en
sponsors stichting De Bovenlanden.
Van 19.30 tot 22u. Vertrek vanaf terrein zorgcentrum Aelsmeer.
Vergaderingen
Maandag 17 augustus:
* Info-avond over concept verkeeren vervoerplan Aalsmeer in gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 20 augustus:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in gemeentehuis v/a 20u.

In Bon Ami, Down Town en N201

Start DJ Contest voorrondes

STAGE
MUSIC SHOP
CASIO CTk-3000
5 octaaf keyboard
met piano toetsen

%199,-

jIM HArlEy
bASSCOMbO
30 W

%119,50

ZATErdAG SnArEnAAnbIEdInG:

SET CObrA % 3,75

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Laat zomersloomheid uit je lijf stampen

Twee metalbands in N201
Aalsmeer - Aalsmeer - Het is
hartje zomer, maar de N201 dendert
gewoon door dit jaar, dus kom ook
deze vrijdagavond uit je luie hangmat en laat alle zomersloomheid
uit je lijf stampen tijdens de optredens van twee lekker harde metalacts die zich op het podium van het
jongerencentrum gaan presenteren.
De aftrap wordt gedaan door Headhaunter. Deze band heeft een tijdje
terug al eens de verf van het plafond
afgespeeld met hun compromisloze thrashmetal, dus je bent meteen
wakker. Daarna Doghouse Gallows
uit Utrecht. Stampende, loodzware metal met hetzelfde effect op je

trommelvliezen als een diesel truck
die met 100 tegen een betonnen
olifant aanknalt. Als je deze band
hoort denk je al snel aan het oudere werk van Motörhead, Thin Lizzy en Mastodon, maar dan wel behoorlijk aangedikt met een net wat
lager en zwaarder uitgebalanceerde ritmesectie. Doghouse Gallows
zijn overigens dezelfde muzikanten
als van het legendarische, maar helaas opgeheven Kutschurft, maar is
dus een totaal nieuwe band die je
moet zien!
Vrijdagavond 31 juli in de N201 aan
de Zwarteweg. Open vanaf 21.30
uur, toegang gratis.

Aalsmeer - De voorrondes van de
DJ Contest die wordt georganiseerd
door Summer Dance Party zijn gestart. Afgelopen vrijdag vond de eerste voorronde plaats in Mijdrecht.
Komende week zijn de voorrondes
in Aalsmeer en Amstelveen. Tijdens
de voorrondes zullen vier finalisten worden gekozen. De finale vindt
plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance Party op
zaterdag 15 augustus op het surfeiland. De winnaar mag ‘s avonds dit
grootse openlucht dancefeest openen. Uit de vele aanmeldingen is
een selectie gemaakt van 24 dj’s uit
Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen,
Hoofddorp, Mijdrecht, De Kwakel,
Vleuten, Uithoorn en Zandvoort. De
kandidaten maken een live mix van
30 minuten, die wordt beoordeeld
door een deskundige jury. De jury beoordeelt de deejays op diverse punten, zoals orginaliteit, techniek en muziekkeuze. De deelnemers hebben de keuze uit mixen
met cd’s en vinyl.
Aan het begin van de avond wordt
geloot over de volgorde van draaien. Tijdens een spannende voorronde in jongerencentrum Allround in
Mijdrecht is Re-Beat (Stef van Dijk)
uit de bus gekomen als winnaar.
Met zijn zomerse muzikale set wist
hij het enthousiasme van de jury te
winnen. Het was overigens wel een
moeilijke keuze voor de jury. “Het niveau is wederom hoog. Het talent
wordt steeds jonger”, aldus jurylid
Marcel Huijkman. Vanavond, donderdag 30 juli, is de volgende voor-

ronde en deze vindt plaats in partycentrum Bon Ami aan de Dreef 5.
De zaal gaat open vanaf 19.00 uur,
om 20.00 uur neemt de eerste kandidaat plaats achter het dj meubel.
De kandidaten zijn BrowBeat (Bart
Pruis), Joey Tienhoven, Ilja Kolokolcikovs, Roel Blankers, Randal Stephan (Randal Thomas) en Jay eL
(Heffret Wuekubgeb).
De volgende dag, vrijdag 31 juli, is jongerencentrum Down Town
op het Westwijkplein in Amstelveen
dé plaats van samenkomst voor de
deelnemers aan de dj voorrondes.
Ook deze avond begint om 20.00
uur en gaat de zaal open vanaf 19.00
uur. Kandidaten zijn Ieksie (Alex ter
Neuzen), Steff Jaspers (Jasper Korse), DJ Espero (Kjeld de Wit) en DJ
PeeWee (Ewoud van Dulken).
Zaterdag 1 augustus is de derde en laatste voorronde-avond en
deze vindt plaats in jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg. Deze avond gaat de zaal open om
20.00 uur en gaan vanaf 21.00 uur
zes dj’s de ‘strijd’ aan. Kandidaten
deze avond zijn Andrea Degasperi,
Da Thunderbird (Wesley Kamping),
Freakin’ Amigos (Rob van der Veen),
Joe Garden (Joey Tuinenburg), DJ
Triple F (Famous Funky Flavour) en
Marco Solvero (Mark Ligteringen).
Na afloop van de contest wordt er
in de N201 nog tot in de kleine uurtjes doorgefeest. Alle contest-avonden zijn gratis te bezoeken. Meer
informatie over de contest en de
Summer Dance Party is te vinden op
www.summer-dance-party.nl.

Garageverkoop in
Cyclamenstraat

schillende spullen te koop aangeboden. Van merkkleding tot speelgoed
en van oude serviezen tot woonaccessoires.Voor ieder wat wils. Verder
wordt voor de kinderen een grabbelton neergezet en staat uiteraard
de koffie voor bezoekers klaar. De
verkoop op 22 augustus is in de Cyclamenstraat naast nummer 64 bij
de garagebox en wordt gehouden
van 9.00 tot 15.30 uur.

Aalsmeer - Omdat de kasten opgeruimd zijn, de zolders bijna leeg
en de garage overvol wordt op zaterdag 22 augustus een garageverkoop gehouden in de Cyclamenstraat. Tijdens de sale worden ver-
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken BurGemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 18 augustus en 22 september
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCePunt Beheer en uitVoerinG
ProVinCie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
sChiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en 2 elzen
Datum verzending vergunning: 3 augustus 2009
wet milieuBeheer
Kennisgeving ontwerpbesluiten
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat door De Groot Waterbouw B.V. op 9 juni 2009 een aanvraag bij hen is ingediend om een vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer:
• voor het oprichten en in werking hebben van een baggerdepot
gelegen op een perceel in het Westeinderplassengebied,
kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, sectie H, nummers 294
en 295. Zij zijn voornemens om op de aanvraag positief te
besluiten onder een aantal voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu;
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat zij voornemens zijn
• om met toepassing van art. 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer
aan de bestaande milieuvergunning van 12 februari 2002
(nr. WM 01-07) van Loogman Tanken en Wassen B.V. voor
het tankstation, gelegen Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer
ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toe te voegen.
De nieuwe voorschriften hebben betrekking op:
· het vastleggen van de maximale LPG-doorzet op 1.000 m3 per
jaar.
· de verplichting om jaarlijks een accountantsverklaring te
overleggen over de LPG-doorzet van het daaraan voorafgaande
jaar.
De ontwerpbesluiten alsmede de aanvragen en andere terzake zijnde
stukken liggen vanaf 31 juli t/m 11 september 2009 ter inzage bij
de afdeling dienstverlening.
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 11 september 2009 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, afdeling Vergunningen en handhaving,
Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen
in te dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van
het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen op
de stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling
Vergunningen en handhaving tel. 0297-387645.
aanwiJZinGsBesluit toeZiChthouDer en BuitenGewoon
oPsPorinGsamBtenaar Gemeente aalsmeer
Wet op de kansspelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer wijzen op
grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 30w
lid 2 Wet op de kansspelen de volgende persoon aan die belast is
met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op
de kansspelen bepaalde:
• De heer P.J. de Vries.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 243E unit 22, het plaatsen van reclame
aan de gevel;
• Boomgaard 87, het plaatsen van een vlonder;
• Clematisstraat 5, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde;

• Dorpsstraat 9, het vernieuwen van een entreetrap;
• Mijnsherenweg 24, het bouwen van keerwanden
en het plaatsen van een lichtmast;
• Turfstekerstraat 57, het wijzigen van de voorgevel
van een bedrijfspand;
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning;
• Westeinderplassen, achter Uiterweg 104, het plaatsen
van een blokhut.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Cactuslaan 3, het aanbrengen van lichtreclame en het plaatsen
van een reclamezuil;
• Lakenblekerstraat 13, het wijzigen van een gevel;
• Surfeiland, het bouwen van een paviljoen;
• Turfstekerstraat 57, het wijzigen van de voorgevel van een
bedrijfspand;
• Vlinderweg 126, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de
achterzijde van de woning.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Kastanjelaan 26, het plaatsen van een schuur;
• Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schuur
Verzenddatum bouwvergunningen: 4 augustus 2009.

t/m 20 aug
t/m 21 aug
t/m 21aug
t/m 24 aug
t/m 25 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 31 aug
t/m 1 sept
t/m 3 sept

t/m 4 sept
t/m 7 sept
t/m 7 sept
t/m 8 sept
t/m 11 sept

ontheffinGen inGeVolGDe De wet
ruimteliJke orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 12 van het bestemmingsplan, maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens
zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Aalsmeer
Dorp en bouwvergunning te verlenen voor:
• Dorpsstraat 6 en 12 te Aalsmeer: Het wijzigen en vergroten van
de panden, waarbij één extra woning wordt gerealiseerd.
BouwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Machineweg 202, 206, 294 het slopen van kassen;
• Weteringstraat 9, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 4 augustus 2009 verzonden.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 31
t/m 4 aug
t/m 7 aug

t/m 7 aug
t/m 7 aug
t/m 14 aug

Uitwegvergunning: Wilgenlaan 20B, Aalsmeer:
Kapvergunningen: Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn;
Uiterweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres
(snoei); Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287),

t/m 14 sept
t/m 1 okt

4 berken; Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers,
1 kastanje;
Verkeersbesluit Gedempte Sloot;
Verkeersbesluit Korfstraat;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 105, 5 coniferen,
12 knotwilgen, 2 berken, 7 elzen, 1 denneboom;
Wilhelminastraat 5, 1 populier: Wilhelminastraat 51,
1 populier;
Kapvergunning: Uiterweg 55, 2 witte berken,
1 kastanje;
Monumentenvergunning Oosteinderweg 245-247
(Bloemenlust) ;
Wijziging bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers
2005;
Uitwegvergunningen: Achter Aalsmeerderweg
91-93-95-101 Aalsmeer;
Inspraakontwerp nieuwe keur van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3-5-7;
Voorkeursrecht in N201- zone
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”en ontwerp hogere
grenswaarden besluiten;
Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet
ruimtelijke ordening;
Kennisgeving onteigening Bestemmingsplan
“Oosteinderweg e.o. 2005” en Ontwerp
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”;
Verkeersbesluit: Wilgenlaan aanwijzen als woonerf;
Kapvergunningen: Waterhoenstraat, 6 esdoorns,
1 berk, 1 conifeer, 2 wilgen, 2 eiken, 1 meelbes en
15 essen; Geerland 73, 1 kastanje;
Ontwerp Legger oppervlaktewateren van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Kapvergunningen: Stommeerweg 46, 1 conifeer;
perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260):
25 elzen, 8 berken, 3 dennen, 2 populieren en
6 wilgen;
Wet milieubeheer, Kennisgevingen ontwerpbesluit:
J.J. Borsboom Aalsmeerderweg 243a; Rekreatiepark
Aalsmeer, nabij de Dambonsloot (sectie H nr. 450);
Kapvergunning: Ampèrestraat 41, 1 kastanje;
Uitwegvergunning: Herenweg 28/30, Kudelstaart;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Wet milieu: kennisgevingen: de Groot
Waterbouw: oprichten en in werking hebben
van een baggerdepot op een perceel in het
Westeinderplassengebied, kad. sectie H, nummers
294 en 295:, Loogman Tanken en Wassen B.V.
Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer ambtshalve een
aantal nieuwe voorschriften toevoegen;
Kapvergunning: Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en
2 elzen
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 31 juli 2009
• Freesialaan 7, het plaatsen van een blokhut.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 augustus 2009
• Westeinderplassen H, 294, het vernieuwen van een schoeiing
ten behoeve van het gebruik als baggerdepot
ter inzagetermijn tot vrijdag 21 augustus 2009
• Bakboordstraat 25, het vergroten van een woning en berging
• Dorpsstraat 6-12, het gebruiken van het pand als
horecagelegenheid
• Gemaalstraat 1, het geheel plaatsen van een pergola
• Krabbescheerhof 14 en Sterrekrooshof 21, het veranderen van
een dubbele berging/garage
• Machineweg 137, het vergroten van de woning
• Oosteinderweg 287, het bouwen van een woning
• Uiterweg 323, het bouwen van een woning
• Werven 15, het plaatsen van een blokhut
• Wissel 1, het vergroten van de woning aan de zijkant
ter inzagetermijn tot vrijdag 28 augustus 2009
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van
een hotel/restaurant
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel
• Lijnbaan/Oosteinderweg, het plaatsen van een dubbel project/
bouwbord t.b.v. verkoop en bouw project Dorpshaven, met een
instandhoudingtermijn van 3 jaar
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en
beschoeiing
ter inzagetermijn tot vrijdag 4 september 2009
• Bilderdammerweg 76, het oprichten van een bijgebouw bij een
woonhuis
• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning en het
verplaatsen van een garage/berging
ter inzagetermijn tot vrijdag 11 september 2009
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de panden
waarbij één extra woning wordt gerealiseerd

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Vijf overvallen en bedreiging opgelost
Nieuwe brug Machineweg
Arrestatie serie-overvaller
Amstelveen - Met de aanhouding
dinsdagavond 21 juli van een 23-jarige verdachte in Zandvoort, denkt
bureau districtsrecherche Zuid zeker vijf overvallen en een bedreiging
in Amstelveen te hebben opgelost.
Vijf winkels in dat gebied werden
overvallen door een man met een
mes.
Enkele honderden euro’s
De buit bedroeg gemiddeld enkele honderden euro’s. De recherche
kwam de verdachte op het spoor na
diverse tips. Zo sloegen politiemensen aan op het signalement van de
overvaller: lang, blank, blond haar,
capuchon of sjaal over het hoofd, als
mogelijk dezelfde die begin dit jaar
een buschauffeur in Uithoorn bedreigde. Diverse getuigen die aanwezig waren bij één van de vijf overvallen in Amstelveen, pikten vervol-

gens tijdens een foto-confrontatie
dezelfde persoon eruit. De vijf winkelovervallen waarvan de 23-jarige
man wordt verdacht vonden plaats
van begin juni tot half juli. De werkwijze was in praktisch alle gevallen
gelijk.
De dader, die zich onherkenbaar
probeerde te maken met een sjaal
of capuchon, sloeg over het algemeen rond sluitingstijd toe.
Om zijn dreigementen kracht bij te
zetten, gebruikte hij in alle gevallen
een mes. Dat leverde hem in vier van
de vijf gevallen een buit op van enkele honderden euro’s. Een ijswinkel, dierenhandel, cadeaushop, kledingwinkel en supermarkt werden
op deze manier benadeeld. Mogelijk dat de verdachte nog meer zaken op zijn geweten heeft. Het onderzoek duurt voort.

Aalsmeer - Als er ergens in de gemeente Aalsmeer grote veranderingen gaande zijn, is het Aalsmeer
Oost wel. De komst van een geheel
‘nieuw dorp’, Nieuw-Oosteinde, de
ontwikkeling van Green Park, maar
ook de infrastructuur rondom verandert.
Dit heeft natuurlijk eveneens alles
te maken met de nieuwe N201. Op
de Machineweg is de brug over het

Reünie trampoline
springen Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 25 oktober
wordt in de Bloemhof een reünie
georganiseerd voor 50 jaar trampolinespringen in Nederland.
In de Bloemhof kunnen oud-trampolinespringers en ieder die de sport
beoefent of anderszins betrokken is
bij het trampolinespringen die dag

Zwanenmeer klaar. De brug verbindt
de Machineweg en de Oosteindewijken met de Middenweg, waar allerlei vertakkingen zijn en nog komen naar bestaande en nieuw te
realiseren bedrijven. De brug is een
waar kunststuk met een brede oprit en gedegen metselwerk als basis.
Geasfalteerd en ‘gewit’ is de weg al
wel, maar doorrijden naar de Middenweg kan nog niet.
tussen 11.00 en 17.00 uur gezellig
bijpraten. Op dit moment is de organisatie druk bezig met de voorbereidingen van de reünie. Zo worden
onder andere oud-springers aangeschreven.
Kent/bent u een oud-trampolinespringer en wilt u naar de reünie komen, neem dan contact op met de
reüniecommissie: tel. 06-51094994
of via mail: d.n.v.l@hetnet.nl
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Uit vergadering van B&W
Aalsmeer - Het College van B&W
heeft tijdens de vergadering van
dinsdag 21 juli besloten om de
bouwvergunning en de ontheffing
te weigeren voor het plaatsen van
een carport, schuur en boothuis
op een perceel aan de Uiterweg in
Aalsmeer. Verder heeft het College
besloten om het bezwaarschrift tegen het weigeren van het verstrekken van informatie op grond van de
Wet openbaarheid bestuur, Machineweg niet ontvankelijk te verklaren
en ook is besloten om het bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning voor het wijzigen van een
berging aan de Dorpsstraat ongegrond te verklaren. De verleende
vergunning wordt in stand gehouden. Ook is besloten een wijziging
mandatering aan personen met verschillende functies bij de Meerlanden en de afdeling Maatschappij en
Ruimte (M&R) voor het doen van
aangifte van vernielingen van gemeentelijke eigendommen en aan
personen met verschillende functies bij de afdeling Vergunningen
en Handhaving voor het beheer van
gevonden voorwerpen en het verkopen van gevonden voorwerpen die 1
jaar bewaard zijn, door te voeren.
Kinderopvang
Het College heeft ook ingestemd
met de verhuur van het SJOK-gebouw, Haya van Somerenstraat 35a
in Kudelstaart aan Stichting De Binding en Kinderopvang Snoopy voor

een periode tot 2013. Jeugdclub
Het Gilde verhuist tijdelijk naar de
Graaf Willemlaan 3 zodra Stichting
Kinderhof Aalsmeer verhuisd is. Het
College heeft besloten tijdelijke lokalen van het schoolgebouw aan
de Mijnsherenweg 199 te verplaatsen naar de PCBS De Hoeksteen,
Ophelialaan 230 in Aalsmeer. Deze
verplaatsing is afgestemd met het
bestuur van VPCO De Basis, waar
PCBS De Hoeksteen toe behoort.
Een en ander zal na de zomervakantie plaatsvinden. In Aalsmeer is
te weinig capaciteit voor kinderopvang. De mogelijkheden om iets te
realiseren zijn zeer beperkt. Om te
komen tot oplossingen wordt een
gemeentelijke werkgroep ingesteld
waardoor de communicatie over
het aanvragen van benodigde vergunningen snel kan verlopen. Daarnaast wordt “meegedacht” met organisaties waar mogelijkheden
kunnen worden gecreëerd voor de
vestiging van kinderopvang. Verder heeft het College besloten dat
de procedure van het ontwerpbestemmingsplan “Schinkelpolder e.o.
2007” wordt stopgezet. Er wordt een
nieuwe visie op het gebied ontwikkeld waarna dit vertaald wordt in
een nieuw bestemmingsplan. Het
College is voorts voornemens een
perceel grond woonschepenlocatie aan de Herenweg te verkopen
en voorafgaand dient de gemeenteraad een krediet voor sanering beschikbaar te stellen.

Nieuw gebouw 28 augustus open

Dichtgetimmerde scholen
Kudelstaart - Een beetje een rotgezicht is het wel, de dichtgetimmerde
scholen in Kudelstaart. Van de drie
basisscholen blijft alleen het gebouw van de Graankorrel nog staan.
De Christelijke school zal niet opgaan in de nieuwe Brede School ‘de
Rietpluim’. De andere twee, de RK
basisschool Antonius en de Openbare basisschool vinden hun onderkomen straks wel in de Brede
School. Het pand in de wijk Rietlanden is bijna klaar en gaat na de zomervakantie in gebruik genomen
worden. De Rietpluim bestaat uit 34
permanente lokalen, acht tijdelijke
lokalen en een gymzaal. Ook wordt

kinderopvang gerealiseerd.
De officiële opening van het schoolgebouw aan de Zonnedauwlaan is
op vrijdag 28 augustus om 14.30
uur. Na de openingshandeling bestaat voor genodigden de mogelijkheid om het gebouw te bezichtigen.
De RK Antoniusschool, Obs Kudelstaart en Kinderhof zijn in ieder
geval bijzonder trots op hun nieuwe, ruimere onderkomen en hopen
vele belangstellenden te mogen begroeten.
In het centrum waar nu de dichtgetimmerde schoolgebouwen staan,
komt dan ruimte vrij voor zorgwoningen.

Van de hak
op de tak

Het was midden
in de nacht

Alie Jonkers en Dirk Kool 60 jaar getrouwd!

“Hij kwam ons achterna en
is nooit meer weggegaan”
Aalsmeer - Op de Stationsweg tegenover toen de Drie Kolommen
hebben Alie Jonkers en Dirk Kool
elkaar ontmoet en dit is anno juli
2009 liefst 64 jaar geleden. Na vier
jaar verkering trouwde het stel en
dat was afgelopen dinsdag 28 juli
precies 60 jaar geleden. Zowel Alie
als Dirk komen oorspronkelijk niet
uit Aalsmeer. Als Alie praat klinkt
een zachte ‘g’ en dit heeft te maken
met het feit dat haar wieg in Gameren in Gelderland heeft gestaan.
Dirk zag het levenslicht in Hoogmade. Zij verhuisde op haar zestiende
met haar ouders naar Uithoorn, hij
belandde met zijn vader en moeder
in Kudelstaart en zo kon zomaar deze bijzondere ontmoeting met een
trouwpartij tot gevolg plaatsvinden.
“Ik liep te wandelen met m’n zus.
Was 16 jaar. Twee jongens kwamen
ons achterna en hij is nooit meer
weggegaan”, zegt Alie lachend. De
jubileum-trouwdag is bijzonder en
heel speciaal voor het echtpaar. Dirk
is namelijk heel ziek geweest, heeft
lange tijd kritiek in het ziekenhuis
gelegen en is nu alweer enkele weken thuis herstellende. “We hadden
niet gedacht deze dag nog mee te
mogen maken”, aldus het stel. Dat
het echtpaar niet alleen bezoek
kreeg van burgemeester Pieter Litjens, maar hij vergezeld werd door
zijn echtgenote Saskia, gaf een ex-

tra feestelijk tintje aan deze dus bijzondere dag. Van het burgermeesterspaar kreeg het bruidspaar een
mooi boeket bloemen, van Hare
Majesteit de Koningin een gelukwens en van familie, vrienden en de
buren liefst vijftig kaarten. Alie nu
80 jaar en Dirk van 86 jaar zijn in het
gemeentehuis in het Dorp (nu Oude
Raadhuis) getrouwd door de heer
Braber, destijds hoofd burgerzaken.
Zij was toen 20 jaar, hij 26. En voor
het jaar 1949 arriveerde zij in een
luxe voertuig bij het stadhuis: Een
Citroën. “Mijn vader werkte bij Biemond en zijn werkgever wilde de auto wel uitlenen”, vertelt Alie. Na het
officiële ja-woord volgde een groot
feest in een schuur achter de kwekerij waar Dirk werkte. “We hebben
heel veel schik gehad, die dag”, zegt
Dirk met een grote grijns.
Eigen huis na meer dan 1 jaar
Net na de oorlog was het moeilijk
om een huis te vinden. Net als vele toen getrouwden hebben Alie en
Dirk eerst iets langer dan een jaar
ingewoond, toen kregen zij een eigen huis toegewezen. Vervolgens
heeft het bruidspaar altijd in woningen voor de rozenkwekerijen van
verschillende werkgevers gewoond.
Van Oost werd naar de Dwarsweg
in Kudelstaart verhuisd, na de VUT
werd een huis betrokken in de Gal-

vanistraat en nu alweer acht jaar
woont het stel met veel plezier in de
flat in de Spilstraat. Ze kunnen gebruik maken van de warme maaltijd
voorziening en maken dagelijks de
gang naar beneden om gezellig met
medebewoners te eten. “Toen Dirk
net thuis was uit het ziekenhuis kon
hij niet naar beneden, kwamen ze
het eten boven brengen. Geweldig,
toch”, aldus Alie Toen het stel de flat
in de Spilstraat betrok, hadden zij
vrij uitzicht. “We keken uit op grasland. Zagen de koeien in het veld
lopen en hazen langs de slootkant.
Nu wordt alles vol gebouwd.” Maar
er is begrip van dit sympathieke stel,
ze hebben zelf woningnood mee
gemaakt en begrijpen best dat er
huizen nodig zijn om iedereen een
woonplekje te geven. Alie en Dirk
hebben samen drie kinderen gekregen. Twee jongens en een dochter
en inmiddels hebben ze zes kleinkinderen (vijf meiden en een kleinzoon) en ook al een achterkleinkind. De trouwdag zestig jaar geleden is dinsdag met gebak, kaarten en felicitaties van velen gevierd,
maar er komt nog een feestje. “Aanstaande zaterdag voor familie, vrienden en buren, in het restaurant hier
beneden. Lekker makkelijk, dicht bij
huis”, besluit het diamanten paar.
Tekst: Jacqueline Kristelijn

ingezonden
Wijkraad: Verhoging precariobelasting
vraagt om onderzoek college B&W
Aan het college van B&W en de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad: De wijkraad
Stommeer heeft in de vergadering
van juli 2009 kennis genomen van
het persbericht over problemen met
de aanzienlijke verhoogde precariobelasting.
In het verlengde van de ingezonden
brieven en op basis van zorgvuldigheid het volgende: Los van het feit
dat grote (financiële) onzekerheid
is ontstaan bij het toekomstige organiseren van evenementen is het
onbestaanbaar dat de gemeente en
de gemeente politiek niet in staat
waren het proces van voorbereiding, besluitvorming procedures en
de uitvoering in de hand te houden
door tijdige bekendmaking. De wijkraad is van mening dat deze situatie
niet had mogen ontstaan en constateert dat op voorstel van de gemeente de organisaties nu worden
opgezadeld met het schrijven van
bezwaarschriften. Dit betekent vele
niet productieve uren van veel voornamelijk vrijwilligers die veel beter

ingezet kunnen worden. Daarnaast
werkt deze ontwikkelingen burgerlijke ongehoorzaamheid sterk in de
hand.
De wijkraad is voorstander van een
door het college van B&W zelf op te
starten zelfreflecterend onderzoek
welke tot doel dient dat dit soort situaties zich niet meer zullen voordoen. De wijkraad adviseert de vraag
te stellen of deze situatie mogelijk
het gevolg kan zijn dat gekozen politici niet in staat zijn de door ambtenaren voorbereide, veelal zeer complexe, voorstellen van wet- en regelgeving te beoordelen en de juiste
keuzes te maken. Daardoor krijgen
de ambtenaren onbedoeld en ongewenst de macht over het democratisch besluitvormingsproces. Indien
het college van B&W dit onderzoek
niet wil uitvoeren, dan verzoekt de
wijkraad de gemeenteraad het onderzoek uit te voeren.
Wijkraad Stommeer
Voorzitter Henk Siecker
Hugo de Vriesstraat 99, Aalsmeer

Wissel bromfietscertificaat
voor 1 oktober om!
Aalsmeer - Heeft u nog een bromfietscertificaat en geen rijbewijs A of
B? Dan kunt u dit nog tot 1 oktober
aanstaande omwisselen voor een
rijbewijs met de categorie AM. Na
1 oktober is omruilen niet meer mogelijk. Als u het bromfietscertificaat
niet voor 1 oktober heeft omgeruild,
moet u voor het verkrijgen van een
bromfietsrijbewijs een theorie-examen afleggen bij het CBR. Naar ver-

wachting wordt per 1 januari 2010
het praktijkexamen voor bromfiets
ingevoerd. Heeft u ooit een rijbewijs
A of B gehaald dat voor vernieuwing
in aanmerking komt, geldt bovenstaande informatie niet. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met tel. 0800-7763774 of
met de medewerkers van de afdeling dienstverlening in het gemeentehuis.

‘De Swaffelaars’ te water
Aalsmeer - Van begin maart tot de
tewaterlating afgelopen zondag 26
juli is keihard gewerkt aan de bouw
van een nieuwe praam. Heel veel
avonden en weekenden is door het
team De Kale Zak de handen uit de
mouwen gestoken, maar het resultaat mag er zijn. Een huzarenstukje is geleverd door niet-botenbouwers, maar inmiddels volleerd pramenbouwers! “Zeker 1.500 tot 2.000
uur hebben we er in gestoken.”
En grapt het viertal: “Het heeft zelfs
bijna tot echtscheidingen geleid. De
vrouwen zijn heel blij dat we klaar
zijn.” De bouwers zijn de broers Johan en Peter Daalman, Gerben
van der Knaap en Burt Wels. “En
schoonvader Ad Witkamp heeft heel
veel uurtjes werk geleverd. Echt geweldig.” Bouwtips heeft het viertal
gekregen van praam- en pentaman
Willem van de Polder, die ook de
restauratie van de zwaar gehavende penta voor rekening heeft genomen.
Overvaren door tanker
Wilde De Kale Zak dit jaar meedoen
aan de pramenrace zat er niets anders op dan nieuw te gaan bouwen. De praam was al in zeer slechte staat: “Continu twee dompel-

pompen aan en een hozer actief.”
De doodsteek kwam toen de praam
los geslagen was, naar de Ringvaart
dreef en hier overvaren werd door
een tanker. “Dat was echt het einde van De Kale Zak.” In de nieuwe
praam gaan twee teams samenwerken. De praam van Piet van Pa en
De Kale Zak zijn samengevoegd tot
De Swaffelaars. “Het is een Nederlands woord, hoor.” Nog even starten de heren de discussie of toch
niet beter voor een andere naam gekozen kan worden. “De Schandknapen of De Schandknaapjes. Gerben
heet van der Knaap”, oppert teamlid
Nick, die overigens niet in de praam
mag plaatsnemen. “Hij heeft te weinig gedaan en mag achter de praam
in de rubberboot meevaren”, aldus
het viertal grijnzend.
“We zijn een mannenteam”
Aan boord gaan tijdens de pramenrace acht of negen mannen, “geen
vrouwen aan boord, we zijn een
mannenteam.” Over inhaken op het
thema ‘Theater van de lach’ gaat
waarschijnlijk nog wel een avondje gebrainstormd worden. “Goed
voor de brouwerij”, zegt Gerben. “De
naam verzinnen heeft ook al diverse avonden hersenkraken gekost.”

Captains van het team worden Gerben van der Knaap en Peter Daalman. Praam- en pentaman Willem
van de Polder is zichtbaar trots op
de bouwers. “Geen spijker gebruikt.
Laag voor laag gelijmd en als laatste
voorzien van dikke laag twee componenten teer. Ze hoeven nu zeker
tien jaar geen onderhoud te plegen.”
Gerben vult aan: “We hebben echt
heel veel lijm gebruikt. Zeker twintig
potten. Ik bleef inkopen.” Het moeilijkste van het bouwen bleken wel
de buigpunten. “Dat was het pittigste. Elk heeft wel een dag gekost”,
legt Johan Daalman, de man met ervaring in houtbewerking, uit. Voor de
concurrenten tot slot enkele technische gegevens van de praam, die
eigenlijk een bok is: De boot is 240
centimeter breed, 9.50 meter lang
en weegt zo’n 750 kilo.
De Rijsenhouters gaan overigens
niet voor de winst. “We doen mee
voor het plezier. Als we maar in een
normale tijd de finish halen.” Johan
vult lachend aan: “Het zou voor mij
zelfs de eerste keer zijn dat ik de finish haal.” Met een nieuwe praam
en een nieuwe naam breken nu vast
betere, droge tijden aan. Alvast een
behouden race toegewenst!
Tekst: Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Het was midden in de
zomernacht en schitterend zwoel
weer. Ik was in Baarn, een week
op vakantie. Samen met een aantal
meiden van 16 en 17 jaar waren we
‘helpster’. Dat wil zeggen, dat we de
taak hadden om, per persoon, één
lichamelijk gehandicapte rolstoeler
een fijne vakantie te bezorgen. Dat
hield ook in dat je ‘jouw gehandicapte’ hielp met aan- en uitkleden,
eten geven en wandelen achter de
rolstoel. Voor het echte verdere verzorgwerk waren er verpleegkundigen
aanwezig. Ik kreeg Germaine toegewezen, voor haar zou ik zorgen.
Germaine was 18 jaar, kon niet lopen en bewegen. Al snel kwam ik erachter dat Germaine een intelligente
en vrolijke meid was. Lichamelijk kon
ze weinig. Als ze af en toe onderuit zakte, moest ik haar, in haar rolstoel, omhoog trekken. Nadat Germaine de dagelijkse douchebeurt
achter de rug had, moest ik haar verder helpen met aankleden. Dat was
best een grote klus omdat ik Germaine, liggend op haar bed, moest
aankleden. Soms klom ik boven op
haar bed om het aankleden te kunnen doen. Samen gierden we van de
lach omdat het best potsierlijk was.
Als Germaine aangekleed was, werd
ze door twee verpleegkundigen, in
haar rolstoel getild. Dan volgde er
nòg een behoorlijk karwei voor me.
Germaine droeg aangepast schoeisel
dat van A tot Z speciaal gemaakt was
voor haar. Het schoeisel leek op rijglaarzen. Het bleek behoorlijk moeiijk
om de rijglaarzen aan te trekken. Als
Germaine dan eindelijk haar laarsjes aanhad moest ik nog ‘veteren’. De
metalen clipjes waarmee de veters
kruiselings omhoog moest, begonnen op de wreef tot even onder de
knie. Jeempie: Wàt een klus was dat
telkens weer. Toch word je er behendig in op den duur. Als ‘mijn’ Germanie kant en klaar was, dus ook haar
medicijnen van de zuster had gekregen, reed ik haar naar de eetzaal. Na
het ontbijt gingen we, samen met
anderen, ergens naar toe. Het klikte tussen Germaine en mij, we hadden veel plezier met elkaar. Ook met
de andere helpsters en hun rolstoelmaatjes was er onderling een goed
contact. Een vriendin van me die ook
mee was naar Baarn had samen met
een andere helpster zelfs twee meiden om te verzorgen. Dat was een
gehandicapte, identieke tweeling die
samen alleen maar op een 2-persoons konden liggen. Hun namen
waren, of je het gelooft of niet: Stien
en Mien. Twee gehandicapte pracht
meiden die samen veel lol hadden.
De twee reageerden ad-rem. Ik vertelde al dat zij samen hun leven deelden in een bed waarmee buiten gerold kon worden, het bed was daarvoor aangepast. Het was best zwaar
werk voor de twee helpsters als ze,
bijvoorbeeld, een paar kilometer gingen wandelen.
Natuurlijk ging het rijden met het bed
vele malen mis onderweg, vooral in
een bocht. Stien en Mien gierden het
dan uit. En wij, de helpsters, lachten
volop mee. Het waren vaak komische
situaties waar we in belandden. We
hadden soms diepgaande gesprekken met elkaar en we zongen, huilden en lachten. Ik heb in die vakantieweek veel geleerd van, met name,
Stien en Mien en Germaine, die, ondanks hun handicap, zo volop van het
leven konden genieten... Nog steeds
denk ik terug aan die bijzondere vakantie.
Het was midden in de nacht en
zwoel weer toen, wij, drie helpsters
mèt Germaine, Stien en Mien, door
het bos wandelden. Dat gebeurde ‘stiekem’, de leiding hadden we
niets verteld. Daar gingen we dan,
zo stil als voor ons mogelijk was. Het
was spannend en een beetje griezelig. We hadden zaklantarens, fris, en
versnaperingen bij ons. Op een zeker
moment vonden we een soort van
bouwwerk, een prieel in het bos. Zo
goed en zo kwaad als het ging, hesen we het bed en de rolstoel naar
binnen. Dat ging zo potsierlijk in het
donker dat we regelmatig gierden
van de lach. Toen we uiteindelijk geïnstalleerd waren, begon ons nachtelijk feestje in het donkere bos. De
transistorradio ging aan op de muziekzender, we dronken en aten en
hadden veel lol. Korte tijd later stond
de leiding voor onze neuzen. Mens,
wat schrokken we! De leiding had
ons gevonden door de luidruchtige
pret die we maakten. Het prieel bleek
namelijk een muzieknis te zijn. Het
klankbord droeg onze pret nog eens
extra ver het bos in...
Coq Scheltens

Navigatie uit auto
Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 15 op donderdag 16 juli is ingebroken in een langs de Bilderdammerweg geparkeerde auto.
De zijruit aan de achterzijde van de
Volkswagen Polo is door de dieven
ingeslagen. Uit de auto is een navigatiesysteem gestolen.
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Tropisch genieten van live muziek en dj’s in centrum!

Aalsmeer - Op gezellige terrassen, lekkere snacks, witte stranden
en natuurlijk live-muziek en fantastische dj’s trakteerden de cafés Joppe en de Praam en de restaurants
‘t Holland Huys, De Oude Veiling en
Himalaya Huis afgelopen zaterdag
25 juli de bezoekers aan het centrum. En dit aangekondigde feestje bleek niet tegen dovemansoren
gezegd, het was superdruk in het
dorp. Qua publiek kwam het tropische evenement ietwat langzaam op
gang, maar vanaf half tien stroomden de straten vol en was het gezelligheid troef met velen. Het leek bijna of de horeca niet gerekend had
op zoveel bezoekers. Soms moest
best lang gewacht worden op een
drankje en voor de toiletten stonden lange rijen. Het deerde het publiek niet. De tropical party was een
ontmoetingsavond van (oude) bekenden waar ook nog eens genoten kon worden van swingende mu-

ziek. Bij ‘t Holland Huys vermaakten
de dj’s Ronny Nisters en Frank van
de Summer Dance het publiek, bij
café Joppe zorgden onder andere
de dj’s Di Liciouz, Nista en Francklin Mckoy voor swingende klanken en van live-optredens kon genoten worden bij De Oude Veiling
en Himalaya Huis en bij de Praam.
De Aalsmeerse band De Klugt had
zich voor de gelegenheid in passende tropische kleding gehuld. De
muziek was minder tropisch, maar
gezien de swingende menigte was
toch een zomers buitenfeest. Passende Caribbean groove bracht tot
slot de band Banda Locai. Het publiek was het na afloop eens: Het
was tropisch genieten! In de agenda kan alvast het volgende en laatste zomerfeest bij de horeca in het
centrum genoteerd worden. Op zaterdag 22 augustus wordt een zomerfestival georganiseerd rond het
thema ‘goud van oud’.

Onofficiële frikandellen
eetwedstrijd in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 1 augustus organiseert café Sportzicht in de
Sportlaan een onofficiële frikandellen eetwedstijd Het is de bedoeling
om in 30 minuten zoveel mogelijk
frikandellen op te eten. De emmers
staan klaar als het teveel wordt voor
de maag. De deelnemers kunnen
gebruik maken van de sauzen mayonaise, curry en ketchup om de frikandellen te consumeren. Tijdens
de wedstrijd mag er gedronken wor-

den. Inschrijving aan de bar, de kosten zijn 5 euro per persoon. Aanwezig om 16.00 uur. De wedstrijd begint om 16.30 uur. De winnaars 1 tot
en met 3 krijgen een waardebon van
café Sportzicht. Iedereen die denkt
de winnaar van de vorige keer, Ruiz
Groen met 13 frikandellen, te kunnen verslaan kan zich inschrijven.
Gasten die de deelnemers willen
aanmoedigen zijn uiteraard ook van
harte welkom.

Vakantieseizoen draait op
Schiphol op volle toeren
Schiphol - Het vakantieseizoen op
Schiphol draait op volle toeren. Om
de start van de vakantie voor de passagiers zo aangenaam mogelijk te
maken, ontvangen ‘Welcome Teams’
de reizigers om hen de weg te wijzen en vragen te beantwoorden. Tijdens de drukste weekenden van de
zomerperiode deelt Schiphol gratis
ijsjes en water uit. In alle drie de vertrekhallen staan ouderwetse ijscokarretjes, waar passagiers een ijsje
kunnen krijgen. Muzikanten spelen
bekende meezingers en Hollandse
smartlappen. Naar verwachting reizen er in de maanden juli en augustus circa 8,5 miljoen passagiers via
Schiphol. Dat zijn gemiddeld 137.000
passagiers per dag. Vorig jaar reisden er in deze periode bijna 9,6 miljoen passagiers via Schiphol. Schiphol heeft naast de eerder genoemde maatregelen extra personeel ingezet om de passagiers optimaal te
begeleiden. Op de parkeerplaatsen
worden ‘parkeerverwijzers’ ingezet, die zowel overdag als ‘s nachts
goed herkenbaar zijn in hun opval-

Infostand voor
slechtzienden
Hoofddorp - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden heeft in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp eens in de maand
op donderdag een informatiestand
op de polikliniek oogheelkunde. Op
13 augustus is tussen 9.00 en 12.30
uur een lid van de vereniging aan-

lende, felkleurige kleding en zijn
er extra parkeerplaatsen opengesteld. Lang parkeren op de luchthaven kan met Schiphol Smart Parking vanaf 5 euro per dag. Passagiers die tussen 27 juli en 28 augustus reizen van of naar Schiphol
kunnen achter de paspoortcontrole
in Lounge 2 een kijkje nemen in de
studio van On Air, het zomerse actualiteitenprogramma van de NCRV.
On Air wordt dagelijks van 19.30 tot
20.30 uur live vanuit Lounge 2 door
Harm Edens gepresenteerd en is te
zien op Nederland 3.
Reisadvies
Vanwege de extra drukte adviseert
Schiphol reizigers de komende weken op tijd naar Schiphol te komen.
Reizigers moeten rekening houden
met langere wachttijden. Deze tijd
beperken kan door gebruik te maken van de self-service check-in kiosken of door thuis via internet in
te checken. Voor meer informatie
over inchecken en reistips zie: www.
schiphol.nl.

wezig om iedereen die meer wil weten over hoe om te gaan met een
visuele handicap en informatie wil
over praktische hulpmiddelen zoals de luisterbibliotheek, sport en
computergebruik te woord te staan.
Tevens is er informatie te verkrijgen over lotgenotencontact, sport
en contactbijeenkomsten. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort, tel. 0238908360.

Nog 4 dagen expositie Wonderkamers

‘Echt kijkje in de keukens
van de kunstenaars’
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag was het de beurt van Henny Weima om iets over haar Wonderkamer in het Oude Raadhuis te
vertellen en een groep bezoekers
langs haar werk te leiden. Voordat
ze haar rondleiding deed, hield zij
een praatje in de tuin van het Oude Raadhuis. Zij vertelde eerst in
het algemeen over de tentoonstelling, het ontwerp van de bijzondere affiche en ze ging in op het werk
van de verschillende exposanten.
Het bijzondere van deze Wonderkamertentoonstelling is, dat de bezoeker een kijkje in de keuken van de
kunstenaar krijgt. Het is geen gewone expositie die alleen het eindproduct laat zien, maar ook de inspiratiebronnen worden getoond. Henny haalde de woorden van Karin
Borgman aan, die de zondag ervoor
over haar werk vertelde. Borgman’s
werk versimpelt zich meer en meer,
steeds meer zoekt zij de essentie.
Een silhouet van een paar mensen
in een boot kan ook als een abstracte vorm gezien worden, volle tafels
met familie, vrienden en huisdieren
veranderen stilletjesaan in één tafel
waar alleen zijzelf en haar partner
Jan zijn aangeschoven. Henny vertelde ook over de Wonderkamer van
Coq Scheltens, aanwezig onder de
toehoorders. Voor een zo markante

persoonlijkheid als Coq Scheltens,
die al zo haar strepen op vele gebieden (onder andere als columniste in deze krant) verdiend heeft is
de kleine kamer wel een hele kleine
ruimte om ‘haar wonderlijke leven’,
zoals Coq het benoemt, in te persen.
In haar kamer liggen onder andere
archieven uit de jaren tachtig toen
Weima cultureel adviseur van de gemeente was en heel veel met haar
samenwerkte. Coq en Henny organiseerden in die jaren een grootse
zomertentoonstelling en in het Oude Raadhuis werd tijdens die weken van alles en nog wat gedaan:
Muziek gemaakt, een architectuurlezing, kindertekenwedstrijden,
poppenkast… Hoe klein de ruimte ook was, het was toch een heel
breed podium voor vele kunstzinnige en culturele activiteiten. Voor iedere Aalsmeerder die nu door Coq’s
Wonderkamertje loopt zal elke tekening, elke gouache en elke poppenkastpop herkenning en vele herinneringen oproepen. En dan de tuin.
Henny memoreerde dat het moeilijker is om een wondertuin te maken dan een wonderkamer. Toch is
het Mark van Kuppeveld gelukt om
in te haken op het thema, de atmosfeer in de tuin is door zijn beelden
wonderlijk en sprookjesachtig geworden. Daarbij hangt er van alles

aan touwtjes aan een boom: een
steen, een schedel, een stuk grillig
gevormd hout. Het zijn de inspiratiebronnen die aan zijn organische
beelden ten grondslag liggen. Vanuit deze Aalsmeerse tuin is de overgang naar de Afrikaanse tuin heel
gemakkelijk te maken. In de ramen
van de tuinkamer hangen tussen
grote platen plexiglas tuintekenin-

gen van Henny, die ze in Zaïre maakte. Het was oorlogstijd, er moest afscheid genomen worden en met dat
ene tekenblokje en die paar krijtjes
tekende zij elke dag een stukje tuin
om te overleven. Deze tekeningen
zijn het uitgangspunt van de tentoonstelling, van daaruit worden allerlei lijnen getrokken, naar andere
landschappen, mensen en dieren,
veraf en dichtbij. Herinneringen en
concrete ervaringen, de levenden
en de gestorvenen, heden en verleden, alles valt samen in deze expositie. Henny vertelde ook nog dat ze
eigenlijk al heel veel wonderkamers
heeft gemaakt, niet in de vorm van
kamers, maar in boekvorm. Ze liet
een paar voorbeelden zien. In die
boeken is er niet alleen sprake van
een beschrijving van een concrete reis van de ene plek naar de andere, maar er worden allerlei andere
lagen aangeboord en uitstapjes gemaakt in de tijd. Het is, net zoals in
de Wonderkamer, een heel netwerk
van verbindingen en associaties.
De toehoorders, afgelopen zondag
aanwezig, waren zeer content met
deze presentatie, volgens hen ‘een
echt kijkje in de keuken van de kunstenaar!’ De tentoonstelling ‘Wonderkamers’ is nog vier middagen
te zien, te weten donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Alle dagen van 14.00 tot 17.00 uur en
de toegang tot het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat is gratis.

No cash in bibliotheek
Aalsmeer - Om de veiligheid van
alle bezoekers én medewerkers
te vergroten, zijn met ingang van
22 juli alle bibliotheken in de regio
Amstelland overgegaan op cashless. Bezoekers en medewerkers in
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
reageren tot nu toe positief. Bezoekers en pashouders krijgen allerlei

mogelijkheden aangereikt om te betalen, overal is het mogelijk te betalen met pin. Pashouders kunnen bovendien hun pas opwaarderen en
zo een tegoed creëren op hun pas.
Voor hen die dat liever niet doen is
er de mogelijkheid van eenmalige
incasso. No cash in de bibliotheek
is hiermee een feit.

Jubileum Veteraan Autobussen
Aalsmeer - De stichting Veteraan
Autobussen bestaat veertig jaar en
dit jubileum wordt extra luister bijgezet middels een open dag op zaterdag 29 augustus. Het bestuur
van de SVA hoopt dat de feestdag
de grootste en gezelligste busmeeting-dag van het land wordt. Collega-verenigingen in heel Nederland
zijn aangeschreven om deel te nemen aan dit evenement. De organiserende werkgroep Aalsmeer zal

zich met vijf bussen presenteren en
hoopt dat nog twintig andere, oude
bussen in de gemeente geparkeerd
worden. Voor de watertoren aan de
Kudelstaartseweg worden de bussen opgesteld en krijgt publiek de
mogelijkheid om deze ‘vervoerders
van weleer’ zowel van binnen als
van buiten te bewonderen. De meeting wordt verder opgeluisterd met
een kleine tentoonstelling in de watertoren.
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Vaartocht Lionsclub tijdens
verlichte botenshow op de Poel

Voorzitter Ed Kriek van de WVAC overhandigt een bloemetje aan Afiya Chang
en Alex ten Broek van StraQ.

Hema en StraQ ook WVAC-lid
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum heeft er weer
twee nieuwe leden bij: Lunchroom
StraQ in de Marktstraat en de Hema in de Zijdstraat. Vorige week
maandag kregen deze nieuwe leden uit handen van WVAC-voorzitter Ed Kriek het bewijs van hun
lidmaatschap en een bloemetje.
Sinds enkele weken bevindt zich in
de Marktstraat op nummer 38 een
nieuwe lunchroom met de naam
StraQ. De gezellige en strak ingerichte zaak van chefkok Afiya Chang
en bedrijfsleider Alex ten Broek is
een ideale plek voor een lekkere lunch met luxe belegde broodjes. Daarnaast verzorgt StraQ ook
catering op locatie. De keuken van
Chang is breed georiënteerd, maar
door haar eigen Chinees-Surinaamse achtergrond zit aan de gerechten
vaak een Oosterse tint.
De Hema in de Zijdstraat is al een
aantal jaren een gezichtsbepalende winkel in de Zijdstraat. Dit warenhuis is nu ook lid van de WVAC.
Het is na de Albert Heijn het tweede
grootwinkelbedrijf dat lid is geworden van de winkeliersvereniging.
Voor het vergroten van het draagvlak onder ondernemers in het winkelgebied is dit lidmaatschap erg
belangrijk. Met meer leden kan de
WVAC meer doen om van het centrum een gezellig en veilig winkelgebied te maken. Grootwinkelbedrijven zijn hierbij ook van groot belang. De WVAC hoopt dan ook dat in
de toekomst meer van dit soort winkels zich aansluiten.
Lid zijn van de WVAC heeft diverse voordelen voor ondernemers. Zo
worden de leden regelmatig geïn-

formeerd via onder meer de nieuwsflits, maken ze deel uit van de gezamenlijke pr-uitingen en krijgen ze
tijdens markten in het centrum een
gratis kraam.
Het WVAC-bestuur is er van overtuigd dat gezamenlijke initiatieven
de beste manier zijn om het centrum nieuw leven in te blazen. Hoe
groter de draagkracht van de winkeliersvereniging, hoe meer het mogelijk is om het Dorp een stimulans
te geven. Dit zal dan ook het streven van de WVAC blijven. Voor meer
informatie en nieuws over het centrum: www.aalsmeercentrum.nl.
Esther Nadort van de Hema.

Aalsmeer - Evenals vorige jaren zal
de Lionsclub Aalsmeer ook dit jaar
weer tijdens de verlichte botenshow
op zaterdagavond 5 september een
vaartocht organiseren met het klassieke salonschip de Koningin Juliana. Na de succesvolle varende diners van de afgelopen jaren heeft
de Lionsclub Aalsmeer de formule
voor dit jaar vernieuwd. In plaats van
een buffet zal dit keer gedurende de
avond een scala aan heerlijke luxe
hapjes geserveerd worden. Drankjes
zijn evenals vorige jaren onbeperkt
verkrijgbaar. En natuurlijk wordt gezorgd voor prima (achtergrond) muziek. Het vertrek is vastgesteld om
19.30 uur vanaf jachthaven Kempers
aan de Kudelstaartseweg. Tegen het
decor van een stoet aan schitterend
verlichte boten wordt gevaren over
de Westeinderplassen om te genieten van alles wat zich die avond op
de poel afspeelt. Het zeer comfortabele schip is voorzien van een (verwarmd) beneden- en tussendek en
een 100 vierkante meter groot panoramadek. Er is ook een invaliden-

lift aanwezig. Om circa 23.00 uur
wordt vanaf het schip het prachtige
vuurwerk bekeken, waarna de boot
rond 23.30 uur weer zal afmeren
bij jachthaven Kempers. Tijdens de
vaartocht vindt een verloting plaats
met grandioze prijzen. De kosten
voor deelname aan dit unieke evenement bedragen 65 euro per persoon en dit bedrag is dus inclusief
boottocht, welkomstdrankje, hapjes gedurende de hele avond, muziek en consumpties. De hoeveelheid kaarten is echter beperkt. Vol is
vol. Dus wie het eerst komt, die het
eerst vaart ! En, de deelnemers steunen er een goed doel mee! Want de
netto opbrengst van dit evenement
gaat volledig naar stichting de Bovenlanden Aalsmeer die dit zal gebruiken ter mede financiering van
een vooroeverbescherming voor
onlangs verworven gebied ‘De Boogerd van Kees Bij’, gelegen aan de
Grote Poel. Kaarten kunnen besteld
worden bij jachthaven Kempers, tel.
0297-385385 of bij apotheek Groen
in Aalsmeer, tel. 0297-324476.

Tijdig inschrijven is het advies!

FloraHolland start cursus
‘Inkopen op de klok’
Aalsmeer - Dit najaar start bij FloraHolland een nieuwe cursus ‘Inkopen op de klok’. In Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg kunnen aspiranten beginnende inkopers meer kennis en ervaring opdoen met het inkopen op de veiling. Alle belangrijke thema’s van het inkopen en de
processen van de veiling komen
aan bod: De verschillende inkoopmogelijkheden (bloemenklok, plantenklok en bemiddeling), kwaliteit,
assortiment, logistiek en e-Business. Tijdens de cursus wordt ook
ruim aandacht besteed aan het Ko-

pen op Afstand (KOA). De praktijk
is een belangrijk onderdeel van de
cursus. Geïnteresseerden wordt geadviseerd om zich tijdig in te schrijven. In Aalsmeer start de cursus
op 24 september. In tien weken leren deelnemers iedere donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur de fijne kneepjes van het vak.
Deelname kost 275 euro per persoon (inclusief opleidingsmateriaal). Meer informatie en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via 0297398802 of ivonnenoteboom@floraholland.nl.

Lekker swingen op tropische tunes van de dj’s tijdens tropical night.

Service en advies hoog in vaandel

Voor licht en geluid naar
PAR-AV Productions

meerdere keren ontvangen in plaats
van een eenmalige deal.” En hij vervolgt: “Tijdens de tropical night hebben wij een, in mijn ogen, prima
presentatie van ons bedrijf gegeven.
De muziek van de vier dj’s werd gewaardeerd en enthousiast ontvangen door veelal dansende mensen.
Overal waar men stond was het geluid goed verstaanbaar en voelbaar.”
Voor komende evenementen, zoals
de botenshow en de pramenrace,
nog op zoek naar licht- en geluidsapparatuur? Bij PAR-AV Productions gaat u/jij zeker slagen! Voor
meer informatie: www.par-av.nl of
bel 06-14776460.

41% Van de busreizigers
flirt weleens in de bus
Aalsmeer - Er wordt aardig wat af
geflirt in de bus, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Valuewait in
opdracht van Connexxion. Van de
ondervraagden reist meer dan 80%
dagelijks met de bus naar zijn werk
en heeft maar liefst 37% een favoriete plek in de bus. 12% Let erop
naast een leuke medereiziger plaats
te nemen. Maar liefst 55% van de
reizigers geeft aan leuke contacten opgedaan te hebben tijdens de
busreis. 41% Van de reizigers bekent regelmatig te flirten in de bus!
22% Durft de medereiziger waarmee wordt geflirt ook wel eens aan
te spreken. 15% Houdt het alleen bij
kijken. Het flirten blijft redelijk onschuldig, 10% geeft aan wel eens
een date aan de flirt in de bus te
hebben over gehouden. Het merendeel van de ondervraagden denkt
overigens dat zowel mannen als

Aalsmeer - De subsidieregeling
voor Noord-Hollandse boeren die
willen omschakelen naar biologisch
boeren is weer opengesteld.
De subsidie is bedoeld voor kleine
en middelgrote ondernemingen die
willen omschakelen naar de biologische productiemethode en kunnen aantonen dat er voldoende afzetmogelijkheden zijn in de markt.
Voor subsidie komen kosten in aanmerking zoals de bouw, verwerving
of verbetering van onroerende goederen, de koop of huurkoop van
machines en materieel en algemene
kosten zoals voor omschakelplannen, adviseurs en opleidingen. De
provincie betaalt maximaal 40% van
de te subsidiëren kosten en nooit
meer dan 400.000 euro. Boeren die
omschakelen naar biologische landbouw moeten tijdens de omschakelingsperiode twee jaar volgens de
biologische richtlijnen werken, maar
hun producten worden als gangbaar verkocht.
Bovendien zijn bij omschakeling
aanpassingen in de bedrijfsvoering
nodig.
Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag is te vinden op het
subsidieloket van de provincie via
www.noord-holland.nl

Boeren en tuinders
Er zijn goede kansen voor gangbare boeren en tuinders die de overstap willen maken naar de biologische landbouwmethode. In 2009
is het project ‘Biologische ondernemen in Noord-Holland’ gestart.
Nieuwe omschakelaars worden van
begin tot eind begeleid tijdens het
omschakelingstraject. Boeren die
aan omschakelen denken, kunnen
zich laten informeren over de mogelijkheden: www.biologischondernemen.nl of neem contact op met projectleider Maria van Boxtel, telefoon
06-53593188 of e-mail: mvanboxtel@landco.nl
Areaal weer gegroeid
Op dit moment zijn er 143 biologische boeren in Noord-Holland. Het
Noord-Hollands areaal is in 2008
gestegen met 24,7%, namelijk van
4464 ha naar 5.566 ha. Dat betekent een procentueel areaal toename van 0,7% naar 4,1%. De grootste groeier is in gras van 3888 ha in
2007 naar 4986 ha in 2008. Andere noemenswaardige groeiers zijn
groente, graan en kruiden. Dit blijkt
uit de Bio-Monitor van Biologica.
Voor meer informatie zie www.biologica.nl.

Meetsysteem voor zadel op maat

Kleurige Campanula’s op
rotonde FloraHolland

Aalsmeer - Het geluid tijdens de
tropical night bij café Joppe afgelopen zaterdag werd dit jaar voor het
eerst verzorgd door PAR-AV Productions (Licht en Geluid Service)
te Kudelstaart. Dit bedrijf is al sinds
2003 actief in de evenementenwereld. Licht- en geluidsapparatuur,
en alles wat daarbij komt kijken, is
bij PAR-AV Productions te huur en
te koop. De medewerkers van het
bedrijf geven deskundig advies en
nemen u graag het benodigde onderhoud uit handen. Zoals eigenaar Ruud Keizer zelf zegt: “Service
en advies staat bij ons hoog in het
vaandel. We willen de klant graag

Schakel om naar biologisch
en ontvang een geldbedrag

vrouwen evenveel flirten in de bus.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder
785 Connexxion reizigers die deelnemen aan het Reis je Rijk programma, een gezamenlijk initiatief van
Connexxion en Valuewait. De busreiziger beantwoordt tijdens het reizen, of op een ander gewenst moment, heel eenvoudig met de toetsen van de mobiele telefoon, korte
vragen. Deze vragen gaan over allerlei actuele onderwerpen. De reiziger ontvangt als dank voor zijn deelname Values en spaart hiermee voor
leuke cadeaus.
Deelname is gratis. De wachtmomenten van de reiziger tijdens het
reizen worden op een waardevolle manier besteed. Iedere Connexxion reiziger kan zich aanmelden voor
Reis Je Rijk door een sms te zenden met CX naar 1008 of via www.
reisjerijk.nl.

Aalsmeer - Wie bij FloraHolland
Aalsmeer langskomt, kan er niet
omheen: de rotonde bij de hoofdingang aan de Legmeerdijk is van top
tot teen in de blauwe en witte Campanula’s gestoken. De planten zijn
door Deense aanvoerder Gartneriet
PKM / Fairytale flowers ter beschikking gesteld om de rotonde voor
een langere periode op te fleuren.
En met deze winterharde Campanula’s is dat goed gelukt. Nu de plan-

ten goed op kleur komen, voorzien
ze de ingang van een vrolijke, frisse uitstraling.
Het Deense bedrijf is één van Europa’s grootste producenten van
Campanula. Het bedrijf staat bekend om productontwikkeling en –
innovaties. Het assortiment, met als
hoofdproducten Campanula, Lidcactus en Lavendel, is verkrijgbaar
via FloraHolland Connect en op de
klok in Aalsmeer.

Al dertig jaar door weer en wind

Koffie staat klaar voor
postbode Gerard Albers
Aalsmeer - Bijna heel Aalsmeer
kent hem wel, postbode Gerard Albers. Al bijna 30 jaar brengt hij de
post rond in Aalsmeer en omgeving. De goedlachse Gerard is altijd vriendelijk en opgewekt. En, een
man van de klok. Is hij een kwartiertje later dan doorgaans, wordt gelijk gevraagd: Is de post al langs geweest? Door weer en wind op een
onmogelijke zware fiets vol brieven en poststukken fietst hij schijnbaar moeiteloos over de Aalsmeerderdijk met een glimlach op zijn gezicht. “Zo’n man moet toch wel van
zijn vak houden”, zegt Simon van het
gelijknamige bloemsierkunstbedrijf
aan de betreffende Dijk. En hij vervolgt: “In de winter dik in het pak,
zomers in korte broek. Als het weer
eens vies weer is, roep ik steevast
naar hem wanneer het weer kortebroeken weer wordt. Zijn antwoord:
Nog even geduld, komt er aan.” Ge-

rard kent iedereen in zijn wijk. Hij
maakt tijdens zijn ronde met menigeen een praatje, geeft nieuwtjes
door en ziet hij ongewone dingen,
dan meldt hij dit. Net als de melkboer, de bakker en de politieagenten dit deden. Melk en brood worden allang niet meer bezorgd en de
politie rijdt in auto’s rond. De geluiden landelijk dat postbodes niet
meer rendabel zijn, gaat Simon aan
het hart. “Maak een nationale postdienst, met bezorgers die hun wijk
kennen en met toewijding hun werk
doen. Een paar eurocenten verhoging heb ik daar graag voor over.” En
hij besluit: “Het is toch een gek idee
als wij onze postbussen kunnen
dichttimmeren omdat deze overbodig zijn. Een postkoest verwacht ik
niet meer voor de deur, maar postbode Gerard hopelijk nog wel vele
jaren. Voor hem staat altijd de koffie
klaar en dat weet ie.”

Geen pijnlijke billen meer
met Bike Totaal Waning
Aalsmeer - Bijna elke fietser heeft
er wel eens last van: zadelpijn. Heel
vervelend, toch is zadelpijn niet nodig. Bij zadels is het namelijk net als
bij schoenen. Als het niet past, gaat
het wringen. De kunst is dus om een
zadel te vinden dat precies de juiste maat heeft. Een groot aantal Bike
Totaal fietsspeciaalzaken beschikt
hiervoor over een meetsysteem dat
kan helpen een zadel te vinden dat
precies ‘past’ bij de fietser. Daarmee
voorkom je pijn, ook bij lange ritten.
Het systeem meet de afstand tussen
de twee zitbeenderen. Dat zijn de
twee onderste botten van het bekken. Om geen zadelpijn te krijgen, is
het belangrijk dat je precies op deze twee botten zit. De druk zit dan
op de juiste plek en daarmee voorkom je dat omliggende zenuwen
en pezen worden belast. Is het zadel te smal of bijvoorbeeld te zacht,
dan kunnen deze afknellen. En dan
krijg je zadelpijn. Bij vrouwen staan
de zitbotjes iets verder uit elkaar
dan bij mannen, vandaar dat vrouwen meestal een breder zadel nodig hebben.
Zadeladvies
Het zadelmeetsysteem bij de Bike
Totaal-winkels werkt eenvoudig: Je
gaat zitten op een stoel waarop een

kartonnen plaatje ligt. Er ontstaat
dan een afdruk van de zitbeenderen in het karton. De fietsspecialist legt het plaatje onder apparatuur en meet vervolgens met lichtstralen nauwkeurig de afstand tussen de zitbeenderen. Deze gegevens gaan de computer in, gecombineerd met een aantal feiten over
het fietsgedrag. Zoals: waar gebruik
je de fiets voor, hoe zit je op de fiets
en welke afstanden leg je meestal
af? Vervolgens rolt er een zadeladvies uit. Daarin staat welk type en
welke maat en hardheid het meest
geschikt zijn. Op basis van alle gegevens geeft de fietsspecialist een
advies.
De keuze van het zadel hangt af
van het gebruik. Voor lange tochten zijn harde zadels het beste, bij
korte ritten zijn zachte met soepele gelvulling prettiger. Ook de aard
van de rit heeft hier invloed op. Bij
sportieve tochten zit je voorovergebogen en dan biedt een smaller zadel, vaak met gleuf, meer comfort.
Bij korte ritten zit je rechtop, zodat
je een goed overzicht hebt over het
verkeer. Stadsfietsen hebben daarom een breder zadel. Kijk voor meer
informatie op www.biketotaal.nl of
loop binnen bij fietsspecialist Waning in de Zijdstraat.

Extra controle bedrijfsbeveiliging

Roken in de ban bij Flora
Aalsmeer - De bedrijfsbeveiliging
van FloraHolland Aalsmeer controleert extra op roken. Net zoals in andere openbare ruimtes is roken op
de veiling in Aalsmeer uitsluitend
toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties.
Alle gebruikers van de marktplaats
hebben immers recht op een rookvrije (werk)plek. Daarnaast is roken
brandgevaarlijk: een weggegooi-

de sigaret kan al snel de start van
een brand zijn. Ondanks de aangescherpte controle vinden er nog te
veel overtredingen plaats. Daarom
waarschuwt FloraHolland Aalsmeer
niet meer, maar worden er bij overtredingen direct boetes uitgeschreven.
Het loont dus meer dan ooit de
moeite om roken te beperken tot de
daarvoor bestemde ruimtes!
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Tijdens Triathlon Aalsmeer zorgen vrijwilligers voor een verfrissing onderweg. Foto Aktiefoto.nl.

Startseries triatlon bijna vol

Triathlon Aalsmeer dringend
op zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Over een maand op 30
augustus wordt Triathlon Aalsmeer
gehouden. Met vier startseries beloofd het voor jong en oud een
mooie sportieve dag te worden. In
totaal hebben zich al ruim 360 deelnemers ingeschreven.
Dat betekent dat de verschillende
series ook al bijna vol zijn. De voorbereidingen zijn nog in volle gang.
Zo is de organisatie nog dringend
op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij het evenement. Triathlon

Aalsmeer is een sportieve uitdaging voor recreatieve triatleten die
in Aalsmeer voor het eerst aan de
triatlonsport ruiken, maar ook voor
fanatiekelingen die een snelle tijd
willen neerzetten is het een mooie
wedstrijd. De 22ste editie van Triathlon Aalsmeer belooft daarom zonder twijfel een sportief spektakel te
worden voor iedereen.
Ook voor het publiek langs de kant
is het een mooi sportief evenement
om mee te maken.

Vier series
Stichting Triathlon Aalsmeer (STA)
organiseert net als voorgaande jaren wedstrijden over drie afstanden: mini, achtste en olympische afstand. Voor de jongste deelnemers
(6 tot 13 jaar) klinkt om 9.30 uur in
zwembad De Waterlelie het startschot voor hun minitriatlon (250
meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen). Deelnemers voor de achtste (500 meter zwemmen, 20 kilometer fiet-

Nu strijd om prijzen in Meerbode Tour Prijzenfestival

Strijd Tour de France klaar
Aalsmeer - De strijd is gestreden,
de truien zijn verdeeld en de Tour
de France van 2009 kan in de boeken worden bijgeschreven. In tegenstelling tot vorig jaar heeft het
de redactie dit jaar minder hoofdbrekens gekost om tot een juiste
verdeling van de prijzen in het Tour
de France Meerbode Prijzenfestival
te komen. Heel veel inzenders hebben de Spanjaard Alberto Contador van de Astanaploeg getipt als
winnaar van de gele trui en zij maken dus kans op een van de negen
fraaie eindprijzen.

De groene trui voor de winnaar van
het puntenklassement ging naar de
Noor Thor Hushovd van het Cervelo Test Team en hij bleef zesvoudig etappewinnaar Mark Cavendish van het Team Columbia - HTC
op punten voor door de nodige tussensprints te winnen. De trui voor
het bergklassement, de bolletjestrui werd gewonnen door de Italiaan
Franco Pellezotti van de Liquigasformatie. De witte trui van het jongerenklassement werd gewonnen
door de Luxemburger Andy Schleck
van het Team Saxo Bank. Beste Ne-

derlander in de Tour 2009 werd Laurens Ten Dam van de Rabobank. Hij
eindigde op plaats 60 met een achterstand 1.34.57 op winnaar Alberto Contador.
Geen van de Nederlandse deelnemers wist overigens beslag te leggen op een etappe overwinning. In
totaal wisten 156 renners de eindstreep in Parijs te halen.
De oplossing van de puzzel luidt alsvolgt: “Zal Lance nu ook weer heer
en meester zijn? De komende weken kunnen we het beleven. Veel
plezier!”

sen, 5 kilometer lopen) starten om
10.30 uur vanaf het surfstrand bij de
Westeinderplassen. Om 11.30 uur
rennen vanaf dat zelfde strandje de
deelnemers op de olympische afstand (1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen) het water in.
Het is dit jaar ook weer mogelijk om
op de olympische afstand als trioteam te starten. Inmiddels hebben
zich al zestien teams aangemeld. In
de middag is Aalsmeer het strijdtoneel voor het Nederlands kampioenschap triatlon voor jeugd en junioren. In een spectaculaire stayerwedstrijd over de sprintafstand
(750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen) bepaalt de Nederlandse juniorentop
wie met de titel naar huis gaat. De
jongste triathleetjes tot 13 jaar hebben hun eigen aspiranten NK over
de mini-afstand.
De inschrijving voor deze vier startseries loopt erg goed. Zo goed zelfs
dat bepaalde startseries zelfs bijna
vol raken. Wie zich nog wil inschrijven kan dat de komende weken nog
snel doen.
Extra handen nodig
Voor het organiseren van een omvangrijk evenement als een triatlon
zijn elk jaar vele handen van vrijwilligers nodig. Handen om op het parkoers een vlag de goede richting in
te laten wijzen, stevige handen die
hekken sjouwen voor het op- en afbouwen, handen die bekertjes water aangeven en nog veel meer handige handen. De organisatie is nog
dringend op zoek naar mensen die
graag hun handen uit de mouwen
steken. Vrijwilligers die helpen bij
Triathlon Aalsmeer worden tijdens
het evenement goed verzorgd met
een lunchpakket en na afloop is er
een gezellige barbecue. Lijkt je dit
wat? Meld je dan snel aan bij de organisatie!
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.triathlonaalsmeer.
nl.

Aalsmeer - Op maandag 3 augustus gaan bij de ANBO en de PCOB
de pedalen weer rond. De mooiste
plekjes van Uithoorn gaan per fiets
ontdekt worden.
Daarna steekt de groep per pont
de Amstel over. Op het vertrouwde adres in Meerwijk komt de ouderen weer aan land en gaat de fiets-

tocht verder. Ook u bent welkom om
deel te nemen aan dit sportieve en
gezellige uitje.
Dus, fiets gezellig met de twee bonden mee. Volgens trouwe deelnemers is iedere keer top. Startpunt
is het Parochiehuis aan de Gerberastraat en het vertrek staat gepland
om 13.30 uur.

Vlucht vanuit Tarbes
Dan was er nog de overnachtfondvlucht vanuit Tarbes, met een afstand van 1060 kilometer tot het
thuishok. Dit was de een na laatste
vlucht met overnachting onderweg.
De snelste duif werd geklokt door
Hans en Annika Kluinhaar. De spanning aan de kop voor het kampioenschap is te snijden. Het gaat tussen
Jan en Hans. Aanstaande zaterdag
is de bekendmaking. De uitslag:
1. J. Kluinhaar en dr. 2. J. v. Dijk. 3. P.
v.d. Meyden. 4. C. v. Vliet. 5. J. v. Ackooy. 6. H. Spaargaren.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
11604 pnt
2. Oerlemans Confectie 11312 pnt
3. Bosman Kassenbouw 9667 pnt
4. A.A. Sloopwerken
9466 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet
8825 pnt

Wandelen met SWOA/VITA
Aalsmeer - Van half maart tot eind
oktober wandelen vrijwilligers van
de SWOA/VITA elke dinsdagmiddag
met senioren die soms een steuntje
nodig hebben, maar ook met ouderen die zelfstandig wandelen of op
stap gaan met rolder. Met het busje van zorgcentrum Aelsmeer gaat
de groep op verschillende locaties
een frisse neus halen. De kosten

bedragen 2,50 euro per keer. Naast
wandelaars zijn voor dit project ook
meer vrijwilligers nodig. Voor informatie: SWOA/VITA in de Parklaan
27, tel. 344094. Tot slot: De groep
heeft niet altijd de beschikking over
het busje van het zorgcentrum. Mogelijk heeft iemand af en toe een
busje te leen. De ouderenorganisatie hoopt op reacties.

Zomercompetitie schaken

Koplopers vangen wind
bij Schaakclub Aalsmeer

Voor alle prijswinnaars geldt dat zij,
samen met de redactie een bezoek
gaan brengen aan de gulle prijzenschenkers om daar hun gewonnen
prijs in ontvangst te nemen en daarnaast ook nog eens fotografisch
vereeuwigd te worden.

AVA-atleet Wim Metselaar
naar WK Masters in Finland

De redactie kijkt nu al uit naar de
ongetwijfeld blije gezichten die een
prijsuitreiking nu eenmaal kenmerken.

ren nooit alleen zwemmen of spelen. Zwem ook niet in sterk stromend water.
Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes,
vaargeulen en (strek)dammen. Tenslotte: duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water.

Koppelklaverjassen B.V. Oostend

Fietstocht ANBO naar Uithoorn

Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd de vijfde jonge duivenvlucht
vanuit Chimay vervlogen. De afstand tot Aalsmeer bedroeg 250
kilometer. De 458 ingekorfde duiven kregen om 12.00 uur de vrijheid. Op de vluchtlijn was het prima duivenweer met een kalme westenwind. De eerste prijs was wederom voor John van Duren. Met de
junioren heeft hij er weer goed de
wind onder en sleept zijn ploegmaten naar een hoger niveau. Een kopman waardig! De uitslag:
1. J. v. Duren. 2. v. Leeuwen/v. Grieken. 3. J. en P. Spook. 4. M. de Block.
5. Comb. Wiersma en zn. 6. Th. v.d.
Wie. 7. Comb. v. Ackooy. 8. G. v.d.
Bergen. 9. D. Baars. 10. A. v.d. Wie.
11. P. v.d. Meyden. 12. A. Kok. 13. J.
Kluinhaar en dr. 14. J. v. Dijk. 15. H.
Spaargaren. 16. C. v. Vliet.

Persoonlijke benadering
In tegenstelling tot in voorgaande
jaren heeft de redactie dit jaar besloten de prijswinnaars eerst persoonlijk te benaderen alvorens tot
publicatie van de namen over te
gaan.
Dat betekent concreet dat in de editie van volgende week meer duidelijkheid gegeven zal worden.
Mede door de vakantieperiode is
het onmogelijk gebleken in contact
te komen met de negen winnaars
en dat betekent dat we nog enige
geduld moeten betrachten alvorens
over te kunnen gaan tot het uitreiken
van de Omafiets met drie versnellingen, handrem en terugtraprem, beschikbaar gesteld door Mégalos de
racefietsspecialist, een cheque ter
waarde van 250 euro, beschikbaar
gesteld door Juwelier Sparnaaij, een
kinder racedriewieler beschikbaar
gesteld door Rinus Bon, de fietsspecialist, een mooie Tifosi zonnebril,
beschikbaar gesteld door Waning
Tweewielers, een fotoklok beschikbaar gesteld door Ringfoto Foto De
Boer, een sportzonnebril beschikbaar gesteld door Ed Kriek Optiek,
een Rabobank wieleroutfit beschikbaar gesteld door Rabobank Regio
Schiphol (Aalsmeer), een doosje rosé beschikbaar gesteld door Wijnhandel Wittebol en een slagroomtaart beschikbaar gesteld door Ab
Müller, banketbakkerij-tearoomchocolaterie.

Zwemmen in open water!

Aalsmeer - Op maandag 21 september gaat BV Oostend van start
met haar eerste koppelspeelavond
e in gebouw het Middelpunt aan de
wilhelminastraat. De aanvangstijd is
20.00 uur.
De koppelavonden vinden eens per
14 dagen plaats en staan los van
de normale speelavonden van de
buurtvereniging die op de donderdagavond worden gehouden. Het is
wel de bedoeling dat als u komt iedere keer met de zelfde maat speelt,
want deze avonden over het hele seizoen zullen in competitie verband gespeeld worden.

John van Duren kopman waardig

Aalsmeer - Het drietal aan kop
van het klassement heeft in de 8ste
ronde van de zomercompetitie van
Schaakclub Aalsmeer flink punten
laten liggen. Wellicht hebben zij teveel energie in de eerste helft van
de competitie gestoken en moeten
ze nu afrekenen.
Nummer drie Gerrit Harting had een
bijzonder zware avond. Een ontketende Cees Verburg legde hem het
vuur na aan de schenen en wist tot
twee maal toe Gerrit te verslaan.
Ook koploper Jan Bosman had
geen makkie. Tegen Vincent Jongkind dacht Jan een comfortabele
stelling te hebben. In zijn optimisme
ging Jan dan ook voor de genadeklap, maar zag de veiligheid van zijn
eigen koning even over het hoofd. In
de tweede partij wist Jan door een
knap staaltje eindspeltechniek nog
een puntje te redden. Jan blijft wel
koploper, gevolgd door Arie Spaargaren op twee. Arie had namelijk
goede zaken gedaan door Jan van
Willigen met 3-1 te passeren. Elham
Wasei kende duidelijk geen genade
met zijn oude leermeester. Clemens
Koster probeerde van alles, maar
moest tot twee maal toe zijn meedere erkennen in Elham. Bert Drost en
Abdul Wasei hielden elkaar aardig
in evenwicht en ook Ger Lubbers en
Tom van der Zee deelden de punten. Rob van Haaften was duidelijk
op dreef. Tegen de altijd sterke Hans
Pot wist hij namelijk niet minder
dan 3 punten te scoren. Er zijn nog
6 ronden zomercompetitie te spelen, dus alle prijzen staan nog open.

Duik nooit in ondiep, troebel water
Aalsmeer - Een verfrissende duik in
het water kan in deze zomermaanden de nodige verkoeling brengen
en wellicht ten overvloede hierbij
nog enige nuttige tips voor eenieder
die gaat zwemmen in het oppervlaktewater. Ga nooit alleen zwemmen
(onderkoeling). Laat vooral kinde-

P.V. de Telegraaf

Aan het einde van het seizoen worden de beste 3 koppels beloond met
een prijs.
Op de avond zelf zijn overigens ook
prijzen te winnen. De seizoensprijzen blijven vooralsnog geheim, pas
aan het einde van het seizoen wordt
dit bekend gemaakt.
De reguliere speelavond van BV
Oostend zal op donderdag 24 september van start gaan. Deze avond
is het ieder voor zich en ook in competitie verband.
Deze avond begint eveneens om
20.00 uur. Beide avonden gaat de
zaal open om 19.30 uur.

Aalsmeer - Tijdens de vierde Runto-Day Track meeting in Utrecht op
10 juli kwam Wim Metselaar uit op
de 1000 meter. Wim, uitkomend bij
de masters 65, liep een prima tijd
van 3.26.74 minuten. Wim Metselaar bereidt zich op dit moment voor
op het WK Masters. De wereldkampioenschappen atletiek voor masters worden van 28 juli tot en met
28 augustus georganiseerd in het
Finse Lathi. Wim komt uit in de leeftijdscategorie M 65 (65 t/m 69 jaar)

Schakers zijn welkom om eens mee
te spelen op vrijdag om 20.00 uur
in t Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15. Voor meer informatie:
www.schaakclubaalsmeer.nl
Uitslagen achtste ronde zomercompetitie:
Jan Bosman-Vincent Jongkind
Cees Verburg-Gerrit Harting
Jan van Willigen-Arie Spaargaren
Clemens Koster-Elham Wasei
Bert Drost-Abdul Wasei
Tom van der Zee-Ger Lubbers
Willem Alderden-Jan van der Laarse
Rob van Haaften-Hans Pot

1-3
4-0
1-3
0-4
2-2
2-2
1-3
3-1

Geertje winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Geertje
Koopstra met 5478 punten, gevolgd
door Ab van der Laarse met 5299
punten.
De derde plaats is bemachtigd door
Alie van Weerdenburg met 5189
punten en op vier is Gemma van As
geëindigd met 4953 punten. Het jokeren is gewonnen door Henny de
Wit met 79 punten en nummer twee
is Gerard de Wit geworden met 155
punten.

en neemt deel aan de 400 en 800
meter. Op 30 juli komt Wim in actie op de 800 meter. Als hij de series doorkomt, dan kan hij de finale
lopen op 2 augustus. De series van
de 400 meter beginnen op 4 augustus, gevolgd door halve finales op 6
augustus.
De finale van de 400 meter wordt
gelopen op 7 augustus.
Meer informatie is te vinden op de
website van de organisatie, www.
wma2009.org.

Gymnastiek voor senioren
Aalsmeer - Voor jong en oud is lichaamsbeweging goed voor de gezondheid. Voor ouderen die actief
willen blijven sporten, organiseert
Vita welzijn en advies een aantal
gymgroepen in verschillende gymlokalen in Aalsmeer van september
tot juni. In juli en augustus wordt vakantie gehouden, maar wie toch in
beweging wil blijven is welkom op
de wekelijkse sport- en spelinstuif
op dinsdag op de midgetgolfbaan
in de Beethovenlaan in de Hornmeer. De MBvO-gymgroepen zijn
op maandag van 9.00 tot 10.00 uur
en van 10.00 tot 11.00 uur in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat in de Proosdijhal in Kudelstaart van 12.30 tot 13.30 uur, van
13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 tot
15.30 uur. Op dinsdag staat volksdansen en woensdag gymmen op
het programma in buurthuis Horn-

meer in de Roerdomplaan. Er zijn
beide dagen twee groepen, om 9.30
uur en om 10.45 uur. Op donderdag
zijn ouderen voor beweging welkom
in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat van 9.15 tot 10.15 uur,
in gebouw Irene in de Kanaalstraat
van 10.30 tot 11.30 uur in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat van 13.15 tot 14.15 uur en in ‘t
Kloosterhof in de Clematisstraat van
15.00 tot 16.00 uur. Vrijdags tot slot
zijn er drie groepen die hun lichamen in beweging zetten in Het Baken in de Sportlaan vanaf 9.30 uur.
In verschillende groepen zijn nog
enkele plaatsen vrij. Voor informatie en opgave kan contact opgenomen worden met Vita welzijn en advies, tel. 0297-344094. De groepen
starten in september en deelname
voor een heel seizoen kost 46 euro
per persoon.
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Zomertips voor (huis)dieren
Aalsmeer - In de zomer kan het
nog wel eens flink warm worden,
ook voor uw huisdier. Veel huisdieren kunnen daar niet zo goed tegen. Ze hebben bijvoorbeeld geen
zweetklieren waarmee ze hun lichaam kunnen koelen. Oververhitting kan gevaarlijk en zelfs dodelijk
zijn voor uw huisdier. De Dierenbescherming adviseert u dan ook om
daarmee rekening te houden, zodat
u maatregelen kunt nemen als het
buiten warm is. Bij oververhitting zijn
de slijmvliezen rood, het dier voelt
heet aan, ademt snel, wil vaak niet
eten en is lusteloos. Honden kunnen gaan braken. Vogels zitten vaak
met veren gespreid en snavel open.
Merkt u dat uw dier het te warm
heeft, help hem dan om af te koelen.
Honden, katten, konijnen en knaagdieren kunt u nat maken met koel
water. Maak vooral kop, oren, hals
en poten nat. Gebruik geen ijskoud
water, daardoor trekken de bloedvaten samen waardoor het nog lastiger wordt om de lichaamswarmte
af te geven. Breng het dier naar een
plek in de schaduw of in een koel
vertrek om bij te komen. Zorg voor
vers drinkwater, maar ook hier geldt:
geen ijskoud water, en geen liters
achter elkaar, dit geeft maagproblemen. Is de oververhitting nog erger
dan kan uw dier een hitteshock krijgen. Dit herkent u aan bleke slijmvliezen, snelle hartslag en ademhaling, koude lichaamsuiteinden (oren,
neus, staart), niet of nauwelijks reageren op prikkels. Dit is een noodgeval, u moet direct de dierenarts
bellen en beginnen met koelen!
Honden en katten
Honden kunnen hun warmte alleen kwijt door te hijgen. Behalve
in hun voetzooltjes hebben ze nergens zweetklieren. Ze hebben het
dan ook snel warm. Zorg er voor dat
uw hond bij warm weer een plek in
de schaduw heeft. Laat hem nooit
achter in een auto of in een warme
tent of caravan. Zorg natuurlijk voor
voldoende vers drinkwater. Als uw
hond van zwemmen houdt dan is
dat een prima manier om af te koe-

len. Er zijn voor honden ook speciale koelteproducten te krijgen, zoals
een koeltematje of koelte-halsband.
Deze zijn gevuld met een materiaal
dat koud water op kan nemen en
de koelte lang vast kan houden. Erg
handig voor bijvoorbeeld een autoritje of voor warmtegevoelige rassen zoals kortneuzige honden. Let
wel op dat de hond niet op het materiaal kan kauwen, dus alleen onder toezicht gebruiken! Honden liggen bij warm weer ook graag op
koele plekken, geef ze die gelegenheid. Let bij honden met een dunne
vacht ook op verbranding en smeer
dun behaarde plekken eventueel in
met zonnebrandcrème. Maak geen
lange wandelingen in de hitte, maar
plan deze aan het begin of eind van
de dag. Ga zeker niet met uw hond
fietsen in de zon! Katten zoeken
vaak zelf een koel plekje als ze het
te warm krijgen. Zorg ervoor dat uw
kat schaduw heeft of naar binnen
kan. Als de kat niet zelf kan kiezen,
bijvoorbeeld als u hem in een warme auto moet vervoeren, dan moet
u wel oppassen voor oververhitting.
Konijnen en knaagdieren
Konijnen kunnen ook slecht tegen
de warmte. Ze zijn van nature gewend om in een koel hol onder de
grond te kunnen zitten. Al vanaf een
graad of 24 krijgen zij het moeilijk.
Zorg er dus altijd voor dat uw konijnenhok niet in de zon staat. U kunt
zelf ‘koelelementen’ maken voor uw
konijn door plastic flessen voor twee
derde met water te vullen en in de
vriezer te leggen. Als u deze bij het
konijn legt, eventueel gewikkeld in
een oude theedoek zodat het konijn
zijn neus niet kan ‘branden’ aan de
ijskoude fles, kan het konijn er tegenaan of in de buurt gaan liggen.
Pas wel op dat het konijn er niet aan
knaagt. Ook een stoeptegel die in
de vriezer of koelkast heeft gelegen is lekker voor het konijn om bovenop te gaan liggen. Om een buitenhok te koelen kunt u er een nat
wit laken overheen leggen. Door de
verdamping onttrekt dit wat warmte
aan het hok. Ook knaagdieren zo

ingezonden
Controle woonarken gemeente op
Uiterweg en Oosteinderweg

als cavia’s, hamsters of ratten kunnen het flink warm krijgen. Help hen
afkoelen met behulp van bevroren
waterflessen of koude stenen. Heeft
u een plastic bodembak, dan kunt u
eventueel onder het hok (dus aan
de buitenkant) diepvrieselementen leggen. Natuurlijk zet u het hok
nooit in de zon!
Vogels en aquariums
Vogelkooien mogen ook niet in de
zon staan. Vogels die het lekker vinden om te badderen geeft u regelmatig vers water. Houd er rekening
mee dat warmte opstijgt. Heeft u
een vogelkooi hangen, dan kunt u
deze bij erg warm weer wellicht beter op de grond zetten. Pas dan wel
op met tocht en uiteraard moet de

kooi veilig staan voor honden, katten of kleine kinderen! Heeft u een
buitenvolière of een kippenhok, zorg
ook dan voor schaduw met behulp
van een parasol of een wit, eventueel nat gemaakt laken. Een terrarium of aquarium is meestal warmer
dan de omgevingstemperatuur. Het
zal hier niet zo snel te warm worden,
maar blijf wel controleren en zorg
ervoor dat er geen directe zon op de
bak schijnt.
Geiten, schapen, paarden en andere buiten lopende dieren hebben
ook graag schaduwplekken. Zorg in
elk geval altijd voor vers drinkwater. Schapen moeten uiteraard geschoren zijn. Ga met een paard niet
op het heetst van de dag rijden of
trainen.

Zomercursus Frans en Engels
Aalsmeer - Ouderen die het in de
wintermaanden te druk hebben,
kunnen in de maand augustus een
korte cursus Frans of Engels volgen.
In deze cursus, die totaal bestaat uit
acht lessen, leren de deelnemers
praktische dingen over de talen en
gaan uitsluitend veel gebruikte en
benodigde woorden geleerd worden. De cursussen Frans en Engels
zijn voor beginners en voor mensen

die hun taal willen opfrissen. De lessen worden twee keer per week gegeven op dinsdag- en Vrijdagmorgen, duur een uur en de kosten
zijn 60 euro. Opgeven kan bij Carolyn van Es-Smith, tel. 0297-364398.
Nu geen tijd of zin? Ook in september gaan cursussen Frans en Engels
gegeven worden. Voor inlichtingen
kan ook genoemd telefoonnummer
gebeld worden.

Bijschrijven van kinderen in
reisdocument wordt afgeschaft
Aalsmeer - Vanaf 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort
van ouders of voogd. De Europese
verordening is onlangs gewijzigd en
dit heeft gevolgen voor de bijschrijvingen van kinderen in het paspoort.
Het vervallen van de geldigheid van
de bijschrijvingen heeft voor de houder zelf geen gevolgen voor de geldigheid van het paspoort waarin de
kinderen staan bijgeschreven.
Vanaf 1 januari 2010 geldt voor kin-

deren tot en met dertien jaar voor
de Nederlandse identiteitskaart een
verlaagd tarief (jeugdtarief). De
hoogte hiervan moet nog worden
vastgesteld maar zal vergelijkbaar
zijn met de prijs van een kinderbijschrijving.
Voor vragen over het bijschrijven
van kinderen in uw paspoort kan
contact opgenomen worden met de
afdeling Dienstverlening van de gemeente via telefoonnummer 0297387575.

Vakantie voor Alliantie N201

Aalsmeer - De Alliantie N201 in
Schiphol-Rijk is tijdens de bouwvakantie gesloten van 27 juli tot en
met 16 augustus.
Ook het informatiecentrum aan de
Aalsmeerderweg is deze periode
dicht. De werkzaamheden voor de
omlegging gaan wel door. Zo is afgelopen Maandag 13 juli een aanvang gemaakt met het aanbrengen
van zand op het aan te leggen tracé tussen de Hollandse Dijk en de

Amsterdamseweg in Uithoorn. In
Aalsmeer blijft het voorlopig stil op
de bouwplaatsen. Vanaf Maandag 7
september is de aannemer van plan
om slinger op de Aalsmeerderweg
terug te leggen op het oorspronkelijke tracé. De werkzaamheden gaan
een week duren en hiervoor gaat de
weg een week volledig afgesloten
worden. Er zal een omleidingsroute ingesteld worden via de Oosteinderweg.

Bridgecursus in Bovenkerk
Bovenkerk - In de week van 14
september wordt weer gestart met
bridgecursussen. Deze cursus omvat dertig lessen waarvan de eerste twee ter kennismaking. Het lesgeld bedraagt ongeveer 130 euro,
wordt via Vista Welzijn en Advies
geïnd en kan in twee termijnen worden voldaan. Lesboeken van Berry
Westra kunnen met korting via de
organisatie aangeschaft worden. De
lessen worden geleid door een gediplomeerde docent, de heer Frits

Loois. De cursus voor beginners
gaat op maandag gegeven worden van 13.00 tot 16.00 uur. De cursussen voor (ver)-gevorderden zijn
reeds vol geboekt.
Alle lessen worden gegeven in het
Noorddamcentrum in Bovenkerk, tel
020-6416744. Aanmelden kan door
te bellen of te mailen naar: Herman
Harte, tel. 020-6405954, hermanharte@zonnet.nl of Gerard Nelis,
tel. 020-6596082, gm.nelis@quicknet.nl.

Bushaltes langs Legmeerdijk
Aalsmeer - In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn twee tijdelijke bushaltes gemaakt op de
Legmeerdijk ter hoogte van NieuwOosteinde voor buslijn 172. Vorige
week maandag zijn de haltes in gebruik gesteld. De haltes zijn vooralsnog heel eenvoudig, maar de provincie is voornemens zo snel mogelijk de haltes te completeren met
fietsenrekken en bushokjes. Na de

bouwvakantie wordt een aanvang
gemaakt met de realisatie van een
definitieve bushalte aan de kant van
Amstelveen van de Legmeerdijk. De
bushalte aan de zijde van Aalsmeer
aan de Legmeerdijk kan pas definitief aangelegd worden wanneer de
Hornweg afgesloten wordt en verkeer voortaan via de nieuwe rotonde bij Nieuw-Oosteinde de Legmeerdijk op kunnen rijden.

Kleine overschrijding LVNL
op naleving milieuregels

Benefietveiling voor 8e
Pre Ride bij FloraHolland

Aalsmeer - De achtste editie van
de Pre Ride komt er aan! Om het
goede doel KWF Kankerbestrijding
te ondersteunen wordt op dinsdag
25 augustus in Aalsmeer en Naaldwijk een benefietveiling georganiseerd. Ondanks de huidige economische situatie willen wij ons in blijven zetten voor het goede doel en

ook dit jaar zet de sierteeltsector
zich weer massaal in om een mooi
bedrag voor het KWF Kankerbestrijding op te halen.
Op zaterdag 29 augustus zullen de
Pre Ride-teams naar Lingewaard
fietsen om het startpistool aan de
organisatie van de Ride for te Roses
te overhandigen.

Aalsmeer - In het eerste halfjaar
van het gebruiksjaar 2009 is Luchtverkeersleiding Nederland bij de afhandeling van het luchtverkeer van
en naar Schiphol binnen de norm
van de meeste milieuregels gebleven. Voor twee van deze elf wettelijke regels is een kleine overschrijding van de norm vastgesteld. LVNL
verwacht echter dat over het gehele
gebruiksjaar genomen er geen overschrijdingen van de norm van deze
regels zullen zijn. Het gebruiksjaar
2009 loopt van 1 november 2008 tot
en met 31 oktober 2009. Voor de afhandeling van het luchtverkeer van
en naar Schiphol is LVNL gehouden
aan negen wettelijke regels voor
het gebruik van het luchtruim rond
Schiphol en twee voor het baangebruik. Per regel geldt een norm voor
het aantal toegestane afwijkingen.
Deze normen mogen over een geheel gebruiksjaar bezien niet zijn
overschreden. Vluchten die om vei-

ligheidsredenen van de regels afwijken, zoals om zware buien te ontwijken, worden daarbij niet meegerekend. De regels waarvan de norm,
bezien over een periode van zes
maanden, is overschreden hebben
beide betrekking op het nachtelijk
gebruik van het luchtruim rondom
Schiphol. De norm voor de regels
die betrekking hebben op de nachtperiode is bijzonder strak. Bij twee
of drie afwijkingen kan de norm al
overschreden zijn.
Net als in het vorige gebruiksjaar
2008 lopen er ook nu experimenten die moeten uitwijzen of voorgestelde maatregelen om geluidhinder voor omwonenden te beperken,
het gewenste effect hebben. Voor
afwijkingen die plaats vinden in het
kader van deze experimenten wordt
op basis van ministeriële regelingen
vrijstelling verleend bij de handhaving op de naleving van de elf milieuregels.

Sinds 20 juli wordt er gecontroleerd
bij woonarken die afgemeerd liggen
op zowel de Uiterweg als de Oosteinderweg. Speciaal daarvoor aangestelde ambtenaren zijn actief in
het waarnemen rond de woonarken van de bewoners op ongezette tijden en plaatsen. Het doel is in
eerste instantie ‘inventarisatie’ en
de betreffende ambtenaren zullen
zich hiervoor dan ook legitimeren.
Tevens worden foto’s genomen van
de woonark/situatie. Om illegale bewoning van woonarken, maar ook
woonschepen, waarvoor geen permanente vergunning is afgegeven
door de gemeente Aalsmeer, tegen
te gaan, gaan zij vanaf nu streng
handhaven. Dit betekent dat vanaf 1 oktober aanstaande de eerste
arkbewoners hun woningen zullen
moeten verlaten. Zo niet, dan zullen
er sancties volgens die oplopen tot
50.000 euro. Ongeacht het feit dat
deze personen economisch gebonden zijn aan de gemeente Aalsmeer
en andere verstrekkende gevolgen
van persoonlijke aard, geeft de gemeente, inclusief burgemeester Litjens en wethouders geen enkel teken van medeleven, laat staan dat
zij open staan voor oplossingen.
Dit werd onlangs nog eens duidelijk gemaakt tijdens een interview
met burgermeester Litjens op RTV
Noord Holland. Om een einde te
maken aan een gedoogbeleid van
ruim 30 jaar binnen de gemeente Aalsmeer, is voor een beleid gekozen waar hier en daar nogal een
paar steken zijn gevallen. Er is dan
ook behoorlijke discussie gaande
op zowel bewonersniveau als binnen de gemeenteraad zelf, Vooralsnog lijken de meeste bewoners
van recreatiearken en schepen zich
nergens druk over te maken. Iedereen blijft (vaak letterlijk) op zijn eilandje zitten, en er word geen platform gevormd. Tenslotte leven we
allemaal ‘voor ons eigen’ en moet je
vooral geen slapende honden wakker maken is een veelgehoord ‘advies’. Wat een aparte gemeente heb-

ben we toch… Zelfs de ambtenaren op het gemeentehuis verbazen
zich over het reilen en zeilen binnen
de gemeente. En als je niet uitkijkt,
word de wind je ook nog eens uit de
zeilen genomen door andere partijen. Even een sidekick naar de welbekende korenmolen in onze glorieuze Zijdstraat. Maar, gelukkig hebben we er wel een prachtige brug
bij op de van Cleeffkade.Het duurt
even, en het kost een paar centen,
maar dan heb je ook wat! Kwestie
van prioriteiten stellen binnen de
gemeente. Zo, en nu alle aandacht
gericht op het ruimen van al die illegale woonarkbewoners. Want dan
kun je als gemeente Aalsmeer tenminste op landelijk niveau (of misschien zelf op Europees niveau) als
‘het beste jongetje van de klas’ worden gezien. Dat die arken gewoon
blijven liggen, dat doet niet af aan
het beoogde doel. Dat is namelijk
je politiek sterk tonen. Of zoals de
burgemeester zelf zegt; “Je komt als
gemeente anders ongeloofwaardig
over.”
Dus het spijt mij namens de gemeente Aalsmeer te moeten meedelen dat de voorgaande burgermeester en wethouders ongeloofwaardig zijn gebleken. Ik denk dat
ik namens mijzelf en veel andere inwoners moet concluderen dat het
huidige college van B&W, door het
falende beleid en een hoop andere
actuele zaken binnen de gemeente, haar onschuld allang heeft verloren… De meest voor de hand liggende oplossing voor het woonarkenprobleem is het behouden van
het beleid zoals h et oorspronkelijk is vastgesteld: Het uitsterfbeleid.
Maar vooralsnog lijken burgemeester en wethouders hiervoor geheel
niet ontvankelijk. Wie zich betrokken voelt bij de deze arkenkwestie
is meer dan welkom om contact op
te nemen met de club van woonarkbewoners Aalsmeer. Emailadres is:
woonarkenaalsmeer@hotmail.com.
Mark Koopmans,
Uiterweg 180/ws4, Aalsmeer.

ingezonden
Aalsmeer reageer: Geen zesde laag!
Naar aanleiding van het verontrustende bericht in deze krant over een
complex in het Spoorlaan gebied
met een zesde woonlaag maar eens
achter het toetsenbord geklommen.
Al vanaf het begin van de presentatie over de invulling van dit gebied
is er door omwonenden overleg geweest over hoe en wat er zou (kunnen) komen. Al vanaf januari 2007
is door de wijkraad Stommeer gezegd dat de geplande watervilla’s
te hoog en te massaal worden gevonden. Wethouder Nijmeijer stelt
in zijn reactie dat tijdens een bijeenkomst met de wijkraad de zesde woonlaag is gepresenteerd. Er
is wel een discussie geweest, maar
verder niets. Er wordt nu gesuggereerd dat het dus wel genoemd is,
maar de wijkraad er niets mee heeft
gedaan. Het was voor de bewoners
overduidelijk dat een zesde woonlaag uitgesloten was, dus einde discussie. Je gaat niet eindeloos discussiëren over iets wat niet van toepassing is, toch? Dit geeft een beetje de indruk de lezer op het verkeerde been te zetten, met de hoop dat
het als een voldongen feit wordt
gezien en men het hierbij laat. Fout!
Herinnert u zich de hele discussie
over het flexhotel nog? Een informatie avondje voor een paar omwonenden. Dankzij deze omwonenden werd het een zeer druk bezochte avond waar uiteindelijk bleek dat
de hele opzet van geen kant deugde
en het hele plan niet doorging. Terug naar de zesde woonlaag: Omdat er geluidsvriendelijk gebouwd
moet worden, is deze laag nodig,
omdat anders niet elk appartement
van een balkon voorzien kan worden? Er komen dan minder woningen, dus minder opbrengst. En wat
is nu belangrijker? Dit bepalen wij,
dus laat het er niet bij! Volgens het
boekje wordt de Kasteleinweg een
rustige dorpsweg met af en toe en
auto en een HOV traject waar om
het kwartier een rustig busje overheen hobbelt. Dus niet! Vijftig meter
verder richting Ophelialaan,staan

al 50 jaar dorpse huizen met dorpse tuinen en kamers aan deze zelfde Kasteleinweg. Wegens geluidshinder staan hier doorzichtige geluidschermen. Nu het raadsel! Deze schermen worden verwijderd. Dit
is niet meer nodig vanwege het veel
mindere verkeer, dus geen geluidsoverlast. Dit snap ik dus echt niet.
Op dezelfde weg, zelfde omstandigheden, wordt een nieuw complex
De Leliehof met balkon aan de geluidsluwe zijde gebouwd wegens
geluidsoverlast. Maar 50 meter verder bestaat deze overlast ineens
niet meer?! De mensen die gehecht
zijn aan hun dorp met die voordelen worden goed afgestraft met een
fietspad door de tuin, om het kwartier een pittige dieselwalm en weer
een brommer voorbij rond drie uur
‘s nachts. We zijn toch allemaal jong
geweest! Dat er ook een ontsluiting op de Kasteleinweg komt van
De Leliehof geeft ook al aan dat het
verkeer wel minder wordt, maar zeker niet rustig. Nieuwbouw is nodig om het financiële plaatje rond te
krijgen. Ik krijg steeds meer de indruk dat dit ten koste gaat van de
huidige dorpse bewoners. Die zitten
straks met sluipverkeer en overvolle straten. De raadsfracties hebben
toch ook wel moeite met deze zesde laag en wijzen erop dat de bevolking toch heeft aangegeven bij de
gebiedsvisie Aalsmeer zes bouwlagen te hoog te vinden! Fracties, verenig u, trek uw jas aan en sta als
één man achter de inwoners die u
hebben gekozen om zijn/haar belangen te behartigen. Niet om ze
weg te geven. En mededorpers: Laat
u niet uit het veld slaan en laat uw
stem horen. Zorg dat de gemeente
afspraken nakomt. Bezoek bijvoorbeeld een vergadering van de wijkraad Stommeer. Dan blijft u op de
hoogte wat er werkelijk gebeurd of
juist wat niet en met veel stemmen
kan er veel bereikt worden.
P.Hoogeveen, Azaleastraat 18,
Aalsmeer.

Verantwoord omgaan met huisvesting
Streek - ABU-leden voldoen aan
hoge lidmaatschapseisen. Leden die
werken met buitenlandse uitzendkrachten en daarvoor eigen huisvestinglocaties beschikbaar hebben, moeten daarnaast voldoen aan
diverse eisen. Als zij aan deze eisen
voldoen, dan mogen zij op hun huisvestinglocaties het keurmerk ‘Certified flex home’ voeren. Directeur
Piet van Bostelen tekende namens
AB Midden Holland, met huisvesting in de regio Haarlemmermeer
en Duin- en Bollenstreek, eind juni dit contract. “Een buitenlandse
uitzendkracht zoekt niet alleen een

baan maar ook woonruimte, in een
fatsoenlijk, veilig en schoon pand.
De verantwoordelijkheid daarvoor
ligt grotendeels bij ons,” vindt van
Bostelen.
“Ik ben verheugd dat er nu een
keurmerk is. Zo is voor de gemeente, de brandweer, de controlerende instellingen, ondernemers én de
uitzendkracht in één oogopslag duidelijk dat wij als uitzendorganisatie goed en verantwoord omgaan
met de huisvesting van onze buitenlandse uitzendkrachten en dat onze
huisvestingslocaties aan alle gestelde eisen voldoen.”

