
5 augustus 2010Tel: 0297-341900    Fax: 0297-342900 1Editie: Aalsmeer

Antenna

Banenspecialist 
in de regio!

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

DE ZON SCHIJNT...
HET WORDT WARM!
Wilt u verkoeling?
Vraag dan vrijblijvend een 
offerte voor een airco aan.

VAN KOUWEN GALLERIA AMSTERDAM

WWW.ABARTH-AMSTERDAM.NL

WEGPIRATEN
GEZOCHTM/V

BIECHT JE AUTOZONDE 
ABARTH 500C

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Alles moet weg!
nu 70%

korting op de gehele 
voorjaarscollectie.

Van Cleeffkade 1, Aalsmeer-Centrum

Geen krant
ontvanGen?
Bel verspreidnet

0251-674433

15 Aanvragen geheel of deels afgewezen

Werkschuit vangt bot na 
subsidieronde gemeente  
aalsmeer - In 2010 zijn 67 subsidie-
aanvragen voor het jaar 2011 bij de 
gemeente Aalsmeer ingediend. Eén 
aanvraag is niet in behandeling ge-
nomen, omdat deze niet voor 1 april 
2010 is ingediend. Van 30 aanvra-
gen is de beoordeling nog niet ge-
reed en 21 organisaties krijgen ver-
leend wat ze hebben gevraagd.  Het 
college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten 15 subsidie-
aanvragen (gedeeltelijk) af te wijzen. 
Een voorgesteld besluit is de subsi-

die van Stichting Amstelland Biblio-
theken voor het jaar 2009 in afwij-
king van de verlening vast te stellen 
op 700.906 euro en een bedrag van 
3.481 euro terug te vorderen. 
Een voorgesteld besluit is ook de 
subsidieaanvragen van Stichting Be-
heer de Mikado, Stichting Verkeers 
Brigadiers, Hervormde Jeugdraad 
Aalsmeer, Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer, Jeugdraad Samen Op Weg 
Gemeente, Stichting de Werkschuit 
en Stichting Wijkraad Stommeer vol-

ledig af te wijzen en de subsidie-
aanvragen van Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer, Zwemsportclub 
Oceanus, Stichting de Aanloop, Ver-
eniging de Schakel, Buurtvereniging 
Ons Aller Belang, Stichting Dorps-
raad Kudelstaart, Stichting Wijkraad 
Hornmeer en Wijkraad De Dorper 
gedeeltelijk af te wijzen. Sportser-
vice Noord-Holland, Koninklijk Toon-
kunstkoor Aalsmeer en Aalsmeers 
Harmonie krijgen het gevraagde 
subsidiebedrag wel verleend. Onkruid tiert ook in de nieuwe wijken van Kudelstaart welig, zoals hier aan de 

Spiegelstraat. 

“Zonde van zo’n nieuwe buurt”

Ook in Kudelstaart 
‘onkruidperikelen’
kudelstaart - “In de Meerbode 
van 29 juli staat een stukje over het 
groen op de De Werven. Het is niet 
alleen daar hoor”, begint Marjon van 
Velzen-Combee haar mailtje naar de 
redactie. Ze vertelt dat het in de wijk 
waar zij woont, ‘Westeinderpark’ in 
Kudelstaart, precies hetzelfde is. Lo-
caties Spiegelstraat, Kompasplein 
en het nieuwe deel van de Stuur-
boordstraat zijn voorzien van welig 
groeiend onkruid. 
Een telefoontje naar de gemeente 
levert een antwoordtelefoontje op 
van de Meerlanden met de mede-
deling dat het ‘project’ nog niet is 
overgedragen en dat de Meerlan-
den dan nog geen opdracht krijgt 
om het onkruid weg te halen, aldus 
de Kudelstaartse. Ze vindt het zo 
zonde van een leuke nieuwe buurt: 

“We hebben een slootje bij ons huis 
waar ‘s avonds heel gezellig met een 
aantal bewoners wordt gevist maar 
je kijkt tegen allemaal onkruid en 
riet aan dat aan de overkant staat. 
Boompjes zijn wel geplant, maar 
willen niet groeien. 
Bij een aantal staat het onkruid al-
weer een halve meter hoog of de 
bewoners halen het zelf maar weg. 
Op de hoek Spiegelstraat-Stuur-
boordstraat is nog een vrij groot 
stuk groen dat door de bewoners 
daar niet bijgekocht kon worden 
omdat het groen moest blijven, nou 
dat is het: onkruid groen, erg ontsie-
rend. Hopelijk gaat de gemeente er 
eindelijk eens iets aan doen en an-
ders gaan wij toch langs het slootje 
het zelf maar doen en er iets leuks 
van proberen te maken.”

Toeristen ontdekken monument
Watertoren elk weekend 
van augustus geopend
aalsmeer - Nu het broedseizoen van 
de Slechtvalk definitief over is, heeft 
stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 
2000 weer toestemming gekregen 
om de watertoren voor publiek te 
openen. Afgelopen weekend gingen 
de deuren na maanden van het slot 
af en kon een kijkje in en vanaf de 50 
meter hoge toren worden genomen. 
De aankondigingen op het spandoek 
in de tuin en in de krant hadden hun 
werk goed gedaan: de toeloop was 
prima! Onder het 150-koppig publiek 
dit weekend ook veel (boot-)toeris-
ten. “Sehr schön” en “beautiful sight” 
aldus enige reacties van de ‘klim-

mers’ die het uitzicht op de Westein-
der en omgeving zeer konden waar-
deren. Omdat de maandelijkse open-
stellingen van de watertoren in het 
water zijn gevallen dit jaar, heeft de 
gemeente toestemming verleend om 
de gehele maand augustus de deu-
ren te ontgrendelen. Dat betekent dat 
het Rijksmonument aanstaand week-
end (7 en 8 augustus), 14 en 15, 21 
en 22 en tot slot het weekend van 28 
en 29 augustus geopend is. Dat laat-
ste weekend overigens worden in de 
tuin van de watertoren trampolines 
opgesteld. De springers van Omnia 
zullen dan hun kunsten vertonen. 

Man knijpt keel 
ex-vriendin dicht
rijsenhout – De politie kreeg vrij-
dagavond 30 juli een melding dat 
een vrouw in Rijsenhout door haar 
ex-vriend mishandeld zou zijn. Hij 
had haar keel dichtgeknepen en was 
vertrokken. In de omgeving van de 
woning van de vrouw kon de politie 
de 35-jarige verdachte echter toch 
aanhouden. De man is ingesloten en 
de politie onderzoekt de zaak. Ook 
wordt proces-verbaal opgemaakt.
 

Hersenkneuzing 
na val met fiets
kudelstaart - Twee fietsers zijn 
vrijdagochtend vroeg (30 juli) rond 
tien over twee gewond geraakt, na-
dat zij ten val waren gekomen op de 
Herenweg in Kudelstaart. De twee 
mannen, van 28 en 33 jaar, fietsten 
samen. Zij reden met hoge snelheid 
toen één van de mannen tegen een 
paaltje aanfietste en ten val kwam. 
De andere, achteropkomende, man 
raakte toen de fiets van de ander en 
kwam ook ten val. De 33-jarige man 
brak zijn neus, de 28-jarige man 
was enige tijd bewusteloos en heeft 
een hersenkneuzing opgelopen aan 
de val. Beide mannen zijn overge-
bracht naar het ziekenhuis. 

Aalsmeer sluit zich aan bij 
Meldpunt Zorg en Overlast
aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft beslo-
ten dat de gemeente Aalsmeer zich 
per 1 september 2010 aansluit bij 
het meldpunt Zorg en Overlast Am-
stelland. 
Aan de Raad wordt voorgesteld ak-
koord te gaan met het aansluiten 
bij het Regionale Meldpunt Zorg en 
Overlast van Vita Welzijn en het pro-
gramma Zorgen voor Elkaar 2010 te 
verhogen met een bedrag van 6.979 
euro. Binnen de meldpunten Zorg 
en Overlast wordt samengewerkt 
tussen geestelijke gezondheids-
zorg, verslavingszorg, woningcor-
poraties, politie en justitie. Burgers 
en hulpverleners kunnen terecht als 
zij zich zorgen maken om iemand in 
de buurt die zelf geen hulp vraagt 
en ook als zij ernstige overlast er-
varen van buren (zoals agressie, la-
waai, stank, vervuiling). Een aantal 
mensen kan de weg naar de zorg 
niet vinden. Het gaat om bewoners 

die wel zorg nodig hebben, bijvoor-
beeld vanwege psychische proble-
men, sociaal isolement en/of versla-
ving. Als de overlast lang duurt of 
steeds terugkeert en het onderling 
niet op te lossen is, neemt het Meld-
punt de melding in behandeling. De 
klacht wordt onderzocht en de hulp-
verlening wordt zo snel mogelijk in-
geschakeld. 
Het Meldpunt overlegt met de be-
trokken instanties, spreekt een plan 
af en bewaakt de voortgang. Ook 
vraagt het Meldpunt bij de melder 
na of de hulp heeft geholpen. Een 
zorgmelding is afgerond als er pas-
sende hulp is gevonden. Inwoners 
van de gemeente Aalsmeer kun-
nen voor buurtbemiddeling terecht 
bij de Stichting Meerwaarde, actief 
in maatschappelijke dienstverle-
ning, samenlevingsopbouw en soci-
aal cultureel werk. Meerwaarde is te 
bereiken via website:
buurtbemiddeling.meerwaarde.nl.

Tuinenwedstrijd met prijzen van ‘Het Oosten’   

‘Eiland tuin’ in Westeinder
aalsmeer - Wat nog niet eerder 
werd genoemd in de berichtge-
ving over de tuinenwedstrijd is dat 
uiteraard ook bijzondere locaties 
meedingen in de zoektocht naar 
de mooiste tuin! De meeste men-
sen hebben hun tuin voor of achter 
hun huis. Maar er zijn geluksvogels 
die tevens een heerlijk eiland op de 
Poel hebben, zoals de inzender van 
deze foto, familie Hoekman. “Wij zijn 
hier elk weekend met veel plezier 

te vinden”, vertelt Marcel Hoekman. 
Dat behoeft geen uitleg! Het eiland 
is echter niet zo maar de ‘oase’ ge-
worden zoals het nu is met een wil-
lekeur aan planten en fruitbomen. 
Marcel: “Na jaren van planten en 
verplanten zijn we tevreden over het 
resultaat!”

Cadeaubonnen Het Oosten
Heeft u ook een tuin om trots op te 
zijn? Stuur uw foto naar: redactie-

aalsmeer@meerbode.nl Wie weet 
wint u een van de drie mooie prij-
zen, beschikbaar gesteld door Tuin-
centrum Het Oosten uit Aalsmeer. Te 
winnen zijn cadeaubonnen van 250, 
100 en 50 euro. Aangezien Het Oos-
ten zó divers is op tuingebied vinden 
de winnaars vast en zeker een goe-
de bestemming voor hun bon. De 
wedstrijd gaat nog even door voor-
dat uiteindelijk de drie allermooiste 
tuinen worden uitgekozen!

Vrijdag opent 
expositie ASG
aalsmeer - Het Aalsmeers Schilders 
Genootschap viert dit jaar haar 25-
jarig jubileum en houdt in dat kader 
een expositie. De tentoonstelling, die 
tot en met 29 augustus plaatsvindt in 
het Oude Raadhuis, wordt aanstaan-
de vrijdag 6 augustus geopend. Aan 
kunstenares Ans Creemer de eer om 
de feestelijke opening op zich te ne-
men en dat gebeurt om 16.00 uur. De 
kunst van Aalsmeerse schilders is ie-
dere donderdag tot en met zondag 
gratis te bekijken in Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat tussen 14.00 
en 17.00 uur.
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Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, 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 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur 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 Klachten-
bureau 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
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Zondag 8 
augustus

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Werner Knol. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. huisdienst. Zie; www.
alphakerk.nl.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag zomerdiensten 
10u. in NGK, ds. K Muller en 18.30u. 
in CGK, ds. J. van Dijken, Nieuw-
Vennep.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 
10u. met br. Jan Broere sr. Extra col-
lecte stichting Sado.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag geen dienst.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst, vg. ds. J. van 
Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, dhr. E.H.R. 
Kramer, Aalsmeer. Organist J. v/d 
Zwaard. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst, ds. D.E. Lichti 
uit Koudum. Orrganist M. Noordam. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen

, 

KERKDIENSTEN
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10u. dienst, ds. 
A. van Vuuren en 18.30u. ds. W.P. 
Emaus, Lekkerkerk. 

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. gez. dienst met CGK, 
ds. K. Muller, en 18.30u. gez. dienst 
in CGK, ds. J. van Dijken uit Nieuw-
Vennep.  

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof, 
woord-communieviering, vg. M. van 
Zoelen. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk woord-communieviering, ds. A. 
Blonk en 14.30u. Poolse dienst.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. Chr. Kolle-
wijn uit Badhoevedorp. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 11u. euch.viering, vg. H. 
Post.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten 
vanaf 27 september. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

OVAK naar 
Broekerveiling
Aalsmeer - Woensdag 15 septem-
ber heeft de reiscommissie van de 
OVAK weer een leuke dagtocht ge-
organiseerd. Deze keer gaat zij naar 
de Broekerveiling. Het programma 
is te vinden in de Doorvaart van ju-
li/augustus. Omdat de sluiting van 
aanmelding precies in de vakantie 
viel, zijn er nog enige plaatsen vrij. 
Dus wie nog mee wil kan zich als-
nog aanmelden via tel: 0297-321124 
of 0297-320712. Zorg dat u erbij 
bent. Ook voor de midweek van 4 
tot en met 8 oktober naar Valken-
burg zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar.

Riet winnaar bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben zijn ook 
van harte welkom. Op donderdag 
29 juli is het klaverjassen gewonnen 
door Riet Pothuizen met 5924 pun-
ten, gevolgd door  Eef van Mourik 
met 5385 punten, derde werd Gem-
ma van As met 5261 punten en op 
de vierde plaats eindigde Willem 
Buskermolen met 5151 punten.
Het jokeren is gewonnen door Bets 
Teunen met 99 punten, op de 2e 
plaats eindigde Gerard de Wit met 
135 punten.

Nog enkele plaatsen vrij!
Cursus Spaans bij Vita 
welzijn en advies
Aalsmeer - Así es! (zó zit dat!) 
Komt u regelmatig in een Spaansta-
lig land? Of heeft u familieleden die 
Spaans spreken? 
Een cursus Spaans biedt u de mo-
gelijkheid de Spaanse taal beter te 
leren kennen, meer te weten te ko-
men over de Spaanse cultuur en 
geschiedenis.Vita welzijn en advies 
start 3 september weer met de be-
ginnerscursus, onder professione-
le leiding van Elly Kea-Beukeboom. 
De cursus vindt plaats in wijksteun-
punt Meander, Clematisstraat 20 en 

is voor beginners én gevorderden. 
Kosten zijn 83 euro voor 15 lessen 
plus 64 euro voor de boekengeld. 
Deze boeken worden ook in de ver-
volgcursussen gebruikt. 
De beginnersgroep heeft les op vrij-
dagochtend, eenmaal in de twee 
weken. 
Hier zijn nog enkele plaatsen vrij! 
Hasta luego! (tot ziens!)
Inlichtingen en aanmeldingen (ui-
terlijk 23 augustus) bij Vita welzijn 
en advies, Rineke van Someren: tel. 
323138.

Vita welzijn en advies organiseert:
Cursus Omgaan met geld
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer, 
die moeite hebben met rondkomen 
en wat meer zicht op hun uitgaven 
willen hebben, kunnen daarvoor 
binnenkort de cursus Omgaan met 
geld volgen. 
De cursus gaat in op het ordenen 
van de financiële administratie, er 
wordt onder andere een maandbe-
groting en een jaarbegroting ge-
maakt. 
Zo krijgt men beter zicht op wat de 
dure en goedkope maanden zijn. De 
cursist leert de inkomsten en uitga-
ven op een rijtje te krijgen. Waar-
door meer weloverwogen beslissin-
gen worden genomen met als doel 
financiële problemen te voorkomen, 
of je maakt je keuzes zo dat je ook 
eens dat kunt kopen waar anders 
nooit geld voor is. 
Ook komt in de cursus aanbod wat 
schulden en betalingsachterstan-
den zijn, en hoe hier mee kan wor-
den omgegaan. Ook andere onder-
werpen, zoals sparen, verzekerin-
gen en subsidies, komen in de cur-
sus aan bod. 
In de cursus wordt gerichte infor-

matie gegeven over deze onderwer-
pen. 
De cursus bestaat uit zeven weke-
lijkse bijeenkomsten van twee uur. 
De cursus start (onder voorbehoud) 
op dinsdag 14 september om 18.15 
uur, aanvang met koffie en thee, 
eindigt om 20.30 uur en wordt ge-
houden in het hoofdkantoor van Vi-
ta welzijn en advies aan de Dr. Wil-
lem Dreesweg 2 te Amstelveen. 
Telefonisch aanmelden voor de cur-
sus kan bij Ilona van Riet en Jacque-
line van der Most, Maatschappelijk 
werkers van Vita welzijn en advies 
die de cursus gaan begeleiden. Zij 
zijn dagelijks te bereiken via tele-
foonnummer: 020-5430430. 

Voor de aanvang van de cursus zal 
eerst een kennismakingsgesprek 
plaatsvinden, waarin wordt bespro-
ken of de verwachtingen aansluiten 
bij wat de cursus te bieden heeft en 
of naar de mening van de begelei-
ders de cursus bij uw situatie past. 
De bijdrage voor deze cursus is 
12,50 euro, inclusief cursusmap en 
consumpties.

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

Vermist:
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart, zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet 

“Spooky”en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje. 
- Ophelialaan in Aalsmeer, zwarte ongecastreerde kater met witte 

haartjes op zijn rug. Hij heet “Simba”.
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart, zwart/witte kater met wit en 

zwart pootje. Hij is 2 jaar oud. 
- Hornweg in Aalsmeer, klein zwart poesje van 5 jaar oud. 
- Lorentzhof in Kudelstaart, kleine cyperse poes, grijs/bruin met 

witte buik en witte poten. Lijkt erg jong maar is toch 13 jaar. Ze 
heet Dropje”. 

- Omgeving Specht bij Bovenkerk/grens in Aalsmeer, zwart/witte 
kat. Gecastreerd. A-symetrische witte streep over zwarte kop. 

- Zwarte kater met rood neusje en rode vlekjes door haar vacht.

Gevonden:
- Haydnstraat in Aalsmeer, al een paar weken loopt daar een on-

gecastreerde zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart, 
witte bef en over zijn rechter oog een zwarte vlek. 

- Zwarteweg in Aalsmeer t.h.v. brandweerkazerne, zwarte poes.
- Ophelialaan in Aalsmeer, drachtige zwarte poes. 
- Bosrandweg t.h.v. Boszicht in Aalsmeer, kat. 
- Seringenpark in Aalsmeer, kat. Loopt daar al enige maanden rond. 

Is aan een oog blind. 
- Begoniastraat in Aalsmeer, wit/lichtbruin konijn. 
- Aalsmeerderweg t.h.v. Ranzijn in Aalsmeer, grijs/cyperse poes met 

witte bef en voetjes. 
- Zwarteweg t.h.v. Sieboldlaan in Aalsmeer, zwarte kat. 
- Compier Kudelstaart, zwart-witte kater, zeer mager.

Goed tehuis gezocht:
-  Diverse kittens

Opening Steunpunt Thuiszorg 
Aalsmeer in Oosteinde
Aalsmeer - Maandag 9 augus-
tus aanstaande om 14.30 uur opent 
Thuiszorg Aalsmeer, onderdeel 
van Zorgcentrum Aelsmeer, offici-
eel haar Steunpunt in het Gezond-
heidscentrum aan het Poldermees-
terplein 16-18.
Thuiszorg Aalsmeer heeft veel cliën-
ten in Aalsmeer Oost, zowel voor de 
verzorging als voor het huishoude-
lijke werk. Vanuit het Steunpunt zijn 
de medewerkers dicht bij de cliënten 
en zijn zij ook in het Steunpunt aan-
spreekbaar. Tevens is er een spreek-
uur op donderdagmiddag waar een-

ieder vragen kan stellen over (het 
aanvragen van) een hulpvraag en 
over de eigen bijdrage.
Vita Welzijn en Advies begint in 
samenwerking met Thuiszorg 
Aalsmeer, een activiteitenprogram-
ma en geeft ook voorlichting. Tij-
dens de opening zal het programma 
worden toegelicht.
Wilt u dus meer te weten komen, 
alleen een kijkje komen nemen, of 
kennismaken met uw ‘buren’ on-
der het genot van een hapje en een 
drankje, kom dan naar de opening. 
U bent van harte uitgenodigd!

Ophalen van 
oud papier
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 augustus haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Als u graag wilt 
dat het papier naar de Supporters 
Vereniging gaat, wilt u dan de con-
tainer pas aan de weg zetten na 
16.00 uur. Gaarne op die plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart direct of indirect 
alle Kudelstaartse sportverenigin-
gen.

Zomeravondzang met Theo 
Griekspoor in Marktpleinkerk
Hoofddorp - In de Marktpleinkerk 
is woensdag 11 augustus een zo-
merzangavond. Een zangdienst op 
woensdag, en niet op zondag, is niet 
gebruikelijk. In de zomerperiode zijn 
er weinig activiteiten en de kerken-
raad van de Protestantse Gemeen-
te gaf een aantal jaren geleden ak-
koord aan de zangdienstcommis-
sie om in augustus op een woens-
dagavond een zangdienst te orga-
niseren. Deze keer verleent organist 
Theo Griekspoor uit Aalsmeer me-
dewerking aan de zangdienst. Hij 
speelt twee orgelstukken die be-
kend in het gehoor liggen, van Léon 
Boëllman (1862-1897) en van G.F. 
Händel. Griekspoor is vaste organist 
van twee kerken in Aalsmeer. Hij 
kreeg les van onder meer Piet van 
Egmond, Jos van der Kooy en slaag-
de in 1993 op het Conservatorium in 
Alkmaar als docerend musicus. Hij 
geeft orgelconcerten en wordt veel 
gevraagd als begeleider van koren.
Voorganger is emeritus predikant 

Jan Meynen uit Haarlem. Meynen 
houdt een korte meditatie over Ge-
nesis 41.
De zangdienst begint om 20.00 uur, 
de toegang is vrij. Meer informatie: 
http://www.pghoofddorp.nl.

Klaverjasclub 
voor ouderen
Aalsmeer - Iedere maandag komt 
de kaartclub van Vita Aalsmeer bij-
een voor enkele potjes klaverjas-
sen. Na drie ronden volgt een kleine 
pauze. Per middag worden drie prij-
zen uitgereikt in de vorm van waar-
debonnen. En natuurlijk wordt de 
winnaar van de poedelprijs beloond. 
De kaartmiddag begint om 13.30 
uur en is in de Parklaan. Wie inte-
resse heeft om mee te kaarten, kan 
bellen en opgeven via: 0297-324423, 
327123, 892033 of 344094.

Kitten zoekt lief baasje
Aalsmeer - Deze kitten zoekt een 
baasje. Dit mooie en lieve dametje 
van 9 weken zou het liefst in een 
rustig gezin of bij wat oudere men-
sen een plekje krijgen. Wie geeft 
haar een nieuw huis?Daarnaast 
hebben zijn er nog een paar kittens 
die nu of over een paar weken een 
baasje zoeken.Heeft U interesse wilt 
u dan contact opnemen met de Die-
renbescherming Aalsmeer e.o. tel. 
0297-343618.
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Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije 
inloop. Op woensdag is de afdeling 
Dienstverlening open van 8.30-20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze 
afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, 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 por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 24 augustus en 
7 september 2010.

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen maanden raadplegen.

oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.
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werKzaamHeDen oP leGmeerDiJK

Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Hol-
land op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van 
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige ver-
keershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora 
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op 
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan de 
Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 
U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info/om-
legging Aalsmeer-Uithoorn/Werk in Uitvoering.

DefinitieVe BesCHiKKinGen

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

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
is de vergunning verleend voor:
• HIBRA op zondag 12 september 2010
	 Datum verzending vergunning 5 augustus 2010

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van de HIBRA door middel van het plaatsen van 
borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder genoemde 
acties uit te voeren met betrekking tot weggebruik:
t.b.v. HIBRA:
• Lakenblekerstraat, Turfstekerstraat, Teelmanstraat, Visserstraat 

Deze ontheffing geldt voor zondag 12 september 2010 van
	 08.00 tot 19.00 uur.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Drie Kolommenplein 1, het vernieuwen van de draaideur;
• Geerland 8, het vergroten van de woning;
• H. Buismalaan 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Kerkweg 7, het vernieuwen van een schutting en het verlengen 

van de overkapping;
• Kudelstaartseweg 104, het vergroten van de woning;
• Stuurboordstraat 1, het plaatsen van een tuinhuis;
• Uiterweg achter 180, het plaatsen van een berging en garage.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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 bouwver-
gunningen te verlenen:
• Beatrixstraat 5 en Constantijnstraat 14, het gedeeltelijk 

vernieuwen van de kopgevels;
• Clantstraat 32, het vergroten van de woning;
• Cyclamenstraat 55, het wijzigen van de gevel;
• Kudelstaartseweg 22, het vergroten van een magazijn;
• Punterstraat 11, het plaatsen van een zonnescherm.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Zwarteweg/Hornweg, het plaatsen van een geluidsscherm.

Verzenddatum bouwvergunningen: 5 augustus 2010.

Publicatie melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge 
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft 
inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, 
waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer 
niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze in-
richtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde 
Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Hoogvliet BV
Adres : Aalsmeerderweg 207
Plaats : Aalsmeer
Datum : 26-07-2010

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de 
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij de afdeling vergunningen en handhaving.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 31

t/m 10 aug Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer, 
Dorpsstraat 15;

t/m 19 aug Evenementenvergunning: een Stuntshow op 15 juli 
2010, parkeerterrein De Dreef;

t/m 20 aug Evenementenvergunning: het plaatsen van een TV 
Scherm op het Molenplein i.v.m. 
WK-Finale op 11 juli;

t/m 27 aug Exploitatievergunning: ’t Holland Huys B.V., 
Zijdstraat 14; Café de Praam, Zijdstraat 60

t/m 27 aug Drank- en horecawet: ’t Holland Huys B.V., Zijdstraat 
14;

t/m 28 aug Kapvergunning: Westeinderplas H 233 / 234;
t/m 1 sep Kapvergunning: Dorpsstraat/Kanaalstraat 1, 1 

esdoorn en 1 berk,; hoek Linnaeuslaan/
J.P. Thijsselaan: 1 Italiaanse populier; Uiterweg 90: 
1 berk;

t/m 1 sep Evenementenvergunning: Tropical Night op zaterdag 
24 juli 2010;

t/m 2 sep Evenementenvergunning: Triatlon op zondag 29 
augustus 2010;

t/m 2 sep Verkeersbesluit aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats: Anjerhof 28;
Corellihof 13; Johan Frisostraat 4;

t/m 8 sep Kapvergunning: Oosteinderweg naast 249, 1 
moerascypres; Schweitzerstraat 14-53, 20 x
linde, 1 x sierkers , 1 x conifeer, 1 x populier;

t/m 17 sep Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje;
t/m 17 sep Evenementenvergunning: Hibra, op zondag 12 

september 2010.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 13 augustus 2010
• Oosteinderweg 25, het uitbreiden van een bedrijfshal met 

kantoren;
• Oosteinderweg 123, het oprichten van een botenshowroom.

inzagetermijn tot vrijdag 20 augustus 2010
• Baanvak 83, het vergroten van de woning; Ringvaart het 

plaatsen van 2 bewegwijzeringborden;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie 

buitenschoolse opvang, met een instandhoudingtermijn van 
5 jaar.

inzagetermijn tot vrijdag 27 augustus 2010
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een hekwerk;
• Lijnbaan te Aalsmeer, bouwen van 16 woningen en 

appartementen (bouwnrs. 9 t/m 24, oostelijk plangebied).

inzagetermijn tot vrijdag 3 september 2010
• Kastanjelaan 1, het plaatsen van een houten zwembad;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree.

inzagetermijn tot vrijdag 10 september 2010
• Zwarteweg (nabij), het plaatsen van een geluidsscherm.

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via 
het hoofdnummer: 0297-381777.

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

serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD Hol-
lanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Foto: W.P.G. Schellevis, Kudelstaart.

Brandende auto op de  
Spottersplek bij Polderbaan
Schiphol - Kwart over drie, dinsdag 
3 augustus, is op de Spottersplek bij 
de Polderbaan op Schiphol een au-
to uitgebrand. 
De wagen bleek spontaan in brand 
gevlogen. Een en ander ging zo vlug 

dat de bestuurder met zijn auto te-
gen een hek aan reed. Van verwon-
dingen is geen sprake maar de wa-
gen brandde wel volledig uit .Het 
vliegverkeer werd enige tijd stil ge-
legd.

Negatief zwemadvies 
door blauwalg in de Poel
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 4 
augustus, publiceerde de Provincie 
op haar website een negatief zwem-
advies voor de Westeinderplassen 
(Vrouwenstroost) in verband met 
blauwalg. Bij een negatief zwemad-
vies kunt u beter niet gaan zwem-
men. De kans dat u ziek wordt is dan 
redelijk groot. Blauwalg kan huidir-
ritatie zoals jeuk en huiduitslag ver-
oorzaken. Zwemmers die water door-
slikken met veel blauwalgen kunnen 
ook last krijgen van maagdarmklach-

ten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afne-
mende activiteit, duizelig, ademha-
lingsproblemen en kramp. 
Deze symptomen komen trouwens 
alleen voor wanneer de zwemmer 
heel veel water doorslikt. Om het risi-
co van besmetting zo klein mogelijk 
te maken moeten surfers, zwemmers 
en andere waterrecreanten een drijf-
laag van algen vermijden. Na con-
tact met het water moeten zij snel 
douchen om de algen van de huid te 
spoelen. Zie: www.noord-holland.nl

Aalsmeer - De omlegging van de 
provinciale weg N201 krijgt steeds 
meer vorm. Het veelomvattende pro-
ject dat Aalsmeer voorgoed veran-
dert is bijna gereed. Althans, in gro-
te lijnen. Op diverse punten in de ge-
meenten is de nieuwe weg al inge-
past in, onder en boven bestaande 
wegen. Ook op- en afritten zijn ge-
reed en het jongste deel op de Leg-
meerdijk, bestaande uit een enorme 
rotonde, het viaduct en de fietstunnel 
zijn nagenoeg klaar. De Legmeerdijk 
moest worden aangepast op de nieu-
we weg en besloten werd om deze 
route voor een deel af te sluiten voor 
verkeer. Dat geeft een bijna surrea-
listisch beeld maar vooral geluid of 
het ontbreken ervan. Want... wat een 
stilte! Fietsers kunnen overigens wel 

gebruiken maken van het pad naast 
de weg. Wie een tijd niet op de Mid-
denweg in Aalsmeer Oost is geweest, 
weet niet wat hij ziet. Ooit een lande-
lijke weg met aan weerszijden kwe-
kerijbedrijven, nu getrakteerd op een 
groot viaduct met op- en afritten. 
Klaar voor de (nabije) toekomst: een 
snelle doorstroming van het ‘bloe-
menverkeer’ van en naar GreenPark 
Aalsmeer.  Het viaduct over de Horn-
weg ligt er nog niet. De zogenaam-
de ‘liggers’ voor het bouwwerk wor-
den in de week van 6 september ge-
plaatst. In die week is de Hornweg 
daarom 3 dagen afgesloten. Hierna 
is de Hornweg niet meer toegankelijk 
voor verkeer hoger dan 2.60 m. Vol-
gens de huidige planning is het ge-
hele viaduct begin 2011 klaar.

Nieuwe N201 in beeld

Aalsmeer - Over ruim een week - 
op zaterdag 14 augustus - begint 
De Oude Veiling in de Markstraat 
weer met Upload Cinema. Het the-

ma van de aanstaande filmavond is 
‘Best Special Effects’. Upload Cine-
ma brengt het beste van het web en 
ditmaal krijgt het publiek een reeks 

Special effects in ‘Upload 
Cinema’ Oude Veiling

van klassieke en retro effecten, me-
ganische, optische, low- en nobud-
get effecten voorgeschoteld. Een 
duizelingwekkende aaneenschake-
ling van internetfilms. Upload Cine-
ma brengt het beste van het web op 
het witte doek. Speciale gastredac-
teur is Marc Kubbinga en Swantje 
Hoppe van Hectic Electric, het be-
drijf dat verantwoordelijk was voor 

de speciale effecten in de speelfilm 
‘De Storm’.

Het filmevenement begint om 21.30 
uur in de bovenzaal van de Oude 
Veiling. Na de avond film kijken met 
een drankje is er een gezellige na-
zit in de bar. Entree van de filma-
vond bedraagt 5 euro en is geschikt 
voor twaalf jaar en ouder. 
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Balinese kinderen maken 
tekeningen voor Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijwel alle  kinderen 
gaan deze zomer op vakantie naar 
een camping in Nederland of een 
enkeling misschien wel naar een 
verre bestemming in het populaire 
Azië. Hoe anders is daar de cultuur 
het landschap, de exotische bloe-
men en het dagelijks leven. Wie dat 
in kunstvorm wil ervaren kan genie-
ten in de plaatselijke expositieruim-
te het Oude Raadhuis. Beneden drie 
kamers vol met kunst van Mantra 
en Pieter Schunselaar. Boven kleur-
rijke krijttekeningen van Balinese 
kinderen!  
Meegenomen door twee  kunstlief-
hebbers uit Aalsmeer. Tijdens hun 
reis naar het exotische Bali gingen 
Arie en Marijke Buys uit Aalsmeer 
niet allen op zoek naar de zon maar 
ook naar kunst. Ze namen  ruim 20 
schilderijen mee van de kunstenaar 
Mantra die daar op de mooiste ei-
landen woont en werkt. Op een 
echte missie voor de Kinderkunst-
zolder van KCA ging het tweetal 
ook op zoek naar een basisschool  
met de vraag om kindertekeningen 
te maken voor de museumzolder in 
Aalsmeer. In een lokale openlucht-
school  In Sanggalingit (Noord-Ba-
li) vonden ze een leerkracht en een 
klas  die met enthousiasme met de 
krijtjes uit Nederland aan de slag 

Wildcat naar Amsterdam
Aalsmeer - Zondagmiddag 15 au-
gustus gaat de rockformatie Wildcat 
in recreatiepark ‘de Bretten’, Seine-
weg 16 in Amsterdam optreden.
Na diverse succesvolle optredens 
in Friesland is het nu weer tijd 
voor (Noord-)Holland. Wildcat be-

Voorrondes DJ Mixwedstrijd in 
Aalsmeer en Amstelveen
Aalsmeer - De voorrondes van 
de DJ Contest die wordt georgani-
seerd door de Summer Dance Par-
ty zijn deze week van start gegaan. 
De deelnemers zijn inmiddels be-
kend. Tijdens maar liefst drie voor-
rondes in Amstelveen en Aalsmeer 
zullen zes finalisten worden geko-
zen. De finale vindt plaats tijdens 
het middagprogramma van de Sum-
mer Dance Party op zaterdag 14 au-
gustus 2010 in Aalsmeer. 
Voor de deelnemers en organisa-
tie breekt een spannende periode 
aan. In een kort tijdsbestek (giste-
ren, woensdag 4 augustus was de 
eerste voorronde) zullen donder-
dag 5 en vrijdagavond 6 augustus in 
het teken staan van de voorrondes. 
Zelfs na de sluiting van de inschrij-
ving blijven aanmeldingen binnen-
komen. Deze kunnen helaas niet 
meer deelnemen aan de dj contest. 
Er is uit de bijna 40 aanmeldingen 
een selectie gemaakt van 18 kan-

Computercursus 
voor ouderen
Aalsmeer - In september start voor 
ouderen bij voldoende belangstel-
ling weer een cursus ‘Kennis maken 
met de computer’. Er wordt door een 
docent uitleg gegeven aan de groep 
en de cursisten gaan zelf aan de 
slag. Onder meer wordt aandacht 
besteed aan Windows, Word en In-
ternet. De cursus bestaat uit acht 
wekelijkse lessen van anderhalf uur 
en wordt gegeven in gebouw Serin-
genhorst in de Parklaan. De kosten 
bedragen 108 euro. Informatie en 
opgave bij Vita welzijn en advies, tel. 
0297-344094.

Gymnastiek 
voor senioren
Aalsmeer - Van september tot ju-
ni wordt in diverse locaties in 
Aalsmeer gymnastiek gegeven voor 
senioren. Lichaamsbeweging wordt 
op maandag gegeven in Meander 
in de Clematisstraat van 9.00 tot 
10.00 uur en van 10.00 tot 11.00 uur 
en in de Proosdijhal Kudelstaart van 
13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 
15.30 uur. Dinsdag gaat de deur van 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 open voor volksdansen 
van 9.30 tot 11.00 uur. Op woens-
dag wordt gymnastiek gegeven in 
het buurthuis aan twee groepen, 
om 9.30 en om 10.45 uur. Op don-
derdag zijn ouderen welkom voor 
een uurtje bewegen in Het Middel-
punt in de Wilhelminastraat van 9.30 
tot 10.30 uur,  in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat van 10.45 tot 11.45 uur, 
in Meander in de Clematisstraat van 
13.15 tot 14.15 uur en in het Kloos-
terhof van 15.30 tot 16.30 uur. Op 
vrijdag tot slot worden gymlessen 
gegeven aan drie groepen van 9.30 
tot 12.15 uur in ‘t Baken in de Sport-
laan. In verschillende groepen zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Voor infor-
matie en opgave: Vita welzijn en ad-

AGENDA

Afke Borgman exposeert op 
Zomerbloemententoonstelling

staat uit Rein van der Zee (zang, gi-
taar en bas), Michel de Wit (gitaar, 
bas), Rob Sloot (bas en zang) en Jan 
Zwetsloot (drums). Vele ‘oldies’ zul-
len de revue passeren: The Stones, 
CCR, Black Sabbath en vele ande-
ren. 

Maar ook eigen composities, zowel 
in het Engels als Nederlandstalig, 
worden ten gehore gebracht. 

Aanvang van het concert is 17.00 
uur en Wildcat rockt door tot circa 
20.30 uur. 

Hardnoize erg geslaagd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 31 
juli was de tweede editie van “Hard-
noize”, het nieuwe hardstylefeest in 
N201. 
Ondanks de zomervakantie was 
het nog aardig druk geworden en 
een kleine 150 man heeft een goe-
de avond gehad met lekker harde, 
moderne hardstyle, gedraaid door 
lokaal talent Jor-D, Rosko, Thosba 

en Teknizion. Speciale act was The 
Pitcher, een van de betere dj’s in 
het Nederlandse hardstyle circuit. 
Iedereen kwam lekker los op de 
dansvloer en de sfeer zat er goed in. 
Er wordt nu al uitgekeken naar de 
volgende editie, die waarschijnlijk 
in september zal plaatsvinden, dus 
houd de website in de gaten: www.
n201.nl of www.hardtraxx.nl.

ging. Op de tekeningen zien we het 
dagelijks leven in het dorp, men-
sen werkend in de tuin,  eenvoudi-
ge zelfgebouwde huizen omgeven 
door  rijstvelden. De lange weg naar 
school en kinderen in traditionele 
kleding. 
Wat opvalt is de aandacht voor 
bloemen en planten die als een bor-
duurwerkje worden uitgewerkt en 
ingekleurd. 
Naast de krijttekeningen is er een 
prachtig fotoboek gemaakt door 
Marijke Buijs waarin te volgen is 

hoe de kinderen hebben gewerkt. 
We zien jongens en meisjes ge-
scheiden van elkaar,  in kleerma-
kerszit tekenen op de grond. Zicht-
baar enthousiast over de vetkrijtjes 
uit Nederland waar ze niet eerder 
mee hebben gewerkt. De jongens 
dragen westerse T-shirts met let-
ters maar de sarong en witte hoofd-
band is traditioneel De meisjes heb-
ben zonder uitzondering een lan-
ge paardenstaart, haarspeld en tail-
leband en boven hun landschaps-
tekeningen vliegen vele vogels en 
vlinders! De tentoonstelling is nog 
tot en met 29 augustus te bezich-
tigen in het Oude Raadhuis in de 
Dorpstraat 9. Openingstijden don-
derdag tot en met zondag van 14.00 
tot 17.00 uur.

Wie wordt Miss Aalsmeer 2010?
Aalsmeer - Als vast en bekend on-
derdeel van de Feestweek Aalsmeer 
vindt donderdag 9 september de 
Miss Aalsmeer verkiezing plaats.
Tien Aalsmeerse schonen zullen 
strijden om deze felbegeerde titel.
Tijdens de Miss Aalsmeer Verkie-
zing wordt het publiek getrakteerd 
op optredens van ongekend groot 
formaat. Wat dacht u van de Win-
naar van X-Factor 2010 Jaap? Dit 
jaar niet in de jury, maar zelf ach-

ter de microfoon: Danny Froger, ‘de 
zoon van’. Verder presenteert Dans-
school Pleuni zich en ... bijna onlos-
makelijk verbonden met de feest-
week: de Twee Volendamse toppers 
Nick & Simon.
Wil jij je opgeven voor deze specta-
culaire avond en ben je tussen de 17 
en 99 jaar? 
Mail dan naar feestweekaalsmeer@
gmail.com en je krijgt een inschrijf-
formulier toegestuurd.

didaten. 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 originaliteit, 
techniek en muziekkeuze. De deel-
nemers hebben de keuze uit mixen 
met cd’s en vinyl.
Vandaag, donderdag 5 augustus, is 
er een voorronde in Jongerencen-
trum N201 in Aalsmeer. Zaal open: 
19.00 uur en aanvang: 19.30 uur. 
Kandidaten: Der Klown (Mitchel 
den Hartog), AceAndrew (Andrew 
Ossewaarde), Nicky Eastfield (Nick 
van der Scheer), Walta (Patrick Wal-
ta), Kay–Ramirez (Kimberlee Rami-
rez) en Thomas Wurtz.

Amstelveen
In Amstelveen is de laatste voor-
ronde vrijdag 6 augustus in Jonge-
rencentrum Downtown. Zaal open: 
19.00 uur en aanvang: 19.30 uur. 
Kandidaten zijn daar: Under Con-

trol, (Chano Serginhio, Paulo Ferrei-
ra & Dingz), Double Luzu (Dennis 
& Ricardo), Dean (Daan Tas), Re-
beat (Stef?), Synthesin Shane (Sha-
ne Schuijt) en Koen Hespv.
De finale van de contest vindt  
plaats tijdens het middagprogram-
ma van de Summer Dance Party op 
zaterdag 14 augustus. 
Net als voorgaande jaren wordt het 
Surfeiland omgetoverd tot een zo-
mers paradijs. De deejays draaien 
op het grote podium met uitzicht op 
het dansende publiek en de West-
einderplassen. Boven het publiek op 
het strand komt aan een hijskraan 
een grote stellage vol licht en geluid 
te hangen, zoals ieder jaar verzorgd 
door Blue Magic uit Aalsmeer. De 
winnaar van de contest is ‘s avonds 
de openings-act. 
Meer informatie over de contest en 
de Summer Dance Party is te vin-
den op http://summer-dance-party.
nl/dj-contest.

Muziek/Film
Donderdag 5 augustus:
* Voorrondes DJ Contest in N201, 
Zwarteweg, Aanv. 19.30u. (vrij-
dag 6/8 in Downtown, Amstelveen, 
19.30u.)
Vrijdag 6 augustus:
* Bandoptredens N201 vervallen, 
Tijd voor ‘Foute Boel’, poolen met 
relaxte achtergrondmuziek. Deuren 
open om 21u.
Zaterdag 7 augustus:
* Summer Time in discotheek Bon 
Ami, Dreef vanaf 22.30u.
Zaterdag 14 augustus: 
* Summer Dance Party op recrea-
tie-eiland Vrouwentroost, 20-01u. 
Van 12-18u. middagprogramma met 
muziek en demonstraties.
* UploadCinema in bovenzaal Ou-
de Veiling ‘SFX Best Special Effects’. 
Aanv. 21.30u.

Exposities
5 tot en met 29 augustus:
* Aalsmeers Schilders Genootschap 
25 jaar, jubileumexpositie in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Feestelijke opening vrijdag 6 
augustus om 16u. door kunstenaar 
en oud-voorzitter Ans Creemer.
* Kindertekeningen uit Bali.
Zaterdag 7 en zondag 8 aug:
* Huiskamermuseum Janna van Zon 
geopend, beide dagen tussen 12-
17u. Van Cleeffkade 12a.
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 7 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open 11 tot 16u. 
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Donderdag 5 augustus:
* Fietstocht OVAK naar Rijsenhout 
en Hoofddorp. Vertrek 13.30u. bij De 
Waterlelie, Dreef.
* Sjoelcompetitie in De Praam, Zijd-
straat. Aanv. 20.30u.
Vrijdag 6 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat. Vanaf 20u.
*Zaterdag 7 augustus:
* Kinderworkshop Aalsmeers Schil-
ders Genootschap (ASG) in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Iedere zater-
dag, t/m 28 augustus, 14-17u.
* Kraakklaverjastoernooi in Café 
Sportzicht, v.a. 19u. Sportlaan.
Zaterdag 7 en zondag 8 aug:
* Watertoren geopend, beide dagen 
tussen 13-17u. 
Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
Zondag 8 augustus:
* Familievissen met Vislust in vijver 
Hornmeer, Apollostraat. Verzamelen 
8.30u. in buurthuis Roerdomplaan.
Woensdag 11 augustus:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.

Aalsmeer - De Aalsmeerse schil-
deres Afke Borgman exposeert 16 
schilderijen op de Nationale Zomer-
bloemententoonstelling in Naald-
wijk. Die vindt plaats tussen don-
derdag 12 en zondag 15 augustus in 
en om de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein in genoemde plaats.
Donderdag is de tentoonstelling ge-
opend van 12.00 tot 19.00 uur, vrij-
dag en zaterdag tussen 10.00 en 
22.00 uur en zondag kunnen bezoe-
kers terecht tussen 10.00 en 17.00 
uur. Voor meer informatie over Afke 
Borgman kunt u kijken op de websi-
te www.afkeborgman.nl 

STAGE
MUSIC SHOP

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

TOMBO
mondharmonica

'Hope 10'  23,45

klassieke GITAAR
‘Valencia’

     3/4 model 55,00

Plectrum bull 10 stuks  5,00

 23,45

klassieke GITAAR

     3/4 model

Plectrum bull 10 stuks
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Samenwerking Van Kouwen 
en Gaastra voor SAIL 2010
Aalsmeer - Op 19 augustus gaat 
de achtste editie van SAIL Amster-
dam van start. Nergens in Neder-

WK-winnaars bij Ed Kriek!
Aalsmeer - In het kader van het 
WK-voetbal in Zuid-Afrika organi-
seerde Ed Kriek Optiek een wed-
strijd waarbij mooie prijzen te win-
nen waren. De uitslag is nu bekend: 
Alle drie de winnaars hadden de top 
3 landen goed en wisten dat David 
Villa de topscorer werd. Puike pres-
tatie! Alleen 1e prijs winnaar Za-
ne Drijssen uit Aalsmeer had Ar-
jan Robben op de tweede plaats en 
won daarmee de 37 inch LCD TV. 
Sharon Klijnkramer uit Aalsmeer 

had Robin van Persie op de twee-
de plaats staan en mocht daarmee 
de Blue Ray speler in ontvangst ne-
men. Tot slot op de derde plaats Jan 
van Weerdeburg uit De Kwakel die 
Wayne Rooney als tweede topscorer 
had gedacht. Hij won daarmee een 
schitterende Ray Ban Zonnebril.
Ed Kriek en zijn team wensen de 
prijswinnaars veel geluk met hun 
gewonnen prijzen en hopen dat het 
Nederlands elftal over 2 jaar wel de 
‘Cup’ mee naar huis kan nemen.

land kunt u een dergelijk impone-
rend, groots en gratis toegankelijk 
publieksevenement ervaren met zo 

een nautische allure. Een imposan-
te vloot van Tall Ships en ander va-
rend erfgoed zal vijf dagen lang te 
bewonderen zijn op en rond het IJ. 
Kortom, het wordt een nautische 
ontmoeting tussen het verleden, he-
den en de toekomst. En dit jaar wer-
ken Van Kouwen en Gaastra samen 
voor SAIL 2010. 
Gaastra heeft zich als één van de 
hoofdsponsoren verbonden aan 
SAIL 2010. Het evenement SAIL 
wordt steevast geassocieerd met 
kernwaarden als ‘uniek, nautisch en 
sfeervol’, dit zijn waarden die naad-
loos aansluiten op de Gaastra waar-
den; ‘gedrevenheid, nautische pas-
sie en kwaliteit zonder concessies’. 

Gaastra heeft in de Van Kouwen 
Automotive Groep een partner ge-
vonden om het vervoeren van VIP 
gasten van en naar dit evenement 
te verzorgen. Van Kouwen zet een 
Opel Insignia Sports Tourer in, 
waarmee Gaastra VIP gasten voor 
SAIL en andere evenementen ver-
voerd zullen worden vanaf Schiphol 
naar het evenement. Andere evene-
menten waar Gaastra de komende 
tijd aanwezig is: de Sneekweek van 
6 tot en met 12 augustus, Hiswa te 
Water van 31 augustus tot en met 
5 september en de NK Regenboog 
op de Braassemermeer van 8 tot en 
met 12 september. 
Van Kouwen verloot ter ere van deze 
samenwerking 10 speciale Gaastra 
SAIL 2010 poloshirts. Hiervoor kan 
via de website van Van Kouwen, 
www.vankouwen.nl/gaastra tot en 
met 6 augustus een deelnamefor-
mulier worden ingevuld. De win-
naars ontvangen persoonlijk be-
richt.

“Dierendag dit jaar op 18 augustus”

Faunaland Kudelstaart 
bestaat vijf jaar
Kudelstaart - Op 18 augustus 
2005 opende Ingrid van der Molen 
de deuren van dierenspeciaalzaak 
Faunaland in Kudelstaart. Binnen-
kort viert zij het vijfjarig bestaan van 
de winkel. Als Ingrid terug in de tijd 
gaat waren er altijd al dieren in haar 
leven. “Al vanaf kindsafaan heb ik 
dieren om mij heen gehad. Honden, 
katten, hamsters, parkieten en ook 
een eigen aquarium met guppies en 
andere kleine visjes, met de liefde 
voor dieren ben ik denk geboren”, 
lacht Van der Molen. Nog steeds 
heeft Ingrid thuis dieren. Twee ou-
de Duitse herders en een Schipper-
ke, een Belgische herder. 

Uit de brillen
Terwijl die liefde voor dieren er altijd 
wel was, heeft Ingrid de echte over-
stap naar een eigen dierenspeciaal-
zaak pas vijf jaar geleden gemaakt. 
“Mijn opa en vader zaten beiden in 
de brillen. Het was dus eigenlijk heel 
logisch dat ik daar ook in ging wer-
ken”, zegt de eigenaresse van Fau-
naland. 
Toch heeft ze uiteindelijk voor de 
dieren gekozen. Een tijdje heeft In-
grid gewerkt als dierenartsassisten-
te. Een slechte CAO heeft er onder 
andere voor gezorgd dat Ingrid op 
zoek wilde naar iets nieuws, iets an-
ders. “Een eigen dierenwinkel was 
altijd al een stille droom.” 
Toen de winkel eenmaal open ging 
was ze nog heel onzeker. “Ik ben 
geen Aalsmeerder, en al helemaal 
geen Kudelstaarter. Ik ben opge-
groeid in Amsterdam en woon nu in 
Mijdrecht. Bang was ik dat de men-

sen hier me als vreemde eend in 
de bijt zagen en thuis zouden blij-
ven. Vijf jaar later heb ik gelukkig 
een leuke vaste klantenkring en een 
goedlopende speciaalzaak”, zegt In-
grid. 

Terug- en vooruit kijken
Positief is het woord dat Ingrid van 
der Molen gebruikt om terug te kij-
ken naar de vijf succesvolle jaren in 
Kudelstaart. Ze omschrijft de zaak 
als laagdrempelig. 
“Zelfs voor een praatje kunnen 
mensen hier gewoon terecht”, zegt 
Ingrid. In de vijf jaren dat Faunaland 
hier zit, heeft de onderneemster 
ongelooflijk veel steun en toever-
laat gehad van de Gall & Gall. “Nog 
steeds als er iets is kan ik terecht bij 
Wil van hiernaast. Ik ben hem daar 
erg dankbaar voor!” 
Van der Molen heeft het idee dat ze 
na bijna vijf jaar het vertrouwen van 
de Kudelstaarter heeft gewonnen 
en voelt zich ontzettend thuis in het 
dorp. Elke dag reist de Mijdrechtse 
met veel plezier naar Kudelstaart! 

Feest
“Elke dag is een feest, maar de 18e 
pakken we het groots aan”, zegt Van 
der Molen enthousiast. Het wordt 
woensdag groots gevierd dat Fau-
naland vijf jaar bestaat. 
“Houd de Meerbode volgende week 
in de gaten voor het precieze pro-
gramma, want dierendag is dit jaar 
op 18 augustus”, besluit Ingrid la-
chend. 

Door Kevin Lamers        

Tour de France Meerbode Prijzenfestival
Prijsuitreiking is van start gegaan
Aalsmeer - Tour de France Meer-
bode Prijzenfestival
Prijsuitreiking is van start gegaan
Aalsmeer - Vanwege de vakantietijd 
vindt de prijsuitreiking van het Tour 
de France Meerbode Prijzenfesti-
val ook dit jaar in meerdere etap-
pes plaats. Afgelopen week wer-
den drie prijswinnaars in de schijn-
werpers gezet en het blijft ieder jaar 
weer een bijzonder prettige bezig-
heid voor de redactie. Het spits werd 
ook dit jaar weer afgebeten door Ju-
welier Sparnaaij in Aalsmeer. Tra-
ditiegetrouw stond Martin Schaap 
dit jaar Ben van den Ham uit Ku-
delstaart met raad en daad terzij-
de. Deze sportieve deelnemer, voet-
bal, schaatsen en fietsen staan bij 
hem hoog in het vaandel mocht een 
cadeaubon ter waarde van 250 eu-
ro in ontvangst nemen en het ziet er 
naar uit dat zijn echtgenote op ter-
mijn zal kiezen voor een fraai uur-

werk tegen inlevering van een te-
goedbon. Wijnhandel Wittebol was 
het volgende adres voor de redactie 
en op de afgesproken tijd was ook 
Maarten Maarse uit Aalsmeer aan-
wezig om uit handen van Dirk van 
Zoolingen een doosje rosé van het 
jaar in ontvangst te nemen. Meer 
smaak, meer karakter, meer zomer 
is kenmerkend voor het merk Ro-
sato afkomstig uit de omgeving van 
Vegneti della Dolomiti. Ook hij heeft 
en sportachtergrond en in het ver-
leden heeft hij zijn sporen verdiend 
in de schaatssport, met name door 
de Elfstedentocht te rijden. Elly Por-
tier uit Kudelstaart was de volgen-
de gelukkige winnares in dit geval. 
Zij werd, samen met haar echtge-
noot door Remco opgewacht bij de 
Aalsmeerse vestiging van de Rabo-
bank Regio Schiphol. Een wielerou-
tfit viel haar ten deel en daarbij ging 
de Rabobank niet over één nacht ijs. 

Door een formulier in te vullen met 
daarop haar maten zal Elly binnen-
kort een outfit ontvangen die haar 

als gegoten zal zitten. Een mooi 
passende outfit is uiteraard het vi-
sitekaartje van de bank. De komen-
de dagen zullen de overige prijswin-
naars uitgebreid in de schijnwer-
pers gezet worden met daarbij de 
aantekening dat de laatste prijswin-
naar pas op 21 augustus in de ge-
legenheid is de prijs in ontvangst te 
nemen. Wordt dus vervolgd. 

Martin Schaap (links) feliciteert Ben van den Ham Maarten Maarse neemt doosje rosé graag in ontvangst bij Wittebol 

Elly Portier wint fraaie Rabobank wieleroutfit

Inschrijven vanaf heden mogelijk
Eerste Groot Aalsmeers Dictee 
op zaterdag 28 augustus 2010
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer or-
ganiseert op zaterdag 28 augustus 
het eerste Groot Aalsmeers Dictee. 
Aan het dictee kunnen 35 personen 
deelnemen. Inschrijven is vanaf he-
den mogelijk.
In navolging van het Groot Dictee 
der Nederlandse Taal, dat elk jaar in 
december op televisie wordt uitge-
zonden, vinden overal in het land lo-
kaal georganiseerde dictees plaats. 
Aalsmeer kent deze traditie nog 
niet, maar het Boekhuis gaat hier 
verandering in brengen. Dit evene-
ment vormt de spectaculaire afslui-
ting van de Boekhuis Week 2010.

Oud-burgemeester draagt voor
Het eerste Groot Aalsmeers Dic-
tee vindt plaats in de winkel aan 
Zijdstraat 12 en wordt voorgedra-
gen door J.I.M. Hoffscholte, oud-
burgemeester van Aalsmeer. Ter-
wijl de dictees worden nagekeken, 
is er voor de deelnemers een buf-
fet in Eetcafé ’t Holland Huys (naast 
het Boekhuis). Omstreeks 19.30 uur 
wordt hier de uitslag bekendge-
maakt. Voor de beste drie deelne-
mers zijn er fraaie prijzen.
Het dictee wordt geschreven door 
journalist en Boekhuis-eigenaar 
Constantijn Hoffscholte (inderdaad, 
zoon van) en bestaat uit tien zin-
nen, in totaal ongeveer driehonderd 
woorden. Het Groene Boekje vormt 
vanzelfsprekend de leidraad. 

Inschrijven
Inschrijven voor het Groot Aalsmeers 

Dictee kan door u op te geven in het 
Boekhuis of via tel. 0297-324454. 
De kosten zijn 25 euro per persoon, 
het buffet is hierbij inbegrepen. In-
schrijven kan tot 25 augustus. Er 
wordt aangeraden om niet te lang te 
wachten, want de inschrijving sluit 
bij 35 deelnemers. Zoals gebruike-
lijk nemen aan het dictee ook enke-
le ‘prominenten’ deel. Dit jaar heb-
ben zich bereid verklaard om mee 
te doen: Ulla Eurich (wethouder van 
o.a. Onderwijs), Karin Eveleens (ei-
genaar EKZ Makelaars en bestuurs-
lid St. Oud-Aalsmeer) en Cor Zomer 
(organisator Aalsmeer Roest Niet en 
bestuurslid van twee ondernemers-
verenigingen).

Boekhuis Week
Het Groot Aalsmeers Dictee vindt 
plaats op de laatste dag van de 
Boekhuis Week 2010, die wordt ge-
houden van 20 tot en met 28 augus-
tus. Ter gelegenheid van het éénja-
rig bestaan van het Boekhuis sinds 
de heropening vinden in deze week 
allerlei activiteiten plaats. Zo is er 
een feestelijke borrel (vrijdag 20 
augustus), komt de bekende poes 
Dikkie Dik naar de winkel (woens-
dag 25 augustus), worden er de he-
le week schilderijen van Afke Borg-
man geëxposeerd en presenteert 
het Boekhuis nieuwe Aalsmeerse 
ansichtkaarten. 
De nieuwsbrief met het volledige 
programma is te vinden op www.
boekhuisaalsmeer.nl en verkrijgbaar 
in de winkel.

Kraak (klaverjas) toernooi 
in Café Sportzicht
Aalsmeer - Na het succes van 
de vorige keer wordt er weer een 
kraaktoernooi georganiseerd in Ca-
fé Sportzicht.
 Aanstaande zaterdag 7 augustus 
vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. 
Nadat de tafelindeling bekend is 
gemaakt wordt er gekraakt! U kunt 

zich inschrijven (tegen een kleine 
bijdrage) aan de bar of bellen met: 
0297-324705. 

De organisatie hoopt op veel be-
langstelling en dat de kraakavond 
net zo succesvol zal zijn als de eer-
ste keer. 

Alice Meijer neemt noodgedwongen afscheid

Beau Grandes gaat onder 
zelfde naam verder
Aalsmeer - Het is inmiddels bij-
na twaalf jaar geleden dat de naam 
Beau Grandes voor de eerste keer 
wordt genoemd in de modewereld 
in Aalsmeer. Tegenover korenmolen 
“”De Leeuw” opende Alice Meijer 
op 19 februari 1999 de deuren van 
de modezaak in de Zijdstraat 26A 
en de naam Beau Grandes dek-
te de naam volledig, want er werd 
verwezen naar dames met een ma-
tje meer, de maten 44 tot en met 54 
om precies te zijn. Na negen maan-
den werd Alice ziek maar dankzij al-
le inspanningen voor de modezaak 
wist zij zich staande te houden en 
werd de uitdaging tot een succes 
gemaakt. In 2000 is de winkel aan 
uitbreiding toe en het naastgelegen 
pand wordt bij het geheel betrok-
ken waardoor er letterlijk nog meer 
ruimte ontstaat voor de collecties en 
bijzondere accessoires.

Alle leeftijdsgroepen
Met de vestiging van Beau Gran-
des is modieuze, trendy, elegante 
en sportieve mode toegankelijk en 
dat geldt eigenlijk voor alle leeftijds-
groepen. Mode die dames in staat 
stelt om zich prettiger te voelen en 
doelbewust in het leven te staan, 
los van de kledingmaat. Alice neemt 
de inkoop zelf ter hand en is regel-
matig naar Duitsland afgereisd en 
tal van nieuwe merken hebben een 
plaatsje gekregen in de modezaak. 
Zij laat zich inspireren door mensen 
op straat en daartoe “pikte” zij re-
gelmatig een terrasje en gekoppeld 

aan eigen creativiteit worden regel-
matig voorstellen gedaan bij diver-
se leveranciers en wat dat betreft zit 
zij er boven op. Ook in Amsterdam 
wordt regelmatig ingekocht. Samen 
met de verkoopteams in de diver-
se samenstellingen weet Alice Beau 
Grandes tot een succes te maken en 
het klantenbestand telt momenteel 
maar liefst zo’n drieduizend namen. 

Genieten van het leven
Alice is helaas weer ziek geworden 
en de huidige omstandigheden no-
pen haar per direct te stoppen en zij 
prijst zich gelukkig met het gegeven 
dat Barbara van der Ploeg de mo-
dezaak per 1 augustus 2010 heeft 
overgenomen. 
De naam Beau Grandes blijft on-
veranderd bestaan en daar is Alice 
bijzonder blij mee en dat geldt ook 
voor het gegeven dat ook het hui-
dige verkoopteam in dezelfde sa-
menstelling verder gaat. Alice heeft 
zich voorgenomen te gaan genie-
ten van het leven, samen met haar 
echtgenoot en de kinderen. Zij geeft 
aan dat het toch wel erg zwaar valt 
om afscheid te moeten nemen van 
wat zij “haar kindje” noemt. Uiter-
aard dankt Alice Meijer alle klan-
ten voor hun trouwe bezoek aan 
Beau Grandes en wenst zij Barba-
ra van der Ploeg en haar team heel 
veel succes in de nabije en wat ver-
dere toekomst. Beau Grandes is ge-
vestigd op het adres Zijdstraat 26 A 
en B. Het telefoonnummer is 0297-
320447.
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Heliomare Dagbesteding in 
actie tegen bezuinigingen 
Streek - De overheid voert de ko-
mende jaren een groot aantal bezui-
nigingen door. Een aantal van de-
ze bezuinigingen treft de AWBZ, en 
daarmee veel mensen die vanwege 
een beperking gebruik moeten en 
willen maken van bijzondere voor-
zieningen. De centrale cliëntenraad 
van Heliomare dagbesteding voert 
protest tegen deze bezuinigingen 
(of maatregelen) bij dagbesteding 
voor lichamelijk gehandicapten. He-
liomare Dagbesteding heeft onder 
andere vestigingen in Aalsmeer, 
Amsterdam en Krommenie.

Actiekaart insturen
De cliëntenraden van Heliomare 
maken zich ernstig zorgen over de 
kortingen op de tarieven voor dag-
besteding. De raden hebben een 
brief gestuurd naar de voorzitter en 
leden van de Commissie voor VWS. 
Zij zijn tevens een protestactie ge-
start. Alle cliënten van de activitei-
tencentra zijn gevraagd een actie-
kaart te sturen waarin zij persoon-
lijk aangeven dat zij het niet eens 
zijn met de bezuinigingen. Deze ac-
tie is doorgegeven aan alle cliënten-
raden van dagbesteding-instellin-
gen in Nederland met de vraag dit 
ook te doen. 
De korting is een gevolg van de 
harmonisatie AWBZ van de tarie-
ven van extra murale- en intramu-
rale dagbesteding Lichamelijk Ge-
handicapten. Dit betekent een kor-
ting van 15% (met terugwerkende 
kracht) nog dit jaar en in 2011 en 
de jaren daarop volgend een korting 
van 20 tot 25%. 

Consequenties van de kortingen
De mensen die gebruik maken van 
Dagbesteding hebben allemaal een 
lichamelijke handicap of een niet-
aangeboren hersenletsel. Zij wor-
den allemaal geconfronteerd met li-
chamelijke beperkingen en alle on-
gemakken die een niet-aangeboren 
hersenletsel met zich meebrengt. 
Denk aan: spraakstoornis, concen-
tratie- en geheugenproblemen, ge-
dragsstoornis, gezichtsuitval, initi-
atiefuitval. Dit betekent dat zij hun 
arbeidzame leven hebben moeten 
opgeven en dat hun carrière abrupt 
is beëindigd. Dat houdt in dat zij af-
hankelijk zijn van Dagbesteding. Zo 

kunnen zij zich op hun niveau en 
interesse ontwikkelen. Daarnaast 
wordt de thuissituatie van de cliënt 
ontlast, wanneer de cliënten over-
dag een zinvolle dagbesteding heb-
ben. De cliënten betalen sinds kort 
een eigen bijdrage voor dagbeste-
ding. Daarnaast doen als gevolg van 
het verhogen van de indicatiedrem-
pel uitsluitend cliënten met een gro-
te zorgvraag een beroep op dagbe-
steding. Cliënten willen dat de hui-
dige maatstaf van kwaliteit gewaar-
borgd blijft. Zij maken zich zorgen 
dat de bezuinigingen zo zwaar zijn 
dat het moeilijk gaat worden om de 
kwaliteit in deze zorg te handhaven. 

Gevolg
Als deze bezuinigingen doorgaan, 
dan heeft dit veel consequenties. De 
instellingen zullen het met minder 
personeel moeten doen. De gebo-
den zorg zal wellicht achteruit gaan 
en de keuze in het activiteitenaan-
bod zal drastisch verminderen.
De groepen zullen groter worden en 
de ‘op maat’ begeleiding van de cli-
enten en hun naasten zal drastisch 
verminderen. Cliënten zijn bang 
dat dagbesteding een zoethouder-
tje wordt waar geen ruimte meer is 
voor keuzes die er nu nog zijn voor 
ontwikkeling en behoud van het ge-
voel van eigenwaarde. Dan worden 
mensen met een lichamelijke handi-
cap niet meer serieus genomen. 

Actie voeren niet makkelijk 
Actie voeren binnen deze sector op 
het Malieveld in Den Haag is logis-
tiek en fysiek niet te organiseren! 
Denk maar aan alle rolstoelbussen, 
gehandicapten toiletten en tilliften 
die nodig zijn. En veel mensen in de-
ze sector zijn niet in staat zelf gel-
den te genereren. Veel mensen heb-
ben een uitkering.
Heliomare hoopt dat de protest-
actie in heel Nederland zijn gevolg 
krijgt. De protestactie is een initia-
tief van de cliënten die gebruik ma-
ken van dagbesteding. Heliomare 
dagbesteding ondersteunt dit initi-
atief van cliënten en is zelf lande-
lijk actief met collega zorginstellin-
gen om de politiek in te laten zien 
hoe waardevol en belangrijk dagbe-
steding is voor de mensen met een 
beperking. 

Op vakantie? 
Anti-inbraaktips
mstelland - Het afgelopen week-
einde zijn bij de politie van Amster-
dam-Amstelland diverse woningin-
braken gemeld. 
In Amstelveen was het goed raak 
met tal van inbraken. In veel geval-
len konden de daders binnenkomen 
door openstaande of slecht afge-
sloten ramen. De politie wil mensen 
nog eens extra waarschuwen: sluit 

LTO stimuleert slim 
werken met ZZP’ers
Streek - In de land- en tuinbouw is 
het werken met zelfstandigen zon-
der personeel (ZZP’ers) niet meer 
weg te denken. 
Voor boeren en tuinders zijn er pri-
ma kansen om naast het bedrijf als 
ZZP’er aan de slag te gaan. In en 
buiten de sector zijn deze agra-
rische ZZP’ers in trek omdat deze 
ZZP’ers oplossingsgericht, breed in-
zetbaar en gedreven zijn.
LTO stimuleert het inzetten van 
agrarische ZZP’ers met het initia-
tief LTO ZZP. 
Op de website ltozzp.nl komt vraag 
en aanbod bij elkaar. Ondernemers 
krijgen bovendien informatie en ad-
vies op maat. 
Opdrachtgevers hebben via de web-
site toegang tot betrouwbare en ge-
registreerde opdrachtnemers.

Voor ervaren agrarisch onderne-
mers kan het werken als ZZP’er een 
uitgelezen kans zijn om deskundig-
heid ook op andere bedrijven in te 
zetten en om de blik te verbreden. 
Voor jongeren die graag een agra-
risch bedrijf willen beginnen, kan 
het werken als ZZP’er juist een pri-
ma start zijn om ervaring op te doen. 
Aanmelden bij LTO ZZP is gratis 
voor opdrachtgevers. 
Ook voor boeren en tuinders die als 
ZZP’er aan de slag willen, is deelna-
me tijdelijk gratis. Als zij zich nu op-
geven, betalen zij voor 2010 geen 
lidmaatschap. 

Lid worden van LTO ZZP kan snel en 
gemakkelijk via www.ltozzp.nl. Op 
deze website is daarnaast uitgebrei-
de informatie aanwezig.

deuren en ramen altijd goed af als u 
niet thuis bent, ook al bent u maar 
even weg. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk 
en laat uw huis er altijd bewoond 
uitzien, ook als u (voor langere tijd) 
met vakantie bent. Vraag bijvoor-
beeld de buren om de brievenbus 
leeg te halen en de gordijnen open 
en dicht te doen. 
Meer tips over inbraakpreven-
tie kunt u vinden op www.politie- 
amsterdam-amstelland.nl bij The-
ma’s/Inbraak of op www.politie-
keurmerk.nl .

Huisarts beoordelen op 
speciale website
Aalsmeer - Iedere Nederlander kan 
tegenwoordig op de website zorg-
kaartnederland.nl de huisarts, tand-
arts, ziekenhuis of fysiotherapeut 
beoordelen en waarderen. Daar-
mee wordt de kwaliteitsbeleving van 
zorgverleners en instellingen goed 
zichtbaar. Samen de zorg beter ma-
ken, is het doel van deze website. “Ik 
kan mij voorstellen dat je als patiënt 
wilt weten wat de kwaliteit van het 
ziekenhuis is waar je een staarope-
ratie moet ondergaan. Wat is er dan 
mooier dat je bij het zoeken op dit 
ziekenhuis op een website terecht 
komt waar anderen hun ervaring 
opgeschreven hebben”, aldus een 
woordvoerder van zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis Achmea, een van de 
ondersteuners van het initiatief. “Een 
onafhankelijke waardering, waar je 
wat aan hebt. Niet door andere art-
sen, maar door mensen die in het 
zelfde schuitje zitten of hebben ge-
zeten.” “Als je in Aalsmeer woont, 
kan je de plaatselijke huisarts een 
waardering geven of de fysiothera-
peut of tandarts waar je onder be-
handeling bent. Zeker als je ergens 
nieuw komt wonen, is dat erg han-
dig. Het mooie van de website is dat 
iedereen binnen zijn eigen dorp of 
stad zijn arts kan waarderen. Daar-
mee wordt de zorg dichtbij de men-
sen gebracht.”Op de website zijn in-
middels ruim 85.000 zorgverleners 
en zorginstellingen met hun gege-
vens opgenomen. De bezoeker kan 
zoeken op de naam van de zorgver-
lener, maar ook op organisatie, bij-
voorbeeld huisartsenpraktijk, of be-
roep, zoals tandarts. Vervolgens ver-

schijnen de gegevens van de betref-
fende zorgverlener of zorginstelling 
en kan een waardering worden ge-
geven op zes onderdelen.
Deze onderdelen betreffen: afspra-
ken (was dit makkelijk), accommo-
datie (was deze schoon/toeganke-
lijk), medewerkers (vriendelijk ge-
holpen), luisteren (is uw vraag goed 
begrepen), behandeling (heeft de 
behandeling effect) en informatie 
(voldoende informatie over behan-
deling). De waardering varieert tus-
sen het cijfer 1 en 10. Na het verstu-
ren van de waardering, wordt de-
ze door een redactie beoordeeld en 
pas dan geplaatst op de website. Er 
wordt een strenge recensiecode ge-
hanteerd, het moet geen klaagmuur 
worden. Uiteraard blijven de gege-
vens van de bezoeker daarbij geheel 
buiten beeld. Privacy is volledig ge-
waarborgd.

Initiatief
ZorgKaartNederland.nl is een initia-
tief van uitgeverij Bohn Stafleu van 
Loghum, en de Nederlandse Patiën-
ten Consumenten Federatie (NPCF). 
Het initiatief wordt ondersteund 
door zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
Achmea. “Wij zouden graag zien dat 
nog meer zorgverzekeraars in dit 
initiatief participeren en hun verze-
kerden wijzen op de mogelijkheid 
hun arts te waarderen. Op die ma-
nier krijgt de website nog veel meer 
waarde. Tenslotte is iedereen ge-
baat bij een onafhankelijk kwalita-
tief beeld van zijn of haar arts,” al-
dus een woordvoerder van zorgver-
zekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Heimanshof 
geopend
Hoofddorp - In het weekend van 
7 en 8 augustus van 14.00 tot 17.00 
uur kunt u de wilde plantentuin De 
Heimanshof en het kassencomplex 
aan de Wieger Bruinlaan weer be-
zoeken. De tuin staat nog in zijn na-
zomerbloei in de weiden, akkers en 
de kalkhelling. In de kas was vorige 
week de bloeiende Koningin van de 
Nacht te zien. 
Ook kunt u zien hoe de groentetuin-
tjes van de jeugdclub er bij staan. Er 
zijn rondleidingen en diverse acti-
viteiten, onder andere kunt u zien 
hoe honing wordt gewonnen. Om-
dat De Heimanshof 35 jaar bestaat 
is er op zaterdag 28 augustus nog 
een open dag met speciale activi-
teiten. Voor nadere informatie zie 
www.deheimanshof.nl.

Informatieavonden bij 
ROC Nova College
Amstelveen - ROC Nova Colle-
ge houdt een informatieavond over 
deeltijd mavo/vmbo-tl, havo en vwo 
op woensdag 25 en dinsdag 31 au-
gustus op de Notenlaan 4 in Amstel-
veen. Het voortgezet onderwijs van 
het Nova College is bedoeld voor 
(jong) volwassenen die alsnog een 
diploma of certificaten willen beha-
len. Het Nova College verzorgt vrij-
wel alle reguliere vakken, namelijk: 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, 
Spaans, Turks, aardrijkskunde, ge-
schiedenis, maatschappijleer, eco-
nomie, informatica, management & 
organisatie, wiskunde, natuurkun-
de, nask 1 en 2, scheikunde, alge-
mene natuurwetenschappen, bio-
logie, maatschappijwetenschappen, 
drama en tekenen. Er zijn ook scha-
kelklassen wiskunde. De lessen zijn 
overdag en ’s avonds.

Alvast Studeren
Jongeren die zijn gezakt voor één 
of twee vakken vmbo-tl en die heel 
gemotiveerd zijn om naar het mbo 
te gaan, kunnen in het programma 
’Alvast Studeren in het mbo’. Zij vol-
gen dan ’s avonds bij het vavo de 
ontbrekende vakken voor hun diplo-

ma vmbo-tl en overdag de mbo op-
leiding van hun keuze op het No-
va College. 
Voor jongeren die zijn gezakt voor 
één of twee vakken havo en die heel 
gemotiveerd zijn om naar het hbo te 
gaan bestaat de mogelijkheid van 
‘Alvast Studeren in het hbo’. Zij vol-
gen dan ’s avonds bij het vavo de 
ontbrekende vakken voor hun diplo-
ma havo en overdag de hbo oplei-
ding van hun keuze bij Hogeschool 
INHolland of Hogeschool van Am-
sterdam. 

Beperkte kosten
Dankzij gemeentesubsidie blijven 
de cursusgelden beperkt tot 26,80 
euro per lesuur per jaar. Dat bete-
kent dat wie één vak van twee les-
uren volgt, twee maal 26,80 euro (= 
53,60 euro) cursusgeld betaalt voor 
een heel cursusjaar. De overige kos-
ten bedragen 75 euro per jaar inclu-
sief examengeld. 
De voorlichtingsavonden op 25 en 
31 augustus op de Notenlaan 4 in 
Amstelveen beginnen om 19.00 uur 
(havo/vwo) en om 20.00 uur (mavo/
vmbo-tl). Voor meer informatie  
www.novacollege.nl/vavo.

Varend Bloemencorso levert 
Flora Holland eerste prijs op
Aalsmeer - Een lint van 330.000 be-
zoekers aan de waterkant heeft af-
gelopen weekend genoten van het 
Varend Corso Westland. Het thema 
‘Vreemde Vogels’ zorgde voor nog 
meer kleur en fantasie op de rijk op-
gemaakte boten met bloemen, plan-
ten, groenten en fruit.

Ook FloraHolland kon met de sier-
lijke Paradijsvogel in het oerwoud 
heel veel soorten bloemen en plan-
ten op haar boot verwerken. “Wat 
een prachtige vogel”, was een veel-
gehoorde reactie vanuit het publiek. 
De ‘Paradijsvogel’ van FloraHolland 
kreeg uiteindelijk de eerste prijs in 

de categorie commerciële deelne-
mers. 
Arrangeur Ank Helderman van 
Groenrijk De Carlton en haar team 
ontving vele complimenten voor het 
bijzondere steekwerk van onder an-
dere 4.500 chrysanten en duizen-
den exoten.

Hennep in huis
Uithoorn - De politie heeft op dins-
dagavond 27 juli omstreeks tien voor 
negen een kwekerij van hennep-
stekken ontdekt in een huis in Uit-
hoorn-Noord. De 55-jarige hoofd-
bewoner van het huis is aangehou-
den en in verzekering gesteld.

De imker verkoopt vers geslingerde honing tijdens de open dag.

Unieke tuinopenstelling
Hobby van Bram de Groote 
leidt tot bezienswaardigheid
Uithoorn - Zondag 8 augustus 
aanstaande is de Tuin van Bram 
de Groote in Uithoorn van 13.00 
tot 16.00 uur opengesteld voor be-
zoekers. Wat begon als een uit de 
hand gelopen hobby, is nu een be-
zienswaardigheid. Bram de Groote 
wist zijn woonboot aan de Boter-
dijk om te toveren tot een bungalow 
te midden van allerlei exotische bo-
men, heesters en planten. Met dank 
aan zijn zonen op de grote vaart en 
aan kennissen die uit het buiten-
land een stekje of zaad meenamen. 
Toen Bram de Groote stierf zou hij 
gezegd hebben: ‘Ik laat jullie alleen 
maar werk na’. Het pareltje van Uit-
hoorn is nu in beheer bij Landschap 
Noord-Holland en wordt liefdevol 
onderhouden door een tiental vrij-
willigers. Die zijn 8 augustus aan-

wezig om bezoekers de nodige in-
formatie te geven.
Bezoekers kunnen zien hoe de na-
tuur zich al weer voorbereidt op het 
volgende jaar. Waar eerst bloemen 
te zien waren, groeit nu een grote 
verscheidenheid aan vruchten en 
zaden. De fruitbomen in de boom-
gaard dragen volop fruit. De bijen 
verzamelen hun laatste honing om 
daarmee de winter door te komen. 
De imker heeft een geweldige oogst 
en biedt bezoekers echte natuurzui-
vere bloemenhoning aan.
De tuin ligt op de hoek van de El-
zenlaan en Boterdijk in Uithoorn. 
Parkeergelegenheid op korte af-
stand in de Glanskopmees. Open-
baar vervoer: bus 170 van Connexxi-
on, uitstappen Watsonweg. Toegang 
gratis.

Verkooptrainingen bij 
Flora-Holland Aalsmeer
Aalsmeer - Op 2 en 16 september 
organiseert het FloraHolland College 
opnieuw een verkooptraining. Ruim 
100 kwekers gingen de nieuwe cur-
sisten voor en leerden al de kneep-
jes van het verkoopvak. In septem-
ber wordt de verkooptraining voor 
de 13e keer aangeboden. 
De training is gericht op onderne-
mers en verkoopspecialisten die 
hun expertise als verkoper naar een 
hoger plan willen tillen. In een tijds-
bestek van twee keer vier uur geeft 
de trainer van het FloraHolland Col-
lege de kwekers meer inzicht in de 
opbouw van professionele verkoop-
gesprekken. Deelnemers leren ac-
tief te luisteren, samen te vatten, te 
onderhandelen en om te gaan met 
bezwaren. Het uiteindelijke doel van 
de verkooptraining is de onderne-
ming in een betere verkooppositie 
te brengen en orders binnen te ha-
len tegen betere condities. Wilt u 
ook uw kwaliteiten op verkoopge-

bied ontwikkelen? Meldt u dan aan 
voor de verkooptraining van het Flo-
raHolland College. 
Bent u geïnteresseerd? Wees er 
snel bij, per training kunnen er na-
melijk maximaal 12 mensen deel-
nemen. De eerstvolgende training, 
die bestaat uit twee dagdelen, vindt 
plaats in Aalsmeer op 2 en 16 sep-
tember. Ook zijn er voor 2011 al da-
ta bekend. Kijk voor meer infor-
matie op www.floraholland.com of 
klik hier voor het aanmeldformu-
lier. Zijn er vragen over het pro-
gramma van het FloraHolland Col-
lege? Stuur dan een e-mail naar  
florahollandcollege@floraholland.nl.
Het FloraHolland College helpt kwe-
kers en handelaren uit de sierteelt-
keten hun marktkennis en marke-
tingvaardigheden te verbreden en 
vergroten. Dit gebeurt door het aan-
bieden van trainingen, workshops 
en het organiseren van marktbezoe-
ken.

Nieuw bij Caiway: 192TV
Aalsmeer - Vanaf 29 juli 2010 is de 
muziekzender 192TV te zien bij Cai-
way. Iedere digitale kijker bij Caiway 
vindt de zender op voorkeuze 43 in 
het Basic pakket. 
Caiway is de eerste kabelexploi-
tant die 192TV doorgeeft. 192TV 
is de zender van muziekliefhebber 
Bert van Breda en Veronica-man 
Ad Bouman en biedt de nostalgie 
van de piratenzenders. De zender 
zendt 24 uur per dag ‘gouwe ouwe’ 
muziek uit; ruim 6500 muziekclips 
en TV-optredens van alle artiesten 
uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70, afgewis-
seld met originele jingles uit die tijd. 
Maar ook de jaren ‘80, ‘90 en de hits 
van de laatste tien jaar komen voor-
bij. De zender richt zich op de 40-
plusser die zijn hele leven al gek is 
van muziek. De zender is te zien op 
voorkeuze 43.
Aart Verbree, algemeen directeur 
Caiway: “Met de toevoeging van 
192TV bieden we onze klanten een 

gevarieerd aanbod muziekzenders 
in het basispakket met voor elk wat 
wils, van gouwe ouwe clips op 192 
TV tot de nieuwste clips op MTV en 
TMF. We zijn er erg trots op om als 
eerste kabelexploitant in Nederland 
192TV aan onze abonnees aan te 
bieden.”
Bert van Breda, 192TV: “Wij zijn blij 
dat Caiway zo snel 192TV doorgeeft, 
eindelijk kan iedereen in het gebied 
van Caiway zien hoe een hobby kan 
uitgroeien tot zoiets moois als 24 
uur lang oldies uitzenden op tv.”
Het Basic pakket is het radio en te-
levisieabonnement dat direct bij de 
infrastructuuraansluiting geleverd 
wordt. 
Het pakket bestaat uit ruim 70 digi-
tale radiozenders en ruim 50 digi-
tale tv-zenders, waarvan de meest 
populaire in HD. Met de toevoeging 
van 192TV biedt Caiway een divers 
en uitgebreid radio- en tv-aanbod in 
het Basic pakket aan.

Vrijdag Foute Boel in N201
Aalsmeer - Vrijdagavond is N201 
al jaren de vaste plek voor veel lief-
hebbers van goede alternatieve mu-
ziek. Er zijn bijna elke week goede, 
jonge bands te zien en ook de rest 
van de avond wordt in deze stijl ge-
draaid, over het algemeen naar ie-
ders tevredenheid. 
Toch is het ook wel eens lekker als 
er geen bands spelen, maar het ge-
luidsniveau wat lager staat en de 
sfeer wat relaxter, dus gewoon even 
lekker onderuit zakken in een van 
de zithoeken met een koud biertje 
(of iets anders), poolbiljarten, beet-
je bijkletsen met vrienden en goe-
de alternatieve muziek op de ach-
tergrond. In het verleden ontstond 
er regelmatig spontaan een feestje 

op de dansvloer en ook zijn veel van 
deze avonden gevuld met karaoke 
en dat soort dingen. Komend na-
jaar is het regelmatig Foute Boel in 
N201 met af toe gekke of opvallen-
de dingen in het programma om de 
avond extra op te leuken dus houd 
dit goed in de gaten!
Aanstaande vrijdag doet N201 het 
rustig aan, het is tenslotte wat rus-
tiger wegens de zomervakantie en 
daarom vrijdag geen bands, maar 
wel een lekker alternatief muziek-
je op de achtergrond. De N201 is 
open vanaf 21.00 uur, entree gratis 
uiteraard. Vrijdag stonden er eigen-
lijk bands gepland, maar dat wordt 
door omstandigheden verzet naar 
een later tijdstip. 
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Kindervakantieweek houdt veiling 
voor het Wereld Natuur Fonds
Aalsmeer - Aankomende week 
star t  de Kindervakant ieweek 
Aalsmeer. Deze week staat in het 
thema van “Jungle”. Gedurende de 
week werken de kinderen aan schil-
derijen van bedreigde diersoorten. 
Deze schilderijen zullen vrijdag 13 
augustus geveild worden. De op-
brengst gaat naar het Wereld Na-
tuur Fonds. De Kindervakantieweek 
is van maandag 9 tot en met vrij-
dag 13 augustus aanstaande. De-
ze week zullen 150 kinderen mee-
doen aan een vol programma met 
onder andere  hutten bouwen, zes-
kamp, een show, sporten, disco en 
nog veel meer. Gedurende de week 
zullen de kinderen per groepje twee 
schilderijen van bedreigde diersoor-
ten maken. Deze worden aan het 

eind van de week geveild. De op-
brengst van deze veiling gaat naar 
het Wereld Natuur Fonds. 
De Kindervakantieweek nodigt u van 
harte uit om bij deze veiling aanwe-
zig te zijn. U bent welkom vanaf 
15.00 uur bij het Jongerencentrum 
N201 aan de Zwarteweg 90. Rond 
16.00 uur sluit de veiling en wordt 
de opbrengst bekend gemaakt aan 
u en de kinderen. De Kindervakan-
tieweek hoopt u te mogen begroe-
ten vrijdag 13 augustus.
De Kindervakantieweek wordt ge-
organiseerd door Stichting de Bin-
ding met facilitaire ondersteuning 
van Stichting Cardanus. Voor meer 
informatie over de Kindervakantie 
week kunt u een kijkje nemen op 
www.debinding.nl.

Vip podium bij Westeinderpaviljoen 
tijdens Summer Dance Party
Aalsmeer - Onlangs heeft het Surf-
eiland in Aalsmeer een ware me-
tamorfose ondergaan. Zo is er ook 
een nieuwe horecagelegenheid 
ontstaan, het ‘Westeinderpaviljoen’. 
Met een rustieke, ontspannen in-
richting en met een terras met uit-
zicht op het water, is het een ware 
aanwinst voor het Surfeiland. Door 
al die nieuwe faciliteiten biedt het 
voor de organisatie van de Summer  
Dance Party nieuwe mogelijkheden. 
Zo zal het VIP gedeelte van het gro-
te dancefeest dit jaar bij het West-
einderpaviljoen zijn. 
Gasten die een VIP-kaartje hebben 
gekocht, zullen bij paviljoen West-
einder extra in de watten worden 
gelegd met allerlei lekkere drank-
jes en hapjes. Mensen in het VIP-
gedeelte hoeven tevens niet in de 

wachtrij te staan om binnen te ko-
men op het feest en om een drankje 
te halen. Bovendien is er vanuit het 
VIP gedeelte een goed zicht op het 
grote podium. De Summer Dance 
Party wordt gehouden op 14 augus-
tus 2010. 
Kaarten zijn in de voorverkoop te 
verkrijgen voor 18 euro voor een 
normale ticket en 40 euro voor een 
VIP ticket bij de volgende voor-
verkoopadressen: Big L’ jeans, 
Aalsmeer centrum, The Read Shop, 
Aalsmeer Zuid, Annemieke’s Kra-
merie, Aalsmeer Oost, Gall & Gall, 
Kudelstaart, Krijtenberg Musicstore, 
Uithoorn, alle Primera winkels, en 
op de website van het feest: www.
summer-dance-party.nl. Ook zijn de 
gewone tickets nog aan de deur te 
krijgen, dan kost een ticket 25 euro.

EspritXB besteedt facturatie 
uit aan FIQAS Software B.V.
Aalsmeer - Na een zeer zorgvuldig 
selectietraject besloot EspritXB op 
29 juni 2010 de facturatie van diver-
se telecom- en ISP diensten onder 
te brengen bij FIQAS Software B.V. 
Tot nu toe verzorgde EspritXB de-
ze financiële processen zelf, en ge-
bruikte daarvoor verschillende sy-
stemen. 
Met de oplossing van FIQAS ver-
andert deze aanpak sterk: FIQAS 
neemt vrijwel al het werk over, en 
gebruikt daarvoor een centraal plat-
form, het geavanceerde tariferings- 
en facturatiesysteem Abillity®. Es-
pritXB levert voice-, data en ma-
naged hosting diensten aan zake-
lijke klanten. 
EspritXB is sinds 1993 gegroeid uit 
verschillende telecom-bedrijven die 
elk een eigen portfolio en bijbeho-
rende systemen inbrachten.  Karl 
Heinz van der Made, CEO EspritXB: 
‘In onze marktbenadering versmel-
ten data- en spraak diensten steeds 
meer. Dit voeren we door in ver-
koopkanalen, processen en de tech-
nische infrastructuur. Ik ben blij dat 
we met de keuze voor FIQAS nu ook 
in onze facturatie de stap naar de 
toekomst kunnen maken.” 

Het ervaren FIQAS team verzorgt, 
door middel van de Outsourced Bil-
ling Services, het gehele proces van 
datacollectie, tarifering en factura-
tie. Doordat er vanuit een centraal 
systeem gewerkt wordt, wint het 
gehele proces aan efficiëntie, is het 
sneller aan te passen aan verande-
rende eisen en wensen, en krijgen 
de klanten van EspritXB gegaran-
deerd een correcte verzamelfactuur. 
FIQAS is een innovatieve partner, 
met een houding van ‘thinking out 
of the box’, die brede ervaring heeft 
met geavanceerde en flexibele bil-
ling, credit management en collec-
tion software en diensten. 
Met de oplossing voor EspritXB be-
wijst FIQAS eens te meer the Dut-
ch billing company te zijn, die door 
haar jarenlange ervaring uitstekend 
kan inspelen op de wensen van Es-
pritXB. De werkzaamheden voor Es-
pritXB – detaillering van het pro-
jectplan en de technische specifica-
ties, het inrichten van het systeem – 
zijn direct na ondertekening van het 
voorstel begonnen. 
De bedoeling is dat de eerste Es-
pritXB-factuur binnen drie maan-
den zal worden geproduceerd.

Schaakclub Aalsmeer
Zomerschaak in volle gang
Aalsmeer - Deze zomer is er weer 
volop gelegenheid tot schaken bij 
Schaakclub Aalsmeer. Iedere vrij-
dag wordt er zomercompetitie ge-
speeld in ‘t Stommeerkwartier. Af-
gelopen vrijdag was het weer een 
gezellige drukte tijdens de zeven-
de ronde, met drie nieuwe schakers. 
Koploper Huup Joosten speelde 
sterk tegen Bert Drost en wist hem 
3 punten te ontfutselen. Nummer 
twee Clemens Koster had een zware 
avond, daarentegen. Joran Donkers 
kende in beide partijen geen gena-
de en won tweemaal. Hierdoor gaat 
hij Clemens voorbij en is hij Huup tot 
op 1 punt genaderd. 
Het was spannend tussen Mar-
co Hutters en Anton Kraaij. Anton 
had in de eerste partij een stuk ge-
offerd om zo een aantal pionnen van 
Marco te kunnen veroveren. Dit leek 
goed te lukken, want met 3 vrije pi-
onnen stoomde Anton naar de over-
kant. Marco verweerde zich ech-
ter kranig en wist de pionnen tot 
staan te dwingen en zelfs te verove-
ren. Met slechts weinig tijd nog op 
de klok wilde Marco remise force-
ren, maar wist daarbij zelfs het laat-
ste stuk van Anton en zo de partij te 
winnen! In de tweede partij liet An-
ton zich echter niet kennen en ging 
hij doelbewust op de zwarte ko-
ning af. Dat was teveel geweld voor 
de verdediging, waardoor de stand 
weer gelijk getrokken werd. 
Ondertussen waren Cees Verburg 
en Jan van der Laarse in een tita-
nenstrijd verwikkeld. Beiden speel-
den voorzichtig en lieten de ander 
geen kans toe. De eerste partij werd 
dan ook remise. In de tweede pot 
bleek Cees toch even handiger en 
kon hij de winst naar zich toe trek-
ken. Hiermee stijgt hij naar de vijfde 
plaats. De ervaren Hans Pot speel-
de ook een mooie partij tegen jong 

talent Jean-Paul Brookes. Hans of-
ferde zomaar een pion om een an-
dere pion ver door te kunnen la-
ten stomen het vijandelijke kamp 
in. Hierdoor werd Jean-Paul erg be-
perkt in zijn bewegingsvrijheid en 
kon hij zijn stukken niet goed plaat-
sen. Hans profiteerde optimaal en 
maakte het mooi af. In de tweede 
partij waren de rollen omgedraaid 
en domineerde Jean-Paul. Met een 
mooie combinatie wist hij Hans een 
stuk te ontfutselen en was het pleit 
beslecht. 
Nog gedurende de hele zomer 
wordt er zomercompetitie gespeeld 
in ‘t Stommeerkwartier. Iedereen is 
welkom om mee te spelen op vrij-
dagavond vanaf 20.00 uur. Locatie: 
Baccarastraat 15 te Aalsmeer. Deel-
name is gratis. Elke ronde worden 
er twee partijen gespeeld tegen de-
zelfde tegenstander. Bedenktijd is 
45 minuten per persoon per partij. 
Voor meer informatie: www.schaak-
clubaalsmeer.nl.
Stand aan kop na 7 ronden:
1. Huup Joosten 21
2. Joran Donkers 20
3. Clemens Koster 17
4. Ferry Weverling 14
5. Cees Verburg 14
6. Gerrit Harting 14
7. Bert Drost 14
8. Jan Bosman 13
9. Ron Klinkhamer 13
10. Arie Spaargaren 12
Uitslagen 7e ronde zomercompetitie
Willem Hensbergen-Ch. Brookes  2-2
Huup Joosten-Bert Drost 3-1
Clemens Koster-Joran Donkers 0-4
Gerrit Harting-Jan Bosman 2-2
Jan van der Laarse-Cees Verburg 1-3
Tom van der Zee-Ron Klinkhamer 0-4
Robert Meijerink-Arie Spaargaren 0-4
Henk van Leeuwen-Vincent Jongkind 1-3
Jean-Paul Brookes-Hans Pot 2-2
Anton Kraaij-Marco Hutters 2-2

P.V. De Telegraaf
‘Alleskunner’ Jan van Dijk 
kampioen oude duivenvluchten
Aalsmeer - Op zondag 1 augustus 
is de derde jonge duivenvlucht van-
uit Nijvel gevlogen. Omdat er op za-
terdag vanwege het slechte weer 
niet gelost kon worden, kregen de 
beestjes met een nacht extra in de 
mand te maken. 
In verband met het leerproces geen 
verkeerde actie. Om 9.45 uur gingen 
de manden open. De snelste duif 
van de 677 ingekorfde duiven land-
de om 11.53 uur bij Bram v.d. Wie. 
Met een gemiddelde snelheid van 
88 kilometer per uur raffelde zij het 
parcours af. Een zichtbaar gelukki-
ge Bram nam alle felicitaties dank-
baar in ontvangst. Hij was zo onder 
de indruk dat hij zelfs zijn bloemen 
vergat.
De uitslag:
1. A. v.d. Wie. 2. J. en P. Spook. 3. G. 
v.d. Bergen. 4. Comb. v. Leeuwen/v. 
Grieken. 5. J. v. Duren. 6. C. v. Vliet. 7. 
Comb. Wiersma en Zn. 8. J. Vijfhui-

zen. 9. J. v. Dijk. 10. Comb. v. Ackooy. 
11. D. Baars. 12. J. Kluinhaar en dr. 
13. P. v.d. Meyden. 14. M. de Block. 
15. Th. v.d. Wie. 16. H. Spaargaren. 
17. S. Vonk. 18. J. Nijenhuis. 
Dit brengt ons bij de laatste oude 
duivenvlucht van dit seizoen. Op 
vrijdagmiddag om 13.30 uur ge-
lost in Cahors, klokte Piet v.d. Mey-
den zaterdag om 11.23 uur de snel-
ste duif. Het kampioenschap op de 
overnachtfond werd toch nog span-
nend. De combinatie Hans en Anni-
ka Kluinhaar, bleven de concurren-
tie nipt voor. Kampioen over alle ou-
de duivenvluchten werd alleskunner 
Jan van Dijk. Hij behaalde over alle 
disciplines de meeste punten. Een 
prachtige prestatie. 
De uitslag van Cahors:
1. P. v.d. Meyden. 2. J. v. Dijk. 3. J. 
Vijfhuizen. 4. H. Kluinhaar en dr. 5. C. 
v. Vliet. 6. H. Spaargaren. 7. J. v. Ac-
kooy. 8. A. Kok.

Demonstratie trailerladen 
bij Wennekers Aalsmeer
Aalsmeer - Actieve deelnemers aan 
de paardensport die problemen on-
dervinden met het inladen van het 
paard in de trailer kunnen donder-
dag 16 september terecht bij de Stal 
van Wennekers. Op deze locatie, 
Jac. Takkade 21, verzorgt Equi Uni-
ty op genoemde datum een demon-
stratie trailerladen. De Oostenrijk-
se Parelli instructeur Michael Groh-
mann laat zien hoe je het beste je 

paard in de trailer kan laten plaats-
nemen. Problemen worden aan de 
orde gesteld en oplossingen gede-
monstreerd. Ook jouw paard kan 
meedoen. Stuur een e-mail naar: 
Wendy van Duuren (wendy@equi-
unity) of bel: 06-52093826. De de-
monstratie duurt van 19.00 tot 22.00 
uur op 16 september en de entree  
bedraagt 5 euro (aan de deur 7,50 
euro). Info: www.equi-unity.nl

Beachvolleybaltoernooi 
op dorpsplein Leimuiden
Leimuiden - Op zondag 29 au-
gustus wordt in Leimuiden voor 
de veertiende keer het jaarlijkse 
beachvolleybalfestijn verspeeld op 
het Dorpsplein. Beachvolleybal Lei-
muiden staat voor een dag vertier, 
een eendaagse strandvakantie mid-
den in Leimuiden. Zand, palmen, 
beachvolleyballen, kinderactivitei-
ten als een powerjump, draaimolen, 
clown Hoki Poki, kinderschminken 
en cakejes bakken en barbecueën 
bij café Ren. Maar de hoofdmoot 
is beachvolleyballen. 21 Teams, bij-
na 200 deelnemers, strijden in drie 
poules om de dorps-eer. De A pou-
le is de poule voor de meest fanatie-
ke en geoefende teams, de B poule 

zijn misschien iets minder fanatiek, 
maar zeker niet minder, de C pou-
le is zelfs nog iets minder fanatiek, 
maar daarin staat de lol en het ple-
zier hoger in het vaandel. 180 kubie-
ke meter zand wordt nu alweer voor 
het veertiende jaar gestort. Een hei-
dens karwei, maar met groot materi-
eel en de inzet van een aantal spon-
sors en vrijwilligers, weet de stich-
ting Beachvolleybal Leimuiden ieder 
jaar weer de klus te klaren. De wed-
strijden zijn zondag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Daarna zal dj Twan het 
publiek gaan vermaken.  
Op www.leimuidenbeach.nl kunnen 
foto’s van de afgelopen jaren beke-
ken worden.

Stress test bevestigt laag 
risicoprofiel Rabobank
Aalsmeer - De door het Europe-
se Comité van Toezichthouders op 
Banken (CEBS) geïnitieerde stress 
test voor banken geeft voor de Ra-
bobank geen verrassende uitkom-
sten. De test bevestigt opnieuw het 
lage risicoprofiel van de bank, ge-
combineerd met sterke buffers voor 
mogelijke tegenvallers. 
In de door de CEBS gedefinieerde 
stress situatie komt de Rabobank 
in 2011 uit op een tier 1 ratio van 
12,5%. Dat is ruim twee maal zo-
veel als de drempel van 6% die in 
het kader van deze exercitie door de 
CEBS als ondergrens wordt gehan-
teerd. De test is uitgevoerd op ba-
sis van de scenario’s, methodologie 
en veronderstellingen die de CEBS 
heeft vastgesteld. Het uitvoeren van 
de test was voor de Rabobank geen 
probleem, omdat het aansluit bij het 
raamwerk dat de bank zelf gebruikt 
om haar risicopositie te monitoren.  
Als gevolg van de veronderstelde 
schokken in het stress scenario zou 
de tier 1 ratio met 1,6 %-punt terug-
lopen van 14,1 % eind 2009 naar 
12,5% eind 2011. In het benchmark 
scenario ( op basis van gematigder  
veronderstellingen) komt de tier 1 
ratio uit op 14,8% eind 2011. Omdat 
de stress test uitgevoerd is onder 
een aantal vereenvoudigde kernver-
onderstellingen (bijv. een gelijkblij-
vende balans) wordt de informatie 
over het benchmark scenario alleen 
voor vergelijkingsdoeleinden ver-
schaft en mag het op geen enke-
le manier worden uitgelegd als een 
voorspelling. 
De resultaten van de stress test zijn 
uitvoerig besproken en afgestemd 

met DNB. De aldus becijferde te-
rugloop van de tier 1 ratio wordt 
grotendeels veroorzaakt door uit het 
stress scenario voortvloeiende ho-
gere voorzieningen uit hoofde van 
de kredietportefeuille van de Rabo-
bank. Ook komen de vermogensei-
sen op de kredietportefeuille hoger 
uit. De verliezen in de handelsom-
geving (zonder management inter-
ventie) blijven beperkt. 
Ook de veronderstelde extra schok 
in de waarde van overheidsobliga-
ties raakt de Rabobank maar zeer 
beperkt. De exposure van de Ra-
bobank op in financiële problemen 
verkerende overheden in de zuide-
lijke Europese landen en Ierland be-
draagt thans 1,29 miljard. 
Bij de interpretatie van de uitkom-
sten van deze exercitie moet na-
drukkelijk onderscheid gemaakt 
worden tussen de resultaten van 
de onderscheiden scenario’s die 
ten behoeve van de EU brede exer-
citie zijn ontwikkeld. De resultaten 
van het stress scenario moeten niet 
worden opgevat als zijnde repre-
sentatief voor de bestaande situa-
tie of mogelijke actuele kapitaalbe-
hoeftes. 
Een stress test exercitie geeft geen 
voorspellingen van verwachte uit-
komsten, want de stress scenario’s 
zijn ontwikkeld als ‘what-if’ sce-
nario’s met plausibele maar extre-
me veronderstellingen, waarvan het 
derhalve niet waarschijnlijk is dat ze 
zich zullen voordoen. Verschillende 
stress testen zullen in de regel ver-
schillende uitkomsten geven, gelet 
op de omstandigheden binnen ie-
dere instelling.

14 en 15 Augustus in Haarlemmermeerse Bos

Jaarlijkse paardensport 
regiokampioenschappen
Hoofddorp - Jaarlijks worden in ie-
dere provincie in Nederland de Pro-
vinciale (Regio genoemd) kampi-
oenschappen dressuur en sprin-
gen voor paarden en pony’s verre-
den. Deze worden verreden onder 
auspiciën van de KNHS de overkoe-
pelende organisatie voor de paar-
densport in Nederland. Net als vorig 
jaar heeft de Paardensport Vereni-
ging Haarlemmermeer het evene-
ment binnen weten te halen. 
Aan het evenement nemen jaarlijks 
ongeveer 650 ruiters en amazones 
uit de hele provincie deel. Deze rui-
ters zijn hiervoor geselecteerd bin-
nen de vier kringen waarin Noord-
Holland is opgedeeld. Er wordt 
dressuur verreden en er wordt ge-
sprongen. Per rubriek worden win-
naars afgevaardigd naar de Hippia-
de in Ermelo. 
Dit zijn de landelijke kampioen-
schappen van de Koninklijke Ne-
derlandse Hippische Sportfedera-
tie. Wil een evenement als dit aan-
trekkelijk zijn voor het publiek zal er 

extra aandacht geschonken moe-
ten worden aan de presentatie van 
het geheel. Dit brengt extra kosten 
en inzet van vrijwilligers met zich 
mee. Gelukkig heeft de Paarden-
sport Vereniging Haarlemmermeer 
een groot aantal lokale sponsors 
bereid gevonden het evenement te 
ondersteunen. 
De kampioenschappen worden ge-
houden op zaterdag 14 en zondag 
15 augustus aanstaande. Op 14 au-
gustus vinden de ponykampioen-
schappen plaats, op 15 augustus 
het kampioenschap van de paarden. 
De hele dag is er springen en dres-
suur. Op zondagmiddag wordt, als 
onderdeel van het kampioenschap, 
door de 26 topdressuurruiters van 
NH de Kür op muziek verreden. Het 
definitieve programma wordt in een 
later stadium bekendgemaakt. De 
locatie is het terrein van de Haar-
lemmermeerse Bosmanege en het 
Haarlemmermeerse Bos in Hoofd-
dorp. Het evenement is vrij toegan-
kelijk voor publiek.

UWTC-ers in Dik Trom film
Uithoorn - De BMX crossers Bart 
de Veer en Mats de Bruin, beiden 
lid van UWTC, zijn gevraagd om te 
figureren in een Dik Trom film .Via 
de Crossvereniging uit Zoetermeer 
werden er jongens van twaalf jaar 
gezocht om een wedstrijd te rijden. 
De wedstrijd bestond steeds uit 
stukjes rijden over het circuit. En zo-
als het in films gaat, moest dat wel 
enkele keren opnieuw. 
Met acht rijders die allen in een ou-
derwets tenue werden gestoken 
door de kleedsters was het lachen 
in de kleedruimte. 
Een witte broek en roze, blau-
we en gele shirts maakten er een 

mooi plaatje van. Vanaf de startheu-
vel werd er gereden over de baan 
en gelijktijdig reed een ouderwetse 
bakkerswagen naast de baan mee. 
Elke keer gaf de regisseur het sein 
om iets te doen en vroeg het publiek 
om vooral stil te zijn.
Figuranten van jong tot oud ston-
den in dezelfde kledij als de cros-
sers langs de baan te kijken.
Later werden nog enkele scenes op-
genomen op de startheuvel met ac-
teurs die meespelen in de film.Kort-
om: een hele leuke vakantiebezig-
heid en wellicht zien we met Kerst-
mis, als de film uitkomt, wat beken-
de gezichten van UWTC terug.


