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Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Aalsmeer - Sinds de werkzaamhe-
den aan de Van Cleeffkade van start 
zijn gegaan, zijn er ook heel vra-
gen gerezen over de breedte van de 
herinrichting van de weg. Na de in-
spraak, het beantwoorden van ve-
le vragen en een extra gesprek met 
vertegenwoordigers van Winkeliers-
vereniging Aalsmeer is de discussie 
over de vraag of de rijweg breed ge-
noeg is zeker niet gestopt. 

Verkeerde aannames
Bij berekening leek de rijbaan breed 
genoeg. Maar het College heeft al-
le signalen van alle belanghebben-
den serieus genomen en nog één-
maal alle feiten laten checken die 
hebben geleid tot de tot nu toe ge-
kozen breedte van de weg, zijn-

de 5.40 meter. Uit deze uitgebrei-
de check kwam als resultaat dat er 
deels verkeerde aannames zijn ge-
daan die dan weer hebben geleid 
tot een krappe maatvoering. De ge-
kozen breedte van de weg is welis-
waar in theorie werkbaar, maar kan 
in de praktijk leiden tot problemen.

Aanpassingen
De uitvoering van het werk aan de 
Van Cleeffkade bevindt zich nu nog 
in een stadium dat aanpassingen 
mogelijk zijn. Gezien het belang van 
een adequaat gebruik van de weg 
door de verschillende weggebrui-
kers, is besloten om een aanpassing 
door te voeren. Concreet komt het 
er op neer dat de weg grotendeels 
wordt verbreed van 5,40 meter naar 

6 meter (een klein stukje naar 5,90 
meter). Dit, om er zeker van te zijn 
dat er in de dagelijkse praktijk geen 
problemen zullen optreden.

Planning
De aanpassing heeft geen gevolgen 
voor de planning. De Van Cleeffkade 
wordt op vrijdag 2 september open-
gesteld voor de weggebruikers en 
zondag 4 september gaat de Ride 
for the Roses gebruik maken van de 
vernieuwde Van Cleeffkade. Daar-
na zullen wellicht nog kleine werk-
zaamheden worden verricht aan de 
aan weerszijden ingerichte voetpa-
den. De aannemer heeft al opdracht 
gekregen om de aanpassingen te 
doen.
 Door: Jan Peterse.

Kudelstaarter aangehouden 
in Amsterdamse zedenzaak
Kudelstaart - Een 41-jarige inwo-
ner van Kudelstaart is begin vorige 
week aangehouden op verdenking 
van downloaden en in bezit hebben 
van kinderporno. Het gaat niet om 
misbruik van kinderen. De rechter-
commissaris, aan wie hij donderdag 

jl. werd voorgeleid, besloot de man 
weer op vrije voeten te stellen. Zijn 
naam kwam voor in chatsessies met 
Robert M., de hoofdverdachte in de 
Amsterdamse kindermisbruikzaak. 
M. heeft misbruik van 85 kinderen 
bekend. 

Wedstrijd met prijzen van ‘Het Oosten’
“Tuinen in Zuidoost Engeland 
waren een voorbeeld voor mij”
Kudelstaart - Ditmaal weer een 
Kudelstaartse tuin die de meest in 
het oog springende was van de in-
zendingen afgelopen week. Het is 
de tuin van Thea Wolvekamp, wo-
nend aan de Gaffelstraat 13. Ze ver-
telt “Sinds augustus 2007 woon ik in 
Kudelstaart. Het is een nieuwbouw-
huis en de grootte van de tuin was 
dé reden dat ik het huis graag wilde 
hebben. Toen ik wist dat ik hier zou 
komen wonen, ben ik gelijk aan de 
gang gegaan om een ontwerp voor 
de nieuwe tuin te maken. Ik wist al 
precies wat er in moest komen: Ro-
zen, buxus, taxus, hortensia’s… In 
ieder geval veel bloemen in de len-
te en zomer en in de winter veel 
groenbeleving door de aanwezig-
heid van buxus, taxus en rhododen-
dron. De tuinen in Zuidoost Enge-
land waren een voorbeeld voor me”, 

besluit Thea. De tuinierster is elk vrij 
moment bezig in haar tuin. Ze vindt 
het zó leuk dat er een heuse tuin-
ontwerpcursus is gevolgd. Overi-
gens zou Thea best van haar hob-
by haar beroep willen maken en een 
eigen tuinontwerpbureau willen op-
starten. Wie weet!

Meedoen aan tuinenwedstrijd?
Mail uw foto naar:
redactieaalsmeer@meerbode.nl en 
vertel in het kort iets over uw tuin 
of terras. Elke gepubliceerde tuin 
maakt kans op één van de mooie 
prijzen die Tuincentrum Het Oos-
ten aan de Aalsmeerderweg te 
Aalsmeer beschikbaar stelt. 
Dat zijn fraaie waardebonnen van 
respectievelijk 50, 100 en 250 euro 
voor de drie mooiste tuinen! U kunt 
insturen tot eind augustus. 

Verkeerde aannames leiden tot krappe maatvoering...

Gemeente overstag: rijbanen 
Van Cleeffkade tóch breder 

Politie op zoek naar 
doorrijder op fiets!
Rijse nhout - Donderdagavond 28 
juli even na 21.45 uur vond een aan-
rijding plaats op de Bennebroeker-
weg tussen een auto en een fiet-
ser. De fietser was achterop een au-
to gereden, maar vervolgde zijn weg 
zonder te stoppen. De achterruit van 
de auto is door de aanrijding ge-
sneuveld. Van de fietser is bekend 
dat het een jongen van rond de 15 

jaar betreft, op een donkere fiets. Hij 
heeft kort donker haar en is in de 
richting van het Schrevelsgerecht 
gereden. De politie komt graag in 
contact met de jongen. Mensen die 
de politie meer informatie kunnen 
verschaffen, wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie in Haar-
lemmermeer via het telefoonnum-
mer 0900-8844.

Zonnewijzers en beeld gestolen
Dievengilde actief in tuinen 
Kudelstaart - Twee diefstallen uit 
tuinen in één week. Het dievengil-
de maakt dankbaar gebruik van de 
vakantieperiode, daar zijn de fami-
lies Hofman en Buskermolen uit Ku-
delstaart helaas achtergekomen. 
Bij de familie Hofman, wonend aan 
Zuiderpark 4, werden het afgelopen 
weekend waardevolle zaken uit de 
tuin gestolen. “Met behulp van een 
slijpschijf zijn bij ons een zonnewij-
zer en een beeldje gestolen”, ver-
telt Nico Hofman. “De zonnewijzer 
is vervangbaar maar het beeld van 
twee lezende figuren zullen we heel 
erg missen. De teleurstelling is ook 
bij mevrouw Buskermolen groot. Zij 
vertelt de redactie eenzelfde ver-
haal. “Wie heeft onze zonnewijzer 
gestolen”, begint zij haar briefje aan 
de redactie. Ook bij haar uit de tuin 
aan de Hoofdweg 100 is een zon-
newijzer gestolen. Met emotionele 
waarde... “Het was een herinnering 
aan ons 50-jarig huwelijk en siert al 
ruim acht jaar onze tuin”, vertelt ze. 
“Jammer, nú niet meer want op 29 
of 30 juli heeft iemand de zonnewij-
zer meegenomen.” Het ging het die-
vengilde klaarblijkelijk alleen om de 
wijzer zelf: “Het betonnen voetstuk 
vonden we terug op de weg, maar 
geen spoor van de zonnewijzer.” 
Een ontroerend oproepje aan de 

dader(s) tot slot: “Zou bij nader in-
zien de zonnewijzer tegenvallen, zet 
deze dan weer terug over het hek 
van de tuin, dan krijgt de wijzer zijn 
plekje weer terug. We zouden u of 
jullie erg dankbaar zijn...”

“Het beeld zullen we erg missen...”

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:
Juli: Annemieke’s Kramerie
Een 100-delige Gero
bestekcassette
t.g.v. ons 100-jarig bestaan

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS
en win een
OPEL

AGILA

Bromfietscontrole: 71 boetes
Schiphol - De Koninklijke Ma-
rechaussee heeft maandag 1 au-
gustus van 12.00 tot 16.30 uur een 
bromfietscontrole gehouden op 
twee locaties op Schiphol. Daarbij 
zijn in totaal 167 bromfietsers ge-
controleerd. De marechaussee heeft 
71 bekeuringen uitgedeeld. De ma-
rechaussee schreef 29 bekeuringen 
uit vanwege opgevoerde bromfiet-
sen. Ook werden bekeuringen ge-
geven voor het rijden met een on-
deugdelijke remverlichting (15) en 

banden die in ondeugdelijke staat 
verkeerden (8). Verder zijn proces-
sen-verbaal opgemaakt voor onder 
meer het rijden zonder brommerrij-
bewijs en het niet hebben van een 
kenteken- of brommerrijbewijs. 

De Koninklijke Marechaussee werd 
tijdens de bromfietscontrole geassi-
steerd door de Politie Kennemerland 
en de Rijksdienst voor Wegverkeer. 
In totaal namen 26 personen aan de 
controle deel.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Twee kittens gedumpt!

MS Fonds zoekt nog 
118 vrijwilligers collecte

Aalsmeer - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt 118 collectanten 
in Aalsmeer voor de MS collec-
te. “Tot nu toe zijn er 7 collectan-
ten, maar dat is niet genoeg om 
bij iedere voordeur aan te bellen”, 
zegt Ron van den Bout, coördi-
nator van de plaatselijke collec-
te. “Om bij alle 30.000 inwoners 
aan te bellen moeten er eigenlijk 
125 collectanten zijn.” Multiple 
Sclerose (MS) is een chronische 
ziekte van het centrale zenuw-
stelsel en geen spierziekte zoals 
veel mensen denken. Het is nog 
niet bekend hoe Multiple Sclero-
se ontstaat, er is nog geen gene-
zing mogelijk. Er is nog heel veel 
onderzoek en dus geld nodig. Het 
Nationaal MS Fonds is actief op 

de gebieden voorlichting, coa-
ching én onderzoek en bundelt 
zo de krachten in de strijd tegen 
MS. Het Nationaal MS Fonds is 
hierdoor een full service organi-
satie op het gebied van MS, waar 
zowel mensen met MS en hun 
naasten als MS professionals en 
geïnteresseerden terecht kun-
nen. De MS collecteweek is van 
21 t/m 26 november. Je kunt zelf 
bepalen op welke avond je col-
lecteert en kunt aangeven waar 
je het liefst wilt collecteren. Wilt 
u meer informatie? Neem con-
tact op met Ron van den Bout, 
Ronvandenbout@tiscali.nl of via 
www.mscollecte.nl Een donatie, 
klein of groot, is altijd welkom op 
giro 5057.

Foto’s gevraagd voor atlas
Welke muizen vangt uw kat?
Streek - Landschap Noord-Holland 
is momenteel bezig met een zoog-
dieratlas van de provincie Noord-
Holland. Daar is te lezen welke 
zoogdieren in Noord-Holland leven 
en waar. Uw huiskat kan een be-
langrijke bijdrage leveren. De sa-
menstellers van de zoogdierat-
las willen graag weten welke mui-
zen uw kat vangt. Daarom doen 
ze een oproep om foto’s van de 
prooien door te sturen. Dit kan via 
www.zoogdieratlas.nl Muizen en 
spitsmuizen zijn vaak moeilijk waar 
te nemen en dus ook lastig in kaart 
te brengen. Er is echter een bijzon-
der moment om deze snelle diertjes 
wel te bestuderen. Als ze gepakt zijn 
door uw kat, die trots de buit komt 
brengen. Veel eigenaren zitten daar 
niet op te wachten en de betreffen-
de muizen of spitsmuizen natuurlijk 
al helemaal niet. Maar voor de we-
tenschap zijn deze prooien wel heel 
nuttig. Katten zijn prima ‘gegevens-
leveranciers’. Volgens gegevens van 
de Zoogdiervereniging worden in 
Nederland regelmatig bosmuizen, 
huisspitsmuizen en rosse woelmui-
zen gevangen. Daarnaast wagen 

enkele katten zich aan groter spul: 
bruine rat, mol en woelrat. Ten slotte 
zijn er nog katten die met vleermui-
zen thuiskomen. Kortom: veel bruik-
bare waarnemingen voor de Zoog-
dieratlas. Om met zekerheid te kun-
nen vaststellen welk zoogdier de 
kat gevangen heeft, vragen de ma-
kers van de atlas de kattenbezitters 
een digitale foto te maken en die via 
www.zoogdieratlas.nl op te sturen. 
Eventueel meerdere foto’s uit ver-
schillende hoeken, met duidelijk 
zichtbaar kop, buik, rug en staart. 
Zo kan de soort worden vastgesteld 
en de exacte locatie op kaart aan-
gegeven. Zoogdieratlas.nl is een ini-
tiatief van de Zoogdiervereniging. 
Landschap Noord-Holland coördi-
neert zoogdieratlas.nl voor de pro-
vincie Noord-Holland. Met bij-
dragen van Provincie Noord-Hol-
land, PWN, Goois Natuur Reser-
vaat, Staatsbosbeheer, Waternet en 
Natuurmonumenten wordt gewerkt 
aan een completer beeld van zoog-
dieren in de provincie. Het project 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
VSBfonds, Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Telmee.nl en Waarneming.nl

Het is misschien geen leuk gezicht, maar voor de wetenschap is het nu nut-
tig. Fotograaf: Robbert Lette.

Vermist:

- Aalsmeer, Baanvak: “Diesel “, een rood-witte kater met een licht-
blauw bandje.

- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Cypers-grijze grote kater. Bij zijn 
kin wat lichter. “Piet” is zijn naam.

- Kudelstaart, Clantstraat: Zwart-witte poes. Rechter voorpoot wit 
doorlopend in een witte streep over de rug. Ze heet “Tina” en is 2 
jaar oud.

- Aalsmeer, Aalsmeerderweg: Grijs-cyperse kater. Zijn naam is 
“Scar”. Hij heeft een chip, is gecastreerd en 3 jaar oud.

- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Grijs met wit katertje. Hij heeft vier witte 
poten en een wit puntje aan de staart. Hij heet “Dietje”, is 10 jaar 
oud en is een beetje schuw.

- Kudelstaart, Bilderdammerweg: Lapjes poes met cypers wit en 
rood. Zij is een kleine poes met vrij grote oren en is een fi jn katje. 
Haar naam is “Muis “.

- Aalsmeer, Duikerstraat, Nieuw Oosteinde: Siamees, Lilac-Point. 
De kater is beige met iets donkerder staart en oortjes. Hij heeft 
blauwe ogen en heet “Pino”.

- Aalsmeer, Zwarteweg: Zwarte kater van 4 jaar. Heet “Macho” 
heeft een tengere kop en lange staart.

Gevonden:
- Aalsmeer, Jac. P. Thyssenlaan: Ongecastreerde cyperse kater met 

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

de kop en zwarte vlekken op de rug.
- Kudelstaart, Kudelstaartseweg: Cyperse poes van 5 a 6 jaar.
- Aalsmeer, Oosteinderweg: Zwart-witte ongecastreerde kater.
- Aalsmeer N201 t.h.v. de brandweer: Grijs-zwart cyperse poes met 

een zwarte punt aan de staart.

Goed tehuis gezocht:
- Twee kittens die half mei geboren zijn. Het zijn een zwart en een 

zwart-wit katertje.

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

Radio Aalsmeer ontvangt 
SPIE en Ride for the Roses
Aalsmeer - Voor de thuisblijvers 
heeft Radio Aalsmeer deze maand 
augustus nog tal van actuele infor-
matieve programma’s in petto. Met 
name op de zaterdagen en de don-
derdagen zullen actualiteiten hoog-
tij vieren. Op zaterdag 6 augustus 
zijn bestuursleden van de SPIE tus-
sen 13.00 en 14.00 uur te gast bij 
Joke Wegman om vooruit te blik-
ken op de Pramenrace die op za-
terdag 10 september gaat plaats-
vinden. In de tussenliggende perio-
de zullen zij iedere zaterdagmiddag 
tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig 
zijn. Theodore van Houten komt op 
zaterdag 13 augustus naar de studio 
in het Stommeerkwartier om tussen 
12.00 en 13.00 uur te komen vertel-
len over zijn boek met de titel “Een 
vrij ernstig geval” over Aalsmeer en 
Aalsmeerders in oorlogstijd. Op za-
terdag 20 augustus komt Piet Boom, 
eveneens tussen 12.00 en 13.00 uur 
naar de studio om de laatste stand 
van zaken rond de Ride for the Ro-
ses te komen vertellen. Ook het pro-
gramma Stamtafel Aalsmeer blijft 
gewoon in de lucht op de donder-
dagavonden tussen 20.00 en 22.00 
uur en hierin zullen diverse zeken 
aan kaak worden gesteld. Over de 
onderwerpen wordt u iedere don-
derdag vanaf 13.00 uur op de hoog-
te gesteld. De uitzendingen van Ra-

dio Aalsmeer gaan op de doorde-
weekse dagen namelijk al om 13.00 
uur de lucht in.

Halte Zwarteweg
Maar daarmee is de koek voor de 
maand augustus nog niet op. De 
redactie van Halte Zwarteweg, een 
programma niet alleen voor mensen 
met een beperking maar wel hele-
maal gemaakt door mensen met be-
perking, draait gewoon door en dat 
betekent dat een staaltje van het 
niet geringe kunnen op donderdag 
18 augustus tussen 14.00 en 16.00 
uur te beluisteren zal zijn. Onder-
werpen zijn onder andere een be-
zoek aan de Bijbelse Tuin in Hoofd-
dorp, bezoekjes aan de weekmarkt 
en diverse columns. Op donderdag 
25 augustus wordt het program-
ma nog een keer herhaald. Tot zo-
ver een kort overzicht over de ac-
tiviteiten bij Radio Aalsmeer. Wilt u 
op de hoogte blijven, stem dan af op 
Radio Aalsmeer (99.0 FM op de ka-
bel) en 105.9 FM in de ether). Via 
de computer luisteren kan ook via 
www.radioaalsmeer.nl en via uitzen-
ding gemist kunnen de program-
ma’s van de afgelopen vier weken 
op elk door uzelf gewenst ogenblik 
beluisterd worden. Reageren tijdens 
de uitzenduren kan ook, telefonisch 
via 0297-325858.

Aalsmeer - In het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat wordt op woens-
dag 10 augustus een soosmiddag 
gehouden. Die start om 14.00 uur. 

Vorige week woensdag 27 juli is bij 
het klaverjassen Stien Bosch win-
naar geworden, met 5379 punten. 
Tweede werd Tom Verlaan met 5249 
punten en op de derde plaats ein-
digde mevrouw Spring in’t veld met 
4858 punten. Tot slot is Griet Maar-
sen met 4805 punten nummer vier 
geworden

Ophalen van 
oud papier
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 5 augustus haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart het oud 
papier op. 
Als u graag wilt dat het papier naar 
de Supporters vereniging gaat, zet 
dan de container pas aan de weg 
na 16.00 uur. Gaarne op de plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart direct of 
indirect alle Kudelstaartse sportver-
enigingen.

Uitslag OVAK-
Soosmiddag

116. Zondag 10u. dienst, ds. A. van 
Vuuren. Om 18.30u. ds. H. van Gin-
kel, Goes. 

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Mulli-
gen, Lelystad. Gez. dienst met CGK. 
Om 18.30u. ds. J. van Mulligen, Le-
lystad. Gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag om 17u. 
in Kloosterhof dienst. Zondag om 
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst, 
vg. Christoff. (geen opgaven ont-
vangen)

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. ds. F. Praam-
sma. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, dhr. W.J. de 
Knijff, Eemnes. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 10.30u. viering. (geen 
opgaven ontvangen).

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

Zondag 7 augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. Johan Gan-
kema. Tevens crèche, peuterdienst 
en metamorfose. 

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. J. 
van Mulligen. Gez. dienst met NGK 
in Lichtbaken. H.A. 18.30u. ds. J. van 
Mulligen. Gez. dienst met NGK in 
Lijnbaankerk.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met ds. Frits Groeneveld, Amster-
dam. Extra collecte inloophuis Al-
mere.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Geen dienst.

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot, 
Barneveld. Organist Th. Griekspoor.
Oost: Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst, mr. ds. J. Haeck, 
Zeist. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 

Twee kittens gedumpt!
Aalsmeer - Schandalig, dat vindt 
Annemarie Holst uit de Hornmeer 
de ‘actie’ van een onbekend ge-
bleven persoon die twee pasge-
boren katjes zomaar dumpte in 
het Hornmeerpark. 

Vrijdag 29 juli jl lieten zij en haar 
moeder de hond uit in het park. 
“We kwamen vanaf de Muze en 
liepen naar de ingang van het 
park vanaf de Mozartlaan. Na nog 
geen tien meter, zagen we twee 
kittens, van amper vier maanden 
oud, met 3 plastic bakjes, waar-

van 2 leeg waren, en één nog ge-
vuld met een beetje melk”, ver-
telt Annemarie. “Na 2 uur lokken 
met eten, hebben we ze kunnen 
vangen, en zijn ze overgebracht 
naar Dierenasiel Amstelveen. Het 
gaat goed met ze, ze krijgen een 
week rust, om even bij te komen 
van deze schandalige gebeurte-
nis. Als je niet meer voor de kit-
tens kan zorgen, dump je ze niet 
in het park, maar kunnen ze ge-
woon gebracht worden naar het 
asiel, waar een nieuw baasje voor 
ze kan worden gevonden…”
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Elke zaterdag zomerkriebels 
in discotheek Bon Ami!
Aalsmeer - Of het nu zonnig is of 
niet: In de maand augustus zal dis-
cotheek Bon Ami in het teken staan 
van ‘zomerkriebels’!
Deze maand word je getrakteerd 
op zinderende en zwoele zaterdag-
nachten boordevol muziek, zomer-
aankleding, tongstrelende cocktails 
en natuurlijk vele drankaanbiedin-

gen. Tevens zijn in diverse weken 
leuke prijzen te winnen! Aanvang 
om 22.30 en de entree is gratis!

Kijk op de agenda van de websi-
te voor meer informatie: www.bo-
nami.nl of volg Bon Ami op Twitter 
voor de laatste nieuwtjes : #BonA-
miAalsmeer.

Tentoonstelling Oude Raadhuis
Liefde voor het schilderen 
spat van de doeken af
Aalsmeer - Zondag j.l na afloop 
van een interessante tentoonstel-
ling in het Oude Raadhuis, stonden 
rond de klok van vijf uur de volgen-
de exposanten alweer klaar met hun 
werk. De 35 leerlingen van Dirk An-
nokkeé brachten enigszins gespan-
nen en vol verwachting hun zie-
lenroerselen, terwijl de grote leer-
meester hen uitbundig begroette. 
Trots is Dirk op zijn leerlingen en te-
recht want de kunst die bezoekers 
van het Oude Raadhuis de komen-
de weken te zien krijgt is de moei-
te waard. Ten eerste de grote ver-
scheidenheid. Het wordt volle bak in 
het Oude Raadhuis. Verder de oor-
spronkelijkheid. Het is duidelijk dat 
Annokkeé zijn leerlingen geheel vrij 
laat in het bedenken van een thema. 
Wat hij hen bijbrengt is de techniek, 
en het vinden van oplossingen, want 
hoe breng je spanning in een schil-
derij. Dat is zijn taak, de rest is aan 

de maker zelf. Opvallend is de visie 
van een aantal van de exposerende 
amateur kunstenaars,  hun kijk op 
kunst en hun techniek grenzen aan 
het professionele.  Maar voor allen 
telt de liefde voor het schilderen, het 
plezier dat zij aan hun hobby bele-
ven spat van het doek af. Zondag 
7 augustus wordt de tentoonstel-
ling rond half vijf officieel geopend. 
vanaf donderdag 4 augustus zijn de 
eerste nieuwsgierigen al van harte 
welkom. 
De tentoonstelling duurt tot zon-
dag 28 augustus. De makers van de 
schilderijen, en tekeningen zullen 
zelf gedurende deze periode aan-
wezig zijn. Zij zijn benieuwd naar de 
reacties. De openingstijden van het 
Oude Raadhuis zijn donderdag tot 
en met zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis

Janna van Zon

Onweerstaanbaar liefdesverhaal 
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Crown Theater 
Aalsmeer presenteert dit najaar 
een aantal mooie voorstellingen.

Onder meer op 26 november, dan 
staat de toneelvoorstelling ‘Emmi@
Leo’ op het programma. Loes Haver-
kort en Waldemar Torenstra spelen 
Emmi en Leo, die bij toeval met el-
kaar in contact komen via e-mail. Ze 
worden onstuitbaar digitaal verliefd, 
maar dan? 
Willen ze de ander ontmoeten, zien, 
horen, ruiken, of juist niet? Is fanta-
sie niet veel aantrekkelijker (en vei-
liger) dan de werkelijkheid? Leo zit 
nog middenin de verwerking van 
een stukgelopen relatie en wat be-
tekent een eventuele ontmoeting 
voor het gelukkige huwelijk van Em-
mi? Emmi@Leo een onweerstaan-
baar liefdesverhaal met veel humor. 
Een briljante tragikomedie. 
Een meeslepende mengeling van 
afstand en intimiteit tussen twee 
mensen die elkaar leren kennen 
door middel van elektronische be-
richten.   Eén van de betoverend-
ste en knapste liefdesdialogen van 
de hedendaagse literatuur. Kijk 
voor het volledige programma op 

www.crowntheateraalsmeer.nl en dan 
doorklikken op Programma & kaar-
ten  Voor het bestellen van de bro-
chure en meer informatie mail naar: 
info@crowntheateraalsmeer.nl   
De organisatie is ook op zoek naar 
vrijwilligers.

Tuin van Oude Raadhuis 
‘met liefde’ bijgehouden
Aalsmeer -In het kader van de Tui-
nenwedstrijd, maar nog meer met 
het oog op de voorgestelde bezui-
nigingen brengt Elly de Jong uit Ou-
derkerk aan de Amstel de tuin van 
Het Oude Raadhuis onder de aan-
dacht. “Laat deze mooie tuin en ex-
positiegelegenheid niet verloren 
gaan”, schrijft ze. En verder: “In de 
lieflijke en romantische tuin van het 
Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 

wordt veel liefde en aandacht ge-
stoken door de vrijwilligers. Onze-
ker is de toekomst van deze exposi-
tiegelegenheid waar ook de tuin bij 
hoort.” Mocht de beeldentuin in de 
prijzen vallen, zo geeft Elly aan, dan 
is de cadeaubon van Tuincentrum 
Het Oosten voor de vrijwilligers…
Belangstellenden kunnen de mooie 
tuin nog bekijken tot 25 augustus do 
t/m zo 14.00 tot 17.00 uur.

Muzikaalsmeer en Kunstroute
Aalsmeerse relikwieën en 
instrumenten gezocht
Aalsmeer - Muzikaalsmeer neemt 
op 17 en 18 september vanuit De 
Oude Veiling in de Marktstraat deel 
aan de Kunstroute 2011. Tijdens de-
ze dagen wil de stichting een selec-
tie muziekinstrumenten tentoonstel-
len die over de jaren zijn gebruikt 
door Aalsmeerse musici, even als tal 
van ander relikwieën. Tijdens deze 
middagen zal er live muziek worden 
gepresenteerd en historisch beeld-
materiaal worden vertoond, zoals 
onder andere de Muzikaalsmeer 
DVD.  Diegenen die nog niet in het 
bezit zijn van het onvolprezen Mu-
zikaalsmeerpakket (het fraaie boek, 
de DVD en CD) kunnen dit ook aan-
schaffen met een Kunstroute kor-
ting van 5 euro. 
Bent u in het bezit van instrumen-
ten die door u of familieleden tijdens 
de vorige eeuw in en rond Aalsmeer 
zijn gebruikt? Dan zou de stichting 
deze graag van u lenen en etale-

ren tijdens het kunstweekend. Dit 
geldt ook voor voorwerpen als pos-
ters, foto’s, fotoboeken, oudere mi-
crofoons, gitaarversterkers en der-
gelijke.  U kunt uw inbreng opgeven 
middels email:  scr@pietergroen-
veld.com onder vermelding van Mu-
zikaalsmeer-kunstroute. De goede-
ren kunnen op afspraak bij u wor-
den opgehaald of langs worden ge-
bracht bij notariskantoor Geert La-
bordus in de Schoolstaat 5a tij-
dens kantooruren. Na het Kunstrou-
te weekend komen alle spullen ui-
teraard in perfecte staat weer bij u 
terug. 
De heren en dames van Muzi-
kaalsmeer horen graag wat u aan 
deze tentoonstelling kunt toevoe-
gen. De groep is al in het bezit van 
een aantal prachtige instrumenten, 
waaronder de oude elektrische gi-
taar van Arend Jongejan van het 
dansorkest  De Aviola’s.

In theater van het Amsterdamse Bos

Openluchtvoorstelling 
‘Les Enfants du Paradis’ 
Amstelveen - Het Bostheater 
brengt deze zomer de productie Les 
Enfants du Paradis in de regie van 
Ingejan Ligthart Schenk. Bij het pu-
bliek beter bekend van de filmklas-
sieker van Marcel Carné uit 1945, 
wordt Les Enfants du Paradis door 
het Bostheater voor het eerst als 
theaterproductie opgevoerd in Ne-
derland. De voorstelling is een ode 
aan het theater in al zijn rijkdom 
en genres.  Les Enfants du Para-
dis speelt zich af op de Boulevard 
du Crime ofwel de Misdaadboule-
vard, waar de theaters worden be-
volkt door toneelspelers, dromers, 
criminelen, arme luizen en rijke gra-
ven. De armoedzaaiers zijn het pu-
bliek op het schellinkje, de kinderen 
van het paradijs. 
Een theatervoorstelling over ambi-
tie en vurig verlangen naar vrijheid, 
over vriendschap en succes, maar 
ook een meeslepend fataal lief-
desdrama. Gebaseerd op een tekst 
van Jacques Prévert. Regie: Ingejan 
Ligthart Schenk, decor: Stans Lutz, 
kostuums: Jantine Kraaijeveld en 
Ria de Groote, licht: Reier Pos, mu-
ziek: Alberto Klein Goldewijk, verta-
ling: Sanders en Vosmaer, bewer-
king: Ligthart Schenk en Binder-
voet. Spel: Mohammed Azaay, Britt 

Bakker, William Dashwood, Sjaan 
Duinhoven, Jochum ten Haaf, Maar-
ten Heijmans, Meral Polat, Frances 
Sanders en Jochem Stavenuiter. Tot 
en met 3 september worden iedere 
dinsdag tot en met zaterdag voor-
stellingen gegeven. Aanvang: 21.30 
uur. Locatie is het openluchttheater 
in Theater Het Amsterdamse Bos, 
Amstelveen. Kassa, restaurant en 
café open vanaf 18.30 uur. Bij twij-
felachtig weer kan vanaf 18.00 uur 
gebeld worden naar: 020 6433286 
of kijk op de website voor plaatse-
lijk actueel weerbericht.
Meer informatie en reserveren: 
www.bostheater.nl.

Eigenzinnig en modern
Ieder jaar brengt het Bostheater ge-
durende de zomermaanden een 
nieuwe theaterproductie met een 
groots decor in het openluchtthe-
ater in het Amsterdamse Bos. De 
voorstellingen zijn vaak eigenzin-
nige en moderne bewerkingen van 
het klassieke repertoire zoals dat 
van Shakespeare, Tsjechow, Brecht. 
Speciale activiteiten, die passen bij 
de thematiek van de voorstelling, 
filmvertoningen en live muziek, ma-
ken het avondvullend theaterevene-
ment compleet. 

Kussentjesavond met twee 
bands in centrum N201
Aalsmeer -Voordat centrum N201 
de zomersluiting tegemoet gaat is 
er aankomende vrijdag een bijzon-
der relaxed avondje muziek met 
het deels uit Aalsmeer afkomstige 
Puin+Hoop en All shall be well. 

Puin+Hoop is een deels uit Aalsmeer 
afkomstig experimenteel project van 
Remco Verhoef, Erik Uittenboogaard 
en Roald van Dillewijn. In muzikaal 
opzicht is het geluid van de band 
op zijn zachtst gezegd opmerkelijk 
want de composities zijn voor een 
groot deel samengesteld met ge-
luiden uit het dagelijkse leven en 
er word maar beperkt gebruik ge-
maakt van muziekinstrumenten. Het 
geluid van de band heeft zich ont-
wikkeld naar een stijl waarin word 
geïmproviseerd met drones, analo-
ge en digitale elektronica en voor-
werpen die niet direct muziek ge-
relateerd zijn. In 2009 heeft Puin + 
Hoop 6 cd-r’s uitgebracht en wordt 
er voor het eerst eenmalig live op-

getreden. Alle door Puin+Hoop uit-
gebrachte albums worden gestoken 
in zelfontworpen hoesjes. All shall 
be well omschrijft haar muziek als 
volgt: “Onze muziek is instrumen-
taal, doordrenkt met veel aanzwel-
lende geluiden, crescendo en con-
templatieve melodieën die groei-
en in epische spanningspieken.” 
De band bedient zich bovendien 
van twee vj’s die de spanning in de 
muziek nog extra diepgang geven 
met bijpassende visuals op groot 
scherm. Al met al dus een heel bij-
zondere avond voor de boeg in de 
N201. En voor degenen die het nog 
niet wisten: als je zelf een kussen-
tje of kleedje meeneemt, krijg je een 
muntje cadeau, want hoe meer kus-
sentjes, hoe beter. De zaal is open 
om 21.00 en de entree is gratis.
Er is geen weekeindprogramma in 
N201, dat begint weer op zaterdag 
3 september. Wel is N201, Zwarte-
weg 90, de hele zomer geopend op 
donderdagavond en vrijdagmiddag.

Muziek
Vrijdag 5 augustus:
* Kussentjesavond met Puin + Hoop 
en All Shall be well in Jongeren-
centrum N201, Zwarteweg 90. Aan-
vang:  21u.   

Exposities
Zaterdag 6 augustus:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
Zaterdag 6 + zondag 7 augustus:
* Huiskamermuseum Janna van Zon 
geopend, Van Cleeffkade 12a, van 
12-17u.
* Historische Tuin open (ingang 
Praamplein) van 13.30 tot 16.30u. 
Expositie ‘60 Jaar brandweer 
Aalsmeer’ in Historisch Centrum. 
4 T/m 28 augustus:
* Leerlingen Dirk Annokkée expose-
ren in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open van donderdag t/m zondag 
14-17u.
Tot half september:
* Foto-expositie ‘Weerspiegelingen 
van water’ van Monic Persoon in fy-
siopraktijk Kudelstaart, Kudelstaart-
seweg. 
Tot eind september:
* Foto-expositie deelnemers foto-
wedstrijd watertoren-renovatie in 
watertoren Aalsmeer. Za+zo 13-
17u.

Diversen
Vrijdag 5 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.
6 En 7 augustus:
* Watertoren open voor bezoekers. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Woensdag 10 augustus:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u. 
Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les Enfants 
du Paradis’ in theater het Amster-
damse Bos. 
Voorstellingen iedere dinsdag t/m 
zaterdag om 21.30u.

Opgeven kan nu
Word jij Miss 
Aalsmeer 2011?
Aalsmeer - Evenals voorgaande ja-
ren zal op de donderdagavond in de 
Feestweek de miss-verkiezing wor-
den gehouden. DJ Martijn, The Ex-
clusive Strings, Dansgroep Pleunie, 
Wolter Kroes, Glennis Grace en Jan 
Leliveld verzorgen deze avond op-
tredens. Vind jij het leuk om mee te 
doen aan de Miss Aalsmeer verkie-
zing, alleen of samen met je vrien-
dinnen? Geef je dan snel op. Je be-
leeft gegarandeerd een leuke dag 
waarin je lekker in de watten word 
gelegd en waar jij jezelf aan het 
Aalsmeerse publiek kunt presente-
ren! 
Wil jij kans maken op de hoofdprijs 
van 450.- euro en ben je tussen de 
17 en 99 jaar oud?  Geef je dan op: 
missverkiezing@feestweek.nl. .Je 
ontvangt dan het inschrijfformulier.

Miss Aalsmeer van 2010.

Watertoren open
Aalsmeer - Gedurende de zomer-
maanden (tot eind september) is 
de Aalsmeerse watertoren elk we-
kend geopend. Zaterdag en zondag 
zijn bezoekers welkom van 13.00 tot 
17.00 uur. Entree: 2 euro volwasse-
nen en 1 euro voor kinderen tot 12.

                                                                                             Puin + Hoop

Aalsmeer - Het belooft weer een 
waar ‘feestweekend’ te worden in 
De Praam. In de horecagelegenheid 
aan de Zijdstraat is het DJ Joost 
die vrijdag het weekend feestelijk 
‘inknalt’. 
Joost weet keer op keer de Praam 
op zijn kop te zetten met zijn feest-

Feestweekend in De Praam
hits. Zaterdagavond komt Niels 
draaien tijdens ‘Retro dans le 
Praam’. Ook dan zijn alle ingredien-
ten weer aanwezig om er een  zeer 
gezellige avond van te maken... 
Alvast voor in je agenda: Volgende 
week zaterdag Corona-party met 
DJ Jochem van Leeuwen.
 

Gerrit 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  of har-
tenjagen zijn ook van harte welkom.
Op donderdag 28 juli werd het kla-
verjassen gewonnen door Ger-

rit Kraan met 5212 punten, gevolgd 
door An Uiterwaal met 5122 punten 
derde werd Alie van Weerdenburg 
met 4964  punten vierde was Wil-
lem Buskermolen met 4905  punten.
Het jokeren werd gewonnen  door 
Janny Noordam met 145 punten  
tweede werd Janny Lubbert met 
148 punten.

Kunstbeurs aan Westeinderplas
Aalsmeer - Kunst kijken en kunst 
beleven. Dat zijn de ingrediënten 
van de eerste editie van de Kunst-
beurs aan de Westeinderplassen; 
hedendaagse kunst in al zijn facet-
ten. Deze beurs vindt plaats van vrij-
dag 9 tot en met zondag 11 septem-
ber, van 10.00 tot 18.00 uur, bij gale-
rie Sous-Terre tegenover de water-

toren. Voor genodigden is er bij de 
galerie tevens een ‘preview’, don-
derdag 8 september. Tijdens de 
beurs kunt u glaskunst, beelden en 
schilderwerken van diverse kun-
stenaars bekijken. Ook zijn kunste-
naars aanwezig en worden activitei-
ten georganiseerd. Meer op: kunst-
beursaandewesteinderplassen.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Aanstaande zaterdag
     6 augustus zijn wij

weer open!
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-	 Stommeerweg	20,	het	kappen	van	een	boom;
-	 Turfstekerstraat	19,	het	vestigen	van	perifere	detailhan-

del;
-	 Uiterweg	161,	het	kappen	van	bomen;
-	 Westeinderplassen,	kadasternummer	H	1652,	het	bouwen	

van	een	berging;
-	 Zijdstraat	tegenover	nr.	45-47,	het	plaatsen	van	een	re-

clamezuil;	
-	 Zwanebloemweg	Kudelstaart,	het	bouwen	van	een	kade-

muur;
-	 Zwarteweg	75,	het	bouwen	van	een	woning.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een	omgevingsvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-
11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	
en	dienstverlening,	balie	6.	Op	grond	van	artikel	7:1	Algemene	
wet	bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	
na	de	dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	ge-
motiveerd	 bezwaarschrift	 indienen	 bij	 het	 bevoegde	 bestuurs-
orgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
-	 Dorpsstraat	108,	het	slopen	van	de	woning.

Omgevingsvergunningen	van	rechtswege	verleend:
-	 Aalsmeerderweg	t.h.v.	344,	het	aanleggen	van	een	tijde-

lijke	uitrit.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 4 augustus 2011.

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

ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening, 
Balie 6

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

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

ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening,  
Week 31

t/m	8	aug	 Verordening	 Aansluitvoorwaarden	 Riolering	
Aalsmeer	2011;

t/m	26	aug	 Standplaatsvergunningen:	 de	 verkoop	 van	
stroopwafelassortiment,	vanaf	oktober	2011	op	

definitieVe Beschikkingen

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

drank- en horecawet
Het	college	maakt	bekend	dat	op	grond	van	artikel	3	van	de	
Drank-	en	Horecawet		de	volgende	drank-	en	horeca	vergun-
ning	is	verleend:
-	 Café	de	Praam,	Zijdstraat	60
Datum verzending vergunning: 4 augustus 2011

exploitatievergunningen
De	burgemeester	maakt	bekend	dat	de	volgende	vergunning	
is	verleend	op	grond	van	art.	2.28	van	de	Algemene	Plaatse-
lijke	Verordening;	
-	 Exploitatie-	en	terrasvergunning:	De	Praam,	Zijdstraat	60
Datum verzending vergunning 2 augustus 2011

objectvergunning
Op	grond	van	artikel	2.10	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	de	vergunning	verleend	voor:
-	 Het	plaatsen	van	een	bouwinrichting	bij	de	J.	Frisostraat	

2	van	18	augustus	t/m	11	november	2011	
Datum verzending vergunning 3 augustus 2011

Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	
omgevingsvergunning	zijn	ontvangen:
-	 Aalsmeerderweg,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;	
-	 Aalsmeerderweg	422,	het	aanleggen	van	een	in-/uitrit;
-	 Boegstraat	2,	het	vergroten	van	de	woning;	
-	 Dorpsstraat	83,	het	kappen	van	bomen;
-	 Hornweg	137,	het	plaatsen	van	een	blokhut;
-	 Hornweg	158,	het	slopen	van	kassen,	een	schuur	en	een	

schoorsteen;
-	 Hornweg	192,	het	vergroten	van	de	woning;
-	 Madame	Curiestraat	24,	het	kappen	van	bomen;
-	 Oosteinderweg	235,	het	slopen	van	een	kas;
-	 P.F.	von	Sieboldlaan	27,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
-	 Spoorlaan	55,	het	verwijderen	van	asbest;	
-	 Stommeerkade	87,	het	slopen	van	een	woning	en	opstal-

len;	

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
4 augustus 2011

vrijdagmiddag	 bij	 winkelcentrum	 Nieuw-Oost-
einde;

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

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

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

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

t/m	6	sept	 Evenementenvergunning:	Kinder	Vakantie	Week	
op	het	terrein	bij	clubgebouw			 	
Atletiekvereniging	 Aalsmeer	 en	 voorterrein	
(gras),	Sportlaan	43B	te	Aalsmeer	van	29		au-
gustus	t/m	2	september	2011;

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

t/m	6	sept	 Verordening	 voorzieningen	 maatschappelijke	
ondersteuning	(WMO)	Aalsmeer	2011;

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

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

t/m	14	sept	 Exploitatie-	 en	 terrasvergunning:	 Café	 de	
Praam,	Zijdstraat	60;

t/m	15	sept		Objectvergunning:	Het	plaatsen	van	een	bouw-
inrichting	bij	de	J.	Frisostraat	2,	van	18	augus-
tus	t/m	11	november	2011;

t/m	16	sept	 Drank-	en	Horecawet:	Café	de	Praam,	Zijdstraat	
60.

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

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma	t/m	vr	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tussen	
17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reisdocu-
menten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 in-
schrijvingen	vanuit	het	buitenland	en	planning	ondertrouw	
en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	te	wor-
den	gemaakt.	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	bestuursse-
cretariaat.	Voor	een	afspraak	met	de	burgemeester	drs.P.J.M.	
Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	de	wet-
houders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	portefeuilleverde-
ling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

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

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

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

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

op vrijdag 5 augustus 2011 is de afdeling Bouw-
vergunningen gesloten, tevens is de afdeling ook 
telefonisch gesloten.

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

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

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

Tropical Night: Niet echt 
tropisch, wél supergezellig!
Aalsmeer - Tropical Night 2011 zit 
er weer op! Bij De Oude Veiling en 
Blitzz stond een swingende band, 
Harvey and Friends, Joppe presen-
teerde vier DJ’s op een bijzonder 
podium: een Engelse dubbeldek-
ker en bij De Praam zorgden diver-
se DJ’s voor tropische klanken. Qua 

temperatuur was het niet tropisch, 
maar het bleef droog! Succesvol 
was de avond zeer zeker! Druk en 
heel gezellig! 
Het volgende muziekevenement 
staat zaterdag 20 augustus op het 
programma: Goud van Oud! Alvast 
noteren in de agenda...
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Smart Electric Drive nu 
bij Biemond & van Wijk
Aalsmeer - Sinds kort heeft Merce-
des-Benz en smart-dealer Biemond 
& van Wijk uit Aalsmeer de beschik-
king over de eerste volledig elektri-
sche personenauto, de smart Elec-
tric Drive. De auto zal worden in-
gezet voor promotionele doelein-
den en als vervangend vervoer voor 
klanten.
Met de ingebruikname van de smart 
Electric Drive neemt Biemond & 
van Wijk zijn rol als Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemer se-
rieus. De auto zal worden ingezet 
ter promotie van elektrisch rijden in 
het algemeen en bovendien kunnen 
klanten die hun Mercedes-Benz of 
smart voor onderhoud of reparatie 
in de werkplaats hebben staan de 
auto als vervangend vervoer mee-
krijgen.
De 30 kW (41 pk) sterke elektromo-
tor met een (continu) koppel van 
120 Nm zorgt voor voldoende pres-
taties. De in stadsverkeer zeer rele-
vante sprint van 0-60 km/h bijvoor-
beeld duurt 6,5 seconden. In ver-
band met de ‘stadsfunctie’ van de 
ForTwo is de topsnelheid begrensd 
op 100 km/h.
De elektromotor van de ForTwo 
Electric Drive betrekt elektriciteit 

van een lithium-ion batterij. De-
ze batterij heeft een capaciteit van 
16,5 kWh. Opladen kan eenvou-
dig via het normale stroomnetwerk 
(thuis, op kantoor etc.). Bij een re-
guliere elektriciteitsprijs van € 0,22/
kWh kost het volledig laden van de 
lithium-ion batterij nog geen € 4,-. 
Met een volledig geladen batterij is 
de Smart ForTwo goed voor een ac-
tieradius van circa 135 km.
Een speciale batterij-indicator op 
het dashboard geeft de laadsta-
tus weer tijdens het oplaadproces. 
Dankzij het batterijmanagement-
systeem wordt de belasting van de 
batterij automatisch aan de (rij)om-
standigheden aangepast. Tijdens 
het opladen van de accu kan de air-
conditioning functioneren. Daarmee 
biedt de Smart ForTwo de mogelijk-
heid van ‘standkoeling’.

De Smart ForTwo Electric Drive is in 
Nederland leverbaar als coupé en 
als cabriolet. Beide modellen be-
schikken standaard over aircondi-
tioning met ‘standkoeling’, Smart 
Radio 9, elektrische stuurbekrachti-
ging, elektrische bediening van ra-
men en buitenspiegels en lichtme-
talen velgen.

Bloemenveiling FloraHolland 
viert honderdjarig bestaan 
Aalsmeer - Bloemenveiling Flo-
raHolland viert dit jaar haar hon-
derdjarig bestaan. Onder het the-
ma ‘100 jaar kleur’ wordt het jubi-
leum dit najaar op de marktplaat-
sen in Aalsmeer, Bleiswijk, Eelde, 
Naaldwijk en Rijnsburg gevierd. 
Honderd jaar geleden organiseer-
den kwekers op het biljart in een 
café de eerste lokale bloemenvei-
ling. Een eeuw later is FloraHolland 
een nog steeds groeiend, internatio-
naal opererend veilingbedrijf. Bij de 
coöperatie voeren 8.000 Nederland-
se en buitenlandse telers elke dag 
hun bloemen en planten aan, doen 
2.500 professionele klanten (onder 
wie veel exporteurs en groothande-
laren) elke dag hun inkopen en wer-
ken ruim 4.000 mensen. De veiling 
heeft een omzet van 4,1 miljard eu-
ro en verkoopt jaarlijks ruim 12 mil-
jard bloemen en planten. Daarmee 
wordt een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de Nederlandse economie.

Nog steeds coöperatie
Ondanks de groeiende omvang en 
schaalgrootte bleven de bloemen-
veilingen coöperaties. Ook in ande-
re sectoren groeit het aantal coöpe-
raties in Nederland momenteel snel. 
Dat illustreert de kracht van deze 
organisatievorm, ook in economisch 
lastiger tijden. 

Van de 8.000 aanvoerders van bloe-
men en planten bij FloraHolland zijn 
er 5.000 coöperatielid. Deze indivi-
duele ondernemers zijn samen ei-
genaren van het veilingbedrijf. Zij 
kiezen uit hun midden het uit ne-
gen bloemen- en plantentelers be-
staande veilingbestuur en vormen 
als algemene ledenvergadering het 
hoogste gezag in de coöperatie.  
Doelstelling van de coöperatie - 
die geen winstoogmerk heeft - is 
het verkrijgen van de best mogelij-
ke prijs voor de bloemen en planten 
van de leden tegen de laagst moge-
lijke operationele kosten. 

Veilingklok in ontwikkeling 
De eerste mechanische veilingklok-
ken en de virtuele klokken van nu 
vertonen nog maar weinig gelijke-
nis. Toch zijn functie en werking nog 

steeds dezelfde: vraag en aanbod in 
bloemen en planten elke dag weer 
geconcentreerd en transparant bij 
elkaar brengen, om vervolgens bij 
afslag de beste marktprijs van dat 
moment te bepalen. De techniek 
van de kloksystemen is de afgelo-
pen eeuw voortdurend verder ont-
wikkeld. Ook in 2011 is de veiling-
klok - nu geprojecteerd of virtueel 
op afstand in gebruik - nog steeds 
een belangrijk verkoopinstrument. 
In de toekomst van de veilingklok, 
digitale verkooptechnieken, maar 
ook het bemiddelen in rechtstreek-
se bloemen- en plantentransacties 
(via FloraHolland Connect) wordt 
voortdurend verder geïnvesteerd. 

Internationaler
Van de totale veilingomzet wordt 
rond de 85% door handelsbedrijven 
geëxporteerd naar ongeveer 140 
landen. In West-Europa (met name 
in Duitsland, Engeland en Frankrijk) 
zitten de belangrijkste klanten. De 
sterkste groeimarkten voor de Ne-
derlandse bloemenexport zijn lan-
den in Centraal- en Oost-Europa en 
Rusland. 

In Nederland en op de exportmark-
ten worden naast Nederlandse pro-
ducten in toenemende mate ook in-
ternationaal geproduceerde bloe-
men en planten verkocht. Bloemen-
veiling FloraHolland fungeert daar-
in met import uit 60 landen als com-
merciële en logistieke draaischijf. 
Als veruit de grootste veilingorgani-
satie ter wereld brengt de coöpera-
tie internationale vraag en internati-
onaal aanbod bij elkaar. 

Jubileum waar muziek in zit
Met open dagen en feestelijke bij-
eenkomsten voor coöperatieleden, 
klanten, medewerkers en relaties 
van de bloemenveilingen wordt het 
jubileum dit najaar gevierd. Dat op 
de veilingen veel mensen met pas-
sie voor hun vak aan het werk zijn is 
ook terug te zien tijdens die festivi-
teiten. Muzikaal talent uit veilingen 
en kwekerijen laat tijdens de feeste-
lijke bijeenkomsten in koren of so-
lo-optredens zien hoeveel muziek 
en ambitie er zit in het veilingbedrijf. 

De orchideeënbus op zomertour 
Aalsmeer - Deze zomer reed de or-
chideeënbus door het land. Vier we-
ken lang bezochten de segment-
verkopers van FloraHolland Con-
nect wel 80 kopers en exporteurs. 
Dit zorgde voor positieve reacties, 
klantencontact, het delen van mar-
kinformatie en het noteren van be-
stellingen voor de 30 orchidee-
en kwekers die meededen. De zo-
merperiode is traditioneel een lasti-
ge periode om handel te verkopen. 
Deze extra promotie is daarom al-
tijd welkom. De segmentverkopers 
van FloraHolland Connect reden in 
de bus en bezochten elke week een 
ander marktsegment. Zo reden ze 
langs kopers gevestigd bij FloraHol-
land Aalsmeer, Naaldwijk en Bleis-
wijk die actief zijn in de segmenten 
groothandel, bouwmarkten, retail/

full-service en tuincentra/bloemis-
tenketens. Frans Mourits, segment-
verkoper groothandel bij FloraHol-
land Connect bracht de orchidee-
en persoonlijk aan de man. “Han-
delaren waren, zoals vele van hen 
zeiden, aangenaam verrast met het 
gevarieerde aanbod wat ik aan hen 
liet zien. Stuk voor stuk vonden zij 
het een prima initiatief en deden het 
verzoek dit meerdere malen per jaar 
te herhalen”, vertelt Frans. Ook heeft 
de monsterbus commercieel resul-
taat gebracht. Er werden bestellin-
gen gedaan voor de daghandel en 
voor de middel en lange termijn. 

Woensdag 31 augustus staan de or-
chideeën opnieuw in de spotlights 
tijdens de OrchideeenPlaza bij Flo-
raHolland Connect in Naaldwijk. 

De monsterbus van FloraHolland zat vier weken vol met alleen maar orchideeën.

Klant van de maand juli
Auto Maas verrast deze keer 
Familie van Marsbergen 
Aalsmeer - Het is al weer voor de 
7e keer dat de 100-jarige SEAT dea-
ler Auto Maas een familie heeft ver-
rast door hen te ver kiezen als klant 
van de maand.
Dit keer ging de vlag uit voor de 
familie van Marsbergen uit Ku-
delstaart. Het voltallige personeel 
stond vorige week donderdag 28 ju-
li klaar om René en Marjo te verwel-
komen. René, die de dagelijkse lei-
ding bij de firma Belisol in Leiden in 
handen heeft, reageerde zeer con-
tent op deze geste. Ook kleindoch-
ter Sabijn was meegekomen. Zij is 
inmiddels óók een grote Auto Maas 
fan en komt menigmaal met opa en 
oma mee naar Auto Maas om ‘even 

te kleuren’. De familie van Marsber-
gen heeft een enorme positieve in-
stelling en zijn graag geziene gasten 
bij Auto Maas. Ondanks de hectiek 
van elke dag (Marjo heeft een lei-
ding gevende functie bij HTM spe-
cials op het platform van Schiphol) 
zijn deze mensen altijd opgewekt en 
is er een prettige band ontstaan.
Marjo komt van tijd tot tijd het team 
van Auto Maas een taartje brengen 
als blijk van waardering.
“Deze mensen verdienen het om 
een keer in het zonnetje gezet te 
worden”, aldus Gerrit Buntsma, die 
namens Auto Maas het fameuze TW 
Steel horloge mocht overhandigen 
aan René van Marsbergen.

Gladiool Flynth heeft 
uitstekende eigenschappen
Aalsmeer - Directeur Fried Frede-
rix van de GIBO Groep doopte vo-
rige week dinsdag 26 juli de gladi-
ool ‘Flynth’ tijdens de Gladiolen Va-
kavond in de Mijnzaal van CNB te 
Lisse. De oranje Flynth schitterde tij-
dens de productshow met meer dan 
honderdvijftig gladiolencultivars. De 
show vormde een hoogtepunt tij-
dens de productweek Gladiool die 
van 25 tot en met 29 juli werd ge-
houden in het Handelscentrum van 
CNB. Tijdens de doop liet Frederix 
weten hiermee symbolisch de naam 
Flynth te omarmen. Het accoun-
tants- en adviesbureau is eerder dit 
jaar onderdeel geworden van de GI-
BO Groep. GIBO Groep gaat op ter-
mijn Flynth heten.

De nieuwe gladiool Flynth is een 
grootbloemige gladiool met uitste-
kende eigenschappen. Cathy Os-
selton van Prisma Gladiolus uit Hil-
legom stelt dat de prachtige oran-
je kleur ook terug te vinden is in het 
logo van Flynth, tevens hoofdspon-
sor van de productshow. De KAVB, 
Nationale Cultivar Registratie Auto-
riteit voor Gladiolus heeft de Gladio-
lusnaam Flynth gereserveerd en zal 
bij registratie zorgdragen voor op-
name van deze cultivar in het Inter-
nationale Cultivar Register van de 
NAGC. Johan van Scheepen onder-
tekende namens de KAVB het cer-
tificaat en voorziet een mooie toe-
komst voor de nieuwe gladiool: 
“Dat kan niet anders bij een gla-
diool waar advies en accountancy 

al zijn ingekruist.” Zowel het han-
delsassortiment als noviteitensorti-
ment maakten deel uit van de pro-
ductshow. Tijdens de vakavond is 
een paneldiscussie gehouden naar 
aanleiding van een pleidooi van be-
drijfsadviseur Hans Tesselaar van 
Flynth. Hij wees op het belang van 
innovatie en samenwerking in de 
bloembollensector.

In de productweek is ook een VKC-
keuring gehouden en juryvoorzit-
ter Gerard de Wagt reikte aan het 
einde van de avond de prijzen uit. 
De Flynth wisseltrofee werd uitge-
reikt aan winnaar Prisma Gladio-
lus in Hillegom, vanwege de door 
De Wagt geprezen noviteit Gladio-
lus 0109906.

Directeur Fried Frederix van de GIBO 
Groep doopt de gladiool Flynth

Deportivo nieuw lid van 
winkeliersvereniging Centrum
Aalsmeer - De goed geoutilleer-
de sportzaak ‘Deportivo’ in de Zijd-
straat is het nieuwste lid van winke-
liersvereniging Centrum.
De zaak herbergt sportartikelen van 
zeer goede kwaliteit en hoogstaan-
de merken. Schoenen, sportattri-
buten en uiteraard de nodige kle-
ding. Deportivo heeft alles in huis 
voor sportbeoefening maar ook om 
er sportief uit te zien. Tennis, voet-
bal, zaalsport? informeer naar goed-
zittende kleding en schoeisel. De-
portivo geeft niet alleen deskun-
dig advies maar ook nog eens ‘oog’ 

voor modieuze outfits. Bovendien... 
slaagt u hier voor dé modeslippers 
van dit moment. Keuze genoeg en 
diverse goede merken.
U bent van harte welkom bij Depor-
tivo, Zijdstraat 80, Aalsmeer. Ope-
ningstijden: maandag van 13.00 tot 
en met 18 uur, 
dinsdag tot en met donderdag tus-
sen 9.00 en 18.00 uur, vrijdag van 
9.00 tot 21.00 uur en zaterdag is de 
winkel geopend van 9.00 tot 17.00 
uur.
Meer weten? Bel 0297-362462 of 
kijk op: www.deportivoaalsmeer.nl

Hypotheekrentevrije periode 
voor starters bij Rabobank
Aalsmeer - Starters op de woning-
markt betalen de eerste 4 maan-
den geen rente als ze voor 31 de-
cember 2011 een hypotheek afslui-
ten bij Rabobank Regio Schiphol. En 
samen met Interpolis doet de Rabo-
bank hier nog een schepje boven-
op. Als starter betaal je ook de eer-
ste vier maanden geen premie voor 
je Interpolis Woonhuis-, Inboedel-, 
Aansprakelijkheids-, en Rechtbij-
standverzekering. Deze actie loopt 
ook tot en met 31 december 2011. 
De verlaging van de overdrachtsbe-
lasting is een belangrijke eerste stap 
in het vlot trekken van de woning-
markt. De Rabobank ziet dit aanbod 
als een extra duwtje in de rug van 
de starter op de woningmarkt. 
Een eerste huis komt zo voor de 
groep starters dichterbij en daar-
mee komt de woningmarkt weer in 
beweging. De huidige situatie op 
de woningmarkt biedt starters juist 

kansen om een woning te kopen. 
Naast de verlaging van de over-
drachtsbelasting voor een jaar is er 
sprake van gedaalde huizenprijzen, 
een relatief lage rente en daardoor 
een toenemende betaalbaarheid. 
Bovendien is het aanbod van koop-
woningen relatief groot. André Rol-
loos, directeur Retail van Rabobank 
Regio Schiphol: “Met dit aanbod ho-
pen we starters een impuls te bie-
den en daarmee de doorstroming 
binnen de woningmarkt extra te sti-
muleren.” Het aanbod geldt voor al-
le hypotheekvormen met een rente-
periode van 5 tot en met 15 jaar. De 
Rabobank wil starters een nog be-
tere start geven. 

De financieel adviseurs van Ra-
bobank Regio Schiphol ver-
tellen u er graag meer over. 
Bel (0297) 382 953 of kijk op  
www.regioschiphol.rabobank.nl.

Ronddwalen tussen wilde 
planten van Heimanshof
Hoofddorp - De wilde planten-
tuin De Heimanshof aan de Wieger 
Bruinlaan 1 in Hoofddorp is aan-
staand weekend open. 

Zowel zaterdag 6 als zondag 7 au-
gustus kunnen belangstellenden te-
recht tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 

Er zijn kinderactiviteiten en demon-
straties honing oogsten. Ook is de 
kas open en u kunt zelf door de 
tuin dwalen of een rondleiding krij-
gen, waarbij wordt verteld over de 
bloeiende planten en de vele in-

secten die te zien zijn. De weides in 
de tuin staan in witte nazomerbloei 
van grote bevernel en berenklauw. 
De akkers met oude gewassen zien 
geel van de ganzenbloemen en de 
akkerranden zijn geel van heel-
blaadje en boerenwormkruid. 
De kalkheuvel ziet paars van wil-
de marjolein, kaasjeskruid en bont 
kroonkruid. Dan is er ook nog het 
zachtroze van de prachtanjer. 
Kortom nog een veelheid van kleur 
in de natuur van De heimanshof.
Voor nadere informatie zie  
www.deheimanshof.nl.
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Brand naast gemeentehuis
Aalsmeer - Zondagochtend 31 juli zijn tussen 5.30 en 6 uur een bromscoo-
ter en een paar fietsen in de brand gestoken, tegen de gevel van het gemeen-
tehuis. Er was een flinke rookontwikkeling, zoals op de foto goed te zien is

Reactie LTO op structuurvisie:
“Gemeente Haarlemmermeer 
slaat de plank volledig mis”
Haarlemmermeer - LTO Noord 
heeft geschokt gereageerd op de 
Structuurvisie Haarlemmermeer 
2030. In deze visie komt de agra-
rische sector er zeer slecht van af. 
“De visie heeft geen agrarische pa-
ragraaf. De landbouw wordt dus 
feitelijk afgeschreven door de ge-
meente. Onbegrijpelijk” aldus Ni-
co Koeckhoven, voorzitter van LTO 
Noord afdeling Haarlemmermeer.
Het ontbreekt de gemeente aan vi-
sie door de agrarische sector, inclu-
sief Greenport Aalsmeer in de toe-
komstvisie te negeren. LTO Noord 
is bijzonder teleurgesteld. Onlangs 
is het ‘Agrarisch structuuronder-
zoek Haarlemmermeer’ afgerond. 
Uit dit onderzoek komt nadrukke-
lijk naar voren dat er sprake is van 
een economisch krachtige agrari-
sche sector, geleid door jonge on-
dernemers, die een sterke behoef-
te heeft aan schaalvergroting. Het 
agrarisch structuuronderzoek geeft 
een goed beeld van de huidige situ-
atie en nog belangrijker, van de ge-
wenste ontwikkeling van de land-
bouw. LTO Noord begrijpt niet dat 
dit onderzoek niet is meegenomen 
bij het opstellen van een landbouw-

paragraaf in de visie. LTO Noord is 
zeer verbaasd dat de provinciale 
Structuurvisie niet in de gemeente-
lijke visie is uitgewerkt. LTO Noord 
verlangt dat de gemeente dit als-
nog doet. Het betekent dat de aan-
duiding van het primaire agrari-
sche gebied, inclusief het glastuin-
bouwconcentratiegebied, alsnog op 
de plankaarten van de gemeentelij-
ke visie wordt opgenomen. Ook het 
plangebied van Park 21 zal uit dien 
hoofde als agrarisch gebied moeten 
worden geduid. 
Bovendien wil LTO Noord een visie 
op de doorstroming van het land-
bouwverkeer voor nu en in de toe-
komst. Ook wil zij het watersysteem 
optimaal ingericht houden voor de 
sector en niet voorsorteren op het 
verdwijnen van de sector of het ver-
anderen van de bedrijfsvoering.
Ook de link tussen duurzame ener-
gie en de agrarische sector is volle-
dig zoek, terwijl de sector heel voor-
uitstrevend bezig is. Denk maar aan 
zonnepanelen op daken van schu-
ren, windturbines, mestvergisters 
en de WKK centrales in de glastuin-
bouw. “De gemeente slaat de plank 
volledig mis”, aldus Koeckhoven.

Aantal vrijkomende sociale 
huurwoningen op dieptepunt
Streek - Het aantal verhuringen in 
de sociale huursector ligt in 2010 op 
een dieptepunt. Dit is de meest op-
merkelijke conclusie uit de rappor-
tage ‘Woonruimteverdeling Stads-
regio Amsterdam 2010’. In 2010 zijn 
13.949 sociale huurwoningen ver-
huurd in de Stadsregio Amsterdam. 
Dit is in verhouding met 2009 een 
lichte daling van zes procent. Ten 
opzichte van 2006 zijn er 2.733 wo-
ningen minder beschikbaar geko-
men. 
De daling is voor een groot deel 
toe te schrijven aan Amsterdam. De 
toch al slechte doorstroming in de 
sociale huursector stagneert zo ver-
der. De vooruitzichten stemmen, op 
basis van de verhuurresultaten van 
de eerste drie maanden van 2011, 
niet gunstig. De daling in het aan-
tal vrijkomende sociale huurwonin-
gen zet namelijk ook in het eerste 
kwartaal van 2011 door.
Dat er steeds minder woningen in 
de sociale sector vrijkomen, wordt 
vermoedelijk veroorzaakt door de 
gevolgen van de economische cri-
sis. Door de verslechterde econo-
mie zijn nieuwbouwprojecten uitge-
steld. Daarnaast blijven potentiële 
doorstromers langer in hun woning 
wonen door onzekere inkomens-
ontwikkelingen. Bovendien worden 
verhuizingen naar de koopsector 

ontmoedigd door de strengere hy-
potheekeisen van banken. Het ge-
volg is dat starters zo minder goed 
aan bod komen voor een woning. Bij 
een nagenoeg gelijkblijvend aantal 
actief zoekenden loopt de druk voor 
een woning verder op. De inschrijf-
duur voor starters is in 2010, ten op-
zichte van 2009, opgelopen van 7,3 
naar 7,9 jaar. Er zijn in 2010 minder 
sociale huurwoningen verhuurd aan 
voorrangskandidaten dan in voor-
gaande jaren. In 2010 is 33 procent 
van de verhuurde sociale huurwo-
ningen verhuurd aan voorrangskan-
didaten, in 2009 was dit nog 35 pro-
cent en 37 procent in 2008. Het aan-
tal verhuringen aan stadsvernieu-
wingskandidaten is in 2010 licht ge-
stegen en het aantal verhuringen 
aan sociale en medische voorrangs-
kandidaten is gedaald. De situatie 
op de sociale woningmarkt wordt 
betrokken bij de discussie in het na-
jaar over mogelijke herziening van 
het regionale woonruimteverdeel-
systeem.
De rapportage Woonruimtever-
deling wordt ieder jaar opgesteld 
door het Platform Woningcorpora-
ties Noordvleugel Randstad en de 
Stadsregio Amsterdam. Het volle-
dige rapport is op de website van 
de Stadregio Amsterdam te down-
loaden.

CDA tegen KCA:  “Kijk voor- 
in plaats van achteruit”
Aalsmeer - Tijdens de behandeling 
van de Lentenota in de Aalsmeer-
se gemeenteraad in juli is een door 
de coalitiepartijen CDA, AB en PACT 
ingediende motie aangenomen om 
KCA te ondersteunen bij het op-
stellen van een businessplan. De 
fractie van het CDA vraagt zich af 
of KCA deze ‘handschoen’ al heeft 
opgepakt en roept bestuur en vrij-
willigers op om niet langer achter-
uit te kijken. “Het is verrassend dat 
op een bezuiniging van enkele mil-
joenen de bezuiniging van 60.000 
euro op KCA de meeste aandacht 
trekt en dat de publicaties in de 
krant als maatgevend aangemerkt 
worden”, aldus CDA-raadslid Ines 
van der Boon. ‘Handen af van Ou-
de Raadhuis’ kopte deze krant en-
kele weken terug nog. Waaruit valt 
af te leiden dat het college van plan 
is een einde te maken aan de expo-
sities en de Kinderkunstzolder in het 
Oude Raadhuis”, vraagt Ines van der 
Boon zich hardop af. “Wat het Col-
lege heeft geprobeerd is KCA aan 
te zetten tot cultureel ondernemer-
schap. Gedwongen door de bezui-
nigingen poogt het College een an-
dere overheid neer te zetten. Geen 
overheid die kwistig met subsidies 
strooit, maar een overheid die part-
ners als KCA probeert te stimuleren 
om meer steun, ook financieel uit de 
samenleving te krijgen.” 

Cultureel ondernemerschap
De coalitiepartijen AB, CDA en 
PACT constateerden dat KCA een 
vrijwilligersorganisatie is die blijk-
baar ondersteuning nodig heeft om 
mee te gaan in deze ontwikkeling 
naar cultureel ondernemerschap. 
Bijvoorbeeld door het aanboren 
van externe fondsen en entreegel-
den. Overigens geldt dit volgens het 
CDA niet alleen voor de beelden-
de kunst, maar ook voor de (jazz)
concerten. KCA kan onder meer 
de commerciële mogelijkheden van 
het Oude Raadhuis beter benutten. 
Dat hoeft in het geheel niet te bij-
ten met de doelstellingen van KCA. 
Via het geven van cursussen, lezin-
gen, workshops, kleinschalige con-
certen etc zijn er legio mogelijkhe-

den om extra inkomsten te genere-
ren. “Er zijn zoveel ontwikkelingen 
op cultureel terrein dat KCA er beter 
aan zou doen hierin mee te denken. 
En zich niet te beroepen op afspra-
ken uit het verleden of adhesiebe-
tuigingen, nu alle burgers en orga-
nisaties moeten meewerken om het 
Aalsmeerse huishoudboekje op or-
de te krijgen”, aldus Van der Boon. 
“Kunstencentrum De Hint bijvoor-
beeld heeft de wens om ook beel-
dende kunstlessen aan te willen 
bieden en er komt een combinatie-
functionaris cultuur/onderwijs. Met 
andere woorden: het CDA raadt het 
KCA aan om de samenwerking te 
zoeken met andere culturele instel-
lingen. En beperk je daarbij niet tot 
de gemeentegrenzen”, zo zegt het 
raadslid in een persbericht dat de-
ze partij uitstuurt.

Algemene stemmen 
“Als KCA bij het College een ver-
zoek indient voor steun bij het op-
stellen van een businessplan, wordt 
dit welwillend behandeld. Dat is de 
strekking van de motie, die ove-
rigens met algemene stemmen is 
aangenomen. De bal ligt bij het be-
stuur van KCA en bij de vrijwilligers 
om de geboden ruimte voortvarend 
op te pakken en de handen ineen te 
slaan. Kom met een goed business-
plan, zodat het Oude Raadhuis be-
houden kan blijven voor het expose-
ren van kunst’’, aldus Van der Boon 
en fractievoorzitter Jaap Overbeek 
van het CDA.

CDA-raadslid Ines van der Boon.

Inloopbijeenkomst op 30 augustus
Bosrandbrug per september 
een jaar lang afgesloten
Aalsmeer - Vanaf 5 september 
2011 sluit de provincie Noord-Hol-
land de Bosrandbrug en naastgele-
gen fietsbrug over de Ringvaart ge-
heel af voor (brom)fiets- en autover-
keer. De afsluiting is noodzakelijk in 
verband met de vervanging van de 
Bosrandbrug. De werkzaamheden 
duren tot medio september 2012. 
Voor al het verkeer geldt in die peri-
ode een alternatieve route. Het ver-
keer moet hierbij rekening houden 
met vertraging. De Bosrandbrug 
nadert het einde van zijn levens-
cyclus en is in zijn huidige vorm te 
licht voor het moderne en zwaarde-
re verkeer. De brug en de naastge-
legen fietsbrug worden geheel ver-
vangen en de nieuwe brug krijgt vijf 
rijstroken en een fietspad. 

Alternatieve route en omleiding 
Het auto- en vrachtverkeer dat van-
uit Aalsmeer de A9 wil bereiken, 
wordt geadviseerd via de Benelux-
baan naar de A9 te rijden. Verkeer 
dat vanaf de Fokkerweg Amstel-
veen wil bereiken, wordt eveneens 
geadviseerd om via de A9 om te rij-
den. Deze alternatieve routes wor-
den weergegeven op de site www.
n201.info, werk in uitvoering ‘Aan-
sluiting A9’. 
Het brom- en fietsverkeer langs de 
Fokkerweg/Schipholdijk is vanaf 5 
september 2011 tot medio septem-
ber 2012 vanaf zo’n 100 meter vóór 
de Bosrandbrug tot aan de roton-
de Schipholdijk niet meer mogelijk. 
(Brom)fietsers wordt geadviseerd 
gebruik te maken van een tijdelij-
ke veerpont en via het Amsterdam-
se Bos te rijden. Deze pont vaart in 
eerste instantie 24 uur per dag, ze-
ven dagen per week. De dienstre-
geling wordt na één maand geëva-
lueerd en eventueel bijgesteld. De 
omleidingroute voor (brom)fietsers 
wordt weergegeven (te downloa-
den) op de site www.n201.info, werk 
in uitvoering ‘Aansluiting A9’.

Opening Schipholdraaibrug
Sinds half maart wordt er een fiets-
tunnel gebouwd onder de Schiphol-

draaibrug, waardoor de brug afge-
sloten is voor al het verkeer. Van-
wege de komende werkzaamhe-
den aan de Bosrandbrug wordt op 
19 augustus de Schipholdraaibrug 
weer vrijgegeven voor (brom)fiet-
sers en op 26 augustus voor het au-
toverkeer. De fietstunnel wordt af-
gebouwd na gereedkomen van de 
Bosrandbrug, medio september 
2012.

Informatiedag
Op dinsdag 30 augustus organiseert 
de provincie Noord-Holland een in-
loopmiddag en –avond. Omwo-
nenden en geïnteresseerden kun-
nen dan uitgebreide informatie krij-
gen over de werkzaamheden aan de 
Bosrandbrug en de nieuwe aanslui-
ting op de A9. De inlooptijden zijn 
van 16.00 uur en 18.00 uur en tus-
sen 19.00 uur en 20.30 uur in Dorint 
Hotel Amsterdam Airport, Stations-
plein 951 ZW te Schiphol-Oost. Di-
verse medewerkers van de provin-
cie zullen hier aanwezig zijn om met 
behulp van beeld- en kaartmateriaal 
de vragen te beantwoorden. 

N201+
De provincie heeft besloten om de 
werkzaamheden aan de Bosrand-
brug gelijkertijd met de werkzaam-
heden van de nieuwe aansluiting op 
de A9 uit te voeren. Dit beperkt de 
duur van de overlast. 
De provincie Noord-Holland reali-
seert de vernieuwing van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp en 
Amstelhoek. De aansluiting op de 
A9 en de werkzaamheden voor de 
nieuwe fietstunnel onder de Schip-
holdraaibrug maken onderdeel uit 
van de nieuwe N201. De nieuwe 
N201 verbetert de leefbaarheid, be-
reikbaarheid en verkeersveiligheid 
in het gebied en levert een bijdrage 
aan het versterken van de economi-
sche kracht van de regio. Eind 2012 
moet de nieuwe weg klaar zijn.
Voor meer informatie over de 
N201of voor artist impressions en 
animatiefilms wordt verwezen naar 
www.N201.info.

Aalsmeer - Op 5 september wordt 
de Bosrandbrug voor zowel (brom)
fiets- als autoverkeer afgeslo-
ten. Door de afsluiting is extra ver-
keersdrukte tijdens de ochtend- en 
avondspits bij de Schipholdraai-
brug (N232) en de Aalsmeerder-
brug (N201) te verwachten. Om de-
ze drukte op te vangen gelden aan-
gepaste openingstijden voor beide 
bruggen. 

De provincie Noord-Holland past 
op werkdagen vooralsnog de ope-
ningstijden van de Schipholdraai-
brug en de Aalsmeerderbrug aan 
(geldt niet in vakantieperioden).
• Tijdens de ochtendspits van 7.00 

tot 9.00 uur gaat de brug open 
om 7.00, 8.00 en 9.00 uur.

• Tijdens de avondspits van 16.00 
tot 18.30 uur gaat de brug open 
om 16.00, 17.00 en 18.30 uur.

• De brugopeningen van 8.00 uur 
en 17.00 uur worden na vier we-
ken geëvalueerd en eventueel 
bijgesteld.

Een totaaloverzicht van de ope-
ningstijden van bovengenoemde 
bruggen is in te zien op de websi-
te www.n201.info, werk in uitvoering 
‘Aansluiting A9’. Onder de Schiphol-
draaibrug wordt op dit moment een 
fietstunnel gebouwd. De werkzaam-
heden aan deze fietstunnel worden 
tijdelijk opgeschort tot na het ge-
reedkomen van de Bosrandbrug, 
medio september 2012. Op 19 au-
gustus wordt de Schipholdraaibrug 
weer vrijgegeven voor (brom)fiet-
sers. Op 26 augustus gebeurt dit 
eveneens voor het autoverkeer. De 
pont nabij de Schipholdraaibrug 
wordt vanaf 19 augustus uit de vaart 
gehaald.

Drukker door afgesloten Bosrandbrug

Aangepaste openingstijden 
van de Aalsmeerderbrug

ingezonden
KCA zet de Aalsmeerse cultuur- 
liefhebbers op verkeerde been 
Aalsmeer - Natuurlijk is het leuk 
wanneer Jeroen Krabbé in de nieu-
we meerbode van 28 juli een plei-
dooi houdt voor de kinderkunstzol-
der. Maar als Jeroen iets meer ken-
nis van zaken had gehad, betwijfel 
ik of hij deze brief wel geschreven 
zou hebben. Ik moet eerlijk beken-
nen dat ik mij de laatste weken er-
ger aan de eenzijdige berichtgeving 
van KCA. Laat mij vooropstellen dat 
ik KCA een goed hart toe draag. Ja-
renlang heb ik samen met andere 
vrijwilligers zeven tentoonstellingen 
per jaar georganiseerd. Ook was ik 
betrokken bij de start van de kinder-
kunstzolder. Heb ik nog steeds heel 
veel respect voor het werk dat de 
verschillende werkgroepen verrich-
ten. Daardoor krijgt de Aalsmeer-
se bevolking de kans om voor een 
redelijk bedrag te kunnen luisteren 
naar klassieke en -jazz concerten, 
cabaret en literaire avonden. Me-
de door de inzet van al deze vrijwil-
ligers hoeft men het dorp niet uit om 
te kunnen genieten van hoogwaar-
dige kunst en cultuur. Dit is meer 
dan een compliment waard! Bo-
vendien is het een zeer goede zaak 
dat KCA zich het laatste jaar ook in-
spant om leerlingen van de basis-
school kennis te laten maken met 
kunst en cultuur. Dit kan tot een van 
de meest belangrijke taken van KCA 
gerekend worden.

Met open vizier 
Echter… in een tijd waar bezuini-
gingen onoverkomelijk zijn, is KCA 
ook verplicht om samen met het 
college mee te denken over deze 
bezuinigingen. Het zou KCA sieren 
wanneer men over haar eigen scha-
duw heen kan stappen en open-
lijk bekend maakt welke alternatie-
ven er tot nu toe geboden zijn en 
of KCA ook bereid is hieraan mee 
te werken. KCA hoeft helemaal niet 
verdwijnen, en dat telt evenzo voor 
de kinderkunstzolder. Sterker nog, 
er wordt vanuit het college voor de 
komende jaren zelfs extra subsidie 
voor kunst uitgetrokken. Dat KCA 
daar zelf een andere invulling aan-
geeft is spijtig. Het lijkt wel alsof er 
slechts vanuit wantrouwen wordt 
gehandeld. Terwijl de ervaring uit-
wijst dat handelen vanuit vertrou-
wen voor heel wat meer positievere 
resultaten kan zorgen. De emoties 
zijn begrijpelijk, het is nooit leuk om 
afscheid te moeten nemen van een 
verleden maar wie met open vizier 

kijkt naar de toekomst, blijkt in staat 
nieuwe mogelijkheden en uitdagin-
gen te ontdekken die kunnen zor-
gen voor een nieuw elan. Verande-
ring van tijden biedt immers nieuwe 
kansen. KCA zou er goed aan doen 
mee te werken aan de onderzoeken 
die gaande zijn wat betreft het sa-
men voegen van gebouwen en het 
bundelen van krachten en activitei-
ten. Hierin valt namelijk geld te ha-
len en vanuit deze besparing kun-
nen er nog meer gerichte program-
ma’s worden geboden aan alle in-
woners van Aalsmeer. Dat zou KCA 
toch moeten toejuichen!

Cultureel centrum
Mochten de plannen van Ir. Joop Kok 
een gevolg krijgen, en gezien de re-
acties van de verschillende politieke 
partijen zijn deze mogelijkheden ab-
soluut denkbeeldig te noemen, dan 
worden de expositiemogelijkheden 
twee keer zo groot en zal de kin-
derkunstzolder voor kunstkijkles-
sen veel makkelijker toegankelijk 
worden voor meer groepen kinde-
ren. Nu mogen er op voorschrift van 
de brandweer slechts een klein aan-
tal kinderen naar de kinderkunstzol-
der. Voor het geven van workshops 
is deze ruimte dan ook totaal onge-
schikt. De toekomst is er juist op ge-
richt dat er een ruimte komt waarin 
veel aandacht is voor kunst en cul-
tuur, gecombineerd met tal van an-
dere mogelijkheden. Er wordt ge-
streefd naar een centrum waar men 
naast het kijken van kunst, het vol-
gen van workshops ook naar muziek 
kan luisteren en toneel en cabaret 
voorstellingen kan bijwonen. Boe-
ken, tijdschriften en kranten kan le-
zen en lenen. Waar ook zelf muziek 
gemaakt kan worden, Aalsmeerse 
toneelverenigingen en dichters po-
diumervaring kunnen opdoen. Waar 
men elkaar kan ontmoeten en kan 
netwerken, een drankje kan drinken 
of een hapje eten met vrienden of 
familie. 
Dus KCA droog voorlopig alle tra-
nen, werk mee met de voorgestelde 
plannen, die worden gedeeld met 
een aantal andere belanghebben-
den, en zet alsjeblieft de Aalsmeer-
se cultuurliefhebbers niet op het 
verkeerde been, met een sentimen-
tele eenzijdige informatie. 

Janna van Zon 
Van Cleeffkade 12a
Aalsmeer

‘Landelijk Aalsmeer’...
Aalsmeer - Aalsmeer landelijk? Een platttelandsfoto maken kan nog in de 
gemeente. Deze rustig grazende koeien spotte de Meerbodefotograaf op het 
stuk land tussen Molenvliet en de Middenweg. Hoe lang dit rustieke uitzicht 
hier nog blijft, is de vraag. Maar voorlopig is het niet alleen voor de koeien, 
maar ook voor ieder die er langsfietst of rijdt genieten. 

Parkeersituatie Ziekenhuis 
Amstelland sterk verbeterd 
Amstelveen - Ziekenhuis Am-
stelland heeft de parkeerterreinen 
rondom het gebouw grondig her-
zien en uitgebreid. De werkzaamhe-
den bij de hoofdingang van het zie-
kenhuis zijn afgelopen week geheel 
afgerond. Daarmee is de verkeers-
veiligheid en bereikbaarheid van het 
ziekenhuis sterk verbeterd.
Belangrijke verandering is dat de 
hoofdinrit van het parkeerterrein 
is verplaatst naar de Laan van de 
Helende Meesters, waar patiënten 
kunnen inrijden voor beide parkeer-
terreinen. Hierbij is de inrit aan de 
Groenelaanzijde komen te vervallen. 
Bij de inrit van de terreinen staat 
vanaf nu ook aangegeven of er nog 
parkeerplaatsen vrij zijn, zodat auto-
mobilisten het juiste parkeerterrein 
oprijden en niet onnodig op één van 
de terreinen moeten constateren 
dat er geen plaats meer is.
Voor de hoofdingang van het zie-
kenhuis is het nu mogelijk om een 

vrije ronde te maken, vooral handig 
voor automobilisten die een patiënt 
komen halen/brengen. Zonder een 
parkeerkaart af te nemen, kan men 
parkeren op één van de zogenaam-
de Kiss-and –ride plaatsen. Ook de 
invalidenparkeerplaatsen zijn nu in 
deze vrije ruimte.
Door de veranderingen zijn de ver-
keersstromen rondom het zieken-
huis en op het terrein praktischer 
geworden. Manager van het Facili-
tair Bedrijf van het ziekenhuis, Peter 
Karsman, voegt hier aan toe 

Parkeerplaatsen voor oudbouw
“Wij zijn erg blij met deze verbe-
tering, vooral voor de verkeersvei-
ligheid en logistiek. Maar toch zijn 
we nog niet helemaal klaar! Aan de 
Groenelaanzijde van het ziekenhuis 
zal de oudbouw dit jaar nog wijken 
voor nieuwe parkeerplaatsen. Daar-
na hopen wij met 420 parkeerplaat-
sen ruim in onze jas te zitten.”
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Dineren met de ANBO is 
schot in de roos
Aalsmeer - Ruim 2 jaar geleden is 
het gewestelijk bestuur van de AN-
BO gestart met het Vliegwielproject. 
De doelstelling was ouderen meer 
te betrekken bij de activiteiten bin-
nen de afdelingen. Dat dit project 
bij de afdeling ANBO-Aalsmeer een 
succes aan het worden is, blijkt wel.
Gefietst werd er al, maar ook het be-
zoeken van musea, het maken van 
stadswandelingen en het bekijken 
van hofjes in diverse steden blijken 
in de smaak te vallen. Zo hebben 2 
jaar geleden Tineke en Cees Vreek-
en de handschoen opgepakt om di-
neren met de ANBO leden te gaan 
organiseren. Met zo’n 17 leden werd 

gestart en de groep wordt steeds 
maar groter. Voor de senioren die 
het niet zo gezellig vinden om met 
hun partner of alleen een restau-
rant binnen te stappen, blijkt dit een 
schot in de roos te zijn.

Afgelopen donderdag waren ‘De 
jonge Heertjes’, het restaurant op 
het Raadhuisplein, de gastheren. 
De inschrijving was geweldig, zo’n 
40 leden hadden zich aangemeld 
en was er meer plaats geweest dan 
was de groep nog groter geworden. 
Met spanning wordt afgewacht wat 
Tineke en Cees in september uitkie-
zen.

Opknapbeurt Sint Jan niet van leien dakje

Restauratie kruis moet 
bovenop toren gebeuren
Kudelstaart - “We streven ernaar 
om de steiger rond kerktoren van de 
Sint Jan voor eind september weg te 
hebben”, zegt Frans van den Aard-
weg. Frans is, namens het kerkbe-
stuur van de Rooms-katholieke kerk 
in Kudelstaart, toezichthouder op de 
restauratiewerkzaamheden.
Bovenop de toren laat hij zien dat er 
soms tegenvallers optreden in dat 
werk. “Wat dat betreft heeft deze 
kerktoren ook figuurlijk een Kruis, 
met een hoofdletter K!”

Kruis en klimhaken
De karakteristieke koperen haan is 
inmiddels van de top van het kruis 
verwijderd om in een atelier te wor-
den gerestaureerd. Volgende stap 
was het gietijzeren kruis met een 
kraan van de torenspits te hijsen. 
“Maar dat lukte gewoon niet, zo vast 
zit hij op de spanten van de spits. 
En forceren is natuurlijk geen optie”, 
zegt Van den Aardweg, zelf oud-
aannemer. “Dus nu moet de restau-
ratie van het deels aangetaste giet-
ijzeren kruis ter plekke gebeuren 
bovenop de toren. En dat valt duur-
der uit dan het geplande restaure-
ren in een werkplaats. Dat is natuur-
lijk een grote tegenvaller in de be-
groting.” Tijdens een rondleiding op 
de steigers van de toren laat de toe-
zichthouder zien dat er soms ook 
kleine meevallers te boeken zijn. “Er 
zitten gietijzeren klimhaken in de 
leistenen van de spits. Begroot was 
dat we die zouden vervangen voor 
nieuw stalen exemplaren. Maar je 
komt tegenwoordig net zo makke-
lijk met een steiger of een kraan bo-
venin de toren. En vergeleken daar-
mee zijn klimhaken ook veel te ge-
vaarlijk. Dus die post heb ik laten 
schrappen.”

Wijzerplaten en ornamenten
De vier wijzerplaten van het uur-
werk zijn van de toren gehaald om 
te laten restaureren en de cijfers op-
nieuw te laten vergulden. Frans van 

den Aardweg wijst er op dat er aan 
de kant van de Mijnsherenweg tij-
dens de bouw in 1869 geen uurwerk 
was opgenomen. “Tot rond 1880 lag 
daar het zuidelijk deel van de Leg-
meerplassen, dus een klok was niet 
nodig voor die paar vissers. 
Dat gegeven was al wel bekend. 
Maar tijdens deze restauratie komt 
duidelijk tevoorschijn dat ook de 
ornamenten aan deze vierde kant 
van de toren veel minder zijn uitge-
voerd dan aan de andere drie kan-
ten. Hier zijn bijvoorbeeld geen krui-
sen in aangebracht, het is gewoon 
egaal wit stuukwerk. Daar zou im-
mers hoogstens een paar vissers 
opvallen.”

Inmiddels 125.000 euro
Beneden aan de toren is de ther-
mometer inmiddels geklommen tot 
125.000 euro, terwijl er een streef-
bedrag van 150.000 staat aangege-
ven. Van den Aardweg: “Het gaat 
hartstikke goed met de mensen en 
bedrijven uit het dorp.  Gelukkig 
maar, al hopen we niet nog meer 
van die financiële kruisjes tegen te 
komen tijdens de restauratie.”

Spaans voor beginners 
en gevorderden 65+
Aalsmeer - Spaans wordt over de 
hele wereld gesproken door bijna 
400 miljoen mensen, niet alleen in 
Spanje, maar ook in de Verenigde 
Staten en Midden- en Zuid-Ame-
rika. Het leren van een taal is een 
uitstekende geheugentraining. Ook 
heeft u contact met andere men-
sen op een heel nieuwe manier. Het 
tempo is rustig en een vooropleiding 
is niet nodig. Heeft u zin in een nieu-

we uitdaging? U bent van harte wel-
kom! De nieuwe cursus start in sep-
tember 2011 in wijksteunpunt Me-
ander en wordt gegeven op woens-
dagochtend. 

Kosten: 100,00 euro voor 15 les-
sen. Interesse? Neemt u dan con-
tact op met Vita welzijn en advies, 
Wijksteunpunt Meander, Clematis-
straat 20, tel. 32 31 38.

Cursus koken voor 50+ 
mannen bij Vita Welzijn 
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan 
steeds meer mannen thuis koken. 
Soms omdat het nodig is, maar vaak 
omdat ze meer tijd hebben en ko-
ken als hun hobby zien. Want koken 
is leuk en zie, de beste beroemde 
koks zijn mannen. U leert op profes-
sionele wijze goede basisgerechten 
op tafel te zetten en variatie te bren-
gen in uw menu. Ook u kunt plezier 
krijgen in koken. Samen met uw col-
lega koks geniet u van een gezel-
lige kookles en een heerlijke maal-
tijd. Voor deze cursus hoeft u geen 
basiskennis te hebben, maar heeft 

u de cursus al eerder gedaan, dan 
bent u ook van harte welkom. Do-
cent Jos Pompe, een doorgewinter-
de kok, maakt u graag vertrouwd 
met de kookkunst. De cursus vindt 
plaats op dinsdagmiddag/avond in 
het Wellantcollege, J.P. Thijsselaan 
18 in Aalsmeer. 

Bij voldoende belangstelling start 
er een cursus eind september 2011. 
Het zijn 9 lessen en de kosten zijn: 
160,00 euro (incl. de ingrediënten). 
Opgeven bij: Vita welzijn en advies, 
tel. 0297-34 40 94.

Activiteiten van Vita Welzijn 
op het Poldermeesterplein
Aalsmeer - U bent van harte wel-
kom om aan te schuiven bij de kla-
verjas of de koffieochtend in het 
wijkgebouw Poldermeesterplein. 
Elke dinsdag vanaf 13.30 kunt u kla-
verjassen in wijksteunpunt Polder-
meesterplein. Vanaf september gaat 
er competitie gespeeld worden. 
Heeft u belangstelling neemt u dan 
contact op met Vita, tel: 0297- 34 
40 94 Elke vrijdag van 10.00-12.00 
uur is er in het wijksteunpunt aan 

het Poldermeesterplein een bijeen-
komst van senioren die met elkaar 
een kop koffie drinken. Na de koffie 
en een praatje worden er spelletjes 
gedaan (o.a. sjoelen). Zo af en toe 
worden er ook extra activiteiten ge-
organiseerd, zoals een lunch of bin-
go. U kunt vrijblijvend langskomen. 
Meer bewegen voor ouderen gym-
nastiek vindt plaats op de woens-
dagochtend. Informatie Vita welzijn 
en advies: 0297- 34 40 94. 

2011de historische artikel in 
nieuwe editie ‘Oud Nuus’
Aalsmeer - In het jongste (163ste) 
editie van Oud Nuus, het histo-
risch magazine van stichting Oud 
Aalsmeer, staat het 2011de artikel 
sinds het allereerste in 1970. Het 
is van de hand van Jan Hofstra en 
beschrijft de situatie van Aalsmeer 
in 1647 aan de hand van de eerste 
kaart op basis van de destijds zeer 
geavanceerde een driehoeksmeting.
Het eerste artikel verscheen in 1970 
van de hand van Jan Lunenburg en 
ging over de molen van de Stom-
meer. Alsof de duvel ermee speelt: 
het 2011de artikel is geschreven 
door de huidige molenaar van de 
Stommeermolen. 
Wie wil weten waarover er zoal in 
die ruim tweeduizend artikelen is 
geschreven, kan dat heel makkelijk 
nagaan op de website van de stich-
ting Oud Aalsmeer. 
Op www.stichtingoudaalsmeer.nl 
staat aan de linkerkant Oud Nuus. 
Daar kan het archief aangeklikt 
worden. Dankzij Esther Maarse ver-
schijnen dan de indexen van alle ar-

tikelen, zowel op onderwerp, als op 
editie en op auteur. Door een zoek-
woord in te vullen, kan in de om-
schrijving van alle inmiddels 2015 
artikelen worden gezocht naar over-
eenkomsten. In de index kan men 
dan zien in welke editie van Oud 
Nuus uit welk jaar op welke pagina 
het gezochte artikel staat. 

Alle edities van Oud Nuus zijn op 
te vragen in zowel de openbare bi-
bliotheek van Aalsmeer als die van 
Kudelstaart.

Het 2011de artikel in Oud Nuus

Amstelveen - n het internetcafé 
van Nieuw Vredeveld in Amstelveen 
wordt computerles gegeven aan ou-
deren. Het gaat om individuele les-
sen, geheel op maat en aangepast 
aan uw interesse en kennisniveau. Er 

is weer plaats voor nieuwe cursisten 
van 60+. Informatie en aanmelden 
via de receptie van Nieuw Vredeveld, 
Rembrandtweg 428, Amstelveen. 
Telefoon 020-6475396 of  via  www.
nieuw Amstelveen - Ivredeveld.nl

Computerles in Amstelveen

Advies: neem altijd water mee
Zomer geen hondenweer!
Aalsmeer - Het is al weer een 
aantal weken mooi en warm weer. 
Het lijkt erop dat de zomer steeds 
eerder van zich laat horen. Heer-
lijk voor mens en dier. Hoewel veel 
honden niet goed tegen de warm-
te kunnen. Warmte kan een gevaar 
zijn voor honden en kan soms zelfs 
de dood tot gevolg hebben. Hon-
den kunnen last krijgen van warm-
testuwing en kunnen zelfs een zon-
nesteek krijgen. Dit komt vaak voor 
als de hond te lang in de auto, ca-
ravan of een andere ruimte wordt 
achtergelaten zonder dat daar vol-
doende voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen. De temperatuur kan heel 
snel oplopen, zelfs in de schaduw 
en met de raampjes op een kier kan 
het binnen ondraaglijk warm en be-
nauwd worden. Bedenk ook dat de 
zon draait: Een auto in de scha-
duw geparkeerd kan spoedig in de 
volle zon staan! De hond meene-
men naar het strand op een mooie, 
warme dag kan desastreuze gevol-
gen hebben Er is over het algemeen 
geen schaduw op het strand en een 
parasol biedt ook vaak weinig ver-
koeling, zelfs af en toe laten zwem-
men is niet afdoende voor het op-
lopen van een zonnesteek. Pas op 
met zware inspanningen tijdens het 
warme weer, bijvoorbeeld intensie-
ve hondentraining, beperk de li-
chaamsbeweging van uw viervoeter. 
Laat hem niet te uitbundig ravotten, 
te lang achter een bal of stok aan-
rennen of naast de fiets meelopen. 
Menig onwetende hondenliefheb-
ber denkt bij warm of zonnig weer 
zichzelf en zijn hond een plezier te 
doen door eens een lekker eind te 
gaan fietsen en de viervoeter naast 
de fiets te laten draven. Ga niet met 
een hond fietsen die hiervoor niet 
getraind is. Niet alleen kan dit snel 

leiden tot een onverantwoorde stij-
ging van de lichaamstemperatuur 
van de hond, maar het warme asfalt, 
steen of beton kan ook nog op een 
andere manier voor problemen zor-
gen. Je merkt aan de hond als het 
te warm is, hij loopt dan niet meer 
zo vlug of heeft geen zin. In de zo-
mer kan men het beste in de vroege 
ochtend of late avond gaan fietsen, 
dan is het voor de hond nog te doen.
De hond transpireert niet zoals de 
mens. Hij heeft vrijwel geen zweet-
klieren. Warmte kan hij slechts af-
voeren via zijn tong (hijgen) en via 
zijn voetzolen. Wanneer u een hond 
aantreft die ten gevolge van hit-
te versuft of bewusteloos is, moet u 
hem zo snel mogelijk zien af te koe-
len. Verplaats hem naar een koe-
le, schaduwrijke plek. Koel de hond 
af met lauw water door middel van 
een natte doek of spons. Gooi ech-
ter nooit een emmer met koud wa-
ter over het dier heen, een te plot-
selinge en te snelle afkoeling kan 
het dier niet aan en kan het risico 
op overlijden vergroten. Breng de 
hond zo snel mogelijk naar de die-
renarts voor verdere behandeling. 
Is de hond heel benauwd, dan niet 
eerst afkoelen, maar in een drijf-
natte deken wikkelen en onmid-
dellijk naar een dierenarts bren-
gen. Er zijn een aantal mogelijkhe-
den om uw hond tijdens warme da-
gen een aangename verkoeling te 
geven. Leg bij warm weer eens een 
natte handdoek over uw hond heen 
of zet een badje op waarin uw hond 
met zijn voetzolen kan staan of zelfs 
kan gaan liggen. Zo koelt hij af. Doe 
dat nooit met steenkoud water, want 
dan kan hij in shock raken. Ga ver-
standig om met uw hond bij warm 
weer en neem altijd water voor uw 
trouwe viervoeter mee!

Langelaan nieuwe voorzitter 
van Zonnebloem Aalsmeer
Aalsmeer - Op 26 juli heeft Piet 
Tulp na 10 jaar zijn functie van voor-
zitter neergelegd. Maar eerst wer-
den door hem drie vrijwilligsters van 

het eerste uur in de bloemen gezet. 
De dames zijn sinds de oprichting 
van de afdeling, in juni maar liefst 
30 jaar actief voor de Zonnebloem. 

Na het vervullen van bestuursfunc-
ties hebben zij zich ingezet voor 
onze gasten tijdens activiteiten en 
het bezoekwerk. Een bijzondere en 
feestelijke gelegenheid.
Daarna werd door Piet het voorzit-
terschap met een handdruk over-
gedragen aan Rob Langelaan, de 
nieuwe voorzitter. Op dat moment 
was het de beurt aan de nieuwe 

voorzitter om Piet te bedanken voor 
zijn inzet. Piet blijft als vrijwilliger 
actief bij de afdeling.
De afdeling is op zoek naar vrijwil-
ligers, ook de functie van bestuurs-
lid activiteiten is vacant. Belang-
stelling of wilt u meer informatie? 
Neem contact op met het secreta-
riaat van de afdeling Aalsmeer via 
zonnebloem-aalsmeer@hotmail.com.

Alpe d’Huez emotioneel getrotseerd
Team Timmerman staat op 
in strijd tegen kanker
Aalsmeer - De Aalsmeerse familie 
Timmerman is een zeer hechte fa-
milie, die helaas al verschillende ke-
ren heeft moeten rouwen om fami-
lieleden, die aan de vreselijke ziekte 
kanker zijn overleden. Een paar jaar 
geleden verloren ze de 50-jarige 
Liza, moeder, oma, dochter,(schoon)
zus en tante en 6 juli j.l. is Jan Tim-
merman op 48-jarige leeftijd overle-
den aan longkanker. De ziekte van 
deze vader, zoon, broer, zwager en 
oom was voor de familie Timmer-
man de belangrijkste aanleiding om 
Team Timmerman op te richten en 
de Alpe d’Huez te beklimmen. Ivo 
Peters was de uiteindelijke initiatief-
nemer en regelde alles. “Drie jaar 
geleden verloor ik mijn goede vriend 
Edwin van der Jagt aan kanker en 
ik was al van plan om de Ride for 
the Roses te gaan rijden,” vertelt Ivo. 
“Maar de ziekte van mijn oom deed 
mij ook besluiten om met de familie 
de Alpe d’Huez te gaan beklimmen 
en hiermee het KWF te sponsoren.” 
De datum werd geprikt, plannen 
werden gemaakt en alles werd in 
gang gezet om met deze actie geld 
in te gaan zamelen. Via de ‘sta op te-
gen kanker’-website van KWF Kan-
kerbestrijding werd de actie aange-
meld en sponsorgeld werd gezocht. 

“Het streefbedrag werd eerst op 
2000,- euro gezet, maar dat bedrag 
werd snel gehaald,” vertelt Audrey. 
“Wij zijn alle bedrijven en mensen, 
die het KWF via ons hebben ge-
sponsord, dan ook meer dan dank-
baar.” Het streefbedrag werd steeds 
verhoogd en momenteel staat de 
teller op ruim 4.100,- euro. Ook al is 
de beklimming al achter de rug, de 
familie hoopt op 5.000,- euro uit te 
komen. 
Op 23 juli was het dan eindelijk zo-
ver. Die dag gingen Henk van der 
Laarse, Mario Eikelenboom, Huib, 
Nanda en Ivo Peters deze bergreus 
met de fiets bedwingen en Paul van 
Beek en Audrey van Beek-Timmer-
man gingen de berg joggend op. Ze 
werden verzorgd en bijgestaan door 
familieleden Margie van der Laar-

se-Timmerman, Djuna van Beek en 
Edwin Wiese. Allemaal gekleed in 
mooie pakken, die ze via een spon-
sor hadden gekregen.
Een aantal familieleden was al een 
paar dagen eerder naar Frankrijk af-
gereisd en konden nog een etap-
pe van de Tour de France zien op 
‘hun berg’. De drukte rond de Tour 
leek leuk, maar was niet altijd even 
prettig, want tijdens de klim hadden 
sommigen last van hun longen ge-
kregen door de uitlaatgassen van de 
gigantische stoet auto’s, die van de 
berg naar beneden reed. Het kam-
peren werd door het zeer slech-
te weer een behoorlijke uitdaging, 
want het was koud en nat. Voor het 
fietsen en joggen was dit weer ech-
ter wel weer prima, dus dat was een 
geluk bij een ongeluk. De giganti-
sche klim van zo’n 14 kilometer, de 
vele haarspeldbochten en een stij-
gingspercentage van op sommi-
ge plaatsen maar liefst 12 procent, 
werd door alle teamleden bedwon-
gen, zij het met zeer uiteenlopende 
tijden van 1,5 uur tot 3 uur. “Maar 
het feit dat we met z’n allen de top 
hebben behaald, deed ons zeer 
goed,” zegt Nanda. “De klim was 
erg zwaar, maar de gedachten dat 
voor ons de eindstreep in zicht was 

en voor mensen met kanker niet, gaf 
ons dat duwtje om verder te gaan.” 
Iedereen was emotioneel bij het be-
reiken van de top. Het was tenslot-
te ook maar zo kort geleden dat Jan 
Timmerman deze oneerlijke strijd 
moest opgeven en met hem vele 
lotgenoten. 
Volgend jaar september gaat de fa-
milie Timmerman de Alpe d’Huez 
met een nog groter team beklimmen 
en wil dan weer geld in gaan zame-
len voor het KWF. 
Maar eerst willen ze het streefbe-
drag van 5.000,- euro met deze actie 
nog proberen te behalen. Geld do-
neren of meer lezen over Team Tim-
merman kan via www.staoptegen-
kanker.nl/strijd-mee-tegen-kanker. 

Door Ilse Zethof
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Kantoor Aalsmeer
Punterstraat 2

1431 CT  Aalsmeer
Tel  0297 344 444
Fax  0297 369 626

www.ekz.nl
aalsmeer@ekz.nl

zaterdag 26 maart 2011 OPEN HUIZENDAG 11.00 tot 15.00 uur

www.ekz.nl

Aalsmeer | roerdomplAAn 100  

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Aalsmeer | HortensiAlAAn 29    

Vraagprijs € 845.000,- k.k.

Amstelveen | dorpsstrAAt 70       

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Aalsmeer | dorpsstrAAt 49  

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Uithoorn | JAcob cAtslAAn 14    

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Uithoorn | rietgAns 22    

Vraagprijs € 379.500,- k.k.

Vrouwenakker | rUigekAde 7    

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Uithoorn | sneeUwgAns 17  

Vraagprijs € 449.500,- k.k.

Amstelveen | de nessermolen 73    

Vraagprijs € 292.500,- k.k.

Amstelveen | de eendrAcHt 71    

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Amstelveen | FleVolAAn 139  

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Amstelveen | de nessermolen 42   

Vraagprijs € 530.000,- k.k.

de kwakel | boterdiJk 221  

Vraagprijs € 330.000,- k.k.

de kwakel | boterdiJk 194  

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Uithoorn | boerlAgelAAn 31    

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Uithoorn | ArtHUr VAn scHendellAAn 78   

Vraagprijs € 247.500,- k.k.

Amstelhoek | engellAAn 4      

Vraagprijs € 314.000,- k.k.

Uithoorn | willem klooslAAn 31  

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Aalsmeer | rozenHoF 56  

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Uithoorn | JoHAn de wittlAAn 38   

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Deze advertentie bevat slechts een gedeelte van ons aanbod. 
Kijk voor meer informatie op onze website of bel met een van onze kantoren.

U kunt ook deze QR code scannen met uw telefoon voor meer informatie.

EKZ_Adv Openhuis maart 2011_NMeerbode.indd   1 21-03-11   13:03

Limiet is 6.000 deelnemers
Dam tot Dam Fietsclassic 
steeds populairder!
Amsterdam - De inschrijving voor 
de vijfde Dam tot Dam Fietsclas-
sic, die op zondag 18 september 
wordt gehouden, verloopt voor-
spoedig. Dit fietsspektakel van Le 
Champion wordt zowel bij de fana-
tieke toerfietsers als bij de stads-
fietsers steeds populairder. In over-
leg met de gemeente Amsterdam is 
de deelnemerslimiet dit jaar daarom 
verhoogd van 5.000 naar 6.000. Een-
daagse fietsevenementen, zoals de-
ze Dam tot Dam Fietsclassic, zijn erg 
in trek. In 2010 deden er 5.000 fiet-
sers mee in Amsterdam. De limiet 
was toen al twee weken voor de 
sluiting bereikt, waardoor veel be-
langstellenden teleurgesteld moes-
ten worden. Op dit moment hebben 
zich al bijna 2500 deelnemers aan-
gemeld. De grootste groep komt uit 
Noord-Holland, gevolgd door Zuid-
Holland en Utrecht. Ook in het bui-
tenland begint de Fietsclassic aan 
populariteit te winnen. Uit vijf lan-
den, waaronder Zuid-Afrika en Tur-
kije, hebben zich al deelnemers in-
geschreven. De Dam tot Dam Fiets-
classic kent een bijzondere start- en 
finishplaats: voor het Koninklijk Pa-

leis op de Dam in Amsterdam. De 
Dam is voor deze gelegenheid zelfs 
speciaal afgesloten. Kort na de start 
volgt de passage door de IJtunnel. 
Een unieke ervaring! Deelnemers 
kunnen kiezen uit vier verschillende 
afstanden: 40, 65, 105 en 145 kilo-
meter. De routes gaan langs diver-
se plaatsen met dam in hun naam, 
zoals Monnickendam, Ilpendam, 
Volendam, Obdam, Durgerdam en 
Schoorldam. Onderweg is er volop 
verzorging en amusement. Wie wil 
kan er een compleet dagje uit van 
maken. De Dam tot Dam Fietsclas-
sic maakt deel uit van het Dam tot 
Damweekend, waarbij op zaterdag 
17 september de Dam tot Dam Wan-
deltocht plaatsvindt en op zondag 
de Dam tot Damloop. In totaal zijn 
in er tijdens die twee dagen 60.000 
mensen in beweging. Voor de Dam 
tot Dam FietsClassic kan nog wor-
den ingeschreven tot en met 28 au-
gustus (of tot de limiet is bereikt) via 
www.damtotdamfietsclassic.nl. Na-
inschrijving is niet mogelijk.
Alle soorten fietsen zijn welkom, 
dus ook handbikes, ligfietsen en 
elektrische fietsen.

Nieuwe bundel gepresenteerd
De 100 leukste lopen van 
Nederland en België
Aalsmeer - Steeds meer mensen 
ontdekken het plezier van hardlo-
pen. En ze doen het ook graag sa-
men. Uit het overweldigende aan-
bod van hardloopevenementen stel-
den de makers van de hardloopsite 
Keep-on-Running.nl de bundel ‘De 
100 leukste lopen van Nederland en 
België’ samen. Het boekje bestrijkt 
het loopseizoen 2011–2012. Hard-
lopers blijken warm te lopen voor 
evenementen. Zo zijn de Dam tot 
Damloop, de 4 Mijl van Groningen 
of de Zevenheuvelenloop in Nijme-
gen jaarlijks ‘in no time’ volgeboekt. 
In deze tweede uitgave van ‘De 100 
leukste lopen van Nederland en 
België’ zijn weer 100 inspirerende 
hardloopevenementen opgenomen, 
gerangschikt op maand. Het is een 
selectie uit een vele malen groter 
aanbod. Van grote stadsmarathons 
tot kleinschalige lopen in de regio. 
De evenementen zijn chronologisch 
geordend en bestrijken de periode 
september 2011 tot en met augus-
tus 2012. 
Als extra’s zijn er tips voor een jaar 
lang hardloopplezier, een bijla-
ge met de mooiste ladies runs en 
nieuw een lijst met 100 ‘runners-
up’. Allemaal mooie evenementen 
die ook garant staan voor een dag 
gezond bewegen. Met uitnodigend 
beeldmateriaal en vernieuwde infor-
matie bij de evenementen kan elke 
hardloper weer een jaar lang loop-

plezier tegemoet. Na de zogenoem-
de ‘tweede loopgolf’ in de jaren ne-
gentig waarbij de Atletiekunie het 
aantal hardlopers in Nederland op 
zo’n 3,9 miljoen mensen inschatte, 
trekt alweer een nieuwe generatie 
de stoute loopschoenen aan. Vooral 
vrouwen hebben het hardlopen ont-
dekt. Zij lopen hun achterstand op 
de mannelijke hardlopers snel in en 
vinden elkaar tijdens de ladies runs 
die op vele plaatsen worden geor-
ganiseerd.

Gezonde bezigheid
Wat is nu de aantrekkingskracht van 
hardlopen? Iedereen weet inmid-
dels dat bewegen goed is voor lijf 
en leden. Hardlopen kun je doen als 
het jou uitkomt, op ieder gewenst 
moment, alleen of met één of meer 
loopmaatjes. In de stad, door de 
bossen, over het strand. Het enige 
wat je nodig hebt zijn een paar goe-
de hardloopschoenen en een set-
je kleding voor elk seizoen. Of je nu 
gaat voor de prestatie, om je con-
ditie te verbeteren, je hoofd leeg te 
maken, fit te worden of juist te blij-
ven, gewoon voor de gezelligheid of 
samen voor een goed doel: hardlo-
pen doet goed. ‘De 100 leukste lo-
pen van Nederland en België, 2011-
2012’ is verkrijgbaar in de boekhan-
del en geselecteerde hardloopspe-
ciaalzaken en kan online worden 
besteld via Keep-on-Running.nl.

Kerkdienst in ziekenhuis
Hoofddorp - Zondag 7 augustus 
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in 
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het is 
een dienst van Woord en Tafel met 
een oecumenisch karakter. Iedereen 
is welkom, zowel patiënten alsook 

bezoek. De kerkzaal bevindt zich op 
de begane grond naast het restau-
rant (volg route 55). 
Voorganger is ds. mw. P. Renes. De 
zang wordt ondersteund door de 
cantores L. en Th. Braak-Pedroli. 
(avondmaalviering)

Spathiphyllum is woonplant 
van de maand augustus
Aalsmeer - Een levende luchtver-
frisser die niet alleen de lucht zui-
vert, maar ook een prettig par-
fum verspreidt? De Spathiphyllum 
zorgt als geen ander voor een ge-
zonde en frisse leefomgeving. De 
Woonplant van de maand augus-
tus maakt daarmee de kunstmatige 
huisparfums overbodig. Maar daar 
blijft het niet bij: de Spathiphyllum 
is ook nog eens een huisgenoot die 
je met z’n frisgroene bladeren en 
fraaie bloemkelken in sneeuwwitte 
tinten een fraai plaatje biedt. 

Volop keus, als het gaat om de Spa-
thiphyllum. Hij is verkrijgbaar in een 
scala aan formaten en soorten: van 
mini tot jumbo, van veel bloemen 
of juist enkele en van witte bloem 
tot groene bloem. Met schitteren-
de namen als ‘Chopin’, ‘Sweet Chi-
co’ en ‘Sensation’ is het duidelijk 
dat je een bijzonder ‘karakter’ in 
huis haalt.

‘Lepelplant’
Z’n naam is afgeleid van het Griek-
se ‘spathe’, dat lemmet betekent, en 
van ‘phyllon’, dat staat voor blad. 
Hiermee wordt verwezen naar de 
vorm van de kolf en de bloeischede 
van de Spathiphyllum. In Nederland 
kennen we ‘m ook wel als ‘Lepel-
plant’. Oorspronkelijk komt deze bij-
zondere plant uit Colombia en Ve-

nezuela. Daar groeit hij in de tropi-
sche regenwouden. In 1870 werd hij 
in Europa geïntroduceerd, en voor-
al de laatste drie decennia heeft hij 
onze woonkamers veroverd. 

Zuivere zuurstof
Niet in de laatste plaats door z’n ge-
niale vermogen om de lucht te zui-
veren. Onderzoek van ruimtevaart-
organisatie NASA toonde aan dat 
de Spathiphyllum op een ingenieu-
ze manier in staat is om de schade-
lijke stoffen uit de lucht te filteren. 
Maar daar blijft het niet bij: hij levert 
je daar ook nog eens zuivere zuur-
stof voor terug. Resultaat: een ide-
ale atmosfeer, waarin jij en je Spa-
thiphyllum optimaal tot jullie recht 
kunnen komen. 

Schoon en perfect
Zorg ervoor dat je Spathiphyllum 
uit de felle zon blijft. Hij is helemaal 
happy op een donkere plek. Wan-
neer je er dan voor zorgt dat hij vol-
doende water krijgt, zodat de pot-
grond nooit uitdroogt, zorgt hij er 
samen met jou voor dat jullie leef-
omgeving schoon en perfect is.
Voor meer informatie, kijk op site: 
www.ikenmijnplant.nl. Ken je 
iemand die de woonplant verdient? 
Op de website kan je hem winnen!

Woonplant augustus, Spathiphyllum
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Organisatie zoekt vrijwilligers!
Inschrijving voor triathlon 
Aalsmeer helemaal vol 
Aalsmeer - Met nog minder dan 
een maand te gaan tot de 24e Mul-
ti Triathlon Aalsmeer op zondag 28 
augustus is de inschrijving al vol. In 
totaal hebben zich ruim 370 deel-
nemers ingeschreven op de olym-
pische afstand, achtste en mini. Al-
leen op de kortste afstand voor kin-
deren tot 13 jaar is inschrijving nog 
mogelijk. De organisatie is nog wel 
hard op zoek naar vrijwilligers die 
op de wedstrijddag willen helpen 
van de triathlon weer een sportief 
spektakel te maken.

Stichting Triathlon Aalsmeer (STA) 
is erg tevreden dat wederom het 
maximum aantal deelnemers op 
de olympische afstand (1500 meter 
zwemmen, 40 km fietsen en 10 km 
lopen) en de achtste (500m zwem-
men, 20 km fietsen en 5 km lopen) 
is bereikt. Het bewijst opnieuw dat 
Nederlandse triathleten en avon-
turiers uit de wijde omgeving het 
sportspektakel in Aalsmeer weten 
te waarderen. Het is op dit moment 
alleen nog mogelijk om in te schrij-
ven voor de Mini-triathlon voor kin-
deren tot 13 jaar. Deze triathlon over 
250 meter zwemmen, 10 km fietsen 
en 2,5 km lopen is een mooie af-

stand voor kinderen die eens ken-
nis willen maken met de uitdagende 
triathlonsport. 

Vrijwilligers gezocht!
De startseries zijn dan nu wel goed 
gevuld met deelnemers, maar de or-
ganisatie is nog wel op zoek naar 
vrijwilligers die op de wedstrijd-
dag willen helpen. Voor het orga-
niseren van een omvangrijk evene-
ment als een triathlon zijn name-
lijk elk jaar vele handen van vrijwilli-
gers nodig. Handen om op het par-
koers een vlag de goede richting in 
te laten wijzen, stevige handen die 
hekken sjouwen voor het op- en af-
bouwen, handen die bekertjes wa-
ter aangeven en nog veel meer han-
dige handen. De organisatie is nog 
dringend op zoek naar mensen die 
graag hun handen uit de mouwen 
steken. Vrijwilligers die helpen bij 
Triathlon Aalsmeer worden tijdens 
het evenement goed verzorgd met 
een lunchpakket en na afloop is er 
een gezellige barbecue. 
Lijkt je dit wat? 
Meld je dan snel aan bij de or-
ganisatie! Kijk voor meer in-
formatie en aanmelden op:  
www.triathlonaalsmeer.nl.

Triathlon Aalsmeer kan niet zonder vrijwilligers. Foto: Aktiefoto.nl 

Geslaagde dag ‘Veilig Mennen’
Aalsmeer - Op zondag 31 juli werd 
het Koetsiersbewijs Examen geor-
ganiseerd bij Gonny van den Broek 
van ‘Veilig Mennen’. Bij het examen 
deden 8 kandidaten examen voor 
het Enkelspan (met 1 paard men-
nen) en 2 kandidaten gingen op 
voor het tweespan Koetsiersbewijs.
Aan het einde van de dag had de 
examinator van de SRR (Stichting 
Rijvaardigheids Bewijzen) goed 
nieuws voor alle deelnemers: Ieder-
een is geslaagd, voor zowel de the-
orie als de praktijk.
De geslaagden zijn: Rob van den 
Tempel, Robin Struyk (Alphen a/d 
Rijn), Fanny Markus (Amstelveen), 

Peter de Vette (Uithoorn), Doesjka 
van Haaster, Petula Akerboom (De 
Zilk), Christa Heemskerk (Katwijk), 
Annita Laros (Noordwijkerhout) en 
voor het tweespan bewijs: Lieuwe 
de Vries (Leimuiden) en Astrid Wes-
terbaan (Rijsenhout )

In de herfstvakantie organiseert 
Veilig Mennen een speciale kin-
dercursus voor het koetsiersbewijs. 
Speciaal gericht op kinderen in de 
leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Er 
zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar en u kunt uw kind nog hiervoor 
opgeven bij Gonny van den Broek 
0297-520515.

VISpas ook verkrijgbaar bij Vislust
Aalsmeer - De zomer is bij uitstek 
het seizoen om er met de hengel op 
uit te trekken. Met de VISpas, hét 
landelijke visdocument, ligt al vrij-
wel om de hoek in Aalsmeer een 
schat aan vismogelijkheden.
Met zijn vele stadswateren, vaarten, 
kanalen, rivieren, meren en plas-
sen in Nederland een waar para-
dijs voor sportvissers. Er zijn altijd 
en overal goede stekken te vinden 
zowel dicht bij huis als verder weg. 
En elk watertype kent zijn eigen vis-
stand waardoor je met allerlei tech-
nieken diverse vissoorten kunt van-
gen. Met de vaste hengel op voorn 
en brasem, actief met kunstaas ach-
ter de baars, snoek en snoekbaars 
aan, vliegvissen op ruisvoorns of 
proberen een gigantische karper te 
vangen. Je hebt de vissoorten, stek-
ken en technieken als het ware voor 
het uitkiezen.

Actief voor vis en sportvissers
Ook in Aalsmeer e.o. zijn er voor 
sportvissers tal van mogelijkheden. 
Daar speelt hengelsportvereniging 
‘Vislust’ een belangrijke rol in. Die 
zorgt voor een gezonde visstand, 

goed toegankelijke visplekken. 
Vangstgarantie geven is natuurlijk 
onmogelijk, maar Vislust doet er al-
les aan om ervoor te zorgen dat je 
plezierig kunt vissen. Zo kun je on-
der meer vissen met de VISpas van 
Vislust op de Westeinderplassen en 
het Zwanemeer in Aalsmeer Oost.
Wettelijk heb je om te mogen vissen 
voor de meeste wateren de VISpas 
nodig. Deze kun je krijgen bij Vis-
lust en diverse dierenspeciaalza-
ken evenals hengelsportwinkels in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Je krijgt 
dan automatisch de VISpas, waar-
mee je met twee hengels én op roof-
vis mag vissen in alle wateren van de 
vereniging. Bovendien krijg je daar-
bij ook de Landelijke Lijst van Vis-
wateren waarmee je toegang krijgt 
tot 80% van alle Nederlandse wate-
ren. De jeugd tot 14 jaar krijgt dan 
iedere twee maanden het jeugdblad 
Stekkie Magazine van Sportvisse-
rij Nederland thuisgestuurd. Wan-
neer je gaat vissen neem je altijd de 
VISpas mee. Voor meer informatie: 
Loek Pieterse tel. 0297- 322187 of  
www.vislust-aalsmeer.nl of vislust@
xs4all.nl 

Autosport wedstrijden in Zolder (België)

Jeffrey schuift door naar 
een mooie zesde plaats
Aalsmeer - In het weekend van 16 
en 17 juli vond een raceweekend 
plaats op het circuit van het Bel-
gische Zolder, waar het weer nog-
al afwisselend was. Vrijdagmiddag 
waren de kwalificaties. In de trai-
ning moest Jeffrey erg in zijn ritme 
komen. Het ging niet zo goed. en 
het ging naar gevoel niet zo goed; 
per ronde bevond hij zich 3 secon-
den van de top af. In de kwalifica-
tie ging het niet beter en voor zowel 
race 1 als race 2 bemachtigde Jef-
frey een 9e startpositie. 
 
Het team koos er voor in race 1 op 
dezelfde banden te starten als in de 
‘kwali’. De start was perfect en Jef-
frey lag na twee bochten al 5e. Er 
gebeurde veel om hem heen en 
dat was te merken want de banden 
werden steeds slechter. Na veel ver-
dedigen volgde eindelijk die finish-
vlag en Jeffrey werd als 5e gevlagt. 
Een goed resultaat op een baan 
waar hij nog nooit een wedstrijd ge-
reden had.
 
De 2e race van de Formido Swift 
Cup werd gereden op zondag. Ook 
toen vertrok hij weer als 9e. Hij ging 
goed van start maar met opschake-
len ging het mis. “Ik kreeg hem niet 
goed in de 2e versnelling waardoor 
ik enkele plaatsen verloor en zo als 
11e de eerste bocht door ging. Er 
ging een knop in mijn hoofd om en 
wist wat me te doen stond”, aldus 
Jeffrey. Hij gaat verder: “Halverwe-

ge de eerste ronde vlogen de brok-
stukken me om de oren maar ik wist 
de ravage voor me te ontwijken en 
was weer 9e. 
Na dat geknoei voor me was er een 
flink gat van 3 seconden ontstaan 
tussen mij en de nummer 8. Dat lijkt 
weinig maar in cupraces is 3 secon-
den veel! Toch wist ik er naar toe 
te rijden. Maar dan moet je er nog 
langs en dat was nog 
niet zo eenvoudig. Uiteindelijk ben 
ik mooi 7e geëindigd in de race”, 
kijkt Jeffrey tevreden terug.
 
Omdat er in de laatste ronden veel 
contact is geweest tussen de auto’s 
voor hem (en dat werd bestraft door 
de wedstrijdleiding met extra secon-
des), schoof Jeffrey lekker door naar 
een 6e plaats. 

Het klassement na 8 races:
1. Bart van Os  133 pnt
2. Peter Schreurs  125 pnt
3. Sven Snoeks  115 pnt 
4. Marcel van de Maat  103 pnt
5. Mike Hesse  88 pnt
6. Jeffrey Rademaker  80 pnt
7. Jos Kiekens  76 pnt

Het volgende raceweekend zal 
plaatsvinden op Circuitpark Zand-
voort. Dan zal er gereden worden 
op een van de grootste evenemen-
ten van race-Nederland: De Mas-
ters Of Formula 3. Dat staat geno-
teerd in het weekend van 12,13 en 
14 augustus. 

Footvolley in Amsterdam
Jordi en Tarik zegevieren
Aalsmeer - Tijdens het sterk bezet-
te toernooi op de velden van Bee-
Vee Strand in Amsterdam hebben 
Aalsmeerder Jordi van der Sluis en 
Tarik Topalivic van Footvolley Am-
sterdam in de finale afgerekend het 
afgelopen weekend met Dave Vos 
en Fred Bloem.
Alle ingrediënten waren aanwezig 
voor een mooi en gezellig toernooi: 
een verzorgde lunch, mooie klan-
ken uit de geluidsinstallatie, droog 
weer en sterke teams uit Amster-
dam en omgeving, Brabant en zelfs 
België traden aan tijdens de 1e edi-
tie van het Open Amsterdam Foot-
volley outdoor-toernooi.
Vooral de kwartfinales leverden 
echte thrillers op. Met name de drie-
setters tussen Mark van Londen/
Michel de Haan vs Raymond Oos-
tenbrink/Danny de Jong (1-2) en 
die tussen Rick van Dam/Hischam 
Rbii en René van Eijsden/Dennis 
Heussers (2-1) waren een lust voor 
het oog!

De halve finale tussen Fred/Dave en 
de moe gestreden Raymond/Danny 
werd een makkelijke prooi voor de 
oud-Nederlandse kampioenen.

De andere halve finale tussen Jor-
di/Tarik en Rick/Hischam kende een 
bizar verloop. Beide teams waren 
vooraf goed aan elkaar gewaagd. In 
de poule werd nog nipt gewonnen 
door Jordi/Tarik (18-16). Ditmaal 
namen Rick en Hischam in de 1e set 
ruim afstand van Jordi/Tarik 4-11, 
toen Hischam ongelukkig terecht 
kwam na zijn aanval en een ham-
stringblessure opliep. Dit was met-
een einde oefening van de sympa-
thieke man uit Alphen aan de Rijn. 
Naar verwachting is hij 4 weken uit-
geschakeld. 

Zodoende kwam het nieuwe kop-
pel voor a.s. seizoen (te) makkelijk 
in de finale. In deze finale kwamen 
Jordi en Tarik, op de eerste 10 pun-
ten na, geen moment in de proble-
men. Met goed, degelijk en gecon-
centreerd spel kregen Dave en Fred 
geen enkel moment uitzicht op een 
goede afloop (18-8 en 18-10). 

Uitslag:
1. Jordi v.der Sluis / Tarik Topalovic
2. Dave Vos / Fred Bloem
3. R Oostenbrink / Danny de Jong
4. Rick van Dam / Hischam Rbii

Zomerschaken
Dubbelslag voor John Vink
Aalsmeer - Met 18 schakers was 
het Stommeerkwartier afgelopen 
vrijdag weer gezellig gevuld voor 
een avondje schaken. Halverwege 
de zomercompetitie van Schaakclub 
Aalsmeer komt er wat duidelijkheid 
in de ranglijst en presenteren de fa-
vorieten zich in de kopgroep. On-
der hen Joran Donkers die bij afwe-
zigheid van Huup Joosten optimaal 
profiteerde en zowel vorige als de-
ze week 4 punten pakte en fier aan 
kop gaat. Wim Eveleens laat zich 
ook voorin zien, maar schuwt des-
ondanks de zware tegenstanders 
niet. In een titanengevecht met Wil-
lem Hensbergen toonde hij zijn aan-
vallende kracht en wist met zwart de 
witte koning van Willem mat te zet-
ten. Dat lukte in de tweede pot niet, 
want toen trok Willem aan het lang-
ste eind.
Dubbele winst was er voor John 
Vink die het op moest nemen te-
gen Marco Hutters. Marco kan nog-
al eens gevaarlijk uit de hoek ko-
men, zo weet iedere insider maar 
al te goed. John ging daarom rus-
tig, maar niet zonder venijn te werk. 
Dat bleek tot tweemaal toe de juis-
te aanpak, waardoor hij Marco op 
de knieen kreeg. Piet Geertsema en 
Erik Korenwinder deden ook goe-
de zaken door twee maal hun te-

genstander te verslaan. Jeugdtalent 
Tom Korenwinder won met sterk 
spel knap van Anton Kraaij en wist 
met een remise in de andere partij 
3 punten in de wacht te slepen. In 
het duel tussen de voorzitters, Henk 
van Leeuwen van AAS en Clemens 
Koster van SCA, trok Henk, zij het 
nipt, aan het langste eind. Wist Cle-
mens in het eerste bedrijf Henk nog 
op gelijke hoogte te houden, in de 
tweede helft was Henk net even ge-
wiekster.
De hele zomer wordt er nog ge-
schaakt bij Schaakclub Aalsmeer. 
U bent op vrijdagavond om 20.00 
uur van harte welkom in het Stom-
meerkwartier, Baccarastraat 15 te 
Aalsmeer. Deelname is kosteloos. 
Meer informatie is te vinden op 
www.schaakclubaalsmeer.nl of via 
0297-323515.

Uitslagen 7e ronde 
zomercompetitie:
W. Hensbergen – W. Eveleens 2-2
J. v.der Laarse – A. Spaargaren 2-2
G. Harting  – J. Donkers  0-4
V. Jongkind – P. Geertsema 0-4
H. van Leeuwen – C. Koster 3-1
J. v Willigen – E. Korenwinder 0-4
T. van der Zee – C. Verburg 1-3
M. Hutters – J. Vink 0-4
T. Korenwinder – A. Kraaij 3-1

Doe mee met de 5 KM bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 10 augus-
tus kan iedereen weer meedoen 
met de 5 kilometer Florimex baan-
loop. Deze baanloop wordt al jaren-
lang op elke tweede woensdag van 
de maand gehouden bij AVA. Alle 
dames en heren, jongens en meis-
jes en natuurlijk ook de veteranen 
zijn van harte welkom. Test je con-
ditie door eens op recreatieve wijze 
5 kilometer te lopen op de baan van 
atletiek vereniging Aalsmeer. Pro-
beer de 12 en halve ronden te vol-
brengen met lekker lopen in je ei-
gen tempo. Bij de finishlijn staan ju-
ryleden om de juiste tijden te note-

ren. Het startschot wordt exact om 
20.00 uur gegeven. Eerder komen 
is raadzaam bijvoorbeeld om alvast 
warm te lopen of een kopje koffie te 
drinken in de gezellige kantine. De 
baan is geopend vanaf 19.15 uur. De 
kosten bedragen 2 euro voor niet-
leden van AVA. De atletiekbaan is te 
vinden aan de Sportlaan 43a. Kleed-
kamers met douche zijn aanwezig. 
Na afloop wordt er een groot aan-
tal planten verloot onder de deelne-
mers aan de hand van het startnum-
mer. De planten zijn afkomstig van 
sponsor Florimex International. Voor 
meer info: www.avaalsmeer.nl

P.v. de Telegraaf
Duivenvlucht zaterdag 
was ware afvalrace
Aalsmeer - Waar blijft nou die zo-
mer? Niet alleen de vakantiegangers 
maar ook de duivenmelkers hunke-
ren naar beter weer. Afgelopen za-
terdag was weer zo’n duivenvlucht 
waarbij het alle kanten op kon gaan. 
Een zwaar bewolkte hemel en regen 
in België. Toch werd besloten om de 
duiven om 12.15 uur in Pommerdeul 
los te laten. Bij een kletsnatte start 
en een koude Noord-Westen wind 
op kop werd het een ware afvalrace. 
Gelukkig wisten de meeste duiven 
hun hok toch nog voor het donker 
te bereiken. Van de 541 ingekorf-
de duiven wist een duif van de com-
binatie v. Leeuwen - v. Grieken zich 
als snelste te kwalificeren, tevens 
won dit beestje de 1e prijs over heel 
Noord Holland. Klasse!

De uitslag
1 Comb. v. Leeuwen - v. Grieken
2 G. v.d. Bergen
3 C. v. Vliet
4 Comb. v. Ackooy
5 M. de Block
6 J. v. Duren
7 J. Vijfhuizen
8 Comb. Wiersma en Zn

9 J. v . Dijk
10 J. Kluinhaar en Dr.
11 Danny v. Leeuwen
12 P. v.d. Meyden
13 A. Kok
14 D. Baars
15 A v.d. Wie
16 Th. v.d. Wie
17 Tim Rewijk
18 J. Nijenhuis
19 S.Vonk

De uitslag van de 
overnachtvlucht Cahors
1  J. Kluinhaar en Dr.
2 J. v. Dijk
3 J. v. Ackooy
4 H. Spaargaren
5 S. Vonk
6 P. v.d. Meyden
7 C. v. Vliet
8  J. Vijzhuizen

De tussenstand in het 
ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken 11331 pnt
2 C. v. Vliet 11214 pnt
3 Bos E-markt 10879 pnt
4 Bosman Kassenbouw 10130 pnt
5 Oerlemans Confectie 9553 pnt

Qui Vive dames teams 
zoeken speelsters/keepsters
Uithoorn - Dames 1 van hockey-
vereniging Qui Vive zoekt voor ko-
mend seizoen speelsters die graag 
in de eerste klasse willen hockeyen, 
twee keer per week willen trainen 
(dinsdag en donderdag), onder be-
geleiding van een enthousiaste trai-
ner/coach willen leren en op water-
veld willen trainen en spelen. Er zijn 
twee auto’s voor het elftal beschik-
baar waar speelsters vanuit bijvoor-
beeld Amsterdam/Leiden of elders 
gebruik van kunnen maken om naar 
de trainingen en wedstrijden te rij-
den. De (open) trainingen beginnen 
vanaf 9 augustus om 19.00 uur. Ge-
interesseerden kunnen contact op-
nemen met de trainer/coach Rolf 
Sanders (rolfsanders@kpnmail.nl).

Dames 2 en 3 zijn gezellige jon-
ge teams, die ook op zoek zijn naar 
speelsters en een keepster. Dames 
2 speelt in de reserve eerste klasse. 
De leeftijd in het team varieert van 
19 tot 29 jaar. Ze trainen twee keer 

per week. De planning is woensdag 
en vrijdag. Er wordt voornamelijk 
op het (semi) waterveld getraind en 
gespeeld. Dames 3 is een 18+ team. 
Zij zijn op zoek naar teamgenoten 
die graag in een gezellig jong team 
willen hockeyen en één keer per 
week willen trainen. Geïnteresseer-
den voor dames 2 en 3 kunnen con-
tact opnemen met een van de be-
stuurleden van het senioren hockey. 
(seniorenhockey@quivive.nl)

Open dubbeltoernooi druk bezocht

Veel reuring en strijdlust 
de op banen van TVK
Kudelstaart - Een caravan, diverse 
tenten, voldoende aan de lijn han-
gend wasgoed, een echte jeu de 
boulesbaan en een, qua weer, dra-
matische eerste zondag waren dit 
jaar de ingrediënten van het open 
dubbeltoernooi bij Tennisvereniging 
Kudelstaart. Dit jaar was het motto 
‘Op de camping’ en dat werd goed 
gestalte gegeven. Daarnaast zorg-
den de in allerlei soorten en ma-
ten aanwezige vlaggen en de we-
derom aanwezige bloemenpracht 
voor een uitermate gezellige entou-
rage. Gedurende het 9 dagen du-
rende open dubbeltoernooi van Ku-
delstaart werd dit evenement van 23 
juli t/m 31 juli druk bezocht, waarbij 
men getuige kon zijn van uitstekend 
tennis in de categorieën 3 t/m 8. 
Evenals andere jaren kon iedereen 
elke dag genieten van heerlijk be-
reide maaltijden onder leiding van 
verschillende chef-koks en ook van 
de inmiddels alom bekende nat-
jes werd gretig gebruik gemaakt. 
Ook dit jaar dus weer veel reuring 
naast en strijd op de banen, waar-
bij op de finaledag de climax werd 
bereikt door het spelen van 17 fina-

les. Traditioneel was de laatste partij 
de finale in de categorie HD-3. Zon-
der ook maar iemand tekort te doen, 
was het bij deze finale voor de ve-
le aanwezige toeschouwers smul-
len geblazen, waarbij met uitste-
kend tennis uiteindelijk de plaatse-
lijke helden Niels Bloklander en Er-
win Schmitz aan het langste eind 
trokken. Een toernooi om met trots 
op terug te kijken.

Uitslag finale 
DD - 8 Ma Bary / J v Slingerlandt
HD - 8 Er Steggerda / D v Zeijl 
GD - 8 L de Jong / A Kramer
DD - 7 30+ K Hettinga / C d Keyzer 
HD - 7 30+  M v Gelderen / R Vreken
GD - 7 30+ L Janmaat / M v Gelderen 
DD - 6 C Lafeber / H v Tilburg
HD - 6 Cees Kramer / Paul Pron
GD - 6 Marjolein Tulp / John Tulp
DD - 5 30+ I Kuipers / E Maas
HD - 5 30+ P v.d. Helder / D Tas
GD - 5 30+ K v Es / P v.d. Helder 
HD - 4 N Bloklander / R Pothuizen 
GD - 4 D Blauwhoff / B Spring i ‘t Veld
DD - 3 W Heijer / M
HD - 3 N Bloklander / E Schmitz 
GD - 3 A Bosman / J v.d. Oever 
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Demonstraties klokveilen 
in Westlands Museum
Streek - Op zondag 7 augustus 
worden in het Westlands Museum 
demonstraties ‘klokveilen’ georga-
niseerd. Producten uit de historische 
tuin van het museum worden dan 
verkocht via de oude veilingklok. De 
bezoekers van het Westlands Muse-
um kunnen plaats nemen in de ko-
persbanken en producten kopen op 
dezelfde manier als de kooplieden 
dat vroeger op de Westlandse vei-
lingen deden. Bij het ‘afmijnen’ kan 
men proberen een zo gunstig mo-
gelijke prijs te bereiken door op het 
juiste moment op de knop te druk-
ken. 

Het klokveilen is in het begin van 
de 20ste eeuw ingevoerd om strub-
belingen tussen de kooplui te voor-
komen. Voordat men de veilingklok 
gebruikte werden de tuinbouwpro-
ducten met de hand afgeslagen. De 
verkoper wees een te verkopen ka-
vel aan en riep dan heel snel achter 
elkaar een steeds lager wordende 
prijs. Als een koopman de produc-
ten voor een bepaalde prijs wilde ko-
pen riep hij ‘mijn’ als de verkoper dat 
bedrag afriep. Nu kwam het vroeger 
nogal eens voor dat twee of meer 
kooplieden tegelijkertijd ‘mijn’ rie-
pen. Na invoering van de elektroni-
sche veilingklok kon maar één koop-
man een bepaalde prijs afdrukken. 
Op het moment dat iemand drukte 
blokkeerde de klok en kon niemand 
anders meer iets kopen. Het num-
mer van de koopman die als eerste 
de knop ingedrukt had verscheen 
dan op het paneel van de klok. Al-

le banken zijn genummerd, zodat el-
ke bezoeker zijn eigen kopersnum-
mer heeft. Deze middag worden 
er o.a. sla, tomaten, kroten, bonen, 
komkommers, koolrabi, rammenas, 
zomerappels, pruimen en meloenen 
geveild

Hartje zomer is de historische tuin 
van het museum een lust voor het 
oog en daarom zeker een bezoek 
waard. Voor de jeugd is er een speur-
tocht door het museum met een ver-
rassing voor ieder die de goede op-
lossing weet te vinden. Als wissel-
tentoonstelling is te zien “Alles voor 
die Kinderen”, een expositie over 100 
jaar lager onderwijs in het Westland 
en kinderboekenschrijvers Leonard 
Roggeveen en Annie M.G. Schmidt. 

Het Westlands Museum is ge-
vestigd aan de Middelbroek-
weg 154 in Honselersdijk en te 
bereiken via 0174-621084 of 
www.westlandsmuseum.nl Buiten 
deze zondagopening is het West-
lands Museum het gehele jaar ge-
opend van dinsdag t/m zaterdag van 
13.30 - 17.00 uur; elke eerste zondag 
van de maand van 13.00 - 17.00 uur; 
de maanden juli en augustus van 
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 – 17.00 
uur; gesloten op nationale feestda-
gen. Adres: Middel Broekweg 154, 
Honselersdijk, tel. 0174 – 621 084. 
Site: www.westlandsmuseum.nl

Toegangsprijzen: Volw. 3,50 euro; 65 
plus 3,00 euro; Kinderen t/m 18 jaar 
1,50 euro; Museumkaart gratis.

Demonstratie klokveilen voor bezoekers in het Westlands Museum.

Onvergetelijke middag op 
Forteiland IJmuiden
Streek - Zondag 7 augustus is het 
Forteiland in Ijmuiden weer toegan-
kelijk voor publiek. De leden van 
Stichting Forteiland, Stichting Werk-
groep Onderzoek Verdedigingswer-
ken IJmuiden (WOVIJ) en Stich-
ting Atlantikwall Wapens & Muni-
tie Museum (AWMM) bezorgen u 
een onvergetelijke middag. Behou-
dens de westkant van het eiland 
(broedplaats van meeuwen) kunt u 
vrij rondlopen en genieten van een 
magnifi ek uitzicht op de haven, de 
sluizen en de scheepvaart. 
Naast de gebruikelijke rondleiding 
door het pantserfort, de loopgraven, 
de bunkers, de uitgebreide collectie 
van de AWMM en de museumbun-
ker type 644 is er ook een expositie 
over de bevrijding in mei 1945, het 
verzet en de Binnenlandse Strijd-
krachten. Bovendien zal deze zon-
dag ook de Dutch Re-Enactment 
Group 1940-1945 zijn opwachting 
maken. Een werkgroep van deze 
vereniging brengt de Duitse infan-
terie in beeld. Ze spelen het dage-
lijks leven van de soldaten, die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog gele-
gerd waren op het eiland. Zij doen 
dit met originele uniformen, wapens 
en gebruiksvoorwerpen uit die tijd. 
De werkgroep heeft overigens geen 
enkele sympathie voor welke extre-
me denkbeelden en/of nationaal so-
cialistisch gedachtegang dan ook. 

Door de Vrienden van het Forteiland 
zijn enige Nederlandse verzetsstrij-
ders en leden van de zgn. ‘knok-
ploegen’ uitgenodigd. Het Neder-
lands verzet in de Tweede Wereld-
oorlog is een verzamelnaam voor al-
le personen en groepen die weer-
stand boden aan de Duitse bezet-
ting. Het verzet kenmerkte zich door 
relatief weinig gewapend en ge-
welddadig verzet en een zeer suc-
cesvolle onderduik, die leidde tot 
een grote verzetsorganisatie. Her-
kenbaar aan de blauwe overall komt 
u ze ongetwijfeld tegen in het fort 
en zij zullen natuurlijk weerstand 
bieden tegen de bezetter. In de koe-
pelzaal van het fort kunt u de muur-
schilderingen, die tijdens de oorlog 
door de Duitsers zijn geschilderd, 
bekijken. 
Tevens kunt u hier ook een hap-
je en een drankje nuttigen. Er wor-
den ook diverse posters, boekjes en 
het onlangs geïntroduceerde fort-
bier te koop aangeboden. De af-
vaarten vanaf de Kop van de Ha-
ven met de rondvaartboot ‘Konin-
gin Emma’ zijn om 11.00, 12.45 en 
15.15 uur. Het vertrek vanaf het ei-
land is om 13.15 uur, 15.15 uur en de 
laatste afvaart om 17.15 uur. Dit be-
paalt u dus geheel zelf! Telefonische 
boekingen via 0255-511676. Zie ook 
www.ijmuidenserondvaart.nl en
www.fortijmuiden.nl

Piratendag op de Bataviawerf
Streek - Alle landrotten verzame-
len! Kom in jouw mooiste piratenpak 
naar de werf en help mee om de Ba-
tavia te enteren. En bewijs, door al-
lerlei spannende opdrachten te ver-
vullen, dat je een echte piraat bent!

Bovendien wil je, als echte piraat, 
natuurlijk graag onverschrokken 
meebrullen met Piratenkoor’t Zwar-
te Gat en met Het Groot Blokzijls Pi-
ratenkoor, twee echte piratenkoren 
die we deze dag op de werf te gast 
hebben. Op zaterdag 27 augustus is 
op de Bataviawerf in Lelystad een 
heuse Piratendag. 

Kom je verkleed als piraat naar 
ons toe dan krijg je een leuke ver-
rassing. Er zijn allerlei activiteiten 
te doen zoals kaapstander draai-
en op de Batavia, jaarringen tellen 
en je eigen springtouw knopen. Je 
kunt met een echte piraat op de fo-
to en al jouw vragen aan hem stel-
len. Er zijn gratis rondleidingen met 
gids over de werf, op de Batavia en 
op het in aanbouw zijnde vlaggen-
schip De 7 Provinciën van zeeheld 
Michiel de Ruyter.

Piratenkoor ’t Zwarte Gat 
Piratenkoor ’t Zwarte Gat bestaat uit 
50 leden – inclusief drie accorde-
onisten. Maar waar komt de naam 
van het koor vandaan? Want, zoals 
bekend, heeft Zuidwolde immers 
niets met de zeevaart van doen; 
het dorp is omringd door bossen en 

landbouwgronden. Echter: aan de 
zuidoostkant ligt een heideveld met 
een grote plas (ven) genaamd Het 
ZwarteGat. Hierin werd de naam 
van het koor gevonden: ‘Piratenkoor 
’tZwarte Gat’.

Piratenkoor uit Blokzijl
Het Groot Blokzijls Piratenkoor be-
staat uit ongeveer 30 mensen. On-
der begeleiding van accordeons, 
bas, trommels en ander geluidsma-
teriaal zingen zij zeemans- en vis-
sersliederen, maar het liefst zingen 
de rauwe zeebonken hun shanties, 
werkliederen, aan de kaapstaan-
der en het gangspil, bij het hieu-
wen der ankers of het hijsen der zei-
len. Of men zingt weemoedige fore-
bitters. Thuis hebben zij heimwee 
naar zee en in den vreemde verlan-
gen zij naar het liefje thuis. Ook in 
het buitenland zijn zij graag gezie-
ne gasten. Er waren vele optredens 
in diverse Europese landen, met als 
hoogtepunt het optreden in Verona 
(Italië), waar zij tijdens een interna-
tionaal zangconcours de 2e prijs in 
de wacht sleepten. 

Open: vanaf 10.00 tot 17.00 uur. De 
piratenkoren treden op tussen 11.45 
uur en 15.00 uur. De toegangsprijs 
is 11 euro voor volwassenen en 5,50 
euro voor kinderen. De Bataviawerf 
vind je aan de Oostvaardersdijk 01-
09. Kijk voor meer informatie op 
www.bataviawerf.nl Telefoonnum-
mer: 0320 – 26 14 09. 

Zomermarkt Noordwijk aan Zee
Streek - Op woensdag 10 augustus 
vindt een gezellige toeristenmarkt 
plaats in het centrum van Noordwijk 
aan Zee. Bezoek kan er terecht van 
10.00 tot 21.00 uur. Marktkramen 
in de Hoofdstraat, Bomstraat en op 
het Palace Plein liggen vol met de 
leukste en lekkerste braderieartike-
len. Ruim 70 standhouders presen-
teren zich op de zomermarkt een 
breed assortiment en een grote va-
riëteit aan producten. Op zoek naar 
leuke sieraden, tassen, cd’s? Geniet 
ook van ambachtelijke versnaperin-
gen en de betere voedingsartikelen. 
Of scoor een apart vintage-artikel. 
Naast veel nieuwe spullen zijn er 
ook artikelen uit Grootmoeders Tijd 
te bewonderen.
De laatste stand in de Hoofdstraat 
voor café De Punt is een speciale 
marktkraam met oude landkaarten 

en schoolplaten van Isings, Koek-
koek en Jetses. Ook kunnen daar al-
le nostalgische Verkadealbums van 
Jac.P.Thijsse en andere plaatjesal-
bums worden bewonderd, gekocht, 
verkocht, geruild en getaxeerd.
Alle winkeliers van Noordwijk wor-
den ieder jaar optimaal bij de zo-
mermarkten betrokken. Terrassen 
worden gezellig ingericht om een 
ieder van een drankje en een hapje 
te voorzien. Gezellig wandelend over 
de markt is er van alles te vinden: de 
nieuwste trends op mode gebied, 
ambachtelijke bad en lichaamspro-
ducten, boeken, kinderspeelgoed, 
parfums, schoenen, kinder- en ba-
bykleding, enz. Er is tevens livemu-
ziek! De toegang is gratis. Info: Wil-
liam Bogaards, 06-23403330 Email 
info@marktnoordwijk.nl of kijk op 
www.marktnoordwijk.nl

Historisch Museum ‘t ontstaan van ‘buurgemeente’ 

Haarlemmermeer en Ringvaart: 
door mens en gemaal gemaakt
Hoofddorp - Aan de Bosweg, aan 
de rand van het Haarlemmermeer-
se bos, staat het Historisch Muse-
um Haarlemmermeer. Het is een 
verrassend veelzijdig museum over 
het ontstaan van de Haarlemmer-
meerpolders maar er is veel meer 
te zien. Van tijd tot tijd presenteert 
het museum aparte tentoonstellin-
gen. De tijdelijke, maar zeker ook de 
vaste tentoonstelling is het bekijken 
echt waard. Aalsmeer ligt naast ‘de 
Haarlemmermeer’ maar wie weet ei-
genlijk van de geschiedenis af van 
dit gebied? Wie nu gaat shoppen 
in Hoofddorp denkt er vast niet aan 
dat deze plaats ‘maar’ 160 jaar oud 
is. Aalsmeer bestaat bijvoorbeeld 
honderden jaren langer. Hoofddorp 
heette in het prille begin van het on-
staan van Haarlemmermeer Kruis-
dorp, vandaar ook de Kruisweg. In 
1852 werd de grote polder droog-
gelegd. Niet door mensenhanden, 
maar wel door een viertal gemalen, 
waarvan Cruquius er één is. 
Overigens is het realiseren van de 
Ringvaart daaraan vooraf gegaan. 
De vaart is door noeste handenar-
beid gerealiseerd, in acht jaar tijd. 
Deze informatie is prachtig in beeld 
gebracht in het museum, met veel 
foto’s en toegankelijke tekst. Wie 
het museum binnengaat, begint 
met een korte fi lm over de ‘Water-
wolf’, hoe het immens grote water 
dat Haarlemmermeer heette, werd 
genoemd. Het water ‘vrat’ land als 
een hongerige wolf. Hoewel steden 
als Leiden en Haarlem economische 
redenen hadden om het grote Haar-
lemmermeer te laten bestaan, werd 
uiteindelijk na talloze jaren ‘ver-
traging’ toch besloten tot inpolde-
ring. Nu, na ruim anderhalve eeuw 
is het verkregen land niet meer weg 
te denken: Schiphol, boerderijen, 
steeds meer woningbouw, snelwe-
gen maar ook natuurgebieden. Wie 
terug in de tijd wil stappen en alles 
over het ontstaan van dit land wil 
weten, doet er goed aan eens een 
bezoekje aan het Historisch Muse-
um te brengen. Het is zo ingericht 
dat het ook voor kinderen niet alleen 
leerzaam maar vooral leuk is. 

Vaste tentoonstelling 
Zo is er een nagebouwd marktplein 
van vroeger, met winkeltjes en een 
oud schooltje. Ga gerust aan de ou-
de schoolbankjes zitten. Kijk naar 
de oude schoolfoto’s, wie weet komt 
u een oudfamilielid tegen... Aan 
Schiphol wordt ook aandacht be-
steed: de verkeerstoren van vroeger 
is nagebootst en er staat een cock-
pit. Een schuurtje van een smede-
rij vol met oud gereedschap staat er 
en je kunt zó de receptie in van het 
aloude hotel de Beurs. Verder staan 

er oude agrarische machines opge-
steld. Tot zo ver de vaste tentoon-
stelling. ‘Naar de Grote School’ over 
onderwijs in Haarlemmermeer tus-
sen 1852 en 1945 en de tentoonstel-
ling ‘Haarlemmermeer op de kaart 
gezet’ over cartografi e in Haar-
lemmermeer tussen 1936 en 2010 
zijn tijdelijke tentoonstellingen. Al-
le informatie is te vinden op onze 
website www.historisch-museum-
haarlemmermeer.nl.

Oude kaarten
Wist u dat Nederlanders al eeu-
wen geleden bekend waren om hun 
kaartproductie? Een vakman die 
kaarten maakt heet een cartograaf. 
Het was een bijzonder beroep toen-
tertijd met bijzondere meet- en te-
keninstrumenten.
Er zijn diverse soorten kaarten zoals 
topografi sche kaarten, weerkaar-
ten, waterkaarten, politieke kaar-
ten, stafkaarten, satellietkaarten en 
natuurlijk zijn er ook talloze kaar-
ten van Haarlemmermeer. Een car-
tograaf heeft als doel aan de hand 
van een kaart antwoord te geven op 
ruimtelijke vragen, en wel zo dat de 
kaartlezer de informatie goed be-
grijpt. Kaarten worden pas sinds en-
kele jaren (sinds 1980) digitaal ge-
maakt, en we zijn er al helemaal aan 
gewend geraakt. Vergeten hoe die 
handgemaakte kaarten er uit zagen 
vroeger? Bent u benieuwd naar het 
vakmanschap? Kom dan eens langs 
en vergelijk de oude kaarten met de 
nieuwe! De tentoonstelling ‘Haar-
lemmermeer op de kaart gezet’ 
geeft een kijkje in de oude wereld 
van het kaarten maken in Haarlem-
mermeer tussen 1936 en 2010. Be-
kijk een verzameling prachtige in-
strumenten, aan Meer Historie ge-
schonken door Haarlemmermeerse 
kaartenmaker G.J. van Beem (werk-
zaam bij de gemeente tussen 1970 
en 2008).

Informatie
Nieuwsgierig geworden? Bezoek 
het museum, Museumkaarthou-
ders krijgen overigens gratis koffi e 
in de zomerperiode. Het museum is 
geopend van 1 april tot 1 november 
(dinsdag t/m zondag) tussen 13.00 
en 17.00 uur. Tussen 1 november en 
1 april (alleen zaterdag en zondag), 
van 13.00 tot 17.00 uur. Rondleiding 
en groepsbezoek na afspraak (ook 
mogelijk op tijden dat museum ge-
sloten is). Het museum is toeganke-
lijk voor rolstoelrijders en er is vol-
doende parkeergelegenheid. Vol-
wassenen betalen 3,50 euro toe-
gang; kinderen tot 18 jaar 2,50 euro.
Ga dan naar www.historisch-
museum-haarlemmermeer.nl voor 
meer informatie. Of bel: 023 5620437.

Boekbewerkingen op toneel 
De Meerse en Oude Raadhuis
Hoofddorp - Voor komend seizoen 
(2011-2012) heeft De Meerse weer 
verschillende toneel-, muziekthea-
ter- en dansvoorstellingen gepro-
grammeerd. Deze voorstellingen 
zijn zowel in de grote en kleine zaal 
in De Meerse te zien als in Het Ou-
de Raadhuis. Kaarten voor deze to-
neel-, muziektheater- en dansvoor-
stellingen zijn gedurende de zo-
mer te bestellen via (de vernieuw-
de website) www.demeerse.com en 
vanaf 27 augustus ook bij de kas-
sa aan het Raadhuisplein of telefo-
nisch via 023-5563707.

Net als vorig seizoen bijt Helmert 
Woudenberg het spits af in Het 
Oude Raadhuis met de monoloog 
‘Übermensch’. De andere monolo-
gen die komend seizoen te zien zijn 
worden gespeeld door Romijn Co-
nen (‘Amstelman’), Debby Petter (‘Ik 
ben er nog’) en Yorick van Wagenin-
gen (‘æon’). 

De succesvolle regisseur Ger Thijs 
(afgelopen seizoen regisseerde hij 
‘Karakter’ en ‘De Kus’) heeft een 
nieuwe stuk geschreven over de re-
latie tussen de schilder Vincent van 
Gogh en zijn broer Theo. Ook Wim 
T. Schippers heeft een nieuw toneel-
stuk geschreven ‘Het laatste nipper-
tje’. Maria Goos heeft na ‘Doek’ weer 
een nieuw toneelstuk geschre-
ven, ‘De Hulp’. De Utrechtse Spe-
len brengen in oktober het met prij-
zen overladen familiedrama ‘Augus-
tus: Oklahoma’. Een aantal acteurs 
uit deze vier uur durende theater-
belevenis is genomineerd voor de 
belangrijkste Nederlandse toneel-
prijzen: Theo d’Or (Ria Eimers), Co-
lombina (Tjitske Reidinga) en de Ar-
lecchino (Peter Bolhuis). Linda van 
Dyck en Victor Löw spelen komend 

seizoen in de klassieker ‘Wie is er 
bang voor Virginia Woolf?’. 

In het nieuwe seizoen worden net 
als afgelopen seizoen een aantal 
boekbewerkingen op het toneel ge-
bracht, waaronder het succesvol-
le boek ‘Emmi@Leo’, de hoofdrollen 
in deze voorstelling worden vertolkt 
door Waldemar Torenstra en Loes 
Haverkort. Mike Boddé brengt met 
zijn nieuwe band The Win-Win Situ-
ation een muzikale theatervoorstel-
ling van zijn boek ‘PIL’. 

Net als afgelopen seizoen zullen de 
gezelschappen Het Volk, Het Thriller 
Theater (met o.a. de première van 
hun nieuwe voorstelling ’39 steps’), 
Orkater, The Glasshouse, ZEP, Car-
ver en Golden Palace De Meerse 
aandoen. En er zijn een aantal ge-
zelschappen die voor het eerst in De 
Meerse zullen gaan spelen waaron-
der De Nieuw Amsterdam, MONK/
Soybomb, Ulrike Quade Company 
en het Haarlems Toneel.

De dansgezelschappen WArd/
waRD-Ann Van den Broek, Conny 
Janssen Danst, Dansgroep Amster-
dam, het Scapino Ballet Rotterdam 
en Het Internationaal Danstheater 
zullen net als afgelopen seizoen De 
Meerse opnieuw bezoeken. Cuadro 
Flamenco komt met het grootschali-
ge spektakel vol internationale top-
dansers en topmuzikanten ‘Beats of 
te Spanish Streets’. Bambi doet voor 
het eerst De Meerse aan met een 
bewegingsvoorstelling in driedelig 
grijs: ‘Bambi 6’. 

Zie www.demeerse.com om te re-
serveren of voor meer informatie 
over deze en andere toneel-, mu-
ziektheater- en dansvoorstellingen.



Familiefestival met 3 dagen 
openluchtvoorstellingen
Amstelveen - De zomervakantie 
staat voor de deur en in de vakantie 
wordt in Amstelveen het Broerse-
park Familiefestival weer gehouden! 
Dit festival organiseert het Amstel-
veens Poppentheater in samenwer-
king met de gemeente Amstelveen. 
Drie dagen gratis openluchtvoor-
stellingen op de zondagen 21 en 28 
augustus en 4 september. Aanvang 
alle dagen 15.00 uur. De locatie is 
het terrein van Jeu de Boulevereni-
ging De Bulderbaan (achter het In-
dië monument) in het Broersepark. 

Het terrein zal zoals andere jaren 
te herkennen zijn door de feeste-
lijke aankleding in festivalsfeer! Op 
zondag 21 augustus bijt de band 
Wijs! swingend het spits af. Wijs! 
speelt theatrale muziekvoorstellin-
gen met luister- en meedoeliedjes. 
Vervolgens brengt Plan D op zon-
dag 28 augustus ‘Buurman op va-
kantie’ Een hilarische dansvoorstel-
ling waarin veel te zien is. Het fes-
tival wordt feestelijk afgesloten op 
4 september met de Warboelband! 
Kijk ook op: www.broersepark.nl
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Kinderhof De Stek viert 
gezellig de zomer!
Aalsmeer - Gezellig samen ‘snacken’ in het gras. Dat kan alleen als het goed 
weer is. Gelukkig werd ons land de afgelopen periode niet alleen maar op re-
genval getrakteerd. Het was ook wel eens droog en met een zonnetje er bij 
werd het nog echt zomers! Hier bij kinderopvang De Stek in de Hornmeer ge-
noten ze volop van de zomer. En wat is er gezelliger dan samen eten? De Stek 
is onderdeel van Kinderhof. Er zijn 5 verschillende groepen dagopvang in het 
gebouw gehuaisvest, waaronder een babygroep en drie groepen voor kinde-
ren van 0-4 jaar.

Almen I kamp met Gele 
Gerrit en Groene Stroom
Aalsmeer - Dit jaar ging weer een 
hele nieuwe Bindinggroep naar Al-
men: 40 Enthousiaste kinderen en 
11 al bekende leidingen. Op za-
terdag 23 juli vertrok de groep om 
11.30 uur vanaf ‘het Waterlelieplein’ 
in Aalsmeer op weg naar Almen. Al-
le snoepzakken kwamen te voor-
schijn toen de bus nog in Aalsmeer 
reed. Rond één uur volgde de lunch 
langs de weg. Bij aankomst gingen 
de kinderen eerst de tenten indelen. 
Daarna stond een spel in het bos 
op het programma om elkaars na-
men te leren kennen. Op zondag-
ochtend was iedereen alweer vroeg 
(5.30 uur) wakker, sommigen had-
den (bijna) niet geslapen. ’s Och-
tends kwam het thema van dit jaar 
‘Alles is gekleurd’ aan de orde. De 
kampleiding had ook kleurige na-
men gekregen: Roodkapje, Blauwe 
Smurf, Gele Gerrit, Gele Gerda, Pink 
Panther, Pimpel-Paars, Oranje Wim-
pel, Goudvis, Zilvervis(je), Groe-
ne Stroom en Bonte Schort. Voor 
de lunch ging ieder een eigen doos 
beschilderen. Toen het postkantoor 
opende heeft iedereen een kaart 

naar huis en vrienden gestuurd en 
na het avondeten passeerden diver-
se liedjes de revue. Maandagoch-
tend was er een klein probleempje 
met de vlag, die was weg! Wel was 
er een papierenvlag op A4-formaat. 
Maar dit was natuurlijk geen ech-
te vlag. 
Na het smeren van hun eigen lu-
pa (lunchpakket) gingen de kinde-
ren een hele lange speurtocht doen. 
Ze vonden allemaal voorwerpen die 
je als vlag kon gebruiken, gelukkig 
vond de laatste groep de èchte vlag 
weer. ’s Avonds stond nasi op het 
menu en de koks hadden echt hun 
best gedaan. Na een ijsje toe had-
den de kids nog een beetje vrije tijd. 
Voor de corvee werden ballonnen 
opgeblazen met gekleurde foto’s er-
in. Elke dag kwamen zes kinderen 
aan de beurt. 
Dinsdagochtend voor het ont-
bijt werd heel vroeg in het bos een 
quiz gedaan. Na het ontbijt volgde 
de tentenkeuring. Dat houdt in dat 
alle tenten moeten worden opge-
ruimd en dat de meiden en jongens 
daar een cijfer voor krijgen. Wie dat 
aan het einde van de week het beste 
heeft gedaan, krijgt een prijs. Voor 
de lunch gingen drie groepen ver-
schillende dingen doen zoals met 
je neus een vlinder verven. Ook de-
den de kids theatersporten en ook 
nog mega twister. Daarna was het 
tijd voor de lunch met ‘hus flus’ op 
de boterham. Na het middageten 
kwam het meest geweldige spel van 
de week, het dierenvangspel, aan 
bod. (Dit is een soort Monopoly in 
het groot). Jammergenoeg was het 
slecht weer en moest het worden 
afgebroken. Gelukkig konden de 
kinderen wel andere leuke dingen 
doen, zoals het ‘overlopen’ en Scoo-
by Doo spelen. 

Zaterdag 30 juli is de groep weer 
teruggekomen van een kleurrijk 
kamp!

Devin met zijn vader en broertje.

Doe mee aan Ride for the Roses
Uithoornse Devin op 2e 
plaats sponsorgelden
Aalsmeer - Tot vorige week was 
de Uithoornse Devin Sassen (9 
jaar) donatiekampioen van de Ride 
for the Roses. Nu staat hij op num-
mer 2. Via persoonlijke sponsoring 
heeft Devin al 1560 euro binnen 
gehaald. Devin: “Ik hoop natuur-
lijk dat ik weer bovenaan kom te 
staan.” Het is de eerste keer dat De-
vin meedoet aan de Ride for the Ro-
ses, het wielerevenement voor KWF 
Kankerbestrijding dat dit jaar in en 
rond Aalsmeer wordt gereden. Va-
der John heeft al zes keer meege-
daan met de cycletour van 100 kilo-
meter, maar zal dit jaar samen met 
Devin de route van 50 kilometer rij-
den. “Mijn collega’s van Stulz heb-
ben gul gestort op Devins persoon-
lijke pagina van de Ride for the Ro-
ses”, lacht John. “Ik sta zelf pas op 
11,50 euro.”

Schoolkrant
Devin vindt het heel belangrijk 
om veel geld op te halen, zegt hij. 
“Twee juffen van mijn school heb-
ben namelijk kanker gekregen.” 
Devin heeft met zijn verhaal al in 
de schoolkrant Kwikflits gestaan. 
“Veel van mijn vriendjes van school 
en hun ouders hebben al geld ge-
stort. Ik hoopte eerst dat ik 200 eu-
ro zou binnenhalen, maar ik heb nu 
al meer dan 1500 euro, waarvan 1 
euro van mijn kleine broertje Rohan 
(7).” Van school heeft hij een wieler-
shirt gekregen, van het bedrijf van 
zijn vader een geheel wieleroutfit, 
van de Rabobank een helm en van 
zijn ouders een mooie racefiets.

Trainen met opa
De jonge wielrenner is al flink aan 
het trainen. “Met mijn opa heb ik 
laatst de Dorpentocht gefietst. Dat 
ging heel goed, dus ik weet zeker 
dat ik ook de tocht van 50 kilome-
ter ga halen.” Het is mooiste wiele-
revenement dat er is, vindt zijn va-
der, die regelmatig aan wielertoch-
ten meedoet. “Dat begint al aan het 
begin van de tocht, als het liedje The 
Rose van Bette Midler wordt ge-
draaid. Bijna iedereen rijdt voor ie-
mand die ze zijn verloren of die nu 
strijdt tegen kanker, dus veel fiet-
sers houden het niet droog op dat 
moment. Ook langs het gehele par-
cours staan duizenden mensen te 
klappen. Dan weet je waarvoor je 
het doet: samen rijden we voor het 
goede doel, de bestrijding van kan-
ker. De Ride is geen wedstrijd, maar 
er is nog een hele strijd te winnen.”

Sponsoren?
Wilt u Devin Sassen ook sponso-
ren? Zoek op www.ridefortheroses.
nl onder het kopje deelnemers naar 
‘Devin Sassen.’ Ook aanmelden voor 
de Ride for the Roses op 4 septem-
ber 2011 is nog steeds mogelijk. Er 
zijn verschillende mogelijkheden: 
een cycle tour van 100 kilometer en 
twee toertochten van 25 en 50 kilo-
meter. Doe mee en steun KWF Kan-
kerbestrijding! Voor meer informa-
tie over aanmelden en sponsoring:  
www.ridefortheroses.nl .

Bericht van Bindingkamp Almen II

“Het waren twee leuke dagen!”
Aalsmeer - Romy, Lisanne, Britt en 
Lynn hebben een stukje geschreven 
over het Bindingkamp Almen II. “Dit 
jaar gingen we voor de 2e keer naar 
Almen. We kwamen aan met de bus 
en kwamen Almen 1 tegen, die ver-
trokken namelijk met de bus waar-
mee wij waren gekomen. Toen we 
bij de Baankreis waren moesten we 
eerst met de boer en boerin de re-
gels doornemen. 
Na de regels mochten we tenten 
kiezen. Er zijn 7 tenten in totaal. Als 
je een tent had gekozen, en de mei-
den of jongens had gekozen, moes-

ten we dat laten keuren. Het was 
een lange nacht geworden. Er wa-
ren een paar kinderen uit de tent 
gehaald… De volgende dag hadden 
we een fietsspeurtocht en een bord-
spel in de avond, genaamd kezen. 
Het was een grappig spel. Die nacht 
duurde niet zo lang, want we sliepen 
vrij snel. Maandag hadden we een 
dierenvangspel gedaan. Ook had-
den we n zwembad ‘De Berkel’ ge-
zwommen. Voor het avondeten kre-
gen de meiden een masker en na-
gellak. Het waren alvast 2 leuke da-
gen!”

Rabobank Open Jeugdtoernooi 
Titanenwedstrijd in 
jongensdubbelspel All Out
Aalsmeer - In totaal hebben 131 
spelers deelgenomen aan het RABO 
Open Jeugdtoernooi dat zoals van-
ouds gehouden werd op de banen 
van tennisvereniging All Out. Hoe-
wel de weersvooruitzichten in eerste 
instantie niet goed waren, het heeft 
op zondag 24 juli continu geregend, 
leek het wel alsof de weergoden wel 
erg veel medelijden met de spelers 
hadden. Het toernooi startte maan-
dag gelukkig met prachtig zonnig 
weer en dat is op een paar spet-
ters na de hele week zo gebleven. 
Met name bij de jongens 12 en 14 
jaar was het zeer druk. In die poules 
werd het ‘verliezersronde-systeem’ 
gespeeld. De andere wedstrijden 
werden in poulevorm gespeeld. De 
wedstrijden begonnen om 9.00 uur 
‘s ochtends en eindigden pas rond 
half 8 s`avonds. Daarbij werden 7 
banen gebruikt en werden er per 
dag zo`n 52 wedstrijden gespeeld. 
Maar dankzij de trainer Peter van 
Bael is alles in goede banen geleid. 
Op vrijdag 29 juli stonden de fina-
les in de verschillende categorie-
en op het programma. De planning 
werd niet helemaal gehaald omdat 
er een titanenstrijd gaande was in 
het jongensdubbel en daarna in het 
gemengd dubbel. Wat de organisa-
tie in zo’n week altijd weer opvalt is 
de enorme sportiviteit die de deel-
nemers aan de dag leggen. Geen 
onvertogen woord is er gevallen. Tij-
dens de finales zijn er veel span-
nende wedstrijden gespeeld, waar-
bij veelal een derde set nodig was 
om de winnaar te bepalen. Zonder 
de sponsors, vrijwilligers, trainer en 
jeugdcommissie was het toernooi 
in deze vorm absoluut niet moge-
lijk geweest. De eerste en tweede 
plaatsen in de verschillende catego-
rieën zijn gewonnen door:

Meisjes enkel t/m 10 jaar
1 Tessa Kwakernaak
2 Isaia Thesing

Meisjes enkel t/m 12 jaar
1 Tessa Kwakernaak
2 Alyssa Holthuijsen

Meisjes enkel t/m 14 jaar

1 Celine van Ingen
2 Mandy Veldt

Jongens enkel t/m 10 jaar
1 Jesse de Jager
2 Youri van Loosbroek

Jongens enkel t/m 12 jaar
1 Milan Ludlage
2 Mika Klaassens

Jongens enkel t/m 12 jaar 
Verliezerspoule
1 Josse Broekkamp
2 Philip Blommestijn

Jongens enkel t/m 14 jaar
1 Sam Koster
2 Daniel Poel

Jongens enkel t/m 14 jaar
Verliezerspoule
1 Stijn Meijer
2 Harm Zekveld

Jongens enkel t/m 17 jaar
1 Sam Koster
2 Jon Schilder

Meisjes dubbel t/m 17
1 Nina Meijer/ Laura van Rijn
2 Michelle Flink/ Sara de Vries

Jongens dubbel t/m 12
1 Mika Klaassens/ Milan Ludlage
2  osse Broekkamp/Maxim Wakker

Jongens dubbel t/m 14
1 Hidde v Emmerik/Chritian d Vos
2 Stijn Meijer/ Sten Piet

Jongens dubbel t/m 17
1 Lloyd de Heer/Teddy Tan
2 Alex Wielart/ Stef Korenwinder

Gemengd dubbel t/m 12
1 A Thesing/Philip Blommestijn
2 Jamie Puntman/ Maxim Wakker

Gemengd dubbel t/m 14
1 Melissa Flink/Timan Sluiter
2 Jamie Puntman/ Koen van Eede-

ren

Gemengd dubbel t/m 17 
1 Michelle Flink/Jordy Puttock
2 Maria Feenstra/ Martin Feenstra

Winnaars tv in FIQAS loterij
Aalsmeer - Onlangs vond de trek-
king plaats van de winnende lot-
nummers uit de grote FIQAS lote-
rij. Eén van de hoofdprijzen was een 
fraaie flatscreen TV, gesponsord 
door de Aalsmeerse firma De Haas. 
Winnaar was een speler uit de jon-

gens C-jeugd van handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer: zijn moeder 
had een aantal overgebleven loten 
gekocht die bij de inleveravond niet 
verkocht waren. En zo werd de fa-
milie Tempelaars één van de geluk-
kige winnaars.

Uitwisselingsstudent YFU 
ontdekt Noord-Holland
Streek - Er gaat niets boven de 
provincie Noord-Holland met haar 
mooie badplaatsen, circuit Zand-
voort, de prachtige stad Amster-
dam en de Zaanse Schans. Denkt 
u er net zo over en laat u een bui-
tenlandse student graag kennisma-
ken met uw Noord-Holland? YFU is 
op zoek naar gastvrije gezinnen die 
hun huis en hart open willen stel-
len voor een buitenlandse student. 
Op 13 en 14 augustus komen zij aan 
in Nederland. De studenten (15-18 
jaar) volgen een schooljaar onder-
wijs op een middelbare school, le-
ren de Nederlandse taal en ontdek-
ken onze cultuur.

Wie is YFU?
Uitwisselingsorganisatie YFU viert 
dit jaar wereldwijd haar 60-jarig ju-
bileum. Al 60 jaar bieden zij jonge-
ren de kans om de wereld te ontdek-
ken door in het buitenland te stude-
ren of vrijwilligerswerk te doen. Ook 
verwelkomen zij al tientallen jaren 
studenten van over de hele wereld 
in Nederland. Dit jaar zijn dat er heel 
symbolisch 60.

Ikuo, Szilvia en Levan
Lijkt het u leuk om Ikuo uit Japan 
(18) te verwelkomen? Ikuo is dol op 
voetbal! Deze sport beoefent hij al 
jaren en hij speelt elk weekend. Hij 
zit in het voetbalteam van zijn high 
school en speelt ook voor de plaat-
selijke club. Hij wil later het liefst 
voetbaltrainer worden, net zoals zijn 
vader die voetbalcoach is voor kin-
deren. Ook voor Szilvia uit Hongarije 

(18) zoekt YFU een gastvrij gezin. 
Szilvia doet al 10 jaar aan dans-rit-
misch gymnastiek. Zij traint hiervoor 
5 a 6 keer per week, je mag dus wel 
zeggen dat sport haar leven is. Ook 
houdt ze van snowboarden, skiën 
en zwemmen. Szilvia is gek op huis-
dieren en heeft er zelf altijd al een 
gewild. Als laatste stelt YFU graag 
Levan uit Georgië (16) aan u voor. 
Levan tennist twee keer per week 
en neemt soms ook deel aan toer-
nooien. Hij leest graag boeken en 
kijkt naar educatieve programma’s 
op de televisie. Hij heeft vroeger 
veel geschaakt en ook meegedaan 
aan wedstrijden. Hij vindt het nog 
steeds leuk om te schaken, maar nu 
schaakt hij vooral met zijn familie.

Gastgezin worden?
Gastgezinnen en studenten genie-
ten gedurende het hele traject pro-
fessionele begeleiding. Een gastge-
zin kiest zelf welk gastkind zij willen 
verwelkomen. Niet alleen gezinnen 
met kinderen, maar ook gezinnen 
zonder kinderen en eenoudergezin-
nen zijn welkom als YFU gastgezin.
Een gastgezin krijgt geen financiële 
vergoeding, YFU vraagt van u kost 
en inwoning. Daar tegenover staat 
dat u vanuit uw eigen huis een stuk-
je van de wereld ontdekt en ken-
nis maakt met een andere cultuur. 
De student is zelf verantwoordelijk 
voor zak-, kleed- en schoolgeld. In-
teresse? 
Neem contact op met YFU, tele-
foonnummer 0297-264850 of kijk op 
de website: www.yfu.nl.




