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OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar
Foto’s Jan Jongkind

100 Jaar Watersporvereniging De Nieuwe Meer

Tjalken, zeeschouwen en
boeiers op de Westeinder
Aalsmeer - Vanaf vorige week donderdag was het al een feestelijk gezicht in de Kolenhaven die vol lag
met zo’n 65 historische schepen,
die waren versierd met talloze vlaggenlinten. Maar echt spectaculair
werd het toen de historische boten
de zeilen hesen om met elkaar de
strijd aan te gaan op de Westeinderplassen afgelopen zondag. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan
van watersportvereniging De Nieuwe Meer kwam de vloot van het Nederlands Varend Erfgoed, de VSRP

naar Aalsmeer. Jaarlijks komen deze unieke schepen vanuit het hele
land ergens in Nederland bij elkaar
om wedstrijden te zeilen en elkaar
te ontmoeten. De voorgaande jaren
heeft de vloot historische steden zoals Enkhuizen en Monnickendam,
aangedaan.
“Uitstekend zeilwater”
En dit jaar trokken de schippers dus
naar Aalsmeer en haar Westeinderplassen. Wethouder Gertjan van der
Hoeven van recreatie en toerisme

heette de schippers en opvarenden
welkom in het gemeentehuis van
Aalsmeer. Van der Hoeven: “We willen graag laten zien dat de Westeinder uitstekend zeilwater is. De beelden van uw historische schepen op
‘onze Poel’ dragen bij aan het versterken van ons watersportimago.”
Van der Hoeven sloot af met een uitnodiging aan de Vereniging Stamboek van Ronde en Platbodemjachten (VSRP), die volgend 25 jaar bestaat, om ook haar eigen jubileumfeest in Aalsmeer te komen vieren.

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Laptops en auto gestolen
Aalsmeer - Tussen zaterdag 21 en
woensdag 25 juli is ingebroken in
een woning in de Willem Alexanderstraat. De dieven zijn er vandoor gegaan met twee laptops en de auto
van de bewoners. De Audi A5 is grijs
van kleur en kenteken is 33-GTS-7.
Tussen vrijdag 20 en vrijdag 27 juli
is tevens ingebroken in de sporthal
in de Jac. P. Thijsselaan. Via de lichtkoepel op het dak hebben inbrekers
zich toegang verschaft. Vooralsnog
worden geen spullen vermist. Op

vrijdag 27 juli is verder een inbraak
in een woning ontdekt op de Werven. Via de achterzijde zijn de dieven het huis binnen gegaan. Met
een koevoet is een raam geopend.
Er zijn twee laptops gestolen. Op
Vrijdag 27 juli is ook geprobeerd in
te breken in woningen in Ketelhuis
en de Galvanistraat in Kudelstaart.
Op de voordeuren van huizen zijn
braaksporen ontdekt. Het is inbrekers in beide gevallen niet gelukt
om binnen te komen.

50 GRATIS
WWW.PROFILE.NL/50BANDEN

Aalsmeer - Op zaterdag 28 juli rond vijf uur in de middag heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de N201, ter hoogte van de kruising
met de Mensinglaan. Een 42 jarige
automobiliste uit Purmerend reed
op de N201 richting het Centrum en
dacht linksaf te mogen slaan bij de
Mensinglaan.
De op de N201 richting Uithoorn rijdende auto zag zij over het hoofd.
De bestuurder, een 40 jarige Uit-

hoornaar kon de botsing niet meer
voorkomen. Door de harde klap
kantelde de wagen van de vrouw
uit Purmerend. De vrouw, haar passagier en hond zijn door de brandweer uit de auto gehaald. De wagen is open geknipt. De vrouw en
haar passagier zijn naar het ziekenhuis vervoerd wegens nekklachten,
maar mochten de volgende dag alweer naar huis.
Foto: Ronald van Doorn.

“Tuin Zwanebloemweg 15
wordt steeds mooier”
Kudelstaart - “Onze tuin is drie jaar
geleden aangelegd en wordt steeds
mooier. Een heerlijke plek om te verblijven. Heel veel avonden met de
gashaard aan gezellig op de veranda. Want dat kan altijd, ook als het
regent”, mailen Anja en Henk Slink
over hun tuin aan de Zwanebloemweg 15 in Kudelstaart. De tuin met
de originele veranda, mooie vijver,
aparte bestrating en prachtige beplanting van Anja en Henk Slink is
de derde prijswinnaar van de Nieuwe Meerbode tuinenwedstrijd. Wie
weet kan de tuin nog mooier ge-

maakt worden met een cadeaubon
van tuincentrum Het Oosten aan
de Aalsmeerderweg. Te winnen zijn
waardebonnen van 250, 100 en 50
euro.
Meedoen kan nog!
De drie mooiste, op de voorpagina geplaatste, foto’s maken kans
op deze traktatie. Deelnemen aan
de tuinenwedstrijd kan nog de hele maand augustus. Foto met verhaaltje over de tuin kan gestuurd
worden naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl.

Regelmatig controles politie

Weer bekeuringen voor
(te) snelvaarders op Poel
Aalsmeer - Op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 juli heeft de
politie weer vaarcontroles gehouden op de Westeinderplassen. Met
name wordt toezicht gehouden op
(te) snelvaarders, maar ook wordt
gecontroleerd op en bij de eilandjes. Er zijn enkele bekeuringen voor
te snel varen en teveel motorvermogen uitgeschreven. Ook is een bestuurder van een waterscooter op
de bon geslingerd. Hij trok iemand
op een grote band achter zich aan
en dit is verboden. Eén snelvaarder
kreeg ruim baan van de agenten. De

man was met spoed op weg naar de
jachthaven in verband met suikertekort. Bij een controle nabij de Blauwe Beugel bleek een bootbezitter
gesignaleerd te staan. Hij had nog
voor 1116 euro aan boetes open
staan. De man is opgepakt. Ook op
maandag 30 juli is de politieboot gestart. Er zijn twee processen-verbaal
uitgeschreven voor te snel vaarders. Bekeurd zijn een 42 jarige en
een 14-jarige, beiden woonachtig in
Aalsmeer. Ook de komende weken
is de politie voornemens veel op en
rond de Poel te verblijven!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

AUTOBANDEN
Auto kantelt na aanrijding

Derde winnaar tuinenwedstrijd

Sleepactie eindigt in sloot
Aalsmeer - Op vrijdag 27 juli rond
kwart over twee in de middag is een
auto in de sloot naast de Aalsmeerderweg beland. De auto werd gesleept naar de garage. De sleper
wilde een oprit oprijden, zag ineens

dat het de verkeerde plek was en
corrigeerde snel. Door dit abrupte
herstel reed de tweede auto de sloot
in. De 40 jarige man uit Uithoorn in
de auto raakte licht gewond.
Foto: Ben Atsma.

EUROGARANT

Bestolen door ‘net stel’ bij
pinautomaat van bank

www.lammersautoschade.nl

Aalsmeer - Op maandag 30 juli rond half elf in de ochtend is een
84 jarige man uit Aalsmeer bestolen bij de pinautomaat van de bank
in de Zijdstraat. De man wilde geld
trekken en had reeds zijn pas in de
automaat gestopt. Achter hem arriveerde een gebrekkig Nederlands
sprekende man, die met een handje klein geld rammelde. De 84 jarige
gaf aan privacy te willen. Zijn pincode had hij net ingetikt. In dit onbewaakte moment heeft een handlan-

lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

ger, een vrouw, waarschijnlijk op de
benodigde knopjes getikt en uiteindelijk 1000 euro buit weten te maken. De belagers waren beide netjes gekleed. De man is ongeveer 35
jaar oud, is 1.85 meter lang en heeft
een licht getinte huid. De vrouw is
eveneens rond 35 jaar en droeg een
jurk waarvan de kleur rood de overhand had. Mogelijk is deze minne
actie gezien door getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.
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EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

ingezonden
Niet alleen dakpannen van huizen
door vliegtuigen naar Schiphol
Woensdagavond 25 juli, een gezellige avond barbecueën met de
kinderen en kleinkinderen. Helaas
weer veel vliegtuigen deze avond
én schade. Drie huizen verderop de
dakpannen van het dak.
Bij de buren de parasol tegen het
huis en helemaal stuk.
En bij ons vlogen de stoelen door
de tuin en de tafel was leeg. Opruimen de boel en maar stoppen met
de barbecue.
Ook bij ons komen ze de dakpannen
vast leggen, dat komt de leefomgeving ten goede volgens Schiphol en
de gemeente.
De gemeente Aalsmeer is er trots op
dat ze dit bereikt heeft. Worden de
borden en parasols nu ook vastgezet? Er zijn ongetwijfeld weer men-

Is uw huisdier
zoek?

sen die zullen zeggen dat je daar
dan niet moet gaan wonen. Ons
perceel is al meer dan honderd jaar
familiebezit. Dus ik denk dat ik wel
recht van spreken heb. Ik ben in
1950 in dit huis geboren.
Zolang wij er wonen heeft de gemeente nog nooit geïnformeerd
hoe wij als bewoners de hinder van
Schiphol ervaren. Aalsmeer hoeft
dus echt niet trots te zijn met wat ze
bereikt heeft.
Weet de gemeente wel dat er veel
meer afspeelt dan alleen dakpannen die van de huizen vliegen?
Familie de Vries,
Aalsmeerderweg 50,
Aalsmeer
Tel. 324168

Zon onder op Westeinder

Aalsmeer - Donderdagavond 26 juli (op de warmste en mooiste zomerdag) heeft Yvonne van Doorn vanaf het recreatie-eiland foto’s gemaakt van
de Westeinderplassen. De zonsondergang leverde deze prachtige plaatjes op!

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks.
Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft
een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teentjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft
paars halsbandje om.
Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes.
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse
boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Actie Simavi: Eén minuut
tegen moedersterfte
Aalsmeer - In 1 minuut zoveel mogelijk cupcakes versieren en uitdelen, 1 minuut kerkklokken luiden en ballonnen oplaten. Het is
slechts een greep uit de initiatieven
die ontwikkelingsorganisatie Simavi heeft verzameld met hun actie 1
minuut tegen moedersterfte. Met de
actie vraagt Simavi aandacht voor
het terugdringen van moedersterfte in ontwikkelingsgebieden. Inwoners van alle gemeenten in Nederland worden gevraagd 1 minuut
van hun tijd in te zetten tegen moedersterfte. Simavi brengt alle minuten bij elkaar en presenteert die op
4 september aan (nieuwe) Kamerleden. Maar de Simavi wil met de actie meer bereiken. Met een ludieke
actie van 1 minuut kunnen de inwoners hun betrokkenheid laten zien.
De leukste, grappigste en meest
ontroerende acties worden door een
professioneel team in de uitvoering
ondersteund. Dit team komt met
een aangeklede old-timer volkswagenbus naar de gemeente toe.
“We hopen natuurlijk op veel aandacht. Met de verkiezingen in aantocht willen we door het publiek erbij te betrekken druk op Den Haag
houden. Politiek Den Haag moet
weten hoe belangrijk Nederland
het vindt dat geen moeder sterft

in het kraambed”, zegt Rolien Sasse, directeur van Simavi. Via de site
www.1minuuttegenmoedersterfte.nl
kunnen de inwoners zich aanmelden.
Verdrietig en onnodig verlies
Elk jaar sterven 290.000 vrouwen onnodig in het kraambed omdat zorg tekort schiet. Dat is bijna 1 vrouw per minuut. “Dit mogen
we niet langer laten gebeuren”, stelt
Rolien Sasse, “Naast een verdrietig
en onnodig verlies raakt dit het gezinsleven en ontwricht het de gemeenschap.”
De Kamerleden kunnen ervoor zorgen dat Nederland structureel investeert in seksuele voorlichting en
dat er voorbehoedsmiddelen komen
voor vrouwen die niet zwanger willen worden. De gezondheidszorg
voor veilige zwangerschap en bevalling moet bereikbaar en betaalbaar
zijn, ook voor de armste vrouwen.
“We vragen hen zich hard te maken in de Tweede Kamer en de Nederlandse voortrekkersrol op dit terrein hoog te houden”, aldus Sasse.
Op 4 september, vlak voor de verkiezingen, eindigt 1 minuut tegen
moedersterfte met een actie op het
Plein in Den Haag. Meer informatie
op genoemde website.

Armband kwijt!

OVAK-fietstocht

Aalsmeer - Op zaterdag 28 juli in
de middag heeft een Aalsmeerse
haar armband verloren in de Zijdstraat. Het gaat om een goudkleurige slavenarmband. “Veel waarde
heeft de armband niet, maar hij is
mij heel dierbaar”, aldus de meldster. De vinder/ster kan haar blij
maken door te bellen naar 0297341313.

Aalsmeer - Dinsdag 21 augustus
wordt de tweede fietsdagtocht van
de OVAK gehouden.

KERKDIENSTEN
Zondag 5 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. Spreker Rob
Kool. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Geen opgave ontvangen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Geen opgave ontvangen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met br. Nico Tas. Zondagsschool en
oppas voor allerkleinsten.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag dienst om 10u. met ds. A.J.
Fraanje uit Drachten. Organist: M.
de Koning.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. C.G.
Graafland. Organist: J. Piet.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met doven-

vertolking en vertaling in Engels om
10u. Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. ds. M. Hogenbirk, gez.
dienst met CGK en 18.30u. ds. K.
Muller, gez. dienst in CGK
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. in zorgcentrum Aelsmeer eucharistieviering met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord
communieviering met M. van Zoelen 19u. in Karmelkerk eucharistievering met L. Seeboldt. Zondag 14u.
in Karmelkerk Poolse dienst met
Christoff.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen
dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. Zondag 10u. dienst met ds. F.
Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Geen
opgave ontvangen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Deelnemers kunnen rekenen op
een mooie tocht naar de Bilt door
de bossen langs Maartensdijk, de
Lage Vuursche en Bilthoven. Opgeven kan bij Tini via 0297-327249 of
bij An via 020-6533825.

De Planetshakers komen
Nederland opschudden!
Aalsmeer - Ze hebben zich de afgelopen jaren bewezen als één van
de beste en intense moderne aanbiddingsbands ter wereld. En nu komen ze eindelijk naar Nederland. De
Planetshakers verzorgen op zaterdag 8 september een aanbiddingsavond bij de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Het is
de eerste keer dat Planetshakers in
Nederland optreedt.
En dat optreden is lang verwacht,
want de groep uit Australië reisde
het afgelopen decennium de wereld rond en bracht een indrukwekkend aantal albums uit, terwijl ze een sterk groeiende bekendheid genoten. De meest recente cd
van Planetshakers, ‘Heal Our Land’,
verscheen eerder dit jaar in Nederland bij Crossroad Distribution. Het
is een album dat uit het hart gegrepen is. Met de nieuwe muziek
draagt Planetshakers haar thuisland
op aan God en roept ze gelovigen
over de hele wereld op hetzelfde te
doen. Het komende in Aalsmeerder-

brug is en unieke kans, want deze
groep reist niet zomaar de wereld
rond. De liefhebbers noemen Planetshakers regelmatig in één adem
met groepen als Hillsong United, als
ze de muziek en missie willen omschrijven.
De groep komt voort uit de Planetshakers kerk in Australië; een levendige gemeenschap met een grote
drang om hun stad en land te zien
veranderen door een relatie met
God. Muziek is daar een groot onderdeel van en Planetshakers vielen
al snel op in het groeiende aantal
moderne worship bands. Ten eerste
door hun energie en passie, maar
ook door hun aanstekelijke songs.
Veel liedjes van Planetshakers overtuigen van de drang om de boodschap door te geven, om niet stil te
blijven zitten en het geloof handen
en voeten te geven. En die boodschap klinkt luid en duidelijk, want
de moderne worship van de groep
kan in één optreden zowel heftig,
intiem, groots en direct zijn.

Gezamenlijk diner ANBO
Aalsmeer - Op donderdag 26 juli is een groep leden van de ANBO
weer gezamenlijk uit eten geweest.
Op het terras buiten is genoten van
een drie gangen menu. De groep
mocht twee nieuwe diner-vrienden

Oud papieractie
Supportersclub
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 3 augustus haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer het
oude papier op. Iedereen, die graag
wil dat het papier naar de Suppor-

begroeten.
Bent u lid van de ANBO en wilt u
ook eens met een groep dineren? U
bent van harte welkom.
In de Dukdalf van september staat
staan de datum en de locatie.
ters vereniging gaat, dient de container pas na 16.00 uur aan de weg
te zetten. Gaarne op die plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst van het oude papier steunt
de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen.
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Gevarieerd muziekaanbod

Gezellig druk in centrum
voor Tropical Night
Aalsmeer - Geen tropisch weer
bij de Tropical Night afgelopen zaterdag 28 juli in het centrum, maar
het was droog en de buitentemperatuur aangenaam. Reden voor heel
veel inwoners om dit muzikale evenement te bezoeken. Het was druk
bij de drie horecagelegenheden die
de organisatie op zich hadden genomen. Rond danscafé de Praam in
de Zijdstraat was een tropisch tafereel ingericht met palmbomen, kleurige verlichting en onder andere tropische stukken watermeloen. Voor
tropische muziek droeg DJ Kees
Markman zorg en met het publiek
op de dansvloer krijgen, had deze
Aalsmeerder totaal geen moeite. Zij
aan zij werd gedanst, genoten van
muziek en gezellig bijgepraat.
Bij café Joppe in de Weteringstraat
stond de Tropical Night in het teken van Fight Cancer. Op de rode
dubbeldekker toverde verschillende
DJ’s zomerse platen uit hun koffers.
Het in groten getale gekomen publiek kon de optredens van de DJ’s
zeker waarderen. Er werd naar harte lust gedanst. Hoofdact was radio
DJ Joshua Walter en hij droeg zorg
voor een swingende afsluiting. Initiatiefnemer Harold kijkt tevreden te-

Muziek
Vrijdag 3 augustus:
* Party met dj Henk in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Bandje Massive Magic live in
N201, Zwarteweg. Open v/a 20u.
Zaterdag 4 augustus:
* Party-middag met gastdj’s v/a
16u. en disco dance show met radio dj Edwin v/a 22u. in danscafé de
Praam, Zijdstraat.
Zondag 5 augustus:
* Coolcasttrio live in The Shack,
Schipholdijk 253a in Oude Meer v/a
15.30u. Ook vrijdag, zaterdag open
vanaf 15u.
Vrijdag 11 augustus:
* Lowlands festivalavond in N201,
Zwarteweg met muziek en films.
Open vanaf 21u.
Zaterdag 18 augustus:
* Summer Dance Party op surfeiland, Kudelstaartseweg.
Zaterdag 25 augustus:
* Goud van Oud bij horeca in Zijd-,
Markt- en Weteringstraat, Centrum.
* Muziek aan Westeinder bij fort Kudelstaart, Rotaryclub.

rug op het Fight Cancer combi-evenement. “Het wordt steeds bekender in Aalsmeer! Volgend jaar gaan
we in mei of juni weer een Fight
Cancer evenement organiseren,
maar dan via Dresscode blue! Liefst
op het Praamplein, anders aan de
Dreef. Deze keer ging het overigens
niet uit van de organisatie Dresscode blue. In de collectebussen zat totaal 58 euro. Niet veel, maar beter
iet dan niets.”
Omdat de weervoorspelling regen
aan gaf, besloot De Oude Veiling de
Tropical Night binnen te vieren. In
het restaurant verzorgde het viertal
van Blood, Sweat en Kiers een optreden. Middels drums, gitaar, basgitaar, drie vocalen, maar vooral de
saxofoon van Wouter Kiers werd het
publiek getrakteerd op blues- en
jazz- en rocknummers. De belangstelling voor het bandoptreden was
groot. De drukte zorgde voor tropische temperaturen binnen. Er wordt
teruggekeken op een gezellig en
geslaagd evenement. Buiten enkele
vechtpartijtjes sussen, heeft de politie niet hoeven optreden. Het derde
en laatste buitenevenement in het
centrum is op zaterdag 25 augustus.
Een goud van oud-avond staat dan
op het programma.

Exposities
Zaterdag 4 augustus:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.

4 en 5 augustus:
* Huiskamermuseum van Janna van
Zon met Mokum collectie open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
12 tot 17u.
* Zomerexpositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Diversen.
Donderdag 2 augustus:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere
woensdag, donderdag en vrijdag.
Vrijdag 3 augustus:
* Oud papieractie Supportersvereniging in Kudelstaart. Na 16u.
Zaterdag 4 augustus:
* Wedstrijd en familie-estafette in
Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade.
Open 13-17u.
Dinsdag 7 augustus:
* Fietstocht PCOB en ANBO. Start
13.30u. bij Parochiehuis, Gerberastraat.
Woensdag 8 augustus:
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
* 5 Kilometer baanloop bij Atletiekvereniging. Baan in Sportlaan. Start:
20u. precies Open v/a 19.15u.
Donderdag 9 augustus:
* Ouderensoos voor 55e+ers in
Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot
16.30u.

Vrijdag en zaterdag activiteiten

Disco Dance Show met
dj Edwin in café de Praam
Aalsmeer - Het was een droge en
super gezellige tropische avond, zowel binnen als buiten in danscafé de Praam afgelopen zaterdag.
Met natuurlijk de geweldige ouwe
en nieuwe tropische klanken uit de
boxen van Kees Markman.
Deze week staan weer diverse activiteiten op stapel. Vrijdag 3 augustus het borreluur met Debby en ‘s
avonds een gezellige praamavond
met huisdj Henkie. Hij draait vanaf
22.00 uur op verzoek. Toegang voor

Nieuw, uniek evenement Rotary

‘Muziek aan Westeinder’
in haven fort Kudelstaart
Aalsmeer - De Rotary AalsmeerMijdrecht-Uithoorn presenteert op
zaterdag 25 augustus een nieuw
en uniek evenement. Voor de eerste
keer wordt ‘Muziek aan de Westeinder’, een licht klassiek concert, georganiseerd. Het concert gaat gehouden worden op een bijzondere locatie: De haven van het oude Fort in Kudelstaart. Musici, zangers, zangeressen en een groot koor
gaan van zich laten horen. Het evenement begint om 19.30 uur, duurt
tot 22.30 uur en is uitsluitend per
boot te bezoeken. Het concert vanaf de kant bijwonen, is niet mogelijk.
Het doel van dit muzikale initiatief is
om geld in te zamelen voor kunstencentrum De Hint. De Rotary hoopt
een mooi bedrag bijeen te krijgen
om kinderen, waarvan ouders geen
geld hebben om hen muziek- of toneelles te laten volgen, toch mee
te laten doen. Het maximale aan-

tal bezoekers aan dit nieuwe evenement is 1.250, ongeveer 200 boten.
Snel kaarten kopen voor dit spektakel van formaat, is dus een aanrader. Wie met een eigen, gehuurde of
geleende boot komt betaalt 40 euro per persoon. Voor dit bedrag genieten de bezoekers niet alleen van
een geweldig concert, want de toegangskaart is inclusief een heerlijk
pakket met hapjes en drankjes voor
op de boot.
Voor belangstellenden, die geen eigen boot hebben, biedt de Rotary
de mogelijkheid om losse kaarten te
bestellen op een van de drie grotere publieke vaartuigen. Een kaartje
kost dan 55 euro per persoon. Kaarten bestellen kan uitsluitend via internet, via www.muziekaandewesteinder.nl. De Rotary hoopt op een
enthousiast onthaal van wellicht een
nieuwe Aalsmeerse traditie voor het
goede doel.

Live-muziek op Shack-terras

STAGE
MUSIC SHOP
PRIJSPAKKER:

VAKANTIETIP:

Mondharmonica
‘Hohner’

AANBIEDING:

Lessenaar ‘CLX’
(diverse kleuren)

v/a

€ 6,80
€ 17,95

Drumstokken
‘Agner’

NIEUW:

Ukelele ‘Titeuf’

set

€ 10,80
€ 38,30

DÉ VIOOLSPECIALIST

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

Aalsmeer Photo
De fotowedstrijd met als thema
Groen van Toen heeft al een groot
aantal foto’s opgeleverd. De visie van de deelnemende fotografen
toont aan dat het onderwerp Groen
van Toen voldoende ruimte biedt
voor een originele kijk op de natuur.
Alle foto’s zijn te bekijken op de site van Aalsmeer Photo en men kan
nog tot 15 september insturen.
Doe mee en maak kans op de publieksprijs: Een mooi fotoboek uitgereikt door Constantijn Hoffscholte
van het Boekhuis of ga voor de vakjuryprijs. De winnaar krijgt zijn foto
op groot formaat op acryl afgedrukt
door Foto de Boer.

Oude Meer - Zondagmiddag 5 augustus gaan Hans Millenaar (Hucksters) Piet van Leeuwen (Livin’ at
A) en Jack Muller (ex-Huckster, Tdi
Rock) een muzikaal feestje bouwen
op het terras van The Shack. De
naam: Coolcasttrio is voor deze gelegenheid even gauw uit de mouw
geschud. De mannen hebben hun
muzikale koppen bij elkaar gestoken en hebben wel zin in een beetje zomerse gekkigheid. Mede door
de jarenlange muzikale ervaring en
het melige enthousiasme van deze
mannen beloofd het weer een zeer
aangename en gezellige middag
te gaan worden. Kom zondagmiddag aanstaande kijken en luisteren.
The Shack aan de Schipholdijk 253b
is geopend op vrijdag, zaterdag en
zondagmiddag vanaf 15.00 uur. Het
Coolcasttrio begint om 15.30 uur te
spelen. De entree is gratis. Voor alle
info: www.bikesnblues.nl.

Raadhuis in 1962 al in gebruik

Eerste steen voor school!

Open monumentendagen
in teken ‘Groen van Toen’
rieerde en interessante groentocht
kunnen zich opgeven bij EKZ Makelaars via 0297-344444. De kosten
bedragen slechts 10 euro per persoon (inclusief lunch). Per keer kunnen zich voor de bustocht 45 personen inschrijven. Dus snel aanmelden is een aanrader. Natuurlijk kan
ook met eigen vervoer de locaties
bezocht worden.

Volgende week zaterdag 11 augustus trakteert het café in de Zijdstraat
op: Let The Duck Out met Jochem
van Leeuwen.

Optreden Coolcasttrio zondag

Gevarieerd programma KCA

Aalsmeer - Zaterdag 8 en zondag
9 september wordt weer het Landelijke Monumenten weekend georganiseerd. De KCA werkgroep architectuur en monumenten is er in
geslaagd een zeer gevarieerd programma aan te bieden. Het thema
van dit jaar Groen van Toen biedt
daartoe vele mogelijkheden. Om
11.00 uur wordt gestart in de Historische Tuin waar een rondleiding
met gids wordt gegeven en men
een eenvoudige lunch krijgt. Vandaar vertrekt men per bus naar het
Seringenpark waar de deelnemers
een rondleiding met gids staat te
wachten, vervolgens trekt de bus
verder naar het Oude Katholieke
Kerkhof waar ook een gids aanwezig is. Tot slot wordt een bezoek gebracht aan het boomkwekerskerkhof en ook hier krijgen de liefhebbers van Groen van Toen alle informatie van een gids. De bustocht
eindigt rond 15.30 uur op het Raadhuisplein en het is de bedoeling om
daarna (voor eigen kosten) deze bijzonder informatieve dag af te sluiten
in de Oude Veiling. Degenen die belangstelling hebben voor deze geva-

iedereen van 18 jaar en ouder. Zaterdagmiddag is het weer Praampartymiddag en in de avond staat
er een nieuwe radio dj in de Praam.
DJ Edwin presenteert vanaf 22.00
uur een swingende Disco Dance
Show. De toegang is gratis en iedereen van 16 jaar en ouder is welkom.

Volgende week festivalavond

Poolcafé met optreden
Massive Magic in N201
Aalsmeer - Al een tijdje heeft de
vrijdagavond in N201 een nieuwe
setting met behalve optredens van
leuke (jonge) bandjes ook drie pooltafels, er kan airhockey gespeeld
worden en er zijn twee dartbanen.
Elke laatste vrijdag van de maand
spelen er meerdere bands en staan
de poolbiljarts in de opslag. Aanstaande vrijdag 3 augustus speelt
het altijd opgewekte trio Massive Magic in de N201 en komt een
feestje maken met hun aanstekelijke pop- en rocknummers. Dat deden ze al eens eerder en leuke
bands worden altijd snel weer terug gevraagd op het podium van
het jongerencentrum aan de Zwarteweg. Dus als je het de vorige keer
gemist hebt, kom vooral ook even
langs! De N201 is open vanaf 20.00

en de entree is gratis.
Volgende week zaterdag 11 augustus is er in N201 een speciale avond
voor alle festivalgangers en dan met
name de Lowlandsgangers, want
dat is immers de week er op. Om alvast in de stemming te komen wordt
er uitsluitend muziek gedraaid van
artiesten die dit jaar en in het verleden op Lowlands hebben opgetreden.
Ook worden foto’s en filmpjes vertoond op groot scherm. Als je zelf
leuke foto’s of filmpjes hebt, kun je
deze mailen naar wlf.n201@gmail.
com. Via facebook kun je ook verzoeknummers indienen. Meer informatie hierover is te vinden op www.
n201.nl. De N201 gaat 11 augustus
open om 21.00 uur en ook dan is de
entree gratis.

Aalsmeer - “Op pagina drie viel
mijn oog direct op een mij bekende foto: Eerste-steen-legging door
burgemeester Loggers. Maar de
foto hoort niet bij het verhaal over
de tentoonstelling over ‘Aalsmeerse ambtenaar toen en nu’. Nou, was
burgemeester Loggers als statige
eerste burger van Aalsmeer wel een
voorname ambtenaar. Maar lees de
steen eens goed: 28 februari 1962.
Toen was het nieuwe Raadhuis al
kant en klaar in gebruik. Deze foto
hoort bij de eerste steenlegging van
wat toen nog de Lagere Tuinbouwschool heette. Dat werd via Centrum
voor Algemeen Vormend en Agrarisch Onderwijs de huidige Groen-

strook (sinds 1983), nu een lokatie
van het Wellant College. De meneer,
die toekijkt of alles wel goed gaat, is
Johan van Nieuwenhuyzen, de toenmalige voorzitter van het schoolbestuur, de Hollandsche Maatschappij
van Landbouw (bestaat ook al niet
meer). Dus, dacht ik, voordat sommigen de hersenen verder gaat pijnigen: laat ik het goede verhaaltje
bij die foto eerst maar mailen. De
school is in de kerstvakantie van
1963 ingericht en op 1 april 1964 officieel geopend. En nu al weer geheel vervangen door nieuwbouw.”
Jan A. Broere sr., voormalig leraar en directeur van de tuinbouwschoolschool De Groenstrook.
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officiële mededelingen
gemeente aaLsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
WiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken bUrgemeester en WetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige Loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serViCeLiJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
CaLamiteitenteLefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012
Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de
kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op
die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan
stemmen in Aalsmeer.
Ook bij de komende verkiezing geldt de legitimatieplicht.
Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar u
heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer
dan 5 jaar is verlopen op 11 september 2012 aanstaande,
dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming deelnemen.
Laat UW stem niet VerLoren gaan
VoLmaCHt:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid
bent om uw stem uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden om iemand anders uw stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht
kunt u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen
door uw stempas (op de achterkant voorzien van een
handtekening) en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon
(de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem
uitbrengen in Aalsmeer. Hij/zij kan uw stem slechts uitbrengen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. Hij/zij
mag niet meer dan twee machtigingen hebben.
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas,
medio augustus, op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in dat geval van tevoren schriftelijk een volmacht.
Hetzelfde geldt als u iemand wilt machtigen die wel mag
stemmen maar niet in de gemeente Aalsmeer woont. Ook
dan dient u van tevoren een schriftelijke volmacht te regelen.
Dit kan tot uiterlijk woensdag 29 augustus 2012. Hiervoor is
een formulier bij de afdeling Dienstverlening verkrijgbaar of
te downloaden via de site van de gemeente www.aalsmeer.nl
onder digitaal loket: volmacht).
Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt
u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet
alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever
aan de stembureauleden! U dient zelf een origineel legitimatiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan
hoeft u niet in te leveren. Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit ( herkenbaar aan de groene kleur),
dan heeft de gemeente de identiteit al gecontroleerd bij de
aanvraag. Daarom wordt het bij het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd.
De kiezer die naar het stembureau gaat dient zich altijd met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren! (zie
hierboven)

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

eLDers stemmen:
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIEZERSPAS aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 29 augustus
2012 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een
formulier wat u kunt verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website www.aalsmeer.nl
(digitaal loket: kiezerspas)

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.

Als u in persoon een Kiezerspas aan wilt vragen, dan kan dit
aan de balie bij de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk op 7
september 2012; 14.00 uur.
stempas kWiJt:
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september
2012; 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie
van afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij
dient een kopie van een geldig identiteitsdocument te worden overlegd.
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30
uur. Telefoonnummers: 0297387606 en 387640 of via info@
aalsmeer.nl.
stembUreaUs
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt
staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de
buurt ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljetten
staan alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn. N.B.
Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht:
De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t Baken,
Sportlaan 86!
DefinitieVe besCHikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat, het renoveren van een AWT-gemaal;
- Kerkweg 34, het bouwen van een schuur;
- Machineweg, het renoveren van een AWT-gemaal;
- Molenvlietweg 16, het bouwen van een overdekte opslag;
- Oosteinderweg 236, het wijzigen van het gebruik;
- Sierteeltstraat 25, het intern wijzigen van het distributiegebouw;
- Vlinderweg 62, het plaatsen van een dakkapel;
- Zijdstraat 34-36, het plaatsen van gevelreclame.
VerLeenDe omgeVingsVergUnningen, regULiere
proCeDUre
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 228, het kappen van 2 coniferen;
- naast Baanvak 28, naast Bilderdammerweg 55, t.h.v.
Ampèrestraat 58, Sportlaan 87, het kappen van bomen;
- J. Schaperstraat 14 en 16, het bouwen van een carport;
- L.A. Braakstraat 41, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Marktstraat 10, het vergroten van de woning.
VerDagen (VerLenging) besListermiJn aanVraag
omgeVingsVergUnning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Lijnbaangebied (het aanleggen van 8 bruggen), ontvangen op 30 mei 2012.
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht
staat tegen deze beslissing geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 2 augustus 2012.
VerLeenDe boUWVergUnningen met toepassing
Van een ontHeffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaand besluit,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 40 Woningwet en artikel 3.23 Wro
besloten is de volgende bouwvergunning en ontheffing van
het bestemmingsplan te verlenen:
- Herenweg 32a, het vernieuwen van een botenhuis en een
veranda.
Verzenddatum bouwvergunning: 2 augustus 2012.

VerkeersbesLUit 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Het gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan, van 20 augustus t/m 8 september 2012.
kennisgeVing besLUit boDemkWaLiteit:
regionaLe boDemkWaLiteitskaarten en nota
boDembeHeer
In opdracht van de regio Amstelland- Meerlanden (gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) zijn geactualiseerde bodemkwaliteitskaarten en een
Nota bodembeheer opgesteld. Burgemeester en wethouders
van Aalsmeer maken bekend dat zij op 24 juli 2012 hebben
besloten de geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaarten vast te stellen en voornemens te zijn de Nota bodembeheer op grond van artikel 44 lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
Bij de voorbereiding van het besluit van de gemeenteraad
wordt toepassing gegeven aan http://wetten.overheid.
nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsdatum_12-07-2012” afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Het ontwerpbesluit van het college alsmede andere terzake
zijnde stukken liggen vanaf 3 augustus t/m 28 september
2012 ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening. De openingstijden van het gemeentehuis zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00
uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een
ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische
afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-387645).
Gemotiveerde zienswijzen tegen de concept Nota bodembeheer kunnen door een ieder tot en met 28 september 2012
schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Vergunningen, handhaving en dienstverlening, Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer.
Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde
termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen
in te dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp
van het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting
krijgen op de stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken
met de afdeling Vergunningen, handhaving en dienstverlening tel. 0297-387645.
Het rapport regionale bodemkwaliteitskaarten en de concept
Nota bodembeheer zijn ook te downloaden
ter inzage biJ De afDeLing DienstVerLening,
baLie 5 (Week 31)
t/m 2 aug
t/m 3 aug

t/m 6 aug
t/m 9 aug
t/m 9 aug
t/m 10 aug

WeLstanDsCommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken
besLissing op bezWaarsCHrift
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar
vergadering van 31 juli 2012 besloten het door de heer
A.M.E.H. El F. ingediende bezwaarschrift tegen de inschrijving van mevrouw F. J. in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) niet-ontvankelijk te verklaren.
eVenementenVergUnning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwijkeroordweg 69
op 24 augustus 2012 van 10.00 – 18.00 uur
- Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 25 augustus 2012 van
20.00 – 01.00 uur
- Braderie in Aalsmeer Dorp op 1 september 2012 van
10.00 – 17.00 uur
- Bloemencorso tentoonstelling, Van Cleeffkade 15, op 2
september 2012 van 10.00 – 17.00 uur
Datum verzending vergunningen: 30 juli 2012

t/m 17 aug
t/m 24 aug

t/m 24aug
t/m 26 aug
t./m 2 sep

t/m 28 sep

Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
APV Vergunning: tijdelijk afsluiten fietspad Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/Vuurlijn,
van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00 en 15.00
uur;
APV Vergunning: tijdelijk afsluiten v/d Oosteinderweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26 juni 2012, v.
10.00 tot 13.00 uur;
Legger van secundaire keringen in Westeramstel
met de daartoe behorende kunstwerken;
APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;
APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfalle,
Ophelialaan 108 te Aalsmeer;
Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni van
14.00 – 01.00 uur; Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli van
19.30 – 20.45 uur;
Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli van 19.30 – 20.45 uur;
Openluchtconcert Trumpets of the Lords in de Karperstraat op 4 juli van 20.00 – 21.00 uur;
Regenboogevenement op het surfeiland op 6 juli
van 09.00 – 00.00 uur;
APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplassen
op zaterdag 7 juli van 20.00 – 23.00 uur;
APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli van 20.00 – 01.00 uur
Feestweek, Praamplein van 2 september t/m 9
september 2012.
APV Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwijkeroordweg 69 op 24 augustus 2012 van 10.00 –
18.00 uur
APV Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 25 augustus 2012 van 20.00 – 01.00 uur
APV Braderie in Aalsmeer Dorp op 1 september
2012 van 10.00 – 17.00 uur
APV Bloemencorso tentoonstelling, Van Cleeffkade 15, op 2 september 2012 van 10.00 – 17.00
uur
kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer.

Voor meer informatie: WWW.aaLsmeer.nL
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Kerkslaper naar
gevangenis

ingezonden
Steun initiatief Zijdstraat fietsvrij
Terug van vakantie las ik de ingezonden brief van de heer Zeelen
in de Meerbode van een paar weken geleden. Ik steun zijn initiatief
van harte omdat ik het ook onbegrijpelijk vind dat er nog steeds fietsers getolereerd worden in de Zijdstraat, die toch door de meesten gezien wordt als een voetgangersgebied. Afgelopen vrijdagmiddag constateerde ik zelf dat het weer eens
net goed ging toen een fietser een
loslopend, spelend jongetje maar
net kon ontwijken. Het was behoorlijk druk in de straat en mening fietser laveerde, remde, zigzagde tussen het winkelend publiek, waarvan
de helft niet eens weet dat er ook
fietsers de straat door mogen. De
Gemeente Aalsmeer maar ook de
Winkeliersvereniging hebben het er
zo vaak over om de Zijdstraat meer
aanzien te geven, lege winkels die zij
liever weer actief zouden zien, meer
winkelend publiek, kortom een bruisende Zijdstraat is hun grote wens.
Maar als er meer publiek komt, en
in de zomer zijn dat veel ‘boeierlui’ met boten, toeristen en mensen
van buitenaf, dan kan het toch nooit
goed blijven gaan tussen winkelende mensen met of zonder kinderen,
mensen in rolstoelen, ouderen met

rollators en de laverende, zigzaggende fietsers. Ik hoop van harte dat
meer Aalsmeerse burgers het initiatief van de heer Zeelen ondersteunen door hem een mailtje te sturen
met een steunbetuiging. Hij heeft al
heel veel reacties gehad, maar de
politiek ziet liever dat er 1000 steunbetuigingen zijn dan alleen de benodigde 25 waarmee het burgerinitiatief door het gemeentebestuur op de
agenda gezet dient te worden. Steun
daarom het initiatief en stuur een
mailtje naar zelen@ggschilders.nl of
bel naar 06-55701684

Dode vissen in
Schweitzerstraat

J. Kwak,
P.F. von Sieboldlaan 52, Aalsmeer
jankwak@jeka52.nl
Ook voorstanders
Overigens zijn er ook inwoners, die
liever zien dat de Zijdstraat ook terrein blijft voor fietsers. Zo laat A. van
der Laarse uit de Chrysantenstraat
weten: “Er zijn veel, vooral oudere,
mensen die door één of andere omstandigheid niet zwaar mogen tillen
en dan is fietsen tot voor de winkel
een uitkomst. Dan kunnen de boodschappen één voor één in de fietstas gedaan worden. Dus graag blijven fietsen.”

ingezonden
Verbaasd over klacht: Wel bord
voetgangerszone op surfeiland!
De klacht over het surfeiland vorige week in de krant heeft mij verbaasd, vooral de tekst: Hadden ze
niet even een waarschuwingsbord
kunnen plaatsen? Er staat al jaren een bord voetgangerszone, ingesteld ter beveiliging van spelende kinderen. Dit bord houdt in dat
autorijden zonder ontheffing niet is
toegestaan, dus dan ook niet parkeren. Het is gebruikelijk dat regelgeving gehandhaafd wordt en dat dit
bij overtredingen kosten met zich
brengt. Dat moet je dan ook accepteren. Ter afbakening van de voet-

Aalsmeer - Geruime tijd werd vermoed dat de leegstaande kerk in de
Hortensialaan door mensen werd
gebruikt als slaapplaats. Diverse
malen zijn tassen gezien. Op donderdag 26 juli gingen agenten opnieuw een kijkje nemen. Ditmaal
troffen ze een kerkslaper aan. De
buitenlandse man bleek gesignaleerd te zijn wegens een inbraak
in februari in de Hellendaalstraat.
De man moet in de gevangenis zijn
straf gaan uitzitten. Hij heeft meerdere inbraken gepleegd.

gangerszone moeten er drie rode
paaltjes geplaatst zijn. Ik begrijp dat
deze er niet stonden en hiervoor is
de beheerder van het Westeinder
Paviljoen verantwoordelijk. De enige relevantie van dit stuk is het te
kleine parkeerterrein, mede doordat
dit niet alleen door strandbezoekers
en surfers wordt gebruikt, maar ook
door bezoekers van de zeilschool en
het Paviljoen.
J.C. de Jong
Sweelinckstraat 7
1431 XS Aalsmeer
jc.jong@caiway.nl

plus foto bord Van Cleeffkade

Verkeersveiligheid veel minder in gevaar

Al 270 illegaal geplaatste
reclameborden verwijderd
Aalsmeer - Sinds het uitbesteden
begin juni van de reclameborden
langs de weg aan Event Support
Holland zijn er al 270 illegale reclameborden verwijderd door dit bedrijf. “Eén van de voordelen voor de
gemeente Aalsmeer van het in zee
gaan met Event Support Holland is
dat zij illegaal geplaatste reclameborden in opdracht van de gemeente verwijderd.
De eerste twee maanden waren dat
er al 270 stuks. Deze borden worden op plekken geplaatst waar het
niet mag, ze kunnen de verkeersveiligheid in gevaar brengen en voor
vervuiling zorgen. Andere voordelen van het werken met Event Support Holland zijn: zij onderhouden
de borden goed, ze verwijderen
zwerfvuil, graffiti en wildplak in een
straal van tien meter om het reclamebord. Binnen 24 uur wordt eventuele schade aan borden of frames
hersteld. De borden worden alleen
geplaatst op verkeersveilige, van te

voren vastgestelde punten”, aldus
wethouder Ad Verburg. “Deze borden voldoen veel beter dan de oude kartonnen driehoeksborden die
nogal eens op de weg waaiden en
zo de verkeersveiligheid in gevaar
brachten.”
Veranderingen
Het grote voordeel voor de adverteerders is dat zij geen vergunning
meer voor de borden hoeven aan te
vragen bij de gemeente en ook de
precariobelasting wordt niet apart
geheven. Het bedrijf verzorgt het
gehele traject, van concept tot aan
de uiteindelijke plaatsing. De prijs
per reclamebord zal voor sommige
adverteerders hoger uitvallen dan
voorheen. Dit komt doordat de nieuwe frames verkeersonveilige situaties voorkomen, er goed onderhoud
is op deze vandalismebestendige
frames waardoor de zichtbaarheid
vergroot wordt. Bovendien wordt er
duurzaam gewerkt en de kwaliteit

Vragen en antwoorden over
vastzetten van dakpannen
Aalsmeer - Om onduidelijkheid weg
te nemen over welke woningen in
Aalsmeer in aanmerking komen voor
de actie van de Stichting Leefomgeving Schiphol om dakpannen onder
de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan vast te zetten, hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen.

Groot alarm bij brand in
vrachtwagen nabij ‘t bos
Aalsmeer - Op woensdag 25 juli
rond half vier in de middag is brand
ontstaan in een vrachtwagen. De
truck reed op de Bosrandweg. Ter
hoogte van de Rietwijkeroordweg
vatte zijn aanhanger vlam. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een
oververhitte generator in de motor.
De brandweer arriveerde met groot

Fietsster rijdt
weg na botsing

Aalsmeer - Op vrijdag 27 juli om
negen uur in de ochtend heeft een
aanrijding plaatsgevonden op het
fiestpad naast de N201. Een fietsster verleende geen voorrang aan

Gestolen boot
weer retour

Aalsmeer - Op zondag 29 juli rond
half vier in de middag werd gezien
dat twee mannen probeerden een
boot te stelen vanuit de sloot tussen de Markt- en de Seringenstraat.
De getuige belde de politie, waarna
agenten met succes achter de dieven aangingen. In de boot troffen de
agenten een dronken man van 29
jaar aan zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. De
tweede persoon is niet gevonden.
De boot is inmiddels weer bij de eigenaar retour.

materieel om het vuur, dat in de wijde omtrek te zien was door donkere wolken, in het bloementransport
te blussen. De vrachtwagen brandde geheel uit. De Poolse chauffeur
is opgevangen door zijn werkgever
in Hillegom. De truck brandde geheel uit.
Foto: Ronald van Doorn.
een scooterrijdster die richting de
Zijdelweg reed. Het tweetal kwam
met elkaar in botsing. De 22 jarige
bromfietsster uit Uithoorn kwam ten
val en liep een gekneusde enkel en
een gebroken teen op. Tijdens het
bellen om hulp is de fietsster weg
gereden. De vrouw is ongeveer dertig jaar, heeft een licht getinte huid
en sprak gebrekkig Nederlands.
Haar blauwe opoefiets heeft door de
botsing een slag in het wiel opgelopen. Wie meer weet over de aanrijding of de doorrijdster kan bellen
met politie via 0900-8844.

Boot Tigri weg!

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 juli is vanuit een jachthaven aan de Uiterweg, zijde van de Ringvaart, een
boot gestolen. De Antaris 635 is
blauw, heeft crèmekleurige stoelen
en is voorzien van een ijskastje. De
boot draagt de naam Tigri. De diefstal vond plaats tussen acht uur ‘s
avonds en tien uur in de ochtend.

Welke koopwoningen komen in aanmerking van voor het vastzetten van
dakpannen? Eigenaren van woningen die in aanmerking komen voor
het vastzetten van de dakpannen
hebben in principe een brief ontvangen van de Stichting Leefomgeving
Schiphol. Hierbij zit een formulier
waarop kan worden aangegeven of
bewoners gebruik willen maken van
het eenmalige aanbod om de dakpannen vast te zetten. Het is belangrijk dat dit formulier zo spoedig mo-

Spullen op N201
vanaf viaduct
Aalsmeer - Op zaterdag 28 juli rond half zeven kreeg de politie
een melding dat vanaf het viaduct

gelijk bij de SLS wordt ingestuurd.
In de zomer wordt een planning gemaakt en na de zomer zal worden
begonnen met het vastzetten van de
dakpannen.
Welke huurwoningen komen in aanmerking? Naast woningen, die in eigendom van Eigen Haard zijn, komen
ook andere huurhuizen in het gebied in aanmerking voor het vastzetten van dakpannen. De inwoners die
wonen in de huurhuizen van Eigen
Haard, hoeven geen toestemming
te geven aan SLS om de dakpannen
vast te laten zetten. Deze inwoners
hebben ook geen brief van de SLS
ontvangen, omdat Eigen Haard collectief toestemming heeft gegeven
om de dakpannen van de huurwoningen vast te laten zetten. Woningbouwvereniging Eigen Haard informeert zelf haar huurders.

bij het Baanvak spullen op de N201
werden gegooid. Agenten troffen
ter plaatse twee jongens aan. Ze
verklaarden met dennenappels gegooid te hebben. Er wordt aangenomen dat niet met iets anders gegooid is.

van de frames is vele malen hoger
dan de kartonnen borden.
Het aantal borden is niet uitgebreid
met de overgang naar de nieuwe firma, het is nog steeds (maximaal) 50
borden. De plekken waar de borden
staan zijn samen met de gemeente
vastgesteld en getest op verkeersveiligheid. Er is ook op gelet dat de
borden niet binnen een beschermd
dorpsgezicht staan. De gemeente krijgt een financiële tegemoetkoming van de exploitant. De inkomsten die voorheen uit leges en
precario werden gehaald zijn immers vervallen en worden door de
afdracht van Event Support Holland
gecompenseerd. Deze financiële afdracht heeft echter geen enkele invloed gehad op de keuzes van de
reclamebordlocaties.
Door het plaatsen van de nieuwe
borden en het verwijderen van de
(illegale) kartonnen oude borden is
een veel verkeersveiliger Aalsmeer
ontstaan.
Voor verdere vragen hebben over
het traject van het vastzetten van de
dakpannen, kan contact opgenomen worden met de Stichting Leefomgeving Schiphol via 020-4056100,
info@leefomgevingschiphol.nl
of
kijk op www.leefomgevingschiphol.
nl. Wie een woning via Eigen Haard
huurt en zeker wilt weten of de woning in aanmerking komt, kan contact opnemen met Eigen Haard via
020-6801801 of info@eigenhaard.nl
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om schade die veroorzaakt is
door luchtturbulentie van vliegtuigen
door te geven aan de Schadecentrale en het storingsnummer van Schiphol: 020-6012555

Vechtpartij met
vuurwapen

Aalsmeer - Om half drie in de
nacht van zaterdag 28 op zondag 29
juli is hulp van de politie ingeroepen
bij een vechtpartij in de Hortensialaan. Twee ruzie makende groepen
moesten uit elkaar gehaald worden.
Tijdens het ingrijpen door de agenten viel er een zilverkleurig vuurwapen op de grond.
Het wapen is in beslag genomen.
De verdachte is een 20 jarige man
uit Vinkeveen. Er wordt verder onderzoek gedaan door het wijkrechercheteam.

Na de bouwvak aansluiting op waterleiding

Voorzieningen passantenhaven
Praamplein gedeeltelijk klaar!
Aalsmeer - Op vrijdag 27 juli zijn
de elektriciteits- en watertappunten voor de passantenhaven op het
Praamplein gedeeltelijk in gebruik
genomen. De twee zuilen met elk
vier aansluitpunten zijn inmiddels
aangesloten op het elektriciteitsnet
en bruikbaar. Het aansluiten op het
waterleidingnet is helaas nog niet
mogelijk geweest vanwege extra
bodemonderzoek door PWN. Inmiddels zijn de resultaten van het aanvullende bodemonderzoek bekend
en is duidelijk aan welke aanvullende eisen de aanleg van de drinkwaterleiding moet voldoen. Door PWN
is inmiddels dan ook opdracht ver-

strekt aan haar aannemer om de
leiding aan te leggen. Dit zal echter
pas na de bouwvak vakantie kunnen plaatsvinden zodat de leiding
waarschijnlijk nog voor de feestweek gerealiseerd kan zijn. Tot die
tijd kan er derhalve alleen elektriciteit geleverd worden. Op de zuilen
is informatie aangebracht waarop
dit is aangegeven. Ook het vuilwaterinnamepunt is nog niet in bedrijf
genomen. Dit zal gebeuren zodra
de besprekingen met partijen voor
het beheer en de bediening van het
vuilwaterinnamepunt zijn afgerond.
Vanaf dat moment zijn zowel bij de
passantenhaven van het Praamplein

als de Kolenhaven alle voorzieningen voor watersporters aanwezig.
Er kan drinkwater worden getapt, er
is elektriciteit en het is ook mogelijk afvalwater te laten wegpompen.
Langs de Ringvaart is een bord geplaatst dat watersporters erop wijst
dat ze met de boot boodschappen
kunnen doen in het centrum van
Aalsmeer.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Ik hoop van harte dat de passantenvoorzieningen intensief gebruikt
zullen gaan worden en daarmee een
bijdrage leveren aan onze wens om
van Aalsmeer een echt watersportdorp te maken.”

Kudelstaart - Op dinsdagavond 24
juli zijn in de sloot bij de Schweitzerstraat een groot aantal dode vissen
aangetroffen. Oorzaak van hun sterven is te weinig zuurstof in het water en dit komt mede vanwege het
zakken van het grondwater door
omliggende bouwprojecten. De dode vissen zijn uit het water gehaald.

Waar is Sahin
el Yakoubi?
Kudelstaart - De politie is naarstig
op zoek naar de 16-jarige Sahin el
Yakoubi. De jongen uit Kudelstaart
wordt sinds dinsdag 10 juli vermist.
Mocht u informatie hebben over de
verblijfplaats van Sahin, neem dan
contact op met de politie via 09008844. Anoniem melden kan ook via
0800-7000.

Rijbewijzen
ingevorderd

Aalsmeer - Op zaterdag 21 juli rond
kwart over zeven in de avond is een
53 jarige automobilist uit Aalsmeer
betrapt op rijden onder invloed van
alcohol. Op de Kudelstaartseweg
werd de bestuurder door agenten
ter controle tot stoppen gemaand.
Omdat alcohol werd geroken, moest
de automobilist blazen. De test was
positief en de 53 jarige werd meegenomen naar het politiebureau
voor een ademanalysetest. Het apparaat stokte bij liefst 920 Ugl. Het
rijbewijs van de Aalsmeerder is ingevorderd. Om vier in de nacht van
zaterdag 28 op zondag 29 juli is nog
een drankrijder betrapt. In de Weteringstraat werd een automobilist door agenten gevraagd te blazen. Vervolgens werd de 54 jarige
Rijsenhouter meegenomen naar het
bureau voor een test. Het ademanalyseapparaat stokte bij 860 Ugl. Ook
de Rijsenhouter heeft zijn rijbewijs
in moeten leveren.

Mobieltje uit
bedrijf weg

Aalsmeer - Op woensdag 25 juli rond zes uur in de avond is vanuit een bedrijf aan de Van Cleeffkade een mobiele telefoon gestolen. Een medewerkster werd aangesproken door een klant over een
vacature. Hij had een krant bij zich.
Waarschijnlijk heeft hij de krant over
het mobieltje gelegd en deze vervolgens gestolen. Het betreft een slanke man, ongeveer 20 tot 25 jaar oud
en heeft kort of kalend haar.

Bruine trolley
meegenomen

Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 24
juli is vanaf het trottoir bij de Karmelkerk aan de Stommeerweg een
bruine trolley met hierop Chinese
tekens gestolen. De eigenaren waren spullen in de auto aan het laden.
De koffer is ongeveer vijftig centimeter en is gevuld met kleding. Mogelijk heeft iemand de bruine trolley gezien of gevonden. Hiervan
melding doen kan bij de politie via
0900-8844.
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Dichterbij dan u denkt...

VAN DER WAL
AALSMEER
Fiat Seicento
Fiat 500 Cabrio
Fiat 500 Lounge, open dak
Fiat 500 BY diesel, automaat
Fiat 500 Pop Twinair
Fiat Panda Emotion, airco
Fiat Panda Dynamic
Fiat Panda Dynamic, airco
Fiat Stilo 1.6, airco, 3-drs.
Fiat Stilo 1.6 SW, airco
Fiat Gr. Punto 1.4 16V, airco
Fiat Gr. Punto 120 pk, airco
Fiat Grande Punto 1.4 5-drs.
Fiat Punto Evo automaat
Fiat Grande Punto 1.4
Fiat Punto Evo diesel
Renault Clio 3-drs., airco
Toyota Aygo 5-drs.

2005
2010
2011
2011
2011
2006
2008
2007
2005
2005
2006
2008
2006
2010
2007
2010
2006
2006

65.000
14.000
25.000
22.000
23.000
57.000
30.000
45.000
139.000
78.000
51.000
47.000
53.000
20.000
29.000
34.000
70.000
31.000

zilver/m
wit
oranje
blauw/m
zwart
rood
zwart
beige/m
blauw/m
blauw/m
zwart/m
blauw/m
beige/m
wit
zilver/m
blauw/m
zwart/m
blauw/m

www.automaas.nl
3.450,15.000,12.600,13.500,13.250,5.750,6.995,6.495,5.450,7.450,7.950,12.750,6.950,15750,8.450,12.350,5.900,4.950,-

Renault Scenic 1.6 16V luxe nette auto

‘02 101.800 km

groen

3.950,-

Seat Altea 1.6 Sport Rider

‘05 125.000 km

artic grijs

7.950,-

Seat Ibiza 1.6 Freestyle

‘07

43.400 km

robijn rood

7.980,-

Seat Toledo 1.6 Stylance

‘05

94.600 km

schaduw gr. 7.980,-

VW Golf TDi Variant 4Motion luxe

‘05 152.400 km

blauw

9.250,-

Seat Alhambra 2.0 (net distributie gehad) ‘04 124.800 km

schaduw bl. 9.980,-

Seat Ibiza 1.4 SC 3drs Stylance

‘09

11.000 km

citrus geel

10.940,-

Seat Altea XL 1.6 Stylance

‘07

83.500 km

delhi rood

12.480,-

Seat Ibiza SC 1.2 wegenbelasting vrij ‘10

31.100 km

magic zwart 13.740,-

Seat Ibiza 1.2 TSi SC 3drs Style

‘11

26.500 km

track grijs

14.450,-

Seat Ibiza 1.2 TSi Style

‘10

20.700 km

zwart m.

14.740,-

Seat Ibiza stationwagen 1.4 Style

‘11

25.200 km

zwart

15.850,-

een financiering voor 5,9%

Seat Altea 1.6 Dynamic Style + zondak ‘09

25.300 km

dolfijn grijs 15.980,-

Seat Toledo 2.0 FSi aut. Stylance luxe ‘08

56.400 km

magic zwart 16.500,-

• keuze uit vele merken en modellen • max. 5 jaar oud

Seat Ibiza 1.2 TDi Style luxe uitvoering ‘11

12.700 km

track grijs

17.440,-

Seat Alhambra 1.4 TSi 150pk 7 pers. ‘10

40.200 km

boal

32.850,-

Auto’s tot 5 jaar

• 1 jaar garantie • 1 jaar mobiliteitshulp
• 100% in topconditie• interessante financiering
• Nationale Auto Pas • heldere voorwaarden

Voor al onze nieuwe en
gebruikte auto’s:

T o p o c c a s i o n v a n R e n a u lT.

AUTOWIJZER
OCCASIONS
MET A ALSMEERSE
DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT
Aalsmeerse

ealer Associatie

2006
2010
2008
2007
2006
2007
2012
2008
2006
2006
01-07-06
01-03-08
12-01-07
12-01-08
01-11-09
12-08-06
23-01-01

4.950,7.750,7.950,7.450,4.975,14.950,13.200,17.450,8.250,11.950,11.250,16.950,11.950,14.950,18.895,13.250,2.950,-

blauw
grijs
Anthr
zwart
blauw

5.950,11.250,4.000,19.950,12.950,-

Bekijk onze occasions ook
op internet:
www.renault-nieuwendijk.nl

Auto’s worden uitsluitend geleverd in
goede conditie mét APK en beurt!

Zwarteweg 93
Zijdelweg 53
Traviatastraat 2
Sydneystraat 18
Arnoudstraat 4

www.fiataalsmeer.nl
Witteweg 6, 1431 GZ Aalsmeer
tel. 0297-325230

De occasion met een jaar garantie.
Renault twingo 1.2 8v Emotion
Renault twingo 1.2 8v Dynamique
Renault clio 1.2 16v 5 drs Authentique
renault clio 1.2 16v 3 drs business line
Renault clio 1.2 campus 3 drs
Renault clio RS 2.0 16V Sport
Renault Clio 1.2 16V 5 drs Authentique
Renault megane 2.0 16v Cabriolet Exception
Renault Modus 1.4 16V Dynamique luxe
Renault Scenic 2.0 16v privilege luxe
Renault Scenic 1.6-16v Tech road
Renault grand scenic 1.6 16v Businessline 5P
Renault grand scenic 2.0 16v Techline 5P
Renault grand scenic 2.0 16v Techline Automaat 5P
Renault grand scenic 1.4 TCE 7 zits expression
Renault grand Scenic 2.0 Dynamique Automaat 7P
Renault Scenic 1.6 16V RXE
Vraag naar onze akties op de Scenic occasions
Renault megane 1.4 16v sedan
Dacia sandero blackline 1.2 16V Airco
Renault Espace 2.0 16V Authentique meeneemprijs
Renault Espace 2.0 16V Expression
Renault laguna gr tour 2.0 16V automaat privilege

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer

1431 VK Aalsmeer
1421 TC Uithoorn
1183 NZ Amstelveen
1175 RN Lijnden
2182 DZ Hillegom

Tel. 0297-383080
Tel. 0297-563044
Tel. 020-4263950
Tel. 020-6594200
Tel. 0252-433043

Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Te koop:
Batavus herenfiets, 3
versn.,Geheel compl,licht,slot
€75,- . Tel. 06-20612160
Te koop:
Trendy ovale wandklok met
nikkelen rand en romeinse cijfers,hoogte 19,5cm
breedte 24,5cm op aa 1,5v.
€15 Tel. 0297-322942

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL REPAREREN
door Zeilmakerij

Balder
Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

Sprintprijzen bij tijdig boeken!

Voordeel met Haantje de voorste

Toneel, komedie, muziek en
cabaret in Crown Theater

Diva’s of Dance en Dries
Roelvink in de feestweek

Aalsmeer - Voor het tweede seizoen presenteert de stichting
Crown Theater een nieuw seizoen
met vanaf half oktober fantastisch
entertainment voor de hele familie.
Mooie musicals, goede toneelstukken, leuke komedies, hilarische cabaret, swingende muziek en speciale jeugdvoorstellingen. De Jantjes
komen naar Aalsmeer, evenals Dik
Trom, De Verleiders, Ali B en onder
andere the Dutch Eagles.

Aalsmeer - Van 2 tot en met 8 september vindt alweer de achttiende
Aalsmeerse feestweek plaats. De
tent zal, als altijd, verrijzen op het
Praamplein in het centrum en gestart wordt op zondag met een tentdienst door de gezamenlijke kerken.
Op maandag en dinsdag vinden alleen in de avond activiteiten plaats,
respectievelijk SPIE sportavond en
nostalgische filmavond, maar vanaf woensdag zijn ook elke middag
evenementen. Op woensdag een
kindermiddag met kidsdj Ricardo,
donderdag het feest van de stichting Dag van je Leven voor mindervaliden en vrijdag een gezellige ouderenmiddag. Zowel de kindermiddag als de ouderenmiddag zijn gratis te bezoeken. Wel toegang wordt
gevraagd voor Aalsmeer Live met
optredens van de bands de Stirrrs en Livin’ At A op woensdag, de
Miss Aalsmeer verkiezing met op
het podium ook de band Diep Triest
en zangeres Ruth Jacott op donderdag, Party Time waar de spots
aan gaan voor onder andere Charley Luske, Wolter Kroes en de Diva’s of Dance met Anita Doth van 2
Unlimited, Nance van Twentyfour 7
en Des’Ray van Two Brothers on the
Fourth Floor op vrijdag en de Uit de
Penta Party na de pramenrace met
optredens van Rob Ronalds, Mike
Peterson, Starkoo, Dries Roelvink,
Ronnie Ruysdael en feestdj Joost
op zaterdag. Nu kaarten bestellen
is een aanrader, want de organisatie biedt ‘vroege vogels’ een aan-

Rock4Queen en Crazy Piano’s
Het muziekaanbod is divers. Zo
is het podium op 27 oktober voor
Rock4Queen met de nieuwe show
‘A Night at the Opera’, verzorgt CCC
Inc. op 23 november het programma ‘Time traveller’ en is Crown trots
de glamourcabaretier Sven Ratzke
vergezeld door de briljante jazzpianist Charly Zastrau op 25 november
welkom te mogen heten. Op 28 november nog een topper. De wereldberoemde pianist Daniel Wayenberg brengt deze avond werken van
Beethoven, Chopin Brahms en onder andere Balakirev. In december
kan genoten worden van de Duitse
Wereldband op 6 december, een familie kerstconcert met Margriet Eshuijs en Maarten Peters op 20 december, het Wolga Kozakken Koor
op 25 december en met Soul Celebration wordt op 30 december het
jaar afgesloten. Op 25 januari is het

podium voor de Crazy Piano’s, op 2
februari nemen Jan Keizer en Anny
Schilder het publiek mee terug in de
succesvolle hittijd van BZN, op 10
februari wordt met Caribbean Cocktail een swingende reis gemaakt
door het Caribische gebied en op 24
februari gaan de spots aan voor de
Zuid-Afrikaanse singer en songwriter Chris Camelon.
Op 3 maart verzorgt de band Alderliefste een intiem theaterconcert in
Crown, op 14 april komt Joris Linssen naar het Aalsmeerse theater en
op 16 maart brengt Scrum vrolijke
Ierse folkmuziek. Op 13 april mag
iedereen meezingen met Volendam
en het theaterseizoen wordt in mei
afgesloten met het Glen Millder Orchestra op 10 mei, High Heels in
concert op 17 mei en the Dutch Eagles op 18 mei.
Kortingen groepen
Wie ruim op tijd kaarten koopt, profiteert van scherpe sprintprijzen met
kortingen van gemiddeld 6 euro
per ticket. Aan groepen wordt kortingen gegeven. Bij elk zes kaartje wordt een gratis ticket gegeven. Voor informatie en reservering:
www.crowntheateraalsmeer.nl. Het
Crown Theater is overigens wel bijzonder. Het wordt volledig gerund
door vele vrijwilligers uit Aalsmeer.
Waar een klein dorp groot in kan
zijn!

Bekeuringen voor fietsers

Controles bij winkelcentrum
Kudelstaart - Op donderdag 19
juli heeft de politie naar aanleiding van klachten van ondernemers en bewoners een controle gehouden in het winkelcentrum Kudelstaart. Omdat het fietspad in de
Schweitzerstraat is afgesloten, besluiten fietsers veelal om de weg

door het winkelcentrum te vervolgen. Er wordt vlak langs de winkels
gefietst. De politie heeft een uur gecontroleerd. Er zijn zeven bekeuringen uitgeschreven. Zolang het fietspad in de Schweitzerstraat dicht is,
gaat de politie regelmatig controleren in het winkelcentrum!

ingezonden

Tekst

Parkeerbon: Aalsmeer op z’n smalst
“Eindelijk dan genieten van zon en
zomer”, dachten we vorige week
maandag. Door een tia van mijn
echtgenote en het slechte weer
was er nog steeds niet van gekomen om vakantie te houden op ons
plekje op ‘t Rozijntje (Kleine Poel),
waar van 1 april tot 1 oktober onze bungalowtent mag staan. Met
ons Verhoef-bootje ‘de Aalsmeermin’ bracht ik die maandag en dinsdag het nodige naar het eiland om
onze tent in te richten voor een lang
verblijf. Mijn echtgenote zou met
haar trouwe Suzuki (1994) naar de
kolenhaven komen, volgeladen met
boodschappen, water, fris, e.d., want
op het eiland is geen stroom en leidingwater. Daarom parkeren wij de
auto, als er ruimte is, op de loswal,
omdat ik regelmatig naar huis rij om
de voorraad aan te vullen, de post
na te zien, e.d. Om 13.00 uur zou ik
haar die dinsdag ophalen, zodat zij
in alle rust verder kon herstellen onder een stralend blauwe hemel. Helaas wisten we niet dat, ter viering
van het 100 jarig bestaan van watersportvereniging De Nieuwe Meer,
de kolenhaven van woensdag 25 tot
maandagavond 30 juli gereserveerd
was voor dit festijn, waarvoor 100
skûtsjes naar Aalsmeer waren gekomen en op de loswal een tijdelijk
parkeerverbod gold. Toen ik donderdagmorgen vroeg naar de loswal
voer om nieuw proviand te halen, lag
tot mijn grote verbazing de hele Ko-

lenhaven dubbeldik met prachtige
platbodems en stond de loswal vol
witte partytenten met als enige auto
onze rode Suzuki met een geel procesverbaal tussen te ruitenwisser,
wegens overtreding van de parkeerwet, van maar liefst 85 euro! Dank je
wel Aalsmeerse Parkeerwacht voor
je begrip. Hoe kan iemand, die op de
Poel bivakkeert, dit weten? Hoe kan
je vakantieplezier worden bedorven! Omdat deze boete en het onbegrip, dat de feestende welgestelde platbodeneigenaren de volgende
dagen daar wel met 5 auto´s geparkeerd stonden, mij zo dwars zaten,
meldde ik mij bij de politie. Want
de smoes, dat de brandweer er bij
zou moeten kunnen, die ik kreeg
als reden, bleek dus onzin. “Helaas
het procesverbaal is al verstuurd
en er moet ergens een tijdelijk parkeerverbod staan, maar waarom er
nu wel auto´s mogen staan, zullen
we onderzoeken”, sprak de agent
vol begrip. “U kunt nog in beroep
gaan.” Prachtig georganiseerd Wsv.
De Nieuwe Meer. Het was ongetwijfeld een spectaculair evenement.
Wie breed heeft, laat breed hangen,
luidt het spreekwoord, maar laat iemand met een smalle beurs niet de
dupe worden van uw feestje! Ik vind
dit Aalsmeer op z´n smalst
J.Dekkers (81)
P.F. von Sieboldlaan 35
jand1@caiway.nl

Museum open!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 4
en zondag 5 museum opent Janna
van Zon weer haar huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade 12a.
Publiek kan kennis maken met een
uitgebreide en gevarieerde Mokumcollectie. Bezoekers zijn zowel zaterdag als zondag welkom van 12.00
tot 17.00 uur.

trekkelijke entreeprijs. Met Haantje
de voorste tickets hoeft geen 17,50
euro op donderdag, vrijdag en zaterdag betaald te worden, maar
15,50 euro per avond en op woensdag geen 8,50 euro, maar 7,50 euro. Wie een passe-partout aanschaft
(niet geldig voor dinsdagavond) betaalt in de vroege voorverkoop zelfs
‘slechts’ 40 euro in plaats van 49,50
euro. Kaarten zijn online te bestellen via www.feestweek.nl. Of er nu
een of tien entreekaarten besteld
worden, er wordt per bestelling 85
eurocent in rekening gebracht voor
transactiekosten. Kaarten zijn verder te koop bij alle Primera winkels
in Nederland. Hier wordt per kaart
wel 2,95 euro in rekening gebracht.

Naar ziekenhuis
na valpartijen
Aalsmeer - Op woensdag 25 juli rond acht uur in de avond is
een fietsster ten val gekomen op
de Stommeerweg. De 70 jarige inwoonster is ter controle naar het
ziekenhuis in Amstelveen gebracht.
Rond kwart over drie in de nacht
van vrijdag 27 op zaterdag 28 juli is
in de Marktstraat een 43 jarige man
uit Kudelstaart met zijn gezicht in
glas op straat gevallen. Zo goed als
zeker is teveel alcohol de reden van
de valpartij. De Kudelstaarter is naar
het Spaarne ziekenhuis vervoerd.
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De keuze van Carla de Klerk:

Hele maand augustus

Aalsmeer - Dit jaar wordt door de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) voor de vijftiende keer de
kunstroute georganiseerd. In aanloop naar het derde weekend van
september besteedt de Nieuwe
Meerbode aandacht aan de kunstkeuze van een aantal Aalsmeerse
ondernemers. Aan het einde van de
Zijdstraat, tegenover het Boekhuis,
huist de interieurzaak van Carla de
Klerk. Wie er binnen loopt voor informatie of voor een aanschaf wordt
geholpen door bevlogen mensen die zichtbaar houden van hun
vak. Er is veel parate kennis waardoor de meubels als het ware een
eigen leven gaan leiden. Een stoel
en een tafel lijken opeens veel meer
dan ‘alleen maar’ een stoel of een
tafel te worden. Men wordt gewezen op de kleinste details. Neem nu
bijvoorbeeld de stoel die in 1934 is
ontworpen door Willem Gispen. Eén
van de favorieten stoelen van Carla de Klerk. Zij vertelt er lyrisch over.
Er worden boeken en catalogi te
voorschijn gehaald waarin alle wetenswaardigheden staan vermeld.
Mooie duidelijke ontwerptekeningen en foto’s van weleer geven,
naast de tekst, een goed beeld weer
van de geschiedenis en de ontwikkeling van de Gispen armstoel.

Aalsmeer - Oude bekende producten uit de Wereldwinkel, maar ook
verrassend leuke nieuwe fairtrade
producten gaan in de maand augustus de deur uit voor leuke prijsjes. De huidige collectie moet weer
ruimte maken voor nieuwe producten afkomstig uit Azië, Latijns Amerika en Afrika. Goed om te weten:
Voor alle artikelen geldt dat ze zijn
ingekocht volgens de principes van
de eerlijke handel. De boeren, zilversmeden, wevers, pottenbakkers
en houtbewerkers in de Derde Wereld hebben al een faire prijs voor
hun producten ontvangen. Zij mer-

‘Gispen fauteuil uit 1934’

Staal uit één stuk
Willem Gispen (1890-1981) was
een man met een visie. Hij is de
ontwerper van één van de mooiste stoelen die er ooit in Nederland zijn gemaakt. Het is de eenvoud van de vorm die zo ingenieus is dat men absoluut kan spreken van een klassieker voor de toekomst. Zoals dat ook telt voor de
stoelen ontworpen door de Amerikaan Charles Eams en voor de Oostenrijkse overbekende Thonet caféstoel. “Zij zijn ontworpen in de zelfde periode en waren even revolutionair vanwege het materiaal”, aldus Carla de Klerk. Het bijzondere
van de Gispen stoel uit 1934 is het
aaneengesloten lijnenspel van het
frame. Er komt geen laswerk aan
te pas. Begin jaren dertig ontdekte
een buitengewoon slimme mijnheer
dat staal ook uit een stuk gebogen
kon worden. In eerste instantie gebeurde dit allemaal met de hand, nu
hebben machines deze zware klus

overgenomen. Het bleek een spectaculaire vondst, die direct werd opgepakt door Willem Gispen door het
te gaan toepassen op zijn kantoormeubels. De Rotterdamse Van Nelle
fabriek kwam met de opdracht het
gehele interieur in te richten met
Gispen bureau’s en stoelen. Een
van de directeuren, de heer Sonneveld, was zelfs zo gecharmeerd van
het ontwerp dat hij zijn eikenhouten
meubels verving door Gispen meubilair tot aan de kinderkamers aan
toe. Het was staal wat de klok sloeg.
Het interieur Sonneveld heeft overigens geen navolging gekregen,
maar gelukkig heeft men na de nodige jaren wel de bijzondere waarde
van de keuze van Sonneveld erkend.
Het huis is geheel gerenoveerd en
te bezichtigen. Het Huis van Sonneveld staat het naast het Architectuur
Instituut in Rotterdam en is zeker
een bezoek waard. Bezoekers krijgen een aardig inzicht hoe deze familie ooit heeft geleefd.
Doorbraak
In 1934 ontwierp Gispen de stoel die
zijn doorbraak kreeg in de jaren negentig. Toen herontdekte men niet
alleen de schoonheid van de stoel
maar ook het zitcomfort. De stoel
bekleed met manchester ribstof,
waarvan de rode kleur het meest
specifiek is, is niet bepaald een ‘luie’
stoel. Het is een actief zittende stoel
met een perfecte steun in de rug.
Prachtig zijn ook de bakelieten armleuningen. Naast de spannende lijn
van het frame zijn dat de specifieke
kenmerken van een geslaagd ontwerp. Gispen kent een aantal navolgers, maar het Gispenmerk is beschermd en daardoor blijft de stoel
uniek in zijn soort.
Verrassende tentoonstelling
De stoel wordt samen met de overige keuzes van de verschillende Aalsmeerse ondernemers tentoongesteld in De Oude Veiling in
de Marktstraat 19 tijdens de kunstroute. Gezien de grote diversiteit belooft het een verrassende tentoonstelling te worden. Zaterdag 15 en
zondag 16 september is de keuze van de verschillende ondernemers van 12.00 tot 17.00 uur te bewonderen.
Janna van Zon

Outlet in Wereldwinkel

Uittips voor thuisblijvers:

ken financieel van deze opruiming
niets. Wel betekent de opruiming
voor de producenten in de Derde wereld dat er weer nieuwe producten geleverd kunnen worden.
Voor de consument is deze opruiming een leuke gelegenheid om
eens kennis te maken met de Wereldwinkel in de Zijdstraat 15. De
uitverkoop duurt de hele maand augustus en natuur-lijk geldt op is op.
De Wereldwinkel is de gehele week,
met uitzondering van maandagmorgen, geopend van 9.30 tot 17.30 uur
en vrijdagavond wordt koopavond
gehouden van 19.00 tot 21.00 uur.

Bezoek kinderboerderij en
aan slag op midgetgolfbaan
Aalsmeer - Niet iedereen gaat
op vakantie, gelukkig biedt de gemeente voor de thuisblijvers diverse leuke en interessante activiteiten.
Voor de jongste inwoners is kinderboerderij Boerenvreugd een aanrader. Er lopen allerlei dieren rond.
In de kinderboerderij wonen geiten,
schapen, konijnen, cavia’s, kippen,
eenden, pauwen, ganzen en een
ezel. Alle dieren hebben een passend verblijf. Bezoekers kunnen de
dieren bekijken, aaien, knuffelen en
van alles over ze leren. In de stolp
is een minitentoonstelling ingericht
en in de leeshoek kunnen ouders en
kinderen van alles over de boerderij lezen. Verder heeft Boerenvreugd
de grootste, veiligste en schoonste
buitenspeeltuin in de regio. De toestellen worden vakkundig onderhouden door onze enthousiaste vrijwilligers. Er zijn speeltoestellen voor
alle leeftijdgroepen. Voor de ouders
is een gezellig terras ingericht van
waaruit er uitzicht is op hun spelende kroost. En het winkeltje serveert
heerlijke koffie en frisdrank, ijs en
snoep worden te koop aangeboden.
De kinderboerderij is elke dag geopend, behalve op de maandagen.
Bezoekers zijn dinsdag tot en met
vrijdag welkom tussen 9.30 en 12.30
uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Op
zaterdagen en zondagen is het hek

los van 10.00 tot 16.30 uur. Boerenvreugd is te vinden in de Hornmeer,
in de Beethovenlaan. Een andere,
maar dan sportief vermaak voor alle leeftijden, bevindt zich in dezelfde
hoek: De midgetgolfclub Aalsmeer.
Iedereen die zin heeft om met de
stick aan de slag te gaan, kon een
rondje langs de achttien banen in
het prachtige, groene park. De banen zijn wisselend qua moeilijkheidsgraad. De ronde begint eenvoudig en wordt naarmate de nummers hoger worden moeilijker. Iedere golfgroep krijgt een puntentellingblad mee, waarop het aantal slagen ingevuld kan worden. Daarbij
staat vermeld in hoeveel slagen het
balholletje gevuld zou moeten zijn.
Aan het einde van de ronde kan op
een groot bord bekeken worden of
er talent aanwezig is of dat plezier
gehad hebben net zo belangrijk is!
Deze maand augustus is de midgetgolfbaan in de Hornmeer dagelijks,
van maandag tot en met zondag,
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In
verband met wedstrijden is de baan
wel gesloten op 18 augustus. Maar
alle andere dagen deze maand heten vrijwilligers bezoekers van harte welkom. Na afloop is het mogelijk
in de kantine of op het adres te genieten van koffie, een drankje, chips,
koeken en chips!

Werk aan de winkel voor Mike van der Laarse (rechts) en Ap Eigenhuis.

“Trots op onze sponsoren”

Vuur en Licht op Water
met volle kracht vooruit!
Aalsmeer - Het gaat goed met de
organisatie van Vuur en Licht op het
Water. Op 1 september a.s. bevaren talloze verlichte boten ’s avonds
de Aalsmeerse wateren en is er ter
afsluiting een spectaculair vuurwerk bij de Watertoren. Ook dit jaar
brengen de sponsoren van dit evenement weer een aanzienlijk bedrag bij elkaar om met name het
vuurwerk mogelijk te maken. Mike
(Multi) van der Laarse: “Aanvankelijk wist ik niet hoe onze sponsoren
dit jaar zouden reageren, maar ze
doen allemaal weer mee. Geweldig
hoe er gereageerd wordt en ontzettend leuk om te horen dat het vuurwerk zo positief beleefd wordt. Voor
de verlichte botenshow is het hetzelfde. Onze vuurwerkexpert is inmiddels volop bezig met het ontwerp van het vuurwerk van dit jaar.
Ik ben trots op onze sponsoren dat
dit allemaal mogelijk is.” Op de website www.vuurenlichtophetwater.nl

zijn alle sponsoren vermeld. Hoofdsponsor is dit jaar Aviflora, dat zestig jaar bestaat. Pamela de Boer en
Dirk de Vos van Aviflora zijn er trots
op sponsor te zijn van Vuur en Licht
op het Water, een evenement voor
alle Aalsmeerders.
Met de organisatoren van de Westeinder Havendagen, ook op 1 september, wordt intensief contact onderhouden, evenals met de politie en andere autoriteiten. Niets lijkt
een geslaagd festijn in de weg te
staan.
Mike van der Laarse: “We zijn niet
meer te stoppen. De deelname aan
de verlichte botenshow is gratis, wel
dienen de deelnemers een aantal
spelregels in acht te nemen, zoals
op onze website vermeld. Uiteraard
is ook het vuurwerk gratis. Het belooft een mooi feest te worden. Kijk
voor alle praktische informatie op
www.vuurenlichtophetwater.nl en
volg ons op Facebook.”

Vijf euro voor twintig spaarders

Bloemenzegelwinkeliers
trakteren op cadeaubon

Aalsmeerder schrijft boek over
luchtvaartgeschiedenis Texel
Aalsmeer - Zaterdag 28 juli werd
de Leaseweb Texel International
Airshow geopend met de presentatie van een boek over het vliegveld Texel dat dit jaar 75 jaar bestaat. Het boek ‘Een Texelse luchtvaartgeschiedenis’ is geschreven
door de Aalsmeerse luchtvaarthistoricus Jan Willem de Wijn. De eerste exemplaren werden overhandigd aan Martin Schröder (voorzitter van de Raad van Commissarissen van het vliegveld en oprichter van Martinair), Francine Giskes, burgemeester van Texel, Peter
Hartman (president-directeur van
de KLM) en Commodore Paul Mulder, Plaatsvervangend Commandant
Luchtstrijdkrachten. Het vliegveld
Texel werd in 1937 in gebruik genomen, vooral op aandringen van de
KLM die bezig was een netwerk van
binnenlandse luchtlijnen op te richten. Vanaf 1938 werd het vliegveld
een militaire basis waar het laat-

ste deel van de vliegopleiding van
de toenmalige luchtmacht was gevestigd. In het 148 pagina’s tellende
boek legt De Wijn een verband tussen de luchtvaartgeschiedenis en
de lokale historie van het eiland. Het
boek is, met bijna 250 illustraties op
net geen 150 pagina’s, bijzonder rijk
geïllustreerd en in full colour uitgevoerd met een harde kaft.
Jan Willem de Wijn heeft al verschillende boeken op zijn naam
staan, zowel over lokale geschiedenis (van Aalsmeer en Kudelstaart)
als luchtvaarthistorie in het algemeen, maar met name over vliegvelden. Hij schreef een boekje over 25
jaar luchthaven Lelystad, een boek
over 50 jaar luchthaven Rotterdam
en publiceerde over 100 jaar Nederlandse vliegvelden. De auteur heeft
een band met Texel: generaties van
zijn voorvaders hebben in de 17de
eeuw in Oudeschild gewoond.

Kweepeer prachtig om te zien

Open dag tuin De Groote
Uithoorn - Zondag 5 augustus
wordt weer een open dag gehouden in de tuin van Bram de Groote.
Bezoekers kunnen tussen 13.00 en
16.00 uur genieten van deze prachtige tuin aan de Boterdijk (tegenover nummer 61). De moerascipres
is na een flinke snoeibeurt van enkele jaren geleden weer flink uitgegroeid. In de boomgaard groeit weer
volop fruit. Vooral de kweepeer met
zijn donzige schil is prachtig om te
zien. Bij de paddenpoel kan kennis gemaakt worden met het dui-

zendguldenkruid, de ruige anjer,
de steenanjer, het grasklokje en het
weideklokje en in de kruidentuin
geurt de tijm en de munt. Langs de
weide achter in de tuin bloeien de
reuzenbalsemien, het koninginnenkruid, het wilgenroosje en de kattenstaart. Langs de vijvers en de
sloten staat de moeraswolfsmelk
in bloei en in de bloemenborder de
blauwe knoop, de gele kamille en de
zwarte toorts. Voor de liefhebbers is
een beperkt aantal druivenstruiken
te koop. De toegang is gratis.

Fietstocht PCOB
en de ANBO

leuke andere sportievelingen te ontmoeten. Goed voor de gezondheid
en heel gezellig. Fiets eens een keer
mee en ontdek hoeveel plezier het
geeft!
De tocht start om 13.30 uur bij het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Voor meer informatie: Jaap van Tol:
jaap.liekevtol@caiway.nl, tel. 326347
of Wim Beijnvoort: w.beijnvoort@
hetnet.nl, tel. 326126.

Aalsmeer - Op dinsdag 7 augustus
organiseren PCOB en ANBO weer
de maandelijkse fietstocht voor ouderen. Midden in de zomerperiode een prima kans om op een ontspannen manier te genieten van de
mooie omgeving van Aalsmeer en

Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen en
hebben deze maand juli weer twintig spaarders getrakteerd op een
cadeaubon van 5 euro. De gelukkigen zijn W.A.R. Bakker uit de Spilstraat 27, M. Berendrecht van de
Uiterweg 367, P. v/d Knaap aan de
Noorddammerweg 27 in De Kwakel, Anja Lek uit het Rameaulaantje
5, Clazien Meivogel uit de Spoorlaan
6, J.S. Mikkers van Aart uit Karekietstraat 8, G. Schuurman uit de Kamperfoeliestraat 3, P. Vink uit Schoor-

steen 54, H. de Bos van Bilderdammerweg 32, Chantal Vredeveld uit
de Koolwitjesstraat 132, D. Breeuwer uit Ketelhuis 30, A. Piet uit het
Maarse Kroonhof 5, famillie van der
Laarse uit de Mozartlaan 27, D.P. van
der Zwaard uit de Berkenlaan 10,
Willy ter Reehorst van Aalsmeerderdijk 522, L.V. Velzen uit Werven
33, B. Neutkens-Hiemstra uit de Kanaalstraat 53a, M. Tulp van Uiterweg
334, L. van der Steeg uit de Meervalstraat 16 en Ben Ezink uit de Saturnusstraat 26.

Dit weekend, 4 en 5 augustus

Landelijke tuinvlindertelling
Aalsmeer - Dit weekend, op zaterdag 4 en zondag 5 augustus organiseert De Vlinderstichting voor de
vierde keer de landelijke tuinvlindertelling. In dit weekend zal overal
in Nederland gespeurd worden naar
vlinders in de tuin. Doe ook mee en
kom er achter welke vlinders in uw
tuin voorkomen! Iedereen ziet wel
eens vlinders in de tuin. Maar waarom zou je ze tellen? Door de vlinders in je tuin te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren
snel op het milieu en klimaatverandering. Vlinders zeggen iets over de
toestand van hun omgeving. Daar
waar veel vlinders voorkomen, gaat
het goed met de natuur. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang
gegevens over vlinders, zodat ze

nog beter beschermd kunnen worden. Ook gegevens uit de bebouwde kom horen daarbij. Met de tuinvlindertelling probeert de stichting,
samen met u, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Zodat ook tuinvlinders beter beschermd kunnen
worden. In drie eenvoudige stappen
doet u al mee aan de tuinvlindertelling: Bereid u voor en download de
zoekkaart. Op deze kaart vindt u alle vlinders die u in de tuin kunt verwachten. Zo kunt u de soorten gemakkelijker herkennen!
Ga de tuin in en noteer in ongeveer een kwartier alle vlinders die u
ziet. Daarvoor kunt u het telformulier downloaden. Klaar met tellen?
Geef dan uw waarnemingen door
via www.vlindermee.nl. Hier kunt u
ook bekijken welke vlinders er allemaal al zijn doorgegeven.
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Tuin in Händelstraat 59

“De tuin is mijn hobby”
Aalsmeer - “Hierbij de foto’s van
de tuin van mijn overbuurman,
Frans Lissenburg. Frans zegt: De
tuin is mijn hobby, met bloeiende

de tuinenvan aalsmeer
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Kudelstaart - “Wij wonen in de
Lisdoddestraat, in de nieuwbouwwijk de Rietlanden. Vorig jaar wilden we al meedoen maar vonden
onze pas 1 jaar ‘oude’ tuin nog net
te pril. Dit jaar is de tuin een feest
van groen en bloemen, dus delen
we dit graag! De opzet was verschillende tuinkamers te maken; bij de door mijn man zelf gemaakte - steigerhouten eettafel waar je met 8
man heerlijk kunt eten, staan de appel- en perenboompjes en de nodige kruiden (munt, selderij, etc). Bij
het terras voor de schuifpui een na-

tuurlijke zonwering van platanen.
Verder een terras met onze loungehoek en de prachtige inmiddels anderhalf meter hoge Arabella’s. Mijn
man heeft met de buurman zelf onze vlonder en trap gebouwd. Een
heerlijke plek waar we genieten van
al het jonge grut: zwaantjes, eendjes, waterhoentjes. Kortom, er is
enorm veel tijd (laten we over de
kosten maar niet beginnen) in gaan
zitten, maar het is echt onze droomtuin geworden. Een oase van rust”,
luidt het verhaal van Marion Engelschman uit de Lisdoddestraat.

Tuin in Lisdoddestraat

planten en veel kleur”, laat buurman Jaap weten. De tuin van Frans
bevindt zich in de Händelstraat 59
in de Hornmeer.

Aalsmeer - Ook rond woonboten
wordt volop getuinierd, zo blijkt
uit de foto’s van E.J. Mantel.
“Vanuit de woonboot is dit het
linker gedeelte van de tuin. Links
achter de Rose Lavatera begint de
trap omhoog naar de Dijk. De Hor-

tensia’s tegen de dijk, die er aanvankelijk wegens de koude winter
niet al te best bij stonden, tonen
toch weer hun geweldige kleurrijke bloei!”, aldus de bewoonster
van de ark met de kleurige tuin
aan de Oude Spoordijk 23.

Tuin aan Oude Spoordijk 23

hortensia’s toch in bloei!
Aalsmeer - Een grote tuin met een
grote variatie aan vaste planten en
aan kleuren hebben Janny en George op de Machineweg 175.
“Heel veel mensen genieten er van

en maken een praatje over de tuin
dat hij zo mooi is. Wij zijn trots op
onze vaste plantentuin in Oost”, laten Janny en George weten via de
mail.

Tuin aan Machineweg 175

Aalsmeer - “Wij zijn trots op onze tuin, omdat het gelukt is na
een grote verandering toch weer
een heerlijke, bloemrijke plek te
maken. Wij hadden namelijk een
prachtige vijver met mooie vissen. Met de komst van het eerste

kleinkind hebben we de vijver vervangen door gras en daardoor ook
een andere indeling gemaakt. We
genieten dus nu van de (inmiddels 2) kleinkinderen en de tuin”,
schrijft de familie Biesheuvel over
haar tuin aan de Zwarteweg 42.

Tuin aan Zwarteweg 42

oase van rust
in Droomtuin

Tuin in Sterrekrooshof 25

Grote variatie
aan planten
Kudelstaart - “Ik ben een tuinvrouw en ik ben vaak aan het prutsen in mijn tuin. Voor mij is dat een
ontspanning en het geeft rust. Ik
probeer vaak de kleuren uit te zoeken, die een beetje passen bij het

schilderwerk, maar het loopt vaak
anders, maar goed. Alles vind ik
uiteindelijk prachtig. Een groen
geraamte is altijd de basis. Toch?”,
aldus Trudy van Haaften over haar
tuin in de Schweitzerstraat 64.

Tuin in Schweitzerstraat 64
GezelliGe en
kleuriGe tuin
trots na Grote
veranDerinG

Aalsmeer - “Dit is een foto van onze tuin. We houden van een gezellige bloemen- en plantentuin met
een variatie aan kleuren en ook van
vogels. We hebben verschillende
soorten parkieten in de volière. En

in de tuin een standaard met zaadbollen en een pot pindakaas waar
de specht en de koolmees en allerlei andere vogeltjes graag van eten”,
aldus Gerard en Lies van de Bergen
over hun tuin aan Sterrekrooshof 25.

“ik ben een tuinvrouw”
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Beklim toren St. Bavokerk
Haarlem - Op de dinsdagen 7 en
21 augustus organiseert het Gilde
Haarlem in samenwerking met de
Grote of St. Bavo kerk een wandeling rond de Grote Markt met aansluitend de beklimming van de toren van de kerk. Voor de beklimming van de toren (vanaf 12 jaar)
wordt een redelijke conditie en
goed schoeisel verwacht. De wandeling start om 13.30 uur bij de ingang van de kerk.
Rechtspraakwandeling
Op woensdag 8 augustus zal stadsgids Paul van der Pol een wandeling maken langs alle plekken in de
Haarlemse binnenstad die te maken hebben (gehad) met rechtspraak. Zo voert de wandeling langs
het stadhuis, de Tuchthuisstraat, de
oude Doelen en de Jansstraat. Tijdens de wandeling vertelt de gids
over de rechtspraak van vroeger en
die van nu. Zo komen bijvoorbeeld
de straffen aan bod die in de middeleeuwen konden worden opgelegd en de straffen in onze tijd. De
wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop van de wandeling zal de gids met de deelnemers

Voor mensen met een beperking

Heliolympics in september!

in De Appelaar een strafzitting bijwonen. Ook voor 12 september
(gids Paul van der Pol) en 17 oktober (gids Hans van Roode) staat deze wandeling gepland. De wandeling start om 9.00 uur bij het Archeologisch Museum in de Vleeshal op
de Grote Markt.
Haarlemse Hofjes
De volgende dag, donderdag 9 augustus, kunnen belangstellenden
mee met de Gildewandeling ‘Haarlemse Hofjes’. Tijdens de wandeling
neemt stadsgids Han Leroi deelnemers mee naar enkele van de vele hofjes die Haarlem rijk is en vertelt ook iets over de bezienswaardigheden die men onderweg tegenkomt. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en start om 14.00
uur, eveneens bij het Archeologisch
Museum in de Vleeshal op de Grote Markt 18. Aanmelden voor de beklimming en de beide wandelingen
is noodzakelijk. Bel voor informatie en reserveringen op werkdagen
tussen 9.00 en 10.00 uur of 18.00
en 19.30 uur naar 06-16410803
of mail naar: gildewandelingen@
gmail.com.

Originele telegrafisten kamer open

Arie Molendijk taxeert uw oude boeken.

Taxatie oude boeken en
kaarten in bibliotheek

Amstelveen - Heeft u oude boeken, bijbels, handschriften, ansichtkaarten of prenten in huis? En bent
u altijd al nieuwsgierig geweest
naar wat deze materialen waard
zouden zijn? Pak ze dan goed in en
neem ze mee daar de bibliotheek in
Amstelveen. Op zaterdag 18 augustus is taxateur, antiquaar en veilinghouder Arie Molendijk aanwezig om
uw oude boeken, handschriften en
prenten te taxeren.
Arie Molendijk is gespecialiseerd
in oude geschiedenis, bijbels, theologie en topografie. De taxatie
wordt zoveel mogelijk gedaan aan
de hand van recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van de boeken is afhankelijk van de druk en de
staat waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort dagen uiterst zeldzame wer-

ken voor de dag en soms doemen
zelfs geheel onbekende boeken op.
Arie Molendijk neemt voor iedereen,
één voor één, de tijd om een duidelijke taxatie te geven van de meegebrachte materialen. Mochten er interessante werken tussen zitten dan
kunnen deze direct verkocht worden en voor een eventuele restauratie kan een afspraak gemaakt worden. Heel zeldzame boeken kunnen in aanmerking komen voor een
taxatierapport voor de verzekering.
Zo’n rapport kan deze dag worden
opgemaakt. Arie Molendijk heeft inmiddels bijna 1000 taxatiedagen op
zijn naam staan. De toegangsprijs
bedraagt vijf euro per persoon, ter
plekke te voldoen. De taxatie in de
bibliotheek op het Stadsplein op 18
augustus is ‘s morgens van 10.30 tot
12.30 uur en in de middag van 13.30
tot 16.30 uur.

Aalsmeer - Het Revalidatiefonds is
met een bijdrage van 10.000 euro
één van de grotere sponsoren van
de Heliolympics; het paralympische
evenement dat sporten onder mensen met een beperking bevordert en
integratie van aangepast sporten in
de samenleving verbetert. Voor Heliomare, organisator van de Heliolympics, is deze steun erg bijzonder. Cees Raaijmakers, voorzitter
raad van bestuur: “Allereerst zijn wij
heel blij met de financiële bijdrage
van het Revalidatiefonds. Hierdoor
kunnen meer mensen aan het evenement deelnemen. Daarnaast voelt
de steun ook als een hart onder de
riem. Het Revalidatiefonds maakt
zich sterk voor onze doelgroep, zij
zetten zich al jaren in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte in
de samenleving te verbeteren. Dat
zij de Heliolympics een warm hart
toe dragen, is fantastisch.” De Heliolympics vindt plaats van 17 tot en
met 27 september en staat in het teken van overwinningen, teamspirit,
het ontmoeten van mensen en verleggen van grenzen.
Zwemster Mirjam de Koning
Deelnemers krijgen de mogelijkheid
om op diverse locaties in NoordHolland sporten te ontdekken, zoals
boccia, boogschieten, tennis, duiken, rolstoelbasketbal, zitvolleybal,
zeilen en atletiek. Paralympische

kampioenen als de Aalsmeerse Mirjam de Koning (zwemmen), Ronald
Vink (rolstoeltennis), Nico Blok (tafeltennis) en Monique Kalkman (tafeltennis en rolstoeltennis) geven
workshops en er worden op diverse
niveaus wedstrijden georganiseerd.
Deelname is gratis, aanmelden kan
nog via www.heliolympics.nl
Over het Revalidatiefonds
Ongeveer één op de tien mensen
in Nederland heeft door een ongeval of aangeboren afwijking een lichamelijke handicap of chronische
ziekte. Revalidatie helpt mensen opnieuw vorm en inhoud te geven aan
hun leven en eigen keuzes te maken, met als doel zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Maar revalideren alleen is niet voldoende. Het
is zaak de samenleving zo in te richten dat mensen met een functiebeperking zo normaal mogelijk en
zelfstandig kunnen leven. Voor extra aanpassingen en voorzieningen
is vaak veel geld nodig. Het Revalidatiefonds helpt.
Het fonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte
te verbeteren en stimuleert de deelname aan het alledaagse leven! Of
het nu gaat om onderwijs, werken,
wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving
zonder drempels creëren waar iedereen kan meedoen.

Varend corso en zomerbloemen

Radiostation in het fort Bloemenevenementen in
Uithoorn - Tijdens de open monumenten dagen op 8 en 9 september
is een speciaal radiostation actief in
het fort bij Uithoorn, met de roepnaam PH6FBU. Dit fort, wat deel uit
maakt van de stelling van Amsterdam, beschikt nog over een originele telegrafisten kamer. Hier stond de
telegraaf om verbindingen te onderhouden met de andere forten van de
stelling. In het weekend staat in de
telegrafisten kamer een radio zendstation, waarmee door leden van de
vereniging voor experimenteel radio onderzoek Nederland verbindin-

gen worden gemaakt over de gehele wereld in telegrafie en telefonie.
De openingstelling is zowel zaterdag als zondag van 10.00 tot 18.00
uur. Ook wordt door de zendamateurs geprobeerd contact te maken met andere forten in de stelling van Amsterdam die beschikken
over een radio station. Er is een speciale QSL kaart te verkrijgen als er
een verbinding wordt gemaakt met
dit station. Het station is actief op de
HF, VHF en UHF band. Iedere belangstellende is welkom in het Fort
bij Uithoorn nabij Amstelhoek.

Inschrijven tot en met 2 september

Doe mee aan Dam tot
Dam loop of fietsclassic
Streek -De organisatie van de zesde Dam tot Dam fietsclassic op zondag 23 september heeft de veiligheid voor de 6.000 deelnemers en
andere weggebruikers hoog in het
vaandel staan. Dit heeft geresulteerd in een aantal verbeteringen
in de route van deze klassieker met
start en finish op de Dam in Amsterdam. Zo fietsen deelnemers aan de
Dam tot Dam fietsclassic in de omgeving van Schoorldam over een
nieuw fietspad langs het Noord Hollands Kanaal en wordt er gebruik
gemaakt van een nieuwe fietstunnel
zodat stoplichten vermeden worden.
Ook door Volendam is een nieuwe
route gevonden waardoor een aantal kruisingen zijn komen te vervallen. Behalve veiliger is de route hiermee ook een stukje aantrekkelijker
geworden. Zondag 23 september
vertrekken naar verwachting 6.000
toerfietsers vanaf de Dam in Amsterdam. Zij verlaten de binnenstad
via de IJtunnel, voor de 50.000 deelnemers aan de Dam tot Damloop

uit. Daarna wordt er langs prachtige Noord-Hollandse plaatsen met
‘Dam’ in de naam gefietst. Onder
andere Zaandam, Oostknollendam,
Schoorldam, Obdam, Volendam,
Uitdam, Durgerdam en Monnickendam kunnen rekenen op doorkomst
van de fietsers. Ook fietsen de deelnemers langs polders en dijken van
de waterrijke streken van NoordHolland, zoals de Beemster, Schermer, Purmer, West-Friesland en Waterland. De Dam tot Dam fietsclassic
kent vier afstanden: 145, 105, 65 of
40 kilometer. De routes zijn volledig
uitgepijld en onderweg zijn naast
uitgebreide verzorging ook muziek,
zitplaatsen, catering, materiaalhulp,
EHBO en sanitaire voorzieningen
aanwezig.
Inschrijven voor de Dam tot Dam
Fietsclassic kan nog tot en met 2
september of tot de limiet van 6.000
deelnemers is bereikt. Meer informatie en inschrijven kan via www.
damtotdamfietsclassic.nl.

de regio deze zomer

Aalsmeer - Van begin augustus tot
begin september vinden in de regio’s Westland, Rijnsburg en Eelde diverse bloemenevenementen
plaats waaraan FloraHolland bijdraagt. FloraHolland staat voor trotse medewerkers en leden van de
coöperatie. FloraHolland heeft veel
respect voor het ondernemerschap
van haar leden en is zij met hen trots
op de prachtige bloemen en planten. FloraHolland is daarom sponsor van een aantal bloemententoonstellingen binnen de sierteeltsector. Het Varend Corso vindt dit jaar
van 3 tot en met 5 augustus plaats
in Naaldwijk en heeft als titel ‘Meesterlijk Mooi’. De boot van FloraHolland heeft het thema ‘Zien en gezien worden’. Een boot vol prachtige
bloemen en planten, want die willen
graag gezien worden! Plus de nodige brillen en andere optische hulpmiddelen, want niet iedereen ziet
het altijd even scherp. Op vrijdag 3
augustus wordt het corso geopend
en vertrekt het vanaf de Wollebrand
in Naaldwijk. Op de site zijn de vaarroutes, fietsroutes en tijden te vinden. De Flower Parade Rijnsburg
met als thema ‘Ik hou van…’ vertrekt op zaterdag 11 augustus vanaf 13.00 uur vanaf het veilingterrein
van FloraHolland. De stoet rijdt dan
door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. De praalwagens en voertuigen van de Flower Parade zijn op
vrijdag 10 augustus vanaf 19.00 uur
al te bezichtigen in de aanvoerzaal
van FloraHolland Rijnsburg aan de
Laan van Verhof. FloraHolland rijdt
zelf ook mee met een praalwagen.
Op zondag 12 augustus zijn de wagens de hele dag in Noordwijk te

bezichtigen op de Koningin Wilhelmina Boulevard. In de historische
Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen vindt van 9 tot en met 12 augustus het FloraHolland Bloemenfestival Noordwijk plaats. Onderdeel van
het bloemenfestival is de jaarlijkse
VKC-keuring, waar zo’n tweehonderd producten worden verwacht.
De categorieën zijn zomerbloemen,
diverse snijbloemen, bol- en knolgewassen en planten. De VKC-keuring wordt opgezet door FloraHolland-arrangeur Anneke van Iterson. Het FloraHolland Bloemenfestival Noordwijk is te bezoeken van
donderdag 9 augustus tot en met
zaterdag 11 augustus van 10.00 tot
21.00 uur en op zondag 12 augustus
van 12.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag
komt na 18.00 uur de Flower Parade
Rijnsburg voorbij. Op donderdag 16
augustus vindt voor de 56e keer het
Rijnsburgs Kindercorso plaats. In de
ochtend vertrekt om 9.30 uur een
fleurige stoet van zo’n vijfhonderd
versierde fietsen, bolderkarren en
kinderwagens vanaf het veilingterrein richting het centrum van Rijnsburg. Tot slot wordt deze zomer van
16 tot en met 19 augustus een zomerbloemententoonstelling gehouden in Naaldwijk. Gekozen is voor
het thema ‘Oude liefde’. In het licht
van de huidige tijdgeest waarin oude waarden, nostalgie, en retro een
steeds grotere rol spelen, denkt de
organisatie hierin een passend thema te hebben gevonden. Als bloem
staat de Dahlia centraal. De tentoonstelling vindt plaats in en om de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein
in Naaldwijk. Openingstijden zijn te
vinden op de site.

Daan Bil, één van de deelnemers aan de Heliolympics. Foto: Mike Bink

Open dubbel TV Kudelstaart

Fantastisch tennistoernooi
Aalsmeer - Dit jaar stond het 19e
open dubbel tennistoernooi van Kudelstaart volledig in het teken van
Crime. Het tennispark was van 21
tot en met 29 juli dan ook omgedoopt tot CSI Kudelcity. Een plaats
vol delicten, waarbij zelfs over een
‘lijk’ moest worden gestapt om de
banen te bereiken.
Naast de misdaadachtig gecreëerde
sfeer, was het park weer fantastisch
versierd met als vanouds geweldige
bloemstukken en talrijke vlaggen.
Ook de weergoden waren gedurende dit negen dagen durende evene-

ment uitermate goed gehumeurd en
het enige smetje op de vrijdagavond
mocht de pret dan ook niet drukken.
Voor het toernooi hadden 506 personen zich ingeschreven. Er zijn 327
wedstrijden gespeeld in 16 categorieën.
Tennisvereniging Kudelstaart kan
weer terugkijken op een fantastisch
toernooi, waarbij wederom opviel,
hoeveel enthousiaste vrijwilligers
bereid worden gevonden om zijn of
haar bijdrage te leveren aan dit jaarlijks terugkerende evenement.

Dirk van Zoolingen (links) overhandigt doosje rosé aan Karel Bus.

Verwisseling naam geen invloed op uitslag!

Uitreiking eerste prij s
Tour de France festival

Aalsmeer - Diverse zeer oplettende lezers hebben de redactie er
eind vorige week op attent gemaakt
dat in de publicatie over het Tour
de France Meerbode Prijzenfestival
een fout is geslopen. Het was niet
Brit Mark Cavendish maar Slowaak
Peter Sagan die beslag wist te leggen op de groene trui van het puntenklassement. Bij het sorteren van
de vele oplossingen is de redactie er
overigens wel van uitgegaan dat Peter Sagan gewonnen had en op deze stapel is abusievelijk het naamplaatje Mark Cavendish geplakt. De
einduitslag ondergaat dan ook geen
enkele wijziging en dat is in ieder
geval een pak van het hart. Uiteraard biedt de redactie de welgemeende verontschuldigingen aan
voor alle consternatie. De vakan-

tietijd zorgt er ook dit jaar weer
voor dat het uitreiken van de prijzen in diverse etappes moet plaatsvinden. In de eerste etappe kreeg
Wijnhandel Wittebol aan de Ophelialaan bezoek van Karel Bus uit de
Azaleastraat 31 in Aalsmeer en traditiegetrouw werd hier door Dirk
van Zoolingen een doosje rosé van
het jaar 2012 met op het etiket de
naam Kiwi Cuvée in dit geval, overhandigd. De winnaar liet doorschemeren dat hij tot op het laatste moment gewacht had om de oplossing
in te sturen en dit geduld werd dit
jaar beloond.
In de komende weken zullen de overige prijswinnaars uitgenodigd worden om hun prijzen in ontvangst te
nemen en diverse afspraken daartoe zijn inmiddels gemaakt.
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Recordpoging in strijd tegen ALS

Ook zwemwedstrijden

Bovenkerk - Elk jaar krijgen 500
mensen de diagnose ALS, Amyotrofische Laterale Sclerose. De kans is
groot dat zij tot op dat moment deze ernstige spierziekte niet kenden.
Toch overlijden er jaarlijks in Nederland meer mensen aan ALS dan aan
Aids. Na het stellen van de diagnose
is de gemiddelde levensverwachting
van een patiënt slechts 3 tot 5 jaar.
Amyotrofische Laterale Sclerose
(ALS) is een zeer zeldzame en ongeneeslijke neuronmusculaire aandoening. Bij ALS patiënten sterven de motorische zenuwcellen in
het ruggenmerg en een deel van
de hersenen af. Signalen komen
daardoor niet meer aan bij de spieren waardoor er totale spierzwakte optreedt. Geleidelijk aan worden
steeds meer spieren aangedaan en
is het uitvallen van de ademhalingsspieren vaak de oorzaak van het
overlijden van de patiënt. In Nederland lijden ongeveer 1.500 patiënten aan ALS. Jaarlijks komen daar
500 patiënten bij, terwijl er helaas
ook jaarlijks eenzelfde aantal overlijdt aan deze ziekte. Er is op dit moment geen medicijn of behandeling mogelijk. Over de oorzaak van
ALS is nog maar heel weinig bekend. Artsen en wetenschappers
over de hele wereld tasten hierover
nog in het duister. De Stichting ALS
Nederland komt op voor de belangen van de ALS-patiënt. Bovendien
werft zij fondsen om het ALS Centrum in stand te houden. De Stich-

Aalsmeer - Zaterdag 4 augustus wordt er sportief gestreden
in Het Oosterbad. Allereerst worden er zwemwedstrijden georganiseerd. Wie is het snelst op de 25 meter schoolslag en de 25 meter vrije
slag? Iedereen, die een diploma
heeft mag meedoen. Jong en oud
is welkom. Daarna is het de beurt
aan teams en families om te water te gaan voor de familie-estafette. Welke familie mag de wisselbeker mee naar huis nemen? Deze familie-estafette word in ere hersteld.
Vroeger streden de families Maarsen en Zwetsloot tegen elkaar. Wie
worden de nieuwe strijdende families? Een familieteam moet bestaan
uit drie familieleden: vader, moeder,
kinderen of neef, nicht en het team
mag een ‘buitenstaander` lenen, in

Doe mee aan Alex Duijn
Darts Challenge!
ting ALS Nederland vormt ook een
steunpunt voor patiënten en hun
omgeving en probeert de bekendheid van deze ziekte te vergroten.
Samen met ruim 6.000 donateurs en
verschillende partners zet de Stichting ALS Nederland de schouders
eronder en strijdt tegen deze ziekte.
Wie persoonlijk een bijdrage wil leveren, kan op zaterdag 22 september deelnemen aan de Alex Duijn
Darts Challenge. In Silversant in Bovenkerk gaan 32 darters gelijktijdig
en in koppels deelnemen aan een
dartmarathon van 15 uur en 36 minuten, totaal 500 uur. En dit is één
uur voor elke persoon die in Nederland jaarlijks overlijdt aan ALS. Initiatiefnemers van deze recordpoging
zijn de teamgenoten van Alex Duijn
(nu 40 jaar), die de kracht was achter een succesvol kroegdartteam.
Er zijn mooie prijzen te winnen voor
degenen die op één en als laatste
eindigen, voor wie de meeste 180ers gooit, het beste team wordt met
een prijs beloond en voor de overall
winnaar staat de Alex Duijn beker
klaar. Wie niet wil deelnemen, maar
wel graag als toeschouwer aanwezig wil zijn, is van harte welkom. De
bezoekers kunnen de darters aanmoedigen, zich vermaken op muziek van een dj en deelnemen aan
tombola’s en veilingen. De entree
bedraagt 10 euro per persoon. Voor
meer informatie en aanmelding voor
de recordpoging: corinanieuwenhuis@gmail.com.

Elke tweede woensdag van de maand

Vijf kilometer baanloop bij
Atletiekvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdag 8 augustus kan iedereen weer meedoen
met de 5 kilometer Florimex baanloop. Deze baanloop wordt al jarenlang op elke tweede woensdag van
de maand gehouden bij AVA. Alle
dames en heren, jongens en meisjes en natuurlijk ook de veteranen
zijn van harte welkom. Test je conditie door eens op recreatieve wijze 5 kilometer te lopen op de baan
van atletiek vereniging Aalsmeer.
Probeer de twaalf en halve ronden
te volbrengen met lekker hardlopen in je eigen tempo. Bij de finishlijn staan ervaren juryleden om de

juiste tijden te noteren. 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. Het complex
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 en kleedkamers met douches zijn aanwezig.
Na afloop wordt er een groot aantal planten verloot onder de deelnemers aan de hand van de inschrijvingen. Voor meer informatie:
www.avaalsmeer.nl.

Zaterdag familie-estafette
in Het Oosterbad

Tenniscompetitie

Open jeugdtoernooi bij
All Out prima verlopen!
Aalsmeer - Na sluiting van de inschrijving stond het aantal op 182.
Helaas moest een aantal spelers
om diverse redenen uitgeloot worden zodat er uiteindelijk 150 spelers deelnamen aan het Rabo Open
Jeugdtoernooi dat zoals vanouds
gehouden werd op de banen van
tennisvereniging All Out. Mede
dankzij het geweldige weer en de
uitstekende organisatie konden er
in totaal 242 wedstrijden gespeeld
worden van zondag 22 tot en met
vrijdag 27 juli. Op vrijdag werden
de finales in de verschillende categorieën gespeeld en er was naderhand nog een loterij voor de aanwezige deelnemers van het toernooi. Met name bij de jongens 12
en 14 jaar was het behoorlijk druk.
Door de enorme grote inschrijving
is in diverse categorieën volgens het
verliezersronde-systeem gespeeld.
De andere wedstrijden werden in
poulevorm gespeeld. De wedstrijden begonnen om 9.00 uur in de
ochtend en eindigden rond half zes
in de avond. Daarbij werden zes banen gebruikt en werden er per dag
zo’n 52 wedstrijden gespeeld. Maar
dankzij trainer Peter van Bael is het
toernooi prima verlopen. Op vrijdag
27 juli werden de finales in de verschillende categorieën gespeeld.
Wat de organisatie in zo’n week altijd weer opvalt is de enorme sportiviteit die de deelnemers aan de dag
leggen. Geen onvertogen woord is
er gevallen. Tijdens de finales zijn
er veel spannende wedstrijden gespeeld, waarbij veelal een derde set
nodig was om de winnaar te bepalen. Zonder de sponsors, vrijwilligers, trainer en jeugdcommissie
was het toernooi in deze vorm abso-

luut niet mogelijk geweest.
De categorie jongens enkel 10 is
gewonnen door Bas Goederaad en
op twee Dylan Formella Parra. Bij
de jongens enkel 12 is de hoogste
eer behaald door Jesse de Jager
en is Jord de Koning op twee geeindigd. De jongens enkel 14 is gewonnen door Stef Korenwinder, op
twee Sten Piet. Bij de jongens enkel
17 pakte Alex Wielart het goud, op
twee Koen van Ederen. Bij de meisjes enkel 10 bleek Vera Hoekstra de
beste speelster, op twee Bente van
Vliet. Bij de meisjes enkel 12 eindigde Sterre van Halm op één, Julia
Grippo op twee. Bij de meisjes enkel 14 is goud behaald door Amber
Kloosterman, het zilver is uitgereikt
aan Celine van Lingen. De jongens
dubbel 12 is gewonnen door Roan
Agterhof en Sem Bakker, op twee
Tom de Leeuw en Thyme van Setten.
Bij de jongens dubbel 14 is de hoogste eer behaald door Bart Carlier en
Ruben Hoekstra. Op twee Jord de
Koning en Hassan Nawar. Bij de
meisjes dubbel 10 zijn Megan van
Scheppingen en Lotte van der Zwan
op één geëindigd, op twee Floor
Butzelaar en Bente van Vliet. Bij
de meisjes dubbel 12 bleken Amber Bakker en Iris Eveleens de beste speelsters, op twee Bo van Aalst
en Joany Mets. Bij de meisjes dubbel 14 is goud uitgereikt aan Melissa Flink en Iris Wilms Floet, op twee
Sterre van Halm en Amber Kloosterman. Het gemengd dubbel 12 tot
slot is gewonnen door Floor en Sytze
Hageman, op twee Julia Grippo en
Philip Tamara en het gemengd dubbel 14 door Celine van Lingen en
Branco van Rijn, op twee Annemijn
Jongkind en Daan Vaneman.

Iedere donderdag voor 55+ers

Henk wint ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan
op het programma. Er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen. Op donderdag 26 juli is het
klaverjassen gewonnen door Henk
van Wichen met 5463 punten, gevolgd door Henk de Jong met 5122

punten en op drie is Gerrit van der
Geest geëindigd met 4872 punten.
Bij het jokeren behaalde Bets Teunen de hoogste eer met 61 punten,
op twee Kees van der Meer met 214
punten. Iedere 55+er die zin heeft
in een gezellige kaartmiddag is van
harte welkom. Er wordt gekaart van
13.30 tot 16.30 uur. Meer informatie
via 0297-340776.

Het winnende trio: Mario van Schie, Rob van de Berg en Marga Kouw.

Meerdere prijzen Rob van de Berg

Kudelstaartse winst in
Tour de Kwakel

Genieten van Westeinder!
Aalsmeer - Superwarm was het
donderdag 26 juli. Het is vakantie,
dus de mogelijkheid is er om verkoeling te gaan zoeken rond of op
het water. De Westeinderplassen
zijn met zomerse dagen altijd behoorlijk in trek. Vanaf de steiger bij
surfeiland Vrouwentroost werd door
jongeren heerlijk verkoelend het
water ingesprongen. En met mooi

weer worden massaal de motoren
gestart van bootjes. Ook druk was
het dus op zowel de Grote als de
Kleine Poel. Vaar echter niet te hard,
de politie controleert samen met de
boa’s van de gemeente regelmatig
op het water. De meeste bekeuringen zijn vooralsnog uitgedeeld aan
(te) hard vaarders!
Foto: Yvonne van Doorn.

Hoog gekaart bij
De Geluksvogels

Het motto luidt: Gezelligheid is troef.
Om 20.00 uur start de kaartavond.

Kudelstaart - Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Iedereen die zin heeft om te komen
klaverjassen is van harte welkom.

Op 25 juli is Gerard Presser eerste geworden met 6186 punten,
op twee Lenie Uilenberg met 5958
punten en op drie Ben van der Voort
met 5857 punten. De poedelprijs
was deze week voor Loes Versteeg
met 3199 punten.

De Kwakel - De finish in Parijs, op
de Champs Elysees lag vijftig meter te ver voor Marga. In de laatste meters werd Goss gepasseerd,
waardoor zij Sagan niet meer goed
kreeg en Rob juist Goss goed voorspelde. Eerst wel even teleurstelling
op de zondagmiddag in het Tourhome bij Marga, daarna de vreugde om haar drie prijzen. De derde
plaats in het eindklassement, Mario
van Schie dook tussen Rob en Marga in, de eerste prijs voor de beste dame en Marga maakte deel uit
van de winnende ploeg. Middelpunt
van de prijsuitreiking op de vrijdagavond in het Tourhome werd dus
Rob van de Berg, een nieuw gezicht
voor vele deelnemers omdat Rob na
elke etappe zijn rust neemt en zich
niet laaft in het Tourhome. Alle lof
voor Rob die voor de zekerheid ook
maar een bodyguard had mee genomen omdat hij niet wist wat hem
te wachten stond. Maar goed ook
want hij kwam handen tekort, hij
won naast de gele trui ook de rode trui. Hij kreeg de wisselbeker, de
eerste prijs, een fraaie ruiker en nog
een enveloppe om zijn onkosten te
dekken. Rob zal ongetwijfeld als
een held in Kudelstaart worden ontvangen, wethouder Raadschelders
sprak over snode plannen. Meerdere winnaars werden gehuldigd, de
winnende ploegleden Ria Verhoef,
Ton Onderwater, Jim Klijn, Marga
Kouw en Aad Rekelhof. Jim kreeg

nog een extraatje voor zijn vijftigste
plaats. De Pietje Verhoef-prijs voor
beste tijdrijder ging naar Eric Zethof, een pleister op de wonde voor
de puntloze etappe van verleden
week. De rode lantaarn ging uiteindelijk naar Ron Plasmeijer, Ron
werd in de laatste etappe gepasseerd door zoon Bas. Een jaar lang
zal Ron deze last moeten dragen,
met in zijn andere hand zijn trouwe
viervoeter die in het rode licht nog
meer bekijks zal krijgen. Naast deze
prijzenregen zette Tourdirecteur Peter Mayenburg meerdere mensen in
het zonnetje en in de bloemen. Mira
voor het nakijken van zo een tweeduizend ‘lapjes’, Ton en Gerda voor
hun gastvrijheid, broer Ron voor het
sponsoren van de truien, en Adrie
en Piet voor hun extra inzet bij het
opbouwen van het nieuwe Tourhome. Daarnaast werden meerdere
deelnemers bedankt voor hun inzet
bij de heropbouw en het draaiende
houden van het Tourhome. Een gezellige home, alsof men er al jaren
zat. Ook een grote pluim voor Peter
die dat natuurlijk zelf niet durfde te
zeggen. Zo kwam er dan een einde aan een nieuw begin van 57 jaar
Tour de Kwakel. Het was een mooie
en spannende Tour voor het peloton van voorspellers, die drie weken
lang elke avond hun gang over erve
Vlasman moesten maken. Het grint
kan weer geharkt worden en het
Tourhome in de mottenballen.

totaal dus vier personen per team.
Aanmelden kan bij de kassa van het
Oosterbad, dit mag eerder maar ook
op de dag zelf. Onderdelen van de
familie estafetten zijn: één keer 25
meter rugcrawl, één maal 25 meter vlinderslag, één keer 25 meter
schoolslag en één maal 25 meter
vrije slag. Meld u allen aan voor deze sportieve en vooral gezellige dag
samen! De waterkwaliteit van Het
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade
1 is overigens supergoed en blauwalg vrij.
Voor tijden van de activiteiten en
meer info kijk op www.hetoosterbad.nl. Ook voor vrij zwemmen is
Het Oosterbad dagelijks van 13.00
tot 17.00 uur geopend en bij heel
mooi weer tevens van 19.00 tot
20.30 uur.

Goud, zilver en brons voor
de open water zwemmers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vonden in Anna Paulowna open water zwemwedstrijden plaats. De zon
scheen volop, de watertemperatuur
was 22 graden en er stond nauwelijks wind op de baan. De omstandigheden waren zeer gunstig te
noemen. Zullen de zwemtijden het
ook laten zien? Vincent Moolhuijsen begon namens Oceanus de dag
rond de klok van 11.00 uur met de
1500 meter vrije slag. Meteen al bij
de start was het een gedrang van
jewelste. Het was dan ook even flink
zoeken naar de juiste zwemlijn. Na
19 minuten en 30 seconden tikte hij
als achtste aan.
Daarna was het de beurt aan de
open water vedettes Arjan Bellaart, Laura Staal, Annette de Visser en Margreet van de Pol. Zij gingen zich opmaken voor de 1000 meter masters. Margreet ging het rustig aan doen, omdat zij de dag erna
voor het eerst een 10 kilometer zou
gaan zwemmen, en deze 1000 deed
dienst als ‘inzwemmen’.
Zowel bij de heren als de dames, die
15 minuten later starten, ging het
tempo gelijk vanaf de eerste meter
flink op. Hier en daar werd er wat
geduwd en zocht men driftig naar
de juiste lijn. Arjan zwom een super snelle tijd. Na 12 minuten en 45
seconde tikte hij als eerste aan in
zijn leeftijdscategorie, ruim voor de
nummer twee. Ook Laura en Annette knalde er flink op los. Ze moesten wel Bianca de Bruin laten gaan,
want die was zo snel vertrokken.
De Oceanus dames gingen ervoor,
met als resultaat, de eerste plek
voor Laura in de tijd van 14 minuten en 12 seconde en Annette tikte
3 seconde later aan als tweede. Ook
Margreet zwom een zeer snelle tijd
na 15 minuten en 49 seconde werd
ze derde. Margreet was helemaal
verrast dat het zo snel was gegaan,
dat belooft nog wat voor de zondag.
Na de vier vedettes was het de beurt
aan de jongste Oceanes telg: Nina
Bellaart. Zij mocht aan de 250 meter vrije slag beginnen. Waar menig
zwemmer/ster moeite had om koers
te houden, zwom Nina in een felle
schoolslag naar de finish. Flink aangemoedigd door zus Amber tikte ze
als zesde aan in een super tijd, 6 minuten en 41 seconde. Daarna volgde even een rust moment. Rond de

klok van half 3 was het de beurt
aan Arjan om aan de 3000 meter vrije slag te gaan beginnen. Na
1500 meter lag hij nog achterin bij
een groepje zwemmers. Na de ronding van de laatste boei werd echter de gaskraan open gedraaid. Na
wederom een snelle tijd van 40 minuten en 11 seconde werd hij keurig twaalfde bij de herenjeugd en
senioren categorie. Ruim een half
uur nadat de mannen waren gestart
was het de beurt aan Laura om aan
haar 3000 meter vrije slag te beginnen. Er werd flink wat geduwd tijdens het zwemmen, waardoor Laura zelfs even stil kwam te liggen,
omdat ze steeds in de lijn werd gewerkt. Gelukkig trad de jury op en
de dame in kwestie kreeg een gele
kaart gepresenteerd. Na 44 minuten en 56 seconden tikte ze als tiende aan. De dag zat erop. Met twee
gouden medailles, een zilveren plak
en een bronzen schijf keerden de
zwemmers tevreden huiswaarts.
Tien kilometer
Zondag 29 juli was de dag van de
waarheid voor kilometervreter Margreet van de Pol. Voor de allereerste keer ging zij een 10 kilometer
zwemmen. Met Laura Staal als begeleidster voor het voedsel kon het
avontuur rond de klok van 13.35 uur
van start gaan. Er stond best veel
wind, wat het verlaten van de haven
in Medemblik lastig maakte. Tien
rondjes van 1 kilometer stond haar
te wachten. Met een watertemperatuur van 20 graden en de zon die
volop scheen waren, buiten de wind,
de omstandigheden prima. Na 6 kilometer kwam er kramp in de benen, maar van opgeven wilde Margreet niet weten. Na flink wat aanmoediging van Laura en een dosis
turbovoer, ging ze gestaag verder.
Vijftien dames zijn aan deze uitdaging begonnen en ze hebben hem
allemaal volbracht.
Winnaar Leonie van Noort finishte
na 2 uur 10 minuten en 58 seconde. Margreet deed er ‘iets’ langer
over. In 3 uur, 1 minuut en 19 seconde volbracht ze haar 10 kilometer.
Daarmee is ze het eerste Oceanes
lid die zo’n lange afstand heeft gezwommen! Komend weekend is de
plaatst Hoorn de gastheer voor het
open water zwemmen.

Postduiven PV De Telegraaf

Comb. van Ackooy wint!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28
juli is een jonge duivenvlucht gehouden vanuit Arras. De vlucht is
gewonnen door de comb. van Ackooy. De duiven wisten snel hun
thuishonk te bereiken. Verdere uitslag: 2. D. Baars, 3. M. de Block, 4. J.
van Duren, 5. comb. Wiersma en Zn,
6. G. v/d Bergen, 7. J. en P. Spook,
8. J. Kluinhaar en Dr, 9. C. van Vliet,
10. Van Leeuwen en Van Grieken,
11. Danny van Leeuwen, 12. P. v/d
Meijden, 13. J. Vijfhuizen, 14. A. van

Belzen, 15. Th. v/d Wie en 16. Tim
Rewijk. Ook is een wedvlucht gevlogen vanuit Cahors. Deze is gewonnen door J. Kluinhaar en Dr. Op twee
J. van Dijk, op drie C. van Vliet en
op vier P. v/d Meijden. Tussenstand
ploegenklassement: 1. Bosman Kassenbouw met 12881 punten, 2. Bakkerij van Leeuwen met 12804 punten, 3. A.A. Sloopwerken met 12013
punten, 4. C. van Vliet Holding met
10738 punten en 5. Oerlemans Confectie met 9946 punten.
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Kamp Taunus 2: Fantastisch!
Aalsmeer - Ook dit jaar is een
groep enthousiaste jongeren vroeg
in de ochtend van 21 juli vertrokken voor een week Binding kamp
in de Taunus. De weergoden waren
gunstig gezind waardoor een bezoek aan het vernieuwde zwembad
in Kronberg vaak op het programma
stond. In deze laatste keer een bezoek aan de Taunus konden de klassieke wandeltocht over de Altkönig

en de Gross Feldberg en het bezoek
aan de burcht van Königstein natuurlijk niet ontbreken. Dit jaar is het
ook aangedurfd om met de groep
een bezoek te brengen aan de wereldstad Frankfurt; wat veel originele foto’s en verhalen heeft opgeleverd. Ook op het kampterrein heeft
de groep zich kunnen vermaken
met een uniek sport en spel programma, een uitzonderlijk creatieve

bonte dag en een succesvolle discoavond onder een heldere sterrenhemel. Afgelopen zaterdag 28 juli
werden de kampgangers weer onthaald door een grote groep familie
en vrienden. Al met al was het een
fantastische week met een groep
enthousiaste jongeren die nog niet
op elkaar uitgekeken lijken te zijn.
Op naar een mooi vervolg naar Oostenrijk volgend jaar zomer.

Lege flessenactie voor Team Timmerman

Tristan, Roman en Dean
staan op tegen kanker
Kudelstaart - Dean, Roman en
Tristan van den Hoek staan samen
met hun vriendjes en vriendinnetjes
op in de strijd tegen kanker. Hun vader Arjan fietst met Team Timmerman op 9 september de Alpe d’Huez
op, waarbij ze zoveel mogelijk geld
bij elkaar willen fietsen en joggen
voor het KWF.
Om deze actie te steunen bedachten de Kudelstaartse broers een
leuke actie. Tijdens de zomervakantie willen de jongens zoveel mogelijk lege statiegeldflessen ophalen in
hun buurt in Kudelstaart. Deze gaan
ze dan op het einde van de vakantie inleveren bij de Albert Heijn in de
hoop dat ze hiermee een mooi be-

drag bij elkaar hebben gespaard.
André Alders van Albert Heijn Kudelstaart heeft toegezegd het eindbedrag te willen verdubbelen. De
jongens zijn enthousiast van start
gegaan en op de eerste dag werden
ze spontaan geholpen door straatgenootjes Maroua, Marilene, Antonie, Indy, Robin, Mitchel, Daniëlle en Julia. De kinderen waren uitgerust met grote plastic zakken en
herkenbaar door shirtjes en petjes van het KWF, die Team Timmerman voor ze geregeld had. De jonge
‘Team Timmerman’ sponsors hadden er veel zin in en kwamen op na
één dag al thuis met maar liefst 85
flessen. Team Timmerman is opge-

richt in 2010, omdat de familie Timmerman meerdere malen in aanraking kwam met de ziekte kanker en
er tot groot verdriet familieleden en
vrienden aan heeft verloren.
In 2011 heeft het enthousiaste team
de Alpe d’Huez beklommen met
veel succes. Dit gaan ze ook dit jaar
weer doen, maar dan met een nog
groter team van 22 mensen en een
nog hoger streefbedrag van 7000
euro als doel. Een uitdaging waar ze
zich met z’n allen voor in gaan zetten, gesteund door de Kudelstaartse broertjes.
Meer info over Team Timmerman en
hun sponsoracties is te vinden op:
teamtimmerman.webnode.nl

Binding Almen 2

Groeten van kampgangers
Aalsmeer - Deze week zijn opnieuw jeugdige inwoners op bindingkamp. Kimberly, Marije, Birgit,
Anna, Joany, Inge en Quirina uit tent
6 maken deel uit van Almen 2.
Een bericht van hen voor het thuisfront: “Zondagavond na het eten
gingen we zingen met koekjes en
thee. Het was erg gezellig en broer
konijn en ome Willem speelden gitaar. Daarna werd het tijd om naar

bed te gaan, maar natuurlijk waren er weer overloopplannen. Veel
kinderen werden gesnapt. Maar na
een lange avond ging iedereen uiteindelijk rustig slapen. Vanochtend
was iedereen alweer vroeg wakker
en wilden we het liefst meteen onze tent uit. Nadat iedereen aangekleed was gingen we aan het ontbijt. Na het ontbijt was het tijd voor
de sportdag. We deden allemaal

leuke spelletjes. Als lunch hadden
we Husseflus en wentelteefjes. Na
een lang potje levend stratego gingen we water/modder rugby spelen
(kwallenballen). Daarna was het tijd
om te douchen. We kregen vrije tijd
en daarna was het tijd voor de andijvie stamppot, champignonsoep en
vla met yoghurt en banaan! Groetjes
en tot gauw” Dit weekend arriveert
de groep weer in Aalsmeer.

‘t Gilde op zomerkamp
Kudelstaart - Afgelopen week
stond het jaarlijkse Gildekamp weer
op het programma. In totaal 32 kinderen vertrokken richting het Brabantse Asten. Tassen vol zomerse
kleding werden in de blokhut uitgepakt. Dit kwam goed uit, want het
thema was ’tropisch’ dit jaar. Omdat
het thuisfront niet vergeten mocht
worden, werden er als eerste kaarten gemaakt. De eerste nacht op de
luchtbedden was goed bevallen, opstaan ging iets minder vlot. Maandag stond in het teken van sport die
werd afgesloten met warme chocolademelk en een kampvuur. Dinsdag deden de kinderen spelletjes,
werd er gewinkeld en werd een be-

zoek gebracht aan het zwembad.
Op woensdag was er bezoek uit Kudelstaart van de thuis gebleven leiding. Zij organiseerden een mooie
vossenjacht. In het dorp stond opeens een palmboom, zag je een pinguïn en liepen er verschillende tropische dames. De afsluiting van de
dag was de bonte avond. De kinderen dansten en zongen erop los.
Donderdag opnieuw verschillende spelletjes en was de spooktocht
in het bos, niet iedereen hield het
droog.
Vrijdag hadden de oudste meiden
van het kamp de dag georganiseerd. Er werden verschillende spelletjes gedaan en slippers versierd.

Helaas moesten er ook tassen ingepakt worden, want zaterdag vertrokken de kinderen weer richting Kudelstaart. Het was een zeer geslaagde tropische week!
Verder na de zomer
Na de zomervakantie gaat het Gilde
weer verder. In week 37 beginnen
de eerste clubavonden weer waar
er diverse activiteiten voor kinderen
mogelijk gemaakt worden. Knutselen staat deze avonden centraal.
Twijfelt u of u kind nog een beetje?
Kom dat gerust op 29 september op
de opendag langs.
Kijk voor meer informatie op de site,
www.jeugdclubgilde.nl.

Haring voor Aalsmeerse
schermer Daniël Giacon
Aalsmeer - De Aalsmeerse schermer Daniël Giacon (11) is gek op
haring. Regelmatig haalt hij op vrijdag en zaterdag dan ook een lekkere Hollandse Nieuwe bij de viskraam
van D. Schong op het parkeerterrein bij de Hoogvliet in de Hornmeer. Toen Daniël in juni Nederlands jeugd kampioen floretschermen in zijn categorie was geworden, kreeg hij een haringstrippen-

kaart cadeau van de eigenaars van
de kraam. Hiermee had Daniël zijn
eerste zeer gewaardeerde ‘sponsor’
binnen! Daniël schermt al een paar
jaar aan de top van Nederland en is
al drie jaar op rij Nederlands kampioen in zijn categorie. Hij gaat steeds
vaker naar het buitenland om zichzelf te meten met de buitenlandse
concurrentie en zich te blijven ontwikkelen. Daniël’s grote droom is

ooit mee te doen aan de Olympische Spelen. Om zijn droom te kunnen verwezenlijken is geld nodig en
daarom zoekt Daniël sponsors. Alle
kleine beetjes helpen, zo ook acties
zoals de haringstrippenkaart.
Geïnspireerd door deze geste en
wilt u Daniël ook steunen? Neem
dan contact op via dgiacon@hotmail.com

