Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Verkoop alle merken
nieuw en gebruikt
Goedkoop onderhoud,
reparatie en APK
Hoofdweg 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Praambode in
schijnwerpers

De nieuwe fiets- en wandelbrug is een bijzonder stukje werk. Nadat het houten ‘karkas’ gereedkwam is de opbouw gerealiseerd. In het weekend van 16 en 17 augustus komt het ‘gevaarte’ over de N201 nabij de kruising met de Aalsmeerderweg.

Weg etmaal afgesloten voor alle verkeer

Fiets- en loopbrug over N201
volgend weekend geplaatst
Rijsenhout - In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 augustus zal de
nieuwe fiets- en voetgangersbrug
over de N201 nabij de Aalsmeerderweg worden geplaatst. Voor deze zorgvuldige ‘klus’ moet de weg
een periode worden afgesloten. Deze afsluiting voor alle verkeer gaat in
op zaterdag 16 augustus om 19.00
uur en duurt tot zondag 17 augustus
12.00 uur. Verkeer wordt via borden
omgeleid via de Aalsmeerderweg en
A. Fokkerweg.
Het bijzondere bouwwerk op zijn
plek aanbrengen vereist de nodige

precisie. Volgens het projectbureau
N201 wordt de brug in de avonduren over de weg heen getild en uiteraard met alle zorgvuldigheid op
de daarvoor bestemde ‘landhoofden’ neergelegd. Een officiële opening van het bijzondere bouwwerk
met zijn ronde vormen volgt later dit
jaar.
Toekomstige situatie
Als de nieuwe N201 klaar is op dit
traject, maakt het fietsverkeer van
de Aalsmeerderweg in Rijsenhout
straks gebruik van een viaduct over

De winnaar van deze week:

de nieuwe weg en dus de fietsen voetgangersbrug over de oude
Kruisweg. Het autoverkeer vanuit
Rijsenhout gaat in de toekomst gebruik maken van een verbindingsweg, die ten zuiden van het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park
- ongeveer 300 meter na de Geniedijk - zal worden aangelegd door
de gemeente Haarlemmermeer. Via
de verbindingsweg krijgt het autoverkeer aansluiting op de nieuwe
N201.
Zodra deze zogenoemde ‘Aorta’ is
gerealiseerd, zal de Aalsmeerderweg ten zuiden van de Kruisweg
worden afgesloten (ten noorden van
de Kruisweg is dit al gerealiseerd).
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Editie: Aalsmeer

Aalsmeer – Het lijkt nog best
ver weg, maar op de tweede
zaterdag van september staat
weer hét evenement op het water in Aalsmeer op het programma: de Pramenrace. Hollandse
gezegden en uitspraken vormen de rode draden rond het
thema ‘Horen, zien, zwijgen en
meer’. Het verkleedevenement
op het water trekt jaarlijks meer
deelnemers en meer bezoekers. Door nagenoeg alle deelnemers wordt veel aandacht
besteed aan de outfit én aan de
aankleding van de praam of bok
met penta. De Nieuwe Meerbode gaat, bijna ook een traditie,
zich weer inzetten om een leuke en informatieve praambode
te presenteren. Op de donderdag voor de pramenrace valt
deze krant huis-aan-huis in alle brievenbussen. De redactie
en de acquisitie gaan uiteraard
veel eerder aan de slag om teksten te maken en advertenties
te verzamelen. Een leuk onderwerp voor in de praambode in gedachte, uw/jouw team
in de schijnwerpers? Jubileum,
eerste keer, laatste keer? Mail
het naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Adverteren in deze goed gelezen special? Mail
dan naar verkoopaalsmeer@
meerbode.nl. Voor algemene
informatie: tel. 0297-341900.

Scholen beginnen weer!
Aalsmeer - In de regio Zuid-Holland heeft de jeugd nog volop vakantie, maar de jongens en meisjes
in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout genieten op dit moment van
hun laatste vrije dagen. Aanstaande maandag 11 augustus beginnen
de lagere scholen weer en zullen om
half negen in de ochtend de schoolbellen alle leerlingen verwelkomen.
De een zal voor de eerste keer naar
school gaan en nog wat onwennig of misschien wel juist vastberaden het plein oplopen en zijn of
haar nieuwe klas en juf of meester
opzoeken. Soms wordt in tranen afscheid genomen van papa en mama,
soms zijn het juist de ouders die een
traantje wegpikken. Weer een mijlpaal, voor het eerst naar school. De
wat oudere jongens en meisjes zijn
al doorgewinterd, bekend op school
en vertrouwd met alle leerkrachten,
en zullen wellicht met enige tegenzin, maar toch ook weer met plezier,
hun klas binnen stappen en hun
mede-klasgenoten en juf of meester begroeten. Misschien wel voor
het laatste jaar... Het luieren is voorbij, maar vrienden en vriendinnen
weer ontmoeten, is toch ook wel erg
leuk. De jongens en meiden van het
voortgezet onderwijs kunnen nog
twee weken langer genieten van
hun vakantie. Het enige moeten wat
hen nu rest is boeken kaften. Ook
in het voortgezet onderwijs zijn uiteraard leerlingen die voor het eerst
naar een nieuwe school gaan. Met
een tas vol boeken vertrekken zij

half augustus richting de scholen
in Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn
of Hoofddorp. Automobilisten vanaf maandag weer oppassen. Voorlopig nog geen slierten leerlingen op
fietsen, maar ook jongens en meisjes van de lagere scholen pakken
de fiets of de benenwagen en deze groep verkeersdeelnemers heeft
nog niet zoveel ervaring in het verkeer!

Lopend voor het eerst naar school,
maar ook veel kinderen zullen maandag op de fiets stappen op weg voor
de eerste schooldag na de vakantie. De gemeente gaat overigens de
‘snelle’ weggebruikers met spandoeken attenderen op de hernieuwde
bedrijvigheid op de weg.

Een lust voor het oog de
tuin van familie Maarse

Timmeren en verven op
de Kindervakantieweek

Aalsmeer - “Wij willen met grote trots onze vernieuwde tuin laten
zien. Na alle inspanning is het toch
een lust voor het oog om zo’n tuin
te bezitten. Elke dag pluk ik honderden dode bloemetjes uit de hanging
baskets en dat is de reden waarom
ze er zo prachtig bij hangen. Zo genieten wij inmiddels al 43 jaar van
ons bijzondere plekje aan de Oosteinderweg 61 achter. Twee foto’s
sluiten wij hierbij, u mag een keuze
maken”, aldus Allie en Gerrie Maarse die tevens melden de tuinenwedstrijd een hele leuke actie te vinden.
“Veel mensen kijken iedere week

Aalsmeer - Maandagochtend jl.
was het behoorlijk druk op de Zwarteweg. Ouders reden op en aan om
hun kroost naar de populaire Kindervakantieweek te brengen. De
week vol activiteiten voor jongens
en meisjes in Aalsmeer wordt in opdracht van De Binding al vele jaren
georganiseerd door Kim Verschueren, Yvonne Buis en Tessa Westerhof. Belangrijkste en bekendste onderdeel is het hutten bouwen en
hier werd, traditiegetrouw, weer
mee gestart. Nadat alle deelnemers,
rond de 150 kinderen, in groepjes
waren verdeeld, stond als eerste het

weer ‘naar de mooiste tuin’. Iets vrolijks afbeelden op zijn tijd, is van
grote waarde.” Het bloemetjes plukken is zeker niet voor niets geweest.
Familie Maarse: Hartelijk gefeliciteerd. U bent de winnaar van deze week. Heeft u ook een mooie of
aparte tuin en wilt u deze graag aan
meerdere mensen tonen? Stuur dan
een foto op naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl of per post via Visserstraat 10, 1431 GJ in Aalsmeer. De
allermooiste tuin komt in aanmerking voor 150 euro, de tweede prijs
is 100 euro en de derde prijswinnaar
wordt getrakteerd op 50 euro.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie
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donderdag
-70%
vrijdag
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zaterdag
-80%
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Aalsmeer: Aalsmeerderweg 213

Ijmuiden: Lange Nieuwstraat 401-A

verdelen van de houtpanelen op het
programma. Eén van de groepjes
was voornemens wel een hele hoge
hut te bouwen. De jongens stonden
vooraan en liepen flink te sjouwen
met de pallets. Ze werden door de
organisatie gemaand even te stoppen met verzamelen om ook de andere bouwers de gelegenheid te geven houtpanelen bijeen te vergaren
voor hun hutten. Al snel werden vervolgens de hamers ter hand genomen en startte het bouwen. De hutten werden opgevrolijkt met verf en
doeken. Elders in deze krant meer
over de Kindervakantieweek.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

1

70%

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

Korting

op de totale
voorjaarscollectie.

16 augustus laatste dag!

Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

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

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. 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.

Vermist:
- Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, een donkerrode, smalle
kater met witte buik van kin tot kruis, op alle vier de tenen zit
wat wit. Hij heeft donkere sproeten op zijn linker onder- ooglid, een spitse kop en is gechipt.
- Blauwe Beugelstraat in Rijsenhout, een papagaai, grijs met
korte rode staart. Hij heeft speciaal voer nodig, anders krijgt
hij het benauwd.
- Brasemstraat Aalsmeer, een grijs bruin cyperse poes met rode
vlek op zijn kop Zij heet Rosa.
- Attalantalaan in Aalsmeer (N-Oosteinde), een rode kater met
een beetje wit. Hij heeft een hangbuik en is gechipt.
- Huijgenstraat in Kudelstaart, een grijs cyperse poes. Ze heet
Floris.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een rood cyperse kater. Hij
heet Okki en is gechipt.
Gevonden:
- Zwarteweg t.h.v. 129 in Aalsmeer, een lapjespoes.
- Mad. Curiestraat in Kudelstaart, een zwart witte poes.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een grote zwartwitte kater
met witte bef en witte voetjes.
- Aalsmeerderweg t.h.v. 377, een grote, lange, roodwitte poes.
- Hoofdweg t.h.v. nr 122, een witte poes.

8 September informatie-avond

Start nieuwe Alpha-cursus
Kudelstaart - Op maandag 8 september start er weer een Alpha-cursus in De Spil.
Wil je meer weten over het christelijk geloof, dan is deze cursus iets
voor jou. Maar ook als je het geloof
nog eens vanaf het begin wil doordenken, ben je van harte welkom!
De eerste avond is een informatieavond, waarop je tevens kunt ervaren hoe een Alpha-avond in z’n
werk gaat.
De cursus bestaat uit circa tien
maandagavonden en een weekend.
In een goede en open sfeer kun je
zelf ontdekken wat het betekent om
christen te zijn.
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur, gevolgd door een inleiding van ongeveer 20 minuten.
In deze inleidingen wordt ingegaan
op diverse kernpunten van het christelijk geloof, zoals: Wie is Jezus?

Waarom stierf Jezus aan het kruis?
Bijbel lezen, waarom en hoe? Waarom en hoe bidden? Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? en nog
vele andere onderwerpen. In kleine groepjes wordt hierover doorgesproken en kun je met al je vragen
terecht.
De avonden worden in ontspannen
sfeer afgesloten door met elkaar
nog iets te drinken. Uiterlijk 22.00
uur kan eenieder huiswaarts gaan.
Alle avonden worden gegeven in
De Spil in de Spilstraat 5 en gaan
uit van de Samen-op Weggemeente Kudelstaart.
Is je interesse gewekt, kom dan 8
september om 19.00 uur naar de info-avond en eet gezellig mee! De
cursus is niet aan leeftijd gebonden,
dus weet je (u) welkom!
Bel voor meer informatie en/of opgave naar Carla van Oostveen, tel.
320465.

Baasje mist kater Rosso!

Repetities op nieuwe locatie

Interkerkelijk Koor Aalsmeer
gaat weer beginnen
Aalsmeer - De repetities van het
Interkerkelijk Koor Aalsmeer beginnen weer. Op dinsdagavond 12
augustus komen de leden voor het
eerst in het nieuwe seizoen bijeen
op hun nieuwe locatie, buurthuis
Hornmeer in de Roerdomplaan 3.
Het koor onder leiding van André
Keessen heeft ook al snel optredens
staan.
Op zondag 31 augustus gaat gezongen worden in het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp en op de bei-

Is uw huisdier
zoek?

de monumentendagen, zaterdag 13
september in de Watertoren en zondag 14 september in de Historische
Tuin aan de Uiterweg. De aanvang
beide dagen is14.00 uur.
Heeft u altijd al willen zingen in een
echt Aalsmeers koor? U bent van
harte welkom bij het Interkerkelijk
Koor Aalsmeer. De repetities zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in buurthuis Hornmeer.
Voor inlichtingen: D. Bonhof van
Dijk, tel. 0297-327160.

Aalsmeer - Sinds maandagochtend
7 juli wordt Rosso vermist.
Rosso is een rode, gezonde kater
van vier jaar, is gecastreerd en gechipt.
Rosso heeft vier witte tenen, een
witte bef, hals, buik. Hij is een relatief kleine kater, smal van bouw en
met een klein koppie. Hij woont aan

de Catharina Amalialaan in Oosteinde.
Helpt u zoeken?! Zijn kleine baasje van drie jaar mist zijn speelkameraadje heel erg!!
Als u hem mocht vinden of weet
waar hij is, neem dan alstublieft
contact op met de dierenbescherming Aalsmeer, tel. 0297-343618.

Bushokje open voor poster
of voor de ‘lol’?
Aalsmeer - Regelmatig worden
bushokjes her en der in de gemeente geopend en ontdaan van de reclameposter. Afgelopen vrijdag 1
augustus was de abri in de Spoorlaan de avond of nacht er voor doelwit geweest van spaarders van reclame-posters of van een groepje
dat ‘voor de lol’ het glas open maakt
en de poster vernield. De beheerder van de bushokjes en reclamezuilen laat zich door vernielingen en

diefstal overigens (en gelukkig) niet
uit het veld slaan. Er worden regelmatig controlerondes gereden en
als er melding gemaakt wordt, stappen reparateurs binnen enkele dagen in de auto en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De abri
in de Spoorlaan is in deze een goed
voorbeeld. Reeds maandag was een
nieuwe poster opgehangen, het
raam weer gesloten, alsof er niets
was gebeurd!

ingezonden
Huishoudelijke hulp alstublieft
weer via de Thuiszorg
Zoals vele andere hulpbehoevenden inwoners van Aalsmeer en regio heeft ondergetekende hulp nodig van de huishoudelijke dienst.
Tot de tijd dat deze dienst niet onder het gemeentelijk beleid viel,
was het via de thuiszorg goed geregeld. Velen hadden al jaren dezelfde medewerker(ster) over de vloer.
Tot dat de regering het zo nodig
moest veranderen naar Alfa hulp en
de thuiszorg ging vallen onder gemeentelijke instanties.
Zij zouden de boel wel even draaiende houden.
Dit is echter de grootste fout die er
ooit gemaakt is door dit kabinet. Vele duizenden mensen zijn nu ineens
afhankelijk geworden van Alpha

hulp, een hulp die vaak niet eens
op komt dagen en het huis van de
hulpbehoefende laat vervuilen. Velen kunnen geen aanspraak doen
op familie en vrienden.
Je moet echt niet verbaasd zijn dat
je zomaar twee of drie weken geen
hulp krijgt en terug bellen, zoals ze
beloven, gebeurt ook niet. Het is mij
deze zomer overkomen.
Het wordt tijd dat alles wordt teruggedraaid naar het oude vertrouwde systeem, zodat iedereen kan rekenen op de hulp in de huishouding
die zo belangrijk is.
Wilfred van Heusden jr.
Lakenblekerstraat 45

KERKDIENSTEN

Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Zondag 10
augustus

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. dienst, ds. K. Muller en
18.30u. gez. dienst in C.G.K., ds. J.
Bosch uit Hoofddorp.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met
Arno Post.

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

Alphakerk Amstelland
Thuisdienst om 10u. bij Gert-Jan en
Ellen Overbeek, Mozartlaan 63 in
Hornmeer.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. dienst met ds. A.
Jansen en 18.30u. Gez. dienst met
HGK, ds. J. Bosch, Hoofddorp.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. mw. H.V.A.
van Dunné. Extra collecte voor stichting Vrouwen Zendingshulp.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
dienst.
Protestantse Gemeente
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. pastor mw. A. Creemer uit
Kudelstaart.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman, Aalsmeer.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Organist R. Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10. ds. A. van Vuuren en 18.30u.
ds. J. Plomp uit Putten.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.

Bijeenkomst
voor senioren
in Seringenhorst
Aalsmeer - Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is er in
Seringenhorst aan de Parklaan een
bijeenkomst van senioren die een
spelletje doen, een kaartje leggen
en met elkaar een kopje koffie drinken. Zo af en toe worden er ook extra activiteiten georganiseerd zoals een lunch of bingo. De laatste
tijd zijn veel senioren verhuisd en
daarom roept de SWOA nieuwe senioren op om toch de stap eens te
maken richting Seringenhorst in de
Parklaan. Het verplicht tot niets, alleen de koffie kost een kleinigheid,
namelijk 70 eurocent. De SWOA
hoopt dat ook vrijwilligers zich zullen melden. Meer informatie is verkrijgbaar via 0297-344094.

Informatiebijeenkomst bij
ThamerThuis
De Kwakel - De stichting ThamerThuis biedt palliatieve zorg aan terminaal zieke mensen in hun laatste levensfase; zowel in de thuissituatie als in het bijna-thuis-huis in
De Kwakel. Deze palliatieve zorg is
er op gericht het leven, tot en met
het sterven, door liefdevolle aandacht zo dragelijk mogelijk te maken. Met de wensen van de patiënt
als vertrekpunt, biedt de stichting
daarbij de professionele verzorging
en begeleiding. Het team van zorgverleners bestaat uit coördinatoren,
wijkverpleging, huisartsen, geestelijk verzorger, nachtzorg en vrijwilligers. Deze vorm van zorg kan
slechts functioneren dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij vormen de spil van de verzorging. De
stichting ThamerThuis wil graag het
team van vrijwilligers uitbreiden. Ervaring in de zorg is voor hen geen
noodzaak. Wel betrokkenheid bij de
medemens in de laatste levensfase. Zij zijn in staat om, zowel zelfstandig als in teamverband, zorg te
verlenen aan een ernstig zieke. Het
betreft lichamelijke verzorging, assistentie bij eten en drinken, voorlezen en het ‘er zijn’ voor de patiënt, de familie en de vrienden. Vrijwilligers worden ingezet door het
Steunpunt Mantelzorg van Amstelring. Daar ontvangen zij hun introductiecursussen en bij aanvang in
het ThamerThuis worden zij door
een mentor begeleid. Op woensdag
13 augustus wordt een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd
voor hen die belangstelling hebben
voor het werken als vrijwilliger.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur
en wordt gehouden in de ontmoetingsruimte naast de kerk en het
ThamerThuis in De Kwakel. Aanmelden of informatie inwinnen kan
telefonisch 0297-540536.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 10u. woord-communieviering, diaken J. Snoek in zorgcentrum Aelsmeer.
Zaterdag 17u. woordcommunieviering, vg. N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. in Karmelkerk
woordcommunie-viering, diaken J.
Snoek.
Rijsenhout: geen viering tot na de
zomervakantie.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag 11u.
woordcommunie-viering, diaken J.
Snoek.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
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Zaterdag Hollandse gezelligheid op vijf locaties

Zomerfestival in centrum!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 9 augustus staat het centrum
in het teken van Hollandse gezelligheid tijdens het Hollands Zomerfestival. Van 20.00 tot 01.00 uur zorgen zes horecazaken op vijf locaties
voor goede muziek met onder andere de bands The League en The
Amazing Stroopwafels. Op vijf locaties in het dorp hangt zaterdagavond een oer-Hollandse sfeer met
uiteraard muziek van eigen bodem.
Bij Het Wapen van Aalsmeer in de
Dorpsstraat treedt de bekende band
The Amazing Stroopwafels op. Deze
band toert al bijna dertig jaar langs
Nederlandse theaters met hun liedjes. Ze hebben inmiddels twintig albums, tweeënveertig singles, twee
dvd’s en bijna zesduizend optredens op hun naam staan. Ook op
straat weten zij het publiek met hun
muziek naar zich toe te trekken met
hun bekende nummers als ‘Oude
Maasweg’, ‘Van de Straat’ en ‘Naar
Frankrijk’ , het Tour de France nummer dat elk jaar bij Radio Tour de
France op Radio 1 wordt gedraaid.

Start Dj Contest voorrondes
Aalsmeer - De voorrondes van de
Dj Contest die wordt georganiseerd
door Summer Dance Party vinden
deze week plaats. De deelnemers
zijn inmiddels bekend. Tijdens twee
voorrondes in Aalsmeer en Amstelveen zullen vier finalisten worden gekozen. De finale vindt plaats
tijdens het middagprogramma van
de Summer Dance Party op zaterdag 16 augustus op het surfeiland.
Voor de deelnemers en organisatie
breekt een spannende periode aan.
Deze week staat in het teken van
de voorrondes. Uit de vele aanmeldingen is een selectie gemaakt van
zestien dj’s uit Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Halfweg, Hoofddorp, Mijdrecht, Katwijk, Uithoorn
en Zandvoort.
De kandidaten maken een live mix
van dertig minuten, die wordt beoordeeld door een deskundige ju-

ry. De jury beoordeelt de deejays op
diverse punten, zoals originaliteit,
techniek en muziekkeuze. De deelnemers hebben de keuze uit mixen
met cd’s en vinyl. Aan het begin van
de avond wordt geloot over de volgorde van draaien. Gisteren, woensdag 6 augustus, was de eerste voorronde in partycentrum Bon Ami aan
de Dreef. De dj’s Erik Walker, Jordy, Robin Fett, Joy Tec, Rob Zabiour
en Jasper hebben hun beste ‘draaibeentje’ voorgezet. Aanstaande vrijdag 8 augustus is de tweede voorronde en deze vindt plaats in jongerencentrum Down Town op het
Westwijkplein 7 in Amstelveen. De
zaal gaat open om 19.00 uur, de
contest start om 20.00 uur. Uiteraard is publiek van harte welkom.
Kandidaten deze avond zijn Feno
(Erik Varenhorst), Somtam (Micha
Hoekstra), Espero (Kjeld de Wit),

Riest (Martijn Rijsenbrij), French
Kiss (Bart Vooijs) en Jurg (Jurgen
Jansen).
Winnaar verzorgt openingsact
De finale van de contest vindt wederom plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance
Party op zaterdag 16 augustus. Net
als voorgaande jaren wordt het
surf-eiland aan de Kudelstaartseweg omgetoverd tot zomers paradijs. De deejays draaien op het grote
podium met uitzicht op het dansende publiek en de Westeinderplassen. Boven het publiek op het strand
komt aan een hijskraan een grote
stellage vol licht en geluid te hangen. De winnaar van de contest is ‘s
avonds de openings-act.
Meer informatie over de contest en
de Summer Dance Party is te vinden
op www.summer-dance-party.nl.

Bij ’t Holland Huys in de Zijdstraat
treedt zanger Gerry Holland op. Hij
is zeker geen onbekende in de Nederlandstalige muziek en zong in het
verleden al met vaderlandse grootheden André Hazes, Harry Slinger
en Danny de Munk.
Relaxte pop en funk
Danscafé De Praam heeft in de Zijdstraat een podium voor de deur waar
de band The League voor de muziek
zorgt. Deze veelzijdige band speelt
voornamelijk relaxte pop, funk, soul
en dance nummers. Ze laten niet alledaagse nummers op een andere manier horen. Bij café bar Joppe
in de Weteringstraat draaien twee
dj’s muziek, waaronder dj Maurice. Poolcafé The Fifties en De Oude Veiling in de Marktstraat presenteren een optreden van Cock Zwanenburg. Deze zanger uit IJmuiden
laat in de Marktstraat zijn uitgebreide Nederlandse repertoire horen
aan het publiek. Zwanenburg heeft
tijdens de Koninginnenacht ook al
opgetreden bij The Fifties.

Het Hollands Zomerfestival wordt
georganiseerd door de horeca in
samenwerking met Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum.
Voor een gezellige kroegenavond
met Hollandse muziek in de open
lucht, kom je dus aanstaande zaterdag naar het centrum. Kijk voor
meer informatie op: www.aalsmeercentrum.nl .

NIEUWE FENDER
SQUIER STANDARD
GITAREN BINNEN!
Iedere zaterdag gitaarsnaren in de aanbieding
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Spectaculaire bluesavond
voor kinderen in Nepal
check-up door de Stichting Medical
Checks for Children (MCC), bleek
dat veel kinderen op dit schooltje
erg ongezond zijn als gevolg van te
eenzijdige voeding en slechte hygiëne. Daarom is deze drinkwaterput voor de kinderen zo belangrijk.
De organisatie is erg blij dat Leo van
Erp, eigenaar van De Oude Veiling,
de deuren van zijn restaurant-bar
opent op deze avond. Zijn, in een
nieuw jasje gestoken prachtige locatie in de Marktstraat, leent zich
uitstekend voor dit benefietfestijn.
Noteert u de datum alvast? Zaterdag 11 oktober vanaf 20.00 uur in
De Oude Veiling, Marktstraat 19 in
het centrum. De entree is minimaal
7,50 euro. Meer mag natuurlijk altijd.
Informatie bij Joke van der Zwaan:
bootje25@kabelfoon.nl.

Zomerexpositie met beelden en
schilderijen in Oude Raadhuis

Fantasierijk universum
Peter de Haan is in de eerste plaats
een schilder van zichtbare gedachten, meer van de droom dan van de
werkelijkheid. In een altijd wat vervreemdende sfeer geeft hij uitdrukking aan de eenzaamheid van de
mens. Als in een wachtkamer kijken
mensen soms langs elkaar heen,
verdwaald in eigen gedachten. Zijn
verhalen komen voort uit een fantasierijk universum, vaak met het kind
als middelpunt om zo de wereld der
volwassenen in het perspectief van
onschuld en hoop te plaatsen. Telkens is er een dubbelfiguur ruggelings gezien of de confrontatie tussen mens en dier in het onderkoelde, blauwige licht. Clowneske figuren met identieke gezichten, worden
geplaatst in een arcadisch landschap, omringd door vogels, kikkers
en vissen. Figuren en objecten, zonder onderlinge relatie worden samengebracht en het is aan de toeschouwer om de raadselen der poëzie uit te pluizen of gewoon te ondergaan.

Ritme van kleur en licht
De wijze waarop het licht in een
schilderij of tekening gebruikt is,
vormt een hoofdmotief in het werk
van Janneke Tangelder. De menselijke figuur is steeds aanwezig, maar
als vorm opgenomen in het ritme van kleur en licht. Soms speelt
het licht een symbolische, filosofische of religieuze rol. De onderwerpen daarvoor komen uit haar directe omgeving; ze schildert haar gezin,
haar balkon, de woonboot, de camping en het interieur van een buurtcafé. Haar familieportretten getuigen van een intelligente en gevoelige, bijna intuïtieve benadering van
haar onderwerp. Heel recent is een
loflied op de klimopplant; een bijna mythische figuur verweven met
de weerbarstige natuur. Trefzekere
composities in schetsmatige, dynamische potloodlijnen neergezet.

Menselijk lichaam
Zowel uit de bronzen en terra cotta
beelden en reliëfs blijkt dat Victorine
Loomans geboeid is door het menselijk lichaam, omdat dit de kwetsbaarheid, als ook de levenskracht
van de mens uitdrukt. Haar werk is
tijdloos en herinnert aan oude culturen. Statige godinnen zijn geïnspireerd door de kledingstukken van de
Egyptenaren en de Grieken. Nauw
aansluitende of geplooide gewaden
die het vrouwenlichaam sieren. Het
is bewonderswaardig hoe Victorine
uit langwerpige vormen, een soort
tunica’s van transparante stof, een
ingetogen, waardige houding weet
te toveren. Haar klein plastieken zijn
vrijer van vormgeving, maar klassiek
in de beweeglijke gratievolle weergave.
Victorine Loomans in haar atelier.

Diversen
Donderdag 7 augustus:
* Fietstocht ANBO Aalsmeer richting Haarlemmermeer. Vertrek
13.30u. vanaf zwembad Dreef.
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 8 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 9 augustus:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
Tot en met 8 augustus:
* Kindervakantieweek in en rond
N201, Zwarteweg voor kids 6-12jr.
T/m vrijdag 10-16u. Vr.avond 19.30
tot 21.30u. 1001 Nacht feest.
* Jeugddagen bij voetbalvereniging
SCW in Rijsenhout, Konnetlaantje.
Donderdag en vrijdag v/a 9.30u.
Dinsdag 12 augustus:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 13 augustus:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
13 en 14 augustus:
* Zwemavond voor jeugd 19.3020.30u. in De Waterlelie, Dreef. Verzamelen woensdag en donderdag
bij Bon Ami om 19u.
Donderdag 14 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
Vergaderingen
Donderdag 12 augustus:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in gemeentehuis vanaf 20u.

Gemeenteraad
weer bijeen

Aalsmeer - Voor de jongens en
meiden van het basisonderwijs zit
de vakantie er bijna op, ook de politiek in Aalsmeer gaat weer aan het
werk. Volgende week donderdag 12
augustus is het eerste beraad en de
eerste raadsvergadering voor alle fracties, burgemeester en wethouders. De bijeenkomst begint om
20.00 uur, vindt plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis en is openbaar. De agenda van de bijeenkomsten is nog in de maak.

Peter de Haan bij het schilderij ‘Grazige weiden’.

Aalsmeer - In het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat is afgelopen zaterdag 2 augustus een nieuwe zomerexpositie geopend. De stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer laat bezoekers kennis maken met de schilderijen van Peter de Haan, schilderijen en tekeningen van Janneke
Tangelder en beelden van Victorine
Loomans. De expositie is tot en met
24 augustus gratis te bezichtigen.
Iedere donderdag tot en met zondag staat de deur tussen 14.00 en
17.00 uur open voor publiek.

Muziek/Theater
Tot en met 6 september:
* Openluchttheater ‘Zomergasten’
in Amsterdamse Bos, iedere dinsdag tot en met zaterdag v/a 21.30u.
Bij twijfelachtig weer: 020-6433286.
Zaterdag 9 augustus:
* Hollandse avond in centrum van
Aalsmeer bij zes horeca-gelegenheden met live-muziek van The
League, Amazing Stroopwafel, Gerry Holland, Cock Zwanenburg, dj
Maurice en disco Color Paradise
van 20 tot 01u.
Zaterdag 16 augustus:
* Summer Dance Party op Surfeiland, Kudelstaartseweg, 20-01u.
Zaterdag 23 augustus:
* Jordaanfestival met live-muziek in
Ophelialaan vanaf 17u.
Exposities
Tot en met 24 augustus:
* Zomerexpositie met schilderijen van Peter de Haan en Janneke
Tangelder en beelden van Victorine
Lomans in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.
Vanaf 12 juli:
* Grote expositie met werken van
Paula Evers, Paul Mühlbauer en
Bernadette Zeegers in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag en zaterdag 13-17u.

STAGE
MUSIC SHOP

Aalsmeer - Op zaterdag 11 oktober wordt voor het vierde jaar op rij
een benefietfestijn voor kinderen in
Nepal georganiseerd. Tal van muzikanten en bands uit Aalsmeer hebben zich weer bereid verklaard om
mee te werken aan dit concert. Het
exacte programma van deze avond
is nog niet bekend, maar zeker is
wel dat het een spectaculaire bluesavond gaat worden. Dit jaar wordt
er gespeeld voor een drinkwaterput.
Hier is dringend behoefte aan bij
een schooltje in Chitrasari, in Chitwan, waar veel kinderen uit de laagste kaste naar toegaan. Onderzoek
heeft namelijk uitgewezen, dat de
oorzaak van 80 procent van de kinderen die sterven in Nepal, slechte hygiëne is. Water is de basis van
verbetering op dit gebied. Na een

AGENDA

Zaterdag pre-sale in de Praam

Veel bekende artiesten op
de Aalsmeerse Feestweek
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 9 augustus, tijdens het Hollandse zomerfestival in het centrum, houdt danscafé de Praam in
de Zijdstraat een speciale presale
voor de aankoop van kaarten voor
de Aalsmeerse feestweek. De verkoop is van 19.00 tot 22.00 uur en
per persoon mogen maximaal tien
kaarten gekocht worden. Voor de
feestavonden op donderdag, vrijdag en zaterdag met bekende artiesten kosten kaarten in de voorverkoop 17 euro per stuk. De feestweek wordt op maandag 8 september geopend door de pramenracedeelnemers. SPIE houdt weer een
sport- en spelavond ter bepaling
van de startvolgorde van de tocht
der tochten. Op dinsdag 9 september wordt een feestmiddag voor gehandicapten georganiseerd en de
dorpsloop met speciale kinderloop
staat op het programma.
Dinsdagavond 9 september vindt
een nieuwe activiteit plaats: de

Aalsmeerse Fashionnnight. De winkels Big L, Denise Fashion, Van der
Schilden lingerie, Small Talk, De
Studio, Teddy’s Kindermode, Hans
Heij schoenen, Henrita schoenen,
Ed Kriek Optiek, Sparnaaij juweliers
en Trendy Hair zullen deze avond
hun sensationele najaarscollectie tijdens een zinderende fashionshow presenteren. De toegang bedraagt 12,50 euro. Op woensdagmiddag wordt, als vanouds, de Rabokindermiddag gehouden en ’s
avonds staat een gezellige avond
van Aalsmeerders voor Aalsmeerders op het programma. Aalsmeer
Live presenteert dit jaar een daverende comeback van de Mac Jigger
Band en The Hucksters trakteren op
dampende rockcovers. Voor 5 euro
ben jij/u er bij!
Miss-verkiezing
Op donderdag 11 september wordt
de inmiddels traditionele miss-verkiezing gehouden. Wie wordt Miss

Aalsmeer en mag liefst 450 euro in
ontvangst nemen? De avond wordt
muzikaal omlijst door optredens van
Jan Leliveld, Monique Smit, De 3 J’s
en Jeroen van der Boom. Vrijdag 12
september worden senioren ’s middags uitgenodigd om naar de tent
te komen en heerlijk mee te zingen
met Nederlandse liedjes door Joke
Smith en Wim Uijtdewilligen. Vrijdagavond presenteert de stichting
Feestweek een Dutch party met dj
Martijn en optredens van Glennis
Grace, Wolter Kroes en Nick en Simon. Zaterdag 13 september staat
in het teken van de pramenrace met
overdag finish bij en prijsuitreiking
in de tent en ’s avonds een heus
pramenbal met op het podium Eddy Walsh, Gerard Joling, Gebroeders Ko en de allround coverband
Sesam. De feestweek wordt zondag
14 september afgesloten met dienst
door de gezamenlijke kerken van
9.45 tot 11.15 uur.
Maandag start voorverkoop
Vanaf aanstaande maandag 11 augustus zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij danscafé de
Praam en de Plantage boekhandel
in de Zijdstraat, restaurant-bar De
Oude Veiling in de Marktstraat en
Primera De Ridder in de Ophelialaan.
Wie voornemens is drie of meer
avonden de feestweek te bezoeken,
kan een passepartout kopen á 40
euro. Deze geldt overigens niet als
toegangsbewijs voor de Aalsmeer
fashionnight. Meer weten? Kijk op
www.feestweek.nl.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 12 en 26 augustus. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer
en uitVoering
proVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Herenweg 59, 2 berken;
• Uiterweg 323, 2 berken.
Datum verzending vergunningen: 31 juli 2008.
Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m
diverse evenementen in Aalsmeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
Summer Danceparty op surfeiland
• Kudelstaartseweg, van de Zwarteweg tot aan de Bachlaan;
• Beethovenlaan, van de Stommeerweg tot aan de
Apollostraat/Jupiterstraat.
De ontheffing geldt voor 16 augustus 2008 tussen
12.00-02.00 uur;
Activiteiten Aalsmeerse feestweek
• Grundelweg, vrijdag 5 september;
• Praamplein, vrijdag 5 september tot en met maandag
15 september 2008 18.00 uur;
• Grundelweg en Weteringstraat, 10 t/m 13 september van
19.00-02.00 uur, behalve voor bestemmingsverkeer;
• Pontweg, zaterdag 13 september 2008 van
12.00 uur tot 15.00 uur.
Jordaanse Avond
• Opheliaan van Begoniastraat tot Primulastraat.
De ontheffing geldt voor zaterdag 23 augustus tussen
14.00 uur tot zondag 24 augustus 2008 01.00 uur.
wet milieuBeheer
melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit.

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen
bij de afdeling Vergunningen, Handhaving & Subsidies.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer:
• WSV De Residentie Jachthaven De Stormvogel,
Leimuiderdijk t.o. 121, Rijsenhout.
Datum verzending melding: 18 juli 2008
• Subaru Aalsmeer, Lakenblekerstraat 62, Aalsmeer.
Datum verzending melding: 16 oktober 2007.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Herenweg 37, het veranderen van een woning tot berging;
• Nieuw-Oosteinde deelgebied 2 en 3 (bruggen),
het plaatsen van drie privé bruggen;
Bouwaanvraag 2e fase:
• Oosteinderweg 248 achter, het oprichten van een hotel.

rectificatie op gepubliceerde bouwaanvraag week 31
• Helling 20, het vergroten van een woning, dit moet zijn: achter
Dorpsstraat 31, het wijzigen van opslagruimte in bovenwoning
Verleende bouwvergunningen

• Oosteinderweg 515, het slopen van een kas en het gedeelte van
een kas.
Deze besluiten worden op 12 augustus 2008 verzonden.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 32

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Ampèrestraat 1, het vergroten van de woning;
• Hendrikstraat 24, het vergroten van een woning;
• Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten;
• Kamperfoeliestraat 35, het vergroten van de woning;
• Koningsstraat 148, het plaatsen van een blokhut;
• Machineweg 24, het vernieuwen van een garage;
• Ringvaartzijde 23, het plaatsen van een dakkapel;
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een boothuis met garage;
• Uiterweg 224, het bouwen van een woning;
• Uranusstraat 17, het vergroten van een woonhuis.
Verzenddatum bouwvergunningen: 12 augustus 2008.
wet op De ruimteliJke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Stommeer Zuid 1964”,
voor het plaatsen van een brug, Sportlaan 69;
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “bedrijfsterreinen Hornmeer 1976“,
voor het veranderen van een bedrijfsruimte in logiesgebouw
op het perceel Teelmanstraat 2 in Aalsmeer;
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Kamperfoeliestraat 35, het vergroten van de woning;
(er zijn zienswijzen ingediend)
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een boothuis met garage;
(er zijn zienswijzen ingediend)
• Uranusstraat 17, het vergroten van een woonhuis;
(er zijn zienswijzen ingediend)
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel.
Artikel 17 (tijdelijke vrijstelling)
• Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten.
Lid 1
• Uiterweg 224, voor het bouwen van een woning.
Deze besluiten worden op 12 augustus 2008 verzonden.
BouwVerorDening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel.
0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Herenweg 37a, het slopen van een aanbouw;
• Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest en het slopen van
een muur van een bedrijfsgebouw;
• Mijnsherenweg 47, het slopen van kassen en bedrijfsruimte;

t/m 11 aug. Voornemen een monumentenvergunning af te geven
voor het aanbrengen van zonwering aan de voorgevel
van de voormalige Bloemenveiling Bloemenlust gelegen aan de Oosteinderweg 245-247;
t/m 14 aug. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
t/m 21 aug. Kapvergunningen: Kerkweg 1, 1x abies, 2x abies
glauca; Stommeerweg 127, 2x es, 2x gouden regen;
Bilderdammerweg 55, 1x berk; Gravin Aleidstraat 4,
1x atlas ceder; Leeghwaterstraat 24, 1x cedrus atlantica glauca.
t/m 22 aug. Wet milieubeheer, melding artikel 8.19: Garagebedrijf van den Broeck B.V.,Machineweg 301;
t/m 22 aug. Ontwerp Waterplan Aalsmeer;
t/m 28 aug. Uitbreiding lijst gemeentelijke monumentenlijst;
t/m 29 aug. Nota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid;
t/m 29 aug. Kennisgeving Wet milieubeheer: aanvraag vergunning
gemeente Aalsmeer voor het oprichten en in werking
hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne, Zwarteweg 77a;
t/m 4 sept. Kapvergunningen: Mijnsherenweg 108, 3x chamaecyparis en 1x berk; Mijnsherenweg 106, 1x cupressocyparis; Johan Frisostraat 14, 1x berk; Hornweg 128,
1x berk en 10x conifeer; Achter Beatrixstraat 44, 1x
es; Uranusstraat 17, 2x loofboom; Meervalstraat 17,
1x den.
t/m 5 sept. Beleidsregels Schuldhulpverlening;
t/m 6 sept. Wet milieubeheer: KPN Lakenblekerstraat 13;
t/m 6 sept. Wet milieubeheer: Oosteinderweg 530 en Zijdstraat
70A.
t/m 9 sept. Kapvergunningen: Oosteinderweg 410, 1x moerascypres; Mijnsherenweg 53, 1x picea amorica;
t/m 9 sept. Kapvergunningen: Herenweg 59, 2 berken; Uiterweg
323, 2 berken;
t/m 10 sept. Kapvergunningen: Kudelstaartseweg, sectie 2141, 1
acer negundo, 1 metasequoia, 4 berken, 8 wilgen, 1
esdoorn, 1 els;
t/m 10 sept. Kapvergunningen: Zwarteweg 57, (1x es); Rietgorsstraat 31, (1x conifeer); Roerdomplaan achter 85, (2x
treurwilg); Roerdomplaan 20, (1x es); Roerdomplaan
22, (1x acer); Roerdomplaan 26, (1x acer); Roerdomplaan 30, (1 acer); Roerdomplaan 32, (1x acer);
Roerdomplaan 76, (1x acer); Roerdomplaan 78, (1
acer); Karekietstraat naast 32, (1x acer); Roerdomplaan naast 80, (1x acer); Fuutlaan t.o. 40, (1x acer);
Saturnusstraat (speelterein) 24, (2x sierkers); Bilderdammerweg 60, (1x es); Schweitzerstraat achter
128, (1x acer); Schweitzerstraat naast 101, (1x plataan); Schoutweg/Hoofdweg, (1x beuk); Mijnsherenweg 120, (3x sierappel); Schweitzerstraat achter 92.
(1x sorbus); CCB hof, (1x wilg en 1x populier); Galvanistraat achter flat, (12x populier; 2x haagbeuk);
Seringenpark 13, (1x prunus); Seringenpark 22, (1x
eik); Seringenstraat 17, (1x meidoorn); Spoorlijnpad,
(1x els); Ophelialaan 230, (1x acer); Ophelialaan
naast 111, (1 acer); Goudenregenstraat 18, (1x kastanje); Goudenregenstraat 20, (1 kastanje); Baanvak
101, (1x sierkers); Baanvak parkeerplaats nabij 101,
(1 sierkers); Ophelialaan 232, (1x berk); Heegstrapark achter Cyclamenstraat, (2x sierappel); Gloxiniastraat (grasveld Ons Eerste Thuis) (3x esdoorn, 1x larix); Geraniumstaat (geluidsscherm), (1x acer); Oosteinderweg 64, (1 boom); Oosteinderweg t.h.v. 286,
(1x acer); Oosteinderweg 344, (1x acer); Oosteinderweg 384, (1x acer); Oosteinderweg 521, (1x els);
Hornweg fietspad naast 231,(7x meidoorn);
t/m 19 sept. Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m diverse evenementen in Aalsmeer.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 8 augustus 2008
• Legmeerdijk 209, het vergroten van een kassencomplex
• Uiterweg 224, het bouwen van een berging
ter inzagetermijn tot vrijdag 15 augustus 2008
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van beschoeiing
• Herenweg 37a, het plaatsen van ventilatoren
ter inzagetermijn tot vrijdag 22 augustus 2008
• Machineweg 207, het bouwen van een woning
• Weteringplantsoen, het plaatsen van een lift aan
het appartementencomplex
ter inzagetermijn tot vrijdag 29 augustus 2008
• Dorpsstraat 15, het vergroten van een hotel/restaurant
ter inzagetermijn tot vrijdag 5 september 2008
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige garage
en de functie wijzigen in woonfunctie
ter inzagetermijn tot vrijdag 12 september 2008
• Spiegelstraat / Stuurboordstraat, het plaatsen van bouwketen
• Aalsmeerderweg 344, het tijdelijk plaatsen van bouwketen

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Huwelijkspaar van de maand: Meijer

Spookrijder vervoert drugs

Aalsmeerderdijk - Bloemsierkunst Simon aan de Aalsmeerderdijk heeft een erg leuke actie voor
bruidsparen. Wie de komende tijd
‘ja’ tegen elkaar gaat zeggen en de
trouwdag graag bloemrijk wil aankleden, maakt kans op 200 euro aan
bruidsbloemen! Het paar dat dit deze maand mag doen is bruidspaar
Meijer uit Badhoevedorp.
Ook meedoen aan deze bijzondere actie? Aanstaande bruidsparen kunnen hun adres, trouwdatum
en telefoonnummer insturen naar
Bloemsierkunst Simon: Aalsmeer-

Streek - Zondagavond 3 augustus rond 20.40 uur reed een 39-jarige bestuurder van een personenauto tegen het verkeer in op een oprit
van de A10 bij de Haarlemmerweg.
De spookrijder raakte hierbij betrokken bij twee afzonderlijke aanrijdingen. Na een achtervolging kon de
bestuurder worden aangehouden.
In zijn kofferbak werden twee vuilniszakken met weed aangetroffen.
De verdachte is in verzekering gesteld. De recherche heeft de zaak in
behandeling. De bestuurder van de
personenauto reed tegen het verkeer in de oprit af en kwam daarbij
in aanrijding met een taxi. Een pas-

Door de mand gevallen
na aanrijding met taxi

Bruidsbloemen cadeau
van ‘Simon’ à 200 euro!

derdijk 210, 1436 BA Aalsmeer.
Eind deze maand wordt het bruidspaar van augustus in de Nieuwe
Meerbode bekendgemaakt. Trouwen is helemaal ‘in’. Of je nu traditioneel in het huwelijksbootje stapt
of modern, in het wit wilt of in een
spijkerbroek... Bruidsbloemen horen gewoon bij jullie dag! En bloemsierkunst Simon is dé specialist in
bruidsboeketten, corsages, polsbandjes en haarcorsages.
Meer weten? Bel naar Bloemsierkunst Simon telefoon 020-6537008.

Wildcat rockt in Amsterdam
Kudelstaart - Afgelopen zondagavond trad de Kudelstaartse band Wildcat op
in ‘de Bretten’ Amsterdam. Het ‘showtje’ dat zanger Rein, basgitarist Rob en
drummer Jan ten beste gaven bleek aan te slaan want de band is gelijk voor
twee extra optredens gevraagd in het recreatiepark te Amsterdam West.

sagier raakte daarbij lichtgewond.
De bestuurder reed door en onderaan de oprit ontstond een aanrijding met een andere personenauto.
De bestuurder van deze auto wilde
de aanrijding gaan regelen, maar de
spookrijder reed weg.
De tegenpartij volgde de spookrijder en wist de politie te informeren.
Een achtervolging was het resultaat
waarbij de verdachte in de Tuinstraat werd aangehouden. Door de
aanrijdingen raakte de auto van de
spookrijder beschadigd en was zijn
kofferdeksel opengegaan. De politie
trof in de kofferbak twee vuilniszakken met de softdrugs aan.
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Eed afleggen verplicht
voor nieuwe ambtenaren
Aalsmeer - Wie in dienst treedt bij
de gemeente Aalsmeer is vanaf nu
verplicht de ‘ambtseed’ af te leggen. Dit geldt zowel voor tijdelijke
als vaste aanstellingen. Burgemeester en wethouders hebben deze regel ingesteld per 1 augustus 2008,
zo is te lezen op de B&W-besluitenlijst van 5 augustus. Wie vòòr de datum in dienst is getreden, hoeft de
eed niet af te leggen.
Nieuwe medewerkers die bezwaar hebben om de eed of belofte te doen, kunnen alleen in func-

Van de hak
op de tak

tie benoemd worden als zij schriftelijk hebben aangegeven om principiële redenen te weigeren. Ze dienen dan wel de ‘verklaring integriteit’ te ondertekenen anders volgt
er geen aanstelling. De ambtseed
moet ten overstaan van de burgemeester worden afgelegd, binnen
drie maanden na de eerste werkdag. Het afleggen van de eed kan
worden gezien als een belofte van
integer gedrag in een organisatie
waar politiek gevoelige zaken aan
de orde zijn.

Blijven opletten

ingezonden
Wat is zin van samenwerking of
fusie Aalsmeer en Uithoorn?
Mij kwam een bericht onder ogen,
dat de colleges van Aalsmeer en
Uithoorn willen, dat er een BGO gevormd wordt. Binnen deze regeling
willen beide gemeentes hun personeel onderbrengen van Sociale
Zaken, Woz-belastingen en Wmovoorzieningen.
Aha denk je dan, het lijkt erop, dat
er eindelijk een begin wordt gemaakt met het verminderen van de
gemeentelijke uitgaven. Dit geeft synergievoordeel. Gezamenlijke systemen brengt met zich vermindering
van personele inbreng en dus kosten. Maar wat geeft het bericht verder weer? Voor zover de gemeenten de samenvoeging kunnen overzien, vallen er hierdoor geen ge-

dwongen ontslagen. Nu vraag ik mij
dus af wat is dan de zin van een samenwerkingsverband of fusie? In
het bedrijfsleven gaat schaalvergroting immer gepaard met kostenreductie. Als dat er in het voorliggende geval kennelijk niet in zit, wat is
de zin hiervan?
Nu heb je de kans om structureel de
kosten neerwaarts bij te stellen en
dan laat je dit lopen?
Ik ben zeer benieuwd hoe dit nu verder gaat, tenslotte zijn de (voorlopig) losse flodders richting KCA en
Tafeltje-dekje een voorbode hoe er
in het gemeentehuis gedacht wordt
over bezuinigen.
M. Borst, Beethovenlaan 3,
1431 WV Aalsmeer

Jongens breken in bij drankenzaak
Hoofddorp - In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 augustus omstreeks 04.30 uur is bij een drankenzaak aan het Muiderbos te Hoofddorp ingebroken. Een ruit van de
zaak bleek met een grote stoeptegel te zijn vernield. Een getuige zag
dat enkele jongens na de inbraak
waren weggerend. Met behulp van
een politiehond zijn twee verdach-

ten aangehouden. Tussen enkele geparkeerde auto’s op de Dassenbos troffen de agenten de derde verdachte aan. Het gaat om jongens van 12, 13 en 14 jaar oud. Ze
zijn afkomstig uit Nieuw-Vennep en
Hoofddorp. De pubers zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor verhoor. Hun ouders
zijn in kennis gesteld.

Koperdiefstal niet gelukt

Cruquius - Een aantal rollen met
koperdraad is maandag 4 augustus vanaf een perceel aan de Spieringweg in Cruquius weggenomen,
maar later weer teruggevonden.
De diefstal vond plaats rond 01.45
uur. Beveiligingsmensen hadden
een bestelbus hadden zien staan
bij een elektrahuisje aan de Spieringweg. Nadat de bus was weggereden bleek er een gat te zitten in
het hekwerk. Een paar rollen koper-

draad lagen op de grond. Verwacht
werd dat de dieven nog terug zouden komen om de rollen op te halen. Na een tijdje posten zag de politie een bromfietser achter het huisje vandaan komen. De bromfietser
is door de politie lange tijd achtervolgd, maar wist toch te ontsnappen. De rollen met koperdraad waren weg maar heeft de politie even
later teruggevonden. De politie is
nog op zoek naar de verdachte.

Politie naar Spelen

Thijs en Chantal gaan hun uiterste
best doen om een medaille binnen
te slepen.
De verrichtingen van de Olympische
politietopsporters zijn te volgen via
de website van de politie Amsterdam-Amstelland, www.politie-amsterdam-amstelland.nl. U vindt hier
ook andere topsporters die voor de
politie werken.

Aalsmeer - Nog maar een paar dagen voordat in Beijing de Olympische Spelen van start gaan. Onder
de deelnemers zijn twee topsporters
die voor de politie Amsterdam-Amstelland werken: Thijs van Valkengoed (zwemmen) en Chantal Beltman (wielrennen).

Voorzitter Berry Philippa geflankeerd door secretaris Nico Tas (links) en penningmeester Willem van Veen (rechts).

Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer

“Met elke extra donateur krijgt
leven ouderen meer kleur”
Aalsmeer - De stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer
zag op 21 januari 2000 het levenslicht. Op deze datum zijn de statuten vastgesteld en het doel van de
stichting is als volgt omschreven:
“Het treffen van sociale en culturele
voorzieningen ten behoeve van bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer,
evenals de daarbij behorende in- en
aanleunwoningen en ook het treffen
van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van ouderen in de
gemeente Aalsmeer.” In de praktijk
betekent dit dat circa 130 bewoners
van het zorgcentrum en 1.600 ouderen in de gemeente Aalsmeer sindsdien net dat beetje meer geboden
kan worden om de dagen van deze
ouderen een goud randje te geven.
De bestuursleden zijn Berry Philippa (voorzitter), Nico Tas (secretaris)
en Willem van Veen (penningmeester), en zij worden gesteund door de
leden Ria Jongebloed, Gea Luurs en
adviserend lid Jan Dreschler. Het
bestuur was afgelopen week gaarne bereid nog even terug te kijken
op de achterliggende jaren en natuurlijk ook vooruit te blikken.
Gerealiseerde projecten
De stichting is voortgekomen uit
het gegeven dat het zorgcentrum in
het verleden zo nu en dan wel eens
een legaat in ontvangst mocht nemen. Omdat het niet de bedoeling
was dat de hiermee vrijkomende financiële middelen in de bedrijfsvoering van het zorgcentrum terecht kwam is besloten een aparte
stichting in het leven te roepen en
fondsen te werven en donateurs te
interesseren de financiële armslag
van de “Vrienden” te vergroten. Tussen 2000 en nu zijn al vele projecten
gerealiseerd. Met extra begeleiding
en in een aangepast accommoda-

tie kunnen vijftig tot zestig ouderen
tegelijk een weekje met vakantie in
een andere omgeving. De “Vrienden”” zorgen dat het betaalbaar
blijft. Ieder jaar worden er grote letterboeken voor de bibliotheek aangeschaft. In de zomer genieten veel
bewoners van het zorgcentrum van
het nieuwe comfortabele tuinmeubilair en op niet al te lange termijn
zal de tuin, nadat er eerst een verbouwing heeft plaatsgevonden, onder handen worden genomen. Ook
het door de “Vrienden” gefinancierde orgel in de zaal zorgt voor vele
ontspannen uurtjes. In 2005 heeft
de stichting, samen met het Steunfonds Rozenholm en een gemeentelijke bijdrage, een gloednieuwe rolstoelbus kunnen financieren. Mede dankzij deze Rozobus blijven ouderen betroken bij de samenleving.
Zij kunnen met deze aangepaste
bus regelmatig een bezoekje brengen aan de markt of een ritje maken in de omgeving en de ritjes naar
de nieuwbouwwijken in Kudelstaart
en Oosteinde zijn zeer geliefd. Daarnaast staan bezoekjes naar bijvoorbeeld een dierentuin of het strand
ook hoog genoteerd en ook aan die
wensen kan worden voldaan.

Donateurs
Het bestuur van de “Vrienden” geeft
aan dat de stichting voor alle activiteiten geheel afhankelijk is van donaties, schenkingen en legaten. Zowel particulieren als bedrijven kunnen de stichting steunen. Bijvoorbeeld door donateur te worden
voor een vast bedrag per jaar (minimumbijdrage 15 euro voor particulieren en 225 euro voor bedrijven). Een eenmalige gift is natuurlijk
ook van harte welkom. Bedrijven in
Aalsmeer zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen om ter gelegenheid

van een jubileum of opening van een
nieuwe zaak een bedrag te storten.
Het streven van het bestuur van de
stichting is het huidige aantal donateurs van circa 320 naar 500 te
brengen en het aantal bedrijven van
40 naar 75 met in het achterhoofd
de volgende gedachte: de steun aan
de “Vrienden” zou beschouwd kunnen worden als dankbetuiging en
een extra verwennerij van de huidige generatie die de basis heeft gelegd voor de florerende Aalsmeerse gemeenschap. Ondanks de enorme groei van het bloemendorp is er
nog steeds sprake van een warme,
hechte gemeenschap met veel persoonlijke aandacht voor elkaar en
dat wordt bewezen door een uniek
project als de “Vrienden”.
Gouden randje
Het bestuur zet zich dan ook graag
voor meer dan honderd procent in
om tot in lengte van dagen de welzijnsextraatjes te blijven realiseren. Dat kan alleen succesvol worden gedaan met de financiële steun
van velen. Als dank voor de bijdrage wordt de naam van de donateur of begunstiger in de Klokketoren, de thuiskrant van Zorgcentrum Aelsmeer, opgenomen. Alleen
als daar prijs op wordt gesteld natuurlijk. Steun de Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer
en stort uw donatie op rekeningnummer 3001.10.421 ten name van
Stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer onder vermelding van “donateur” of “eenmalige
gift” als dit laatste van toepassing is.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de secretaris van de stichting:
Nico Tas, telefoon 0297-363343 of
www.zorgcentrumaelsmeer.nl. Geef
ouderen daadwerkelijk “dagen met
een gouden randje”.

Werkzaamheden riool in Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 11 augustus start de firma P.C. Van der
Wiel in opdracht van de gemeente Aalsmeer met de uitvoering van
de periodieke reiniging en inspectie
van een gedeelte van het hoofdriool.
De werkzaamheden kunnen enige
overlast met zich mee brengen. Het
betreft het reinigen en inspecteren
van een deel van de riolen in de kernen Dorp, Hornmeer, Stommeer en
Kudelstaart. Vanwege de weersomstandigheden kan op voorhand niet
gezegd worden wanneer welke kern
aan de beurt is. De start van de reinigingswerkzaamheden kunt u herkennen als er bij u in de straat twee
grote gele vrachtauto’s (met zwaailampen) komen. De werkzaamheden zullen naar verwachting twintig
werkdagen in beslag nemen.
Goede afvoer
De reiniging en inspectie is noodzakelijk om een goede afvoer van
het afvalwater te (blijven) waarborgen. Het kan gebeuren dat er bij de
werkzaamheden enige overlast optreedt. Doordat de riolering met hoge waterdruk wordt gereinigd kan
het gebeuren dat de binnenriolering
wordt leeggezogen (vacuüm) of een
ogenblik onder druk komt te staan.
Het eerste veroorzaakt een ‘rioollucht’ in huis, eenvoudig te verhelpen door de toilet door te spoelen

Controle voor
veilig verkeer
Aalsmeer - De politie in Noord-Holland heeft zich tot doel gesteld om
de veiligheid in het verkeer te verhogen. En dat is hard nodig. Jaarlijks vallen er in het verkeer meer
dan 1.000 doden en 19.000 gewonden. De laatste jaren worden daarom wegen aangepast en zijn de ver-

of de kranen even te laten lopen. In
het andere geval kan water in het
toilet of gootsteen wat omhoog komen en of gaan borrelen. Tussentijds kunt u gewoon gebruik maken
van uw toilet.
Mogelijke verkeershinder
Doordat bij het reinigen en inspecteren van het riool van grote vrachtauto’s gebruik wordt gemaakt kan
dit leiden tot enige verkeershinder.
Wanneer een inspectieput (de putten met de grote ronde deksels) van
de riolering voor uw inrit ligt kan het
gebeuren dat deze enige tijd is geblokkeerd.
De gemeente vraagt u dan ook om
uw auto niet op de aanwezige inspectieputten te parkeren, zodat deze tijdens de werkzaamheden toegankelijk zijn. Wanneer een inspectieput zich in uw perceel bevindt,
wordt deze put opgezocht en blootgelegd door de medewerkers van
de gemeente. Na afloop van het reinigen en de inspectie wordt het betreffende gedeelte van uw perceel
uiteraard in goede staat terug gebracht. De gemeente vraagt u hierbij om uw begrip en medewerking.
Mocht u nog vragen over de reiniging of inspectie hebben dan kan
de heer J. Lute van de gemeente
Aalsmeer gebeld worden op telefoonnummer 06-46610692.
keersregels verscherpt, maar evenzo belangrijk blijken controles door
de politie te zijn. De politie controleert op maximum snelheid, rijden
door rood, dragen van de helm, gebruik van de autogordel en rijden
onder invloed. Nog veiliger door het
verkeer? U/jij hebt dit zelf ook in de
hand. Volgens de regels, het verhoogt de veiligheid en scheelt wat
bekeuringen betreft zeker in de portemonnee!

Aalsmeer - Op drie plaatsen in het
oude Farregat zijn parkeerterreinen gegroeid. Meer dan 1000 auto’s
van kort- en langparkeerders van de
luchthaven vinden in Aalsmeer-Oost
momenteel een goedkopere parkeerplaats dan op Schiphol het geval
is. Deze ontwikkeling is gaande nabij
super Hoogvliet, te bereiken vanaf de
Hoge Dijk. Eveneens is er een ‘kwekerij’, ook vanaf de Hoge Dijk te bereiken waar een Schiphol-parkeerterrein te vinden is. En tenslotte is er
een parkeerterrein achter Bloemenlust, waar ‘the Beach’ in gevestigd is.
Opvallend is hier dat het hotel aldaar
nu veranderd is van naam en ‘Fly’hotel heet.
Kennelijk is deze nieuwe ontwikkeling
in het Farregat een gat in de markt.
Een aantal busjes pendelen dag en
nacht vice-versa op en neer. Mooi is
deze ontwikkeling niet. Op één plek
is de autostalling waar te nemen vanaf het water in Aalsmeer-Oost.
Ik denk dat de parkeerterreinen niet
passen in het bestemmingsplan aldaar. Maar, laten we eerlijk zijn, in
Aalsmeer-Oost passen er meer dingen niet in het bestemmingsplan.
De bestemming is daar meestal nog
agrarisch. Dat is niet redelijk meer
gezien de kwekerijen en bloementeelt daar allang geen dik belegde
boterham opbrengen. Met name zijn
er onderaan de Hoge Dijk industriële ontwikkelingen gaande. Hardnekkig volhouden dat het daar agrarisch
moet blijven klopt helaas niet meer.
Aandacht voor dit gebied zou nodig
zijn en bestemmingsveranderingen
moeten docerend zijn. Ik bedoel dat
het zicht vanaf en op de plassen in
Oost, natuurgebied, behouden moet
worden. Het is bekend dat er allang
getornd is aan het zicht op de plassen, die horizonvervuiling mag zich
niet langer doorzetten.
Toch is Aalsmeer niet konsekwent
in handhaven. Op een ànder gebied,
bij de Cactuslaan, vinden er, kort na
het raadsbesluit dat het daar een
(glas)tuinbouwgebied betreft volgens het bestemmingsplan, al snel
andere ontwikkelingen plaats. De bewoners van de hoek Geniedijk, Cactuslaan en Bachlaan zijn verbaasd dat
er nu toch een loods gebouwd wordt
die thuishoort op een industriegebied. Ik begrijp de gevoelens van ongenoegen wel; dit was niet afgesproken. Telkens gebeuren dit soort dingen weer in onze gemeente. Nog
een voorbeeld dat onbegrip veroorzaakte was het bizarre hersenspinsel
van wethouder Ronald om het Oude Raadhuis van de hand te doen en
de exposities voortaan op de Historische Tuin te laten plaatsvinden. Of
de mensen van de Historische Tuin
daar blij mee waren, wordt niet vermeld. Het Oude Raadhuis was er niet
blij mee.
Soms denk ik wel eens “laat maar
zitten”. Wat kan het mij nou eigenlijk
schelen dat het Farregat één groot
parkeerterrein wordt, bewoners aan
de Cactuslaan vrezen voor toch meer
industriële gebouwen? Of dat er
geen beleid is op de hondenstront,
de schone beloften ten aanzien van
de verbeteringen van het surfeiland
alsmaar worden opgeschoven of dat
we steeds minder groen over houden? En ook dat het echte karakteristieke van dit dorp verdwijnt door
de besluiten van een aantal sukkels.
Laat maar even zitten, anders lijkt het
of er geen leuke dingen meer zijn.
Die zijn er ook wel. Het is niet altijd
kommer en kwel. Toch blijf ik opletten, ik kan niet anders.
Coq Scheltens

Nu nog zeer rustig met verkeer rond de basisscholen. Na 11 augustus is dat wel anders...

Word ‘verkeersouder’ voor
veiligheid schoolgaande jeugd
Aalsmeer - Op 11 augustus beginnen de scholen in deze regio weer.
Om veiligheid rondom de scholen te
vergroten worden zogeheten ‘verkeersouders’ opgeleid.
‘Wij gaan weer naar school!’ Wie
kent deze bekende slogan niet op
de billboards. Ook nu zal de gemeente de borden weer langs de
wegen plaatsen. Ze zijn bedoeld om
iedereen attent te maken op het feit
dat vanaf 11 augustus weer veel kinderen langs de weg fietsen, op weg
naar of uit school. Veilig Verkeer Nederland werkt samen met gemeenten en anderen aan veilig verkeer in
Nederland.
Naast de veiligheid in de verkeersruimte in het algemeen werkt VVN
specifiek ook aan de veiligheid rond
scholen. Omdat gemeenten het
niet alleen kunnen en verkeersveiligheid vooral ook een zaak is van
de ouders van schoolgaande kinderen leidt Veilig Verkeer Nederland
ouders op tot verkeersouders. Wat
doet een verkeersouder? Ze werken
aan een verkeersveilige school- en

woon-omgeving en goede verkeerseducatie voor kinderen van het basisonderwijs. Inmiddels zijn er ruim
2.200 verkeersouders actief om de
verkeerschaos rond de scholen te
veranderen. Verder maakt een verkeersouder zich sterk voor nog een
aantal zaken. Zoals het betrekken
van ouders bij de verbetering van
de verkeersveiligheid van hun kinderen. Goed verkeersonderwijs en
veilige schoolroutes zijn ook punten van aandacht. De verkeersouders worden goed begeleid door het
Landelijk Steunpunt Verkeersouders
(LSV). Hier kunnen ze terecht als er
vragen zijn of problemen bij het uitoefenen van hun ‘job’ als verkeersouders.
Bovendien kunnen ze bij het steunpunt in contact komen met andere
verkeersouders. Het steunpunt begeleidt verder bij het organiseren
van introductiedagen en themabijeenkomsten en heeft de nodige informatie en materialen in huis voor
verkeersouders. Stadsregio Amsterdam, waar Aalsmeer onderdeel van

uit maakt, biedt subsidie voor verkeersouders. Naast de aanmelding
zoekt het LSV uit of er meer subsidiemogelijkheden zijn. Verkeersouders ontvangen een startpakket,
uitnodiging voor introductiebijeenkomst en informatie over de subsidiemogelijkheden.
Voordat u zich aanmeldt, is het belangrijk om eerst op school na te
gaan of er al een verkeersouder is
aangesteld. Per school is er minimaal één verkeersouder. U kunt natuurlijk altijd uw hulp aanbieden. Is
er nog geen verkeersouder, overleg
dan met de directie, leerkrachten
en oudercommissie van de school.
Wanneer iedere partij ‘ja’ zegt kan
de school u als verkeersouder aanstellen. Vervolgens neemt u contact
op met het Landelijk Steunpunt Verkeersouders.
Wilt u ook aan de slag? Kijk eens
op www.vvn.nl en neem contact op
met Veilig Verkeer Nederland. Vragen over Verkeersouders via telefoon 035 - 526 27 37 of verkeersouders@vvn.nl

Motorrijder
60 km te hard

Hoofddorp - Een 28-jarige motorrijder uit Lisserbroek is maandag 4
augustus bekeurd voor te hard rijden. De politie hield hem rond 22.30
uur staande op de Drie Merenweg
in Hoofddorp. De snelheid van de
motorrijder werd door de onopvallende videosurveillance gemeten
op 162 km/uur, waar een maximum
snelheid geldt van 100 km/uur. Zijn
rijbewijs is direct ingevorderd.

Verdachte bromfietser

Aanhouding na
negeren stopteken
Badhoevedorp - Tijdens een surveillance op donderdag 31 juli verrichtte de politie een aanhouding op
het terrein van luchthaven Schiphol.
De man, een 19-jarige Amsterdammer, reed op een bromfiets hard
weg toen hij de politie zag. Diverse
keren heeft de verdachte het stopsignaal van de agenten genegeerd.
Uiteindelijk kon hij in samenwerking met de marechaussee worden
aangehouden. De herkomst van de
bromfiets zal door de politie worden
vastgesteld. De man is ingesloten.

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 7 augustus 2008

Renovatie tribune F bij
FloraHolland Aalsmeer
Aalsmeer - In september start FloraHolland vestiging Aalsmeer met
de renovatie van tribune F. Na de
vernieuwingen op tribune E wordt
nu ook tribune F onder handen genomen. Bij de renovatie van tribune
E is een nieuwe werkplek ontwikkeld. Hierbij is nauw samengewerkt
met de inkopers van die tribune, onder meer door inspraakrondes en
testsessies. Zo is een werkplek ontstaan die zo goed mogelijk aansluit
bij de behoeften van inkopers. Om
die reden vinden bij de renovatie
van tribune F dezelfde aanpassingen plaats als destijds op tribune E.
De huidige, statische tribunebank
verandert in een flexibele werkplek
met een ergonomisch verantwoorde

stoel, nieuw werkblad, LCD-beeldscherm, toetsenbord en ingebouwde smartcardreader (de smartcard
vervangt de kopersplaat). Ook in de
nieuwe situatie vormen twee identieke werkplekken samen één bank.
Via brieven en presentaties op de
klok worden inkopers geïnformeerd over de invloed van de verbouwing op hun werkzaamheden
en over eventueel te nemen maatregelen. Bovendien organiseert de
veiling trainingen, waardoor inkopers op tribune F straks ongestoord
aan het werk kunnen op hun nieuwe werkplek.
De komende weken legt FloraHolland vestiging Aalsmeer de laatste
hand aan de voorbereidende werk-

zaamheden. De eerste bouwwerkzaamheden starten begin augustus.
Vanaf september worden de tribunebanken in rijen van drie vervangen.
Naar verwachting is de renovatie
van tribune F in februari 2009 gereed.
Gedurende de renovatie worden alle betrokken partijen regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen.
Eventuele suggesties, vragen of opmerkingen over de nieuwe werkplek
of de werkzaamheden zijn van harte welkom. Contactpersoon: Willem
Kamerman (teamleider), telefoonnummer 0297-394051 of e-mailadres willemkamerman@floraholland.nl.

Zoekmachine miljoenhuizen.nl

“Prijzen huizen dalende”
Streek - Cijfers van de woningenzoekmachine miljoenhuizen.nl geven aan dat de woningprijs in Nederland is begonnen te dalen. Was de
gemiddelde vraagprijs op 1 juli nog
336.000 euro, nu is deze 334.000. In
dezelfde tijd is de tijd dat een gemiddelde woning te koop staat gestegen van 133 dagen naar 149 dagen. Ten opzichte van twaalf maanden geleden kan er nog steeds een
prijsstijging worden gemeld van 4%,
maar de daling is duidelijk ingezet.
De maandelijkse woningmarktmonitor van miljoenhuizen meet ook regionale verschillen. Haarlem (+19%
ten opzichte van 12 maanden geleden) is Amsterdam (+17%) voorbij

gegaan als stad met de meest gespannen huizenmarkt, maar in beide
steden daalt de vraagprijs na in mei
een hoogtepunt te hebben bereikt.
Voor Amersfoort (+14%) en Utrecht
(+13%) moet de daling nog beginnen. Buiten de randstad is de malaise al eerder ingetreden, zo laten de
twaalf-maandscijfers voor Hengelo (-3%), Emmen (-3%) en Arnhem
(-5%) zien. Zelfs in Blaricum gaat
de prijs de laatste drie maanden
naar beneden, alhoewel daar gemiddeld nog steeds de duurste huizen te koop staan (1.115.893 euro).
Delfzijl (181.000) heeft de dubieuze eer van de plaats met de laagste
woningprijs overgenomen van Ou-

de Pekela (185.000). Directeur Nico Schoonderwoerd van woningenzoekmachine miljoenhuizen.nl, die
zich momenteel in Colombia bevindt
voor een teammeeting met zijn programmeurs, laat weten: “Het slechte nieuws volgt elkaar op. De kredietcrisis blijft dooretteren, de rente
stijgt en het CBS meldt dat het consumentenvertrouwen is ingestort. In
de Verenigde Staten,
Groot-Britannië en Spanje vindt er
al een stevige correctie plaats.
Dan is het eigenlijk nog een meevaller dat de prijzen in Nederland zich
zo goed hebben gehouden.” Meer
weten?
Kijk op www.miljoenhuizen.nl.

Deur per 1 september definitief dicht

Zonnestudio Intersun stopt!
Aalsmeer - Per 1 september sluit
zonnestudio Intersum definifief haar
deur. De gastvrouwen Jeannette
Murtas en Claudia Feld melden dat
zij na negen jaar hun professionele
zonnestudio aan de Beethovenlaan
gaan opheffen.
In een brief aan cliënten delen zij
mede, dat zij na lang zoeken en door
externe factoren, geen overnamekandidaat hebben weten te vinden.
“We hebben negen jaar met heel
veel plezier onze klanten begeleid
bij het zonnen”, aldus Jeannette.
“Maar zoals aan alle mooie dingen,
komt ook hieraan een einde.”
Claudia: “Vanaf het moment dat
ik zwanger raakte in 2006, zijn we
gaan zoeken naar een geschikte overnamekandidaat. We hebben
hierop contact gehad met een leuk
stel mensen waarbij het erop leek
dat we tot overeenstemming zouden komen. Helaas is daar een externe factor tussen gekomen. Deze heeft ons verzocht de verkoop te
staken tot nader order. Zij hebben
afgelopen maart de weg weer vrij-

gegeven om de studio te verkopen.
Helaas heeft dus tot op heden nog
geen resultaat gehad.”
Jeannette vervolgt: “We stoppen
met pijn in het hart. Maar ook met
de wetenschap dat we er alles aan
gedaan hebben om voor onze klanten een draaiende zaak achter te laten. In 1999 zijn we vol enthousiasme in het vak gestapt. Eerst nog
‘bleu’, maar na de opleiding zonneconsulent wisten we ons al snel
te profileren als een professionele
zonnestudio. We kregen vanuit de
brancheorganisatie, die toen nog
de Stichting Verantwoord Zonnen
heette, zelfs een erkenningschild
uitgereikt als tweede zonnestudio
in Nederland! In achterliggende negen jaar hebben we onze klanten leren kennen. We hebben leuke, maar
ook verdrietige momenten met ze
gedeeld.”
Tijdens het trouwen van Claudia
bleek wel hoe sterk de band was
met een aantal klanten.
Een deel van de klantenkring liet
zich zien in het Oud Katholieke

Kerkje met een zonnebloem in de
hand. Toen Claudia met zwangerschapsverlof ging, kregen de meiden hulp van ‘hun eigen’ Yvonne.
“We hebben aan haar een superhulp gehad, zij heeft ons echt geweldig geholpen! Maar helaas, bij
haar ging het beveiligingsbloed
weer borrelen, en heeft ze in mei
2008 afscheidgenomen als collega”.
Jeannette en Claudia willen langs
deze weg alle klanten bedanken
voor het in hen gestelde vertrouwen
en voor de trouwe klandizie.
Receptie
Natuurlijk kan een zaak die al zo
lang in Aalsmeer gevestigd is, niet
in alle stilte zijn deuren sluiten. Op
vrijdag 29 augustus wordt er dan
ook voor alle klanten een afscheidsreceptie gehouden.
Jeannette en Claudia nodigen iedereen uit om het glas te heffen op
de prachtige jaren die Intersun en
hun klanten ze hebben gegeven. U
bent welkom van 16.00 tot 19.00 uur
aan de Beethovenlaan 58.

Extra Verkooppunten VIPkaarten voor
Summer Dance

Unieke bloemententoonstelling
in Noordwijkse Kapel
Noordwijk - In de Kapel van de
Nederlands Hervormde Kerk aan de
Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee is
van donderdag 14 tot en met zondag 17 augustus een unieke bloemententoonstelling te zien. Diverse aanvoerders van bloemenveiling
FloraHolland zenden hiervoor hun
beste producten in. Arrangeur Wim
Siemerink verwerkt deze producten,
in samenwerking met FloraHolland
arrangeur Anneke van Iterson, in
mooie arrangementen. De producten worden daarna door een deskundige jury van de Vaste Keuring
Commissie (VKC) gekeurd. Hierbij
wordt met name gelet op de kwaliteit van het product. Er zijn vier categorieën waarin aanvoerders kunnen inzenden: zomerbloemen, bolen knolgewassen, overige snijbloemen en planten. FloraHolland benadert de aanvoerders om hiervoor
producten in te zenden. Vrijdag 15
augustus vindt de prijsuitreiking van
de keuring plaats, tijdens de officiële opening van het Rijnsburgs Bloemencorso, bij veiling FloraHolland in
Rijnsburg.
Te bekijken zijn de Zomerbloemen (Delphinium, Celosia, Campanula, Aster, Hyperocum, Siergrassen e.d.) en snijbloemen zoals Anjer, Roos, Anthurium, Gerbera, ook
de bol- en knolgewassen Gladiolen,
lelies, Zantedeschia, Dahlia e.d. en
natuurlijk ontbreken de bladplanten
Begonia, Bromelia, orchidee, palm
e.d. niet.
De bloemententoonstelling is op het
initiatief van de Stichting Bloem &
Zee, het resultaat van een unieke
samenwerking tussen de Gemeente Noordwijk, de Stichting, FloraHolland, VKC en de Stichting Bloem &
Zee.
De Partners
De VKC, een onafhankelijke keuringsorganisatie, is actief op het gebied van kwaliteitsjureringen in de
groene sector. De organisatie kent
zo’n 385 juryleden die in 35 verschillende gewascomités zijn onderverdeeld. De Stichting werkt al jaren
samen met FloraHolland.
Gerard de Wagt: “De VKC wil graag
laten zien waartoe de branche in
staat en me bezig is en wil de consument laten genieten. Dat is geen
kwestie van de korte adem, integendeel. Het is een langdurig proces.
Deze tentoonstelling is een onder-

deel hiervan. Kwaliteit is het sleutelwoord. De kwekers doen er voor
de lol aan meel het winnen van prijzen staat op de tweede plaats. Maar
aan de andere kant is het altijd leuk
om een waardering voor je werkt de
ontvangen!”
Het is met name het kwaliteitsaspect, dat Wim Siemerink, een van de
Nederlands meest vooraanstaande
bloemenarrangeurs net talloze grote manifestaties op zijn naam, ertoe heeft gebracht medewerking
aan het evenement te verlenen. “Eigenlijk ben ik er aan de andere kant
ook wel een beetje trots op, dat ze
me hebben gevraagd. Mijn toegevoegde waarde ligt in het ontwikkelen van innovaties en het bewaken
van de kwaliteit.”
Wethouder Leendert de Lange is blij,
dat Noordwijk als eerste expositielocatie buiten de veiling is gekozen.
Hij zegt, dat dit het belang van de
bloemenbadplaats bevestigt en de
combinatie van bloemen en de kust
een nieuwe impuls geeft. De Lange
refereert aan de jarenlange traditie
van het Rijnsburgse Bloemencorso
dat als publiekstrekker niet weg te
denken is in de tweede week van
augustus.
“Noordwijk is de vaste aankomstplaats van het corso en staat garant voor veel publieke belangstelling. Het corsoweekend is een van
de drukste van het seizoen. Met deze tentoonstelling wordt een nieuw
superweekend gecreëerd omdat
ook het evenement Vechten tegen
de Zee dan wordt gehouden,” aldus
De Lange.
Ook Dirk Hogervorst stimuleert de
keuze van de partners. Hij is sinds
1 juli vestigingsmanager van FloraHolland vestiging Rijnsburg, als opvolger van Jaap de Mol. “Het Rijnsburgs Bloemencorso, waarvan FloraHolland ook sponsor is, is een
unieke gelegenheid om de omgeving te laten zien wat we in huis ebben. Ik begrijp dat met de realisatie
van dit initiatief een lang gekoesterde wens van de gemeente Noordwijk en de Stichting Bloem & Zee in
vervulling gaat. Voor mij is het een
uitdaging om dit aan te pakken.” De
tentoonstelling is geopend op donderdag van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus van
10.00 tot 21.00 uur en op zondag 17
augustus van 12.00 tot 17.00. De toegang is gratis.

Oproep aan Uiterweg-bewoners

Buurt verlicht tijdens de
feestweek in Aalsmeer?!
Aalsmeer - Dit jaar gaan de buurtverlichters van de Uiterweg gewoon
door met het verlichten en versieren van de bruggen op de Uiterweg.
De buurters hopen dat de gemeente ook de Aardbeienbrug in het licht
zal zetten. Ook wordt aan de bewoners van de buurt gevraagd om
dit jaar hun tuinen tijdens de feestweek in september weer te verlichten, zodat de traditie die inmiddels
ontstaan is in ere wordt gehouden.
Naast het verlichten van de tuinen is
het bijvoorbeeld ook leuk om als extraatje de bruggen en de hekken te
versieren en te verlichten.
Iets nieuws verzinnen is elk jaar weer

moeilijk, maar heeft u nog een oude
surfplank, een autoband, een mooie
(oude) boot of iets anders, versier
het object met bloemen, een lichtje
erop of erin en leg hem in de kopsloot of buurtsloot! Een zacht muziekje ter ondersteuning in de tuin
doet het overigens ook altijd goed!
“Het moet toch mogelijk zijn om van
de buurt van het begin tot het einde een zee van licht te maken, zodat iedereen die komt kijken weer
kan genieten van de sprookjesachtige sfeer die er altijd weer is”, aldus
de buurtverlichters. De verlichte tuinen zijn dit jaar van vrijdag 5 tot en
met zaterdag 13 september.

Nu inschrijven voor nieuwe
cursus Eerste Hulp

Dorcas houdt opruiming
Aalsmeer - De Dorcas kringloopwinkel aan de Aalsmeerderweg 173
houdt grote uitverkoop. Kampeerartikelen, stoelen, tafels en nog veel
meer gaan voor de helft van de prijs
de deur uit. Verder staan er snuffelbakken met videobanden, boeken en lp’s voor slechts 25 eurocent.
Lampen, curiosa, prachtige klokken
met garantie zijn te koop voor weinig, evenals moderne kinderwagens,

speelgoed en leuke presentjes. De
Dorcas winkel beschikt over twee
boekenhoeken voor jong en oud. Er
moet ruimte komen voor meubeltjes en een nieuwe partij glazen vazen tot en met 80 centimeter hoogte tegen groothandelsprijzen in alle kleuren.
De vrijwilligers van de winkel proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten. Thans voor

(voedsel)hulp Oekraïne en verbetering arbeid en inkomen in Bosnië.
Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit
het programma Maatschappelijke
Transformatie Midden- en Oost-Europa (Matra) van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Dorcas aan de
Aalsmeerderweg 173 is iedere dins-,
donder- en zaterdag open van 10.00
t0t 16.00 uur.

Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
ons allemaal overkomen, niet alleen
bij de buren. Ook buitenshuis gaat
er wel eens wat mis, bijvoorbeeld op
het werk, de speelplaats, tijdens het
sporten. Weet u wat u moet doen
in zo’n situatie? Een nieuwe cursus EHBO start op 2 september en
wordt gegeven op dinsdagavond.
De cursus bestaat uit veertien avonden. De cursisten worden wegwijs
gemaakt in het herkennen van letsels na een ongeval, maar ook de
kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen,
beroerte, suikerziekte, worden geleerd; en wat is dan de eerste hulp.
De deelnemers krijgen een gedegen opleiding inclusief reanimatie

en het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Er wordt gewerkt met een LOTUS
(landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers). De cursus
wordt in december afgesloten met
een examen en een week later kan
de aantekening AED-bediener gehaald worden. De cursisten kunnen voor de kerst het EHBO-diploma behalen. Als extra kan daarna
een cursus eerste hulp bij kinderen
gevolgd worden en een cursus wandelletsels. Heeft dit uw belangstelling gewekt? Ga dan naar de website www.ehboaalsmeer.nl en download het inschrijfformulier of neem
contact op met Tilly Bruinsma, tel.
0297-325709. Na 18.00 uur, tel.
0297- 346226.

Aalsmeer - De speciale VIP tent die
ook dit jaar weer tijdens hét strandfeest van Aalsmeer en omgeving in
gebruik is, valt goed in de smaak.
De organisatie heeft dan ook besloten om de VIP kaarten vanaf heden niet alleen online, maar ook bij
een aantal voorverkooppunten aan
te bieden.
De VIP kaarten geven recht op toegang via een aparte VIP entree, zonder wachtrij. Ideaal voor degenen
die de drukte bij de ingang willen
vermijden. Ook zijn vijf consumptiemunten inbegrepen, zodat je gelijk kunt doorlopen naar de bar. De
speciale VIP tent wordt op de punt
van de pier ingericht, compleet met
loungebanken en een eigen (cocktail) bar. Vanuit deze half open tent
heb je een perfect uitzicht op het
podium. Ideaal om met vrienden je
eigen feestje binnen het feest te
maken!
De VIP kaarten kosten 35 euro per
stuk en zijn vanaf heden ook te koop
bij Movie & Musicstore Krijtenberg
in de Zijdstraat, The Readshop in de
Ophelialaan en Gall & Gall in Kudelstaart. Er wordt een beperkt aantal VIP kaarten verkocht, dus wees
er snel bij. Naast de VIP kaarten zijn
de normale toegangskaarten tevens
verkrijgbaar bij: Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg, Movie &
Musicstore Krijtenberg, Uithoorn en
alle Primera winkels in Nederland.
De normale kaarten kosten 15 euro
in de voorverkoop en 20 euro bij de
kassa op de dag zelf.
Tijdens de Summer Dance Party treedt een aantal top dj’s op. De
avond wordt geopend door de winnaar van de Dj Contest 2008. De finale hiervan is tijdens het middagprogramma. Daarna neemt Gregor
Salto met zijn opzwepende zomerse
beats plaats achter de draaitafels.
Vervolgens is het de beurt aan de
talenten Jonas Steur uit België en
Galen Behr uit Rotterdam. Zij zullen de avond op een geweldige manier afsluiten.
Alle tickets zijn ook online verkrijgbaar via www.summer-dance-party.
nl. Op deze site is tevens meer informatie over het evenement beschikbaar.

Gemma wint
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Gemma
van As met 5238 punten, gevolgd
door Willem Buskermolen met 4930
punten. Derde is Marry Akse geworden met 4871 punten en vierde
Cobie van der Meer met 4801 punten. Bij het jokeren eindigde Jan
Bon en Saar Looy beiden op de eerste plaats met 229 punten.

Rinus wint
bij ANBO
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdag 30 juli in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is gewonnen door Rinus Buskermolen
met 5441 punten. Op twee is Wil
ter Horst geëindigd met 5344 punten, op drie Griet Maarsen met 4767
punten en op vier mevrouw Spring
in ’t Veld met 4735 punten. Bij het
pandoeren behaalde Kees van de
Meer de hoogste eer met 635 punten. Hij werd gevolgd door Wim
Buskermolen met 625, Dora Wittebol met 575 en Tom Verlaan met 565

Cusus spaans
voor senioren
bij SWOA
Aalsmeer - Spaans is niet alleen
een prachtige taal, het Spaans of
Castellano wordt over de hele wereld gesproken door bijna 400 miljoen mensen, niet alleen in Spanje, maar ook in de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika.
Misschien gaat u graag op vakantie
naar een Spaans sprekend land, of
u heeft familie in Spanje.
Misschien overweegt u zelfs om in
de toekomst een deel van het jaar
in Spanje door te brengen. Iedereen heeft zo hun eigen reden om
Spaans te leren. De SWOA biedt senioren de mogelijkheden om deze
taal onder de knie te krijgen. Docente is Elly Kea en zij verzorgt in
wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat een cursus Spaans voor
senioren.
Het is een beginnerscursus en deze
start op woensdagochtend 3 september om 9.15 uur.
De cursus bestaat uit vijftien tweewekelijkse lessen van anderhalf uur
en kost 77 euro en dit bedrag is exclusief boekengeld van ongeveer 60
euro. Deze boeken worden ook in
de vervolgcursussen gebruikt.
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Burgemeester Litjens opent ‘verjaardag’ monument

80-Jarigenmiddag Watertoren
één groot en gezellig feest!

bewerd er ook met
heeft. Gezongen
ogen tijden.
rvl
ve
g
lan
uit
s
n
kende liedje
geleiding tekende
Voor zang en be Nico Meerkerk van
Chris van Dijk en
‘t Westland Duo.

Litemeester Pieter
Aalsmeer - Burg n vakantie voor de
zij
jens onderbrak van de 80-jarigenofficiële opening ren, die afgelopen
to
dag in de water d. Hij sprak in de
on
sv
at
pla
g
da
zater
e en
90 aanwezigen to 60 Fotomoment
toren maar liefst
vond een offici. Ruim
ag
dd
mi
jne
fi
n
ee
ter in de middag ats. Kees SteegLa
ag
wenste hen
idd
op deze feestm ko- eel fotomoment pla
mensen waren
-jarigen voor
’
t ‘bouwjaar 1928 ren man vereeuwigde alle 80 werk van
he
uit
zij
t
uw
omda
to
bo
ter
de
wa
ou
de
r als
ies zo
men. Hetzelfde jaa ting Initiatiefgroep het prec r. Hierna was het tijd voor
ch
ste
sti
ng
Sa
oom of anen dat vond
Hoe ir.
caatje met slagr
n feestje waard.
Aalsmeer 2000 ee ren dan met leef- een advo . Liefhebbers konden tekje
vie
kun je dat beter andere aanwezigen der dran kijkje nemen in galerie Sous
n
tijdsgenoten? De n gasten of vrijwil- vens ee de overkant van de watern
va
waren partners ag in goede banen Terre, aa keurend na vele ‘kunst inen
toren. Goed
ligers die de midd
de gasten terug
drukken’ kwamen rreltje of glas fris.
alleidden.
t
nie
e
rd
bo
tee
n
or ee
r felici
De burgemeeste net oud als de wa- kozen vo kwieke 80-jarigen waagde
al
leen de gasten die was er een grote Een aant ptreden naar de top van de
k
tertoren zijn. Oo tiefgroep die als be- de 200 tran.
tia
Ini
de
or
vo
im
e middag
nu- watertore
plu
ter van de gezellig
80-jarige Rijksmo
heerder van het e deze feestmiddag Als afslui een op een coupe ijs met
er
ati
ren werd ied of ‘boerenjongens’ getrakment de organis
men. De waterto
op zich had geno er zó drukbezocht advocaat ngezien het erg warm was
rd
was nog niet ee ddag. De open da- teerd. Aa iddag was deze koele trakmi
end zaterdagmschot in de roos. Daarover
geweest op één
gaans per week
n
zoeker had
gen worden door meer mensen be- tatie ee
n... voor elke be
wel door 200 of ntal komt verspreid. gesproke fgroep nog een roos als betie
zocht, maar dat aa nsen had allemaal de Initia
men.
me
sluit om mee te ne deze middag werd
de
De grote groep
n
va
n
ee
n
die
aa
to
en
fo
nd
ps
vo
oe
ge
gr
n De
gman is te
een plaatsje
van koffie met ee
t door Kees Stee
tafels en genoten ch Aalsmeers na- gemaak Dat kan bij Dirk van Leeupis
n.
Westplaskoek. Ty ook voor de films bestelle tiefgroep) via 06-51094994.
ld
go
t
da
wen (Initia
en
.
oij
. (5 euro per
tuurlijk
Ko
m
Sie
ng is 13 x 18 cm
ond door
die werden geto beelden waar me- De afmeti
Oude Aalsmeerse herinneringen aan stuk).
re
nigeen nog helde

Groepsfoto met alle 80-jarigen en burgemeester Pieter Litjens in het midden. Foto: Kees Steegman.
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Jan Dol en Henk Walraven zijn al
12,5 jaar stamgasten in The Beach

“Mensen willen vaak niet weten dat zij eenzaam zijn”

Vrijwilligers voor het voetlicht:
Marijke Romeijn
Aalsmeer - “Mijn meest dierbare
herinnering aan mijn jeugd zijn de
zondagmiddagen, wanneer iedereen
zijn of haar boek pakte en ging lezen. Die weldadige stiltes die er dan
ontstonden, ik vond ze heerlijk. Voor
Marijke Romeijn is taal en stilte nog
steeds heel belangrijk in het leven.
“Ik ben altijd met taal bezig. Ik houd
van proza maar ook heel erg van poëzie, daar valt zoveel uit te halen en
het biedt zoveel troost.” Een leven
zonder boeken is voor Marijke Romeijn onmogelijk. “Stel je voor, dat
je niet meer kunt lezen, het lijkt mij
zo verschrikkelijk.” Vanuit dat besef
leest zij sinds een aantal jaren teksten uit boeken en kranten voor aan
mensen uit Aalsmeer met een visueel handicap. “Als kind al las ik
mijn 95 jarige opa, die bij ons thuis
woonde, de krant voor. Mijn moeder was praktisch blind, zij was aangesloten bij een blindenvereniging
en dat was voor haar een uitkomst.
Vanuit ervaring weet ik dat slechtziende mensen vaak zeer bescheiden zijn en het heel moeilijk vinden
om een beroep op iemand te doen.
De vereniging heeft veel voor haar
gedaan en betekend.”
Obstakels
Dat Marijke zeer begaan is met
slechtzienden en blinden blijkt onder andere uit het feit hoe zij zich
heeft verdiept in verschillende oogziektes. “Mensen vanaf veertig jaar
moeten veel eerder contact zoeken
met een optometrist”, benadrukt zij.
“Hij heeft de bevoegdheid en beschikt over de kunde om de oogdruk op te meten, heel essentieel bij
het ontdekken van een aantal oogafwijkingen. Neem als voorbeeld de
oogziekte maculatie degeneratie.
Deze komt veel meer voor dan men
denkt. Wie deze oogziekte heeft,
krijgt te maken met grote problemen. Men realiseert zich absoluut
te weinig hoe erg het is om geen

oneffenheden te zien. Uitstekende
stoeptegels, de grote hoeveelheid
obstakels en de slechte verlichting
weerhouden heel veel mensen om
op straat te komen en dat kan leiden tot grote vereenzaming. Daarom pleit ik ervoor dat de gemeente Aalsmeer gaat inzien hoe belangrijk het is om de aanwezige obstakels helder wit of geel te schilderen
en de straatverlichting aan te passen. Gelukkig kom ik nog veel mensen tegen die ondanks hun handicap niet eenzaam zijn. Maar zij zijn
er wel. Mensen willen vaak niet laten weten dat zij eenzaam zijn. Het
zou zo goed zijn wanneer mensen
met wat tijd eens gaan nadenken
over datgene waarmee zij hun medemens een plezier kunnen doen.
Dat kan op zoveel verschillende manieren.”
Marijke Romeijn bezoekt eens per
week een slechtziend echtpaar thuis
en eens per veertien dagen zijn er
een aantal visueel gehandicapten in
de Kloosterhof die halsreikend naar
haar komst uitkijken. (Via de Stichting Ouderen Aalsmeer (SOA) zijn
nog meer vrijwilligers betrokken bij
de voorleesmiddagen in de Kloosterhof). “Het is zulk leuk werk om te
doen. Vrijwel altijd ontspint zich na
het lezen van de krant of een boek
een onderhoudend gesprek over zaken die de mens bezig houdt. Ik heb
eigenlijk met al ‘mijn’ mensen een
band die verder gaat dan alleen het
voorlezen.”
De voorlezer
Op dit moment leest Marijke heel
toepasselijk het boek ‘de voorlezer’ van de Duitse schrijver Bernard
Schlink voor. “Werkelijk een prachtig verhaal en ook een boek dat
prettig voorleest.” Het zijn vrijwel altijd boeken uit haar eigen boekenkast die Marijke voorleest. “En de
voorraad is nog groot”, verklaart zij
lachend. “Meestal kies ik zelf een

aantal titels uit, vertel iets over de
inhoud en vanuit dat aanbod wordt
dan het uiteindelijk voor te lezen
boek gekozen.
Maar natuurlijk kunnen mensen ook
zelf een titel aanreiken. Per keer lees
ik zo een vijftig bladzijdes voor. Ieder
boek lees ik van tevoren. Ik wil weten hoe een tekst loopt, waar ik een
klemtoon moet leggen. Een juiste
intonatie is belangrijk bij het voorlezen en veel prettiger om naar te
luisteren. Ieder boek heeft een eigen aanpak nodig. Geen enkel boek
kan op de zelfde manier voorgelezen worden. Ik zie het zelf als een
voordeel dat ik in de leesclub zit van
Ansje Weima. Het is heerlijk om een
boek te analyseren en wanneer je
dat met elkaar doet, dan treft het
mij elke keer weer hoe iedere lezer
een eigen interpretatie over de gelezen tekst heeft. Er worden zoveel
verschillende vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. De discussie
die daardoor ontstaat vind ik heel
interessant en leerzaam.” Kortom
taal is Marijke Romeijn altijd blijven
boeien. “Maar”, vult zij zelf aan: “Ik
luister ook heel graag met anderen
naar muziek.” Daarom kan de KCA
werkgroep klassieke muziek altijd
een beroep op haar doen. “Bij het
luisteren naar muziek kun je met elkaar op een mooie manier stil zijn.
Het komt overeen met het gevoel
dat ik heb bij het lezen. Ook tijdens
het voorlezen voel ik de aandacht en
ervaar ik de stilte, die niet veel afwijkt van het zelf lezen “
Ultieme vriendschap
Ik zoek nog naar een mooie zin
waarmee ik dit interview kan afsluiten. Het is even stil en dan is er een
triomfantelijke glimlach. “Weet je,
schrijf dat maar op”: “Voor mij bestaat een ultieme vriendschap uit
naast iemand zitten waarbij je als
vanzelfsprekend stil kunt zijn.”
Janna van Zon

Internationale handelsbeurzen bloemen en planten

Aalsmeer Market bij Flora
en Horti Fair in de Rai
Aalsmeer - Van woensdag 15
tot en met vrijdag 17 oktober organiseert bloemenveiling FloraHolland de Aalsmeer Market. De
Aalsmeer Market is een grote internationale handelsbeurs voor exporteurs en groothandelaren en hun
(eind)klanten, en wordt tegelijk gehouden met de Horti Fair. Naast een
enorm handelsassortiment bloemen
en planten (groen, bloeiend en tuin)
die direct te bestellen zijn, biedt de
Aalsmeer Market ook een ontmoetingsplek voor bestaande en nieuwe relaties.

Voor tiende maal
Deze tiende editie van de Aalsmeerse
handelsbeurs heeft weer een aantal
nieuwe elementen: een groter aanbod door een recordaantal van 500
standhouders en de Aalsmeer Market Expo. Nieuw is ook de versterkte samenwerking met de Horti Fair.
Die is onder meer zichtbaar in een
verbeterde shuttlebusverbinding
tussen Aalsmeer en Amsterdam en
in de Aalsmeer Market Showcase
op de Horti Fair in Amsterdam. Natuurlijk keren ook vertrouwde elementen terug op de Aalsmeer Market. Behalve in kwekersstands worden duizenden verschillende soorten planten en snijbloemen gepresenteerd op de verschillende marktpleinen. Op het noviteitenplein vinden exporteurs en groothandelaren
en hun klanten een verscheidenheid
aan nieuwe soorten.
Voorproefje
De Aalsmeer Market wordt tegelijk
gehouden met de International Horti Fair in Amsterdam, waar FloraHol-

land met een ‘meet & greet’-stand
present is. Rondom de stand is de
Aalsmeer Market Showcase neergezet.
Hier laten meer dan 70 kwekers die
deelnemen aan de Aalsmeer Market
een voorproefje zien van hun presentatie in Aalsmeer. De Showcase
is het voorportaal van de Aalsmeer
Market. Bezoek aan beide beurzen
is eenvoudig te combineren door
een frequente busverbinding tussen Aalsmeer en Amsterdam. Een
busretourtje kost 5 euro. De bezoeker stapt in bij de ingang van de
Aalsmeer Market en wordt in Amsterdam voor de ingang van de RAI
afgezet. Verder rijden vanuit alle FloraHolland vestigingen bussen naar
de RAI in Amsterdam. Meer informatie over busverbindingen en -tijden is te vinden op www.aalsmeermarket.com.

Ruim vijftig noviteiten
Zonder noviteiten geen Aalsmeer
Market. Dit jaar staan er ruim vijftig nieuwe soorten bloemen, planten en concepten met toegevoegde waarde op het Noviteitenplein
van de Aalsmeer Market. De noviteiten worden in elke productgroep
beoordeeld door zowel een vakjury
als een publieksjury. De beste noviteiten maken kans op een nominatie
voor de FloraHolland Award 2009.
De Aalsmeer Market wordt gehouden op de plantenvloer van FloraHolland vestiging Aalsmeer. Op
woensdag 15 en donderdag 16 oktober is de beurs geopend van 8.30
uur tot 17.00 uur; op vrijdag van 8.30
uur tot 14.00 uur. Toegang tot de
Aalsmeer Market is gratis voor de
vakbezoeker. De International Horti
Fair in de RAI Amsterdam is al vanaf dinsdag geopend.

Aalsmeer - Op 30 augustus bestaat The Beach 12,5 jaar. The
Beach is vooral bekend om het
beachvolleybal en de bedrijfsevenementen, maar buiten deze sportieve evenementen zijn er ook bezoekers die gewoon een lekkere borrel
in de bar komen drinken. Zo komen
de Aalsmeerders Jan Dol en Henk
Walraven al vanaf de opening van
The Beach in 1996 wekelijks over
de vloer. Als vaste stamgasten van
The Beach hebben zij zelfs een vaste plek aan de bar, compleet met
naamplaatje. Elke woensdag is het
kaartavond en wordt er door beide
heren gezellig een ouderwets potje
‘toepen’ gespeeld met onder meer
Frank en Gerrit aan de ronde tafel
in de bar. Zo ook deze woensdagavond, waarbij Jan en Henk terugblikken op 12,5 jaar The Beach.
Meer dan bloemen alleen
Jan en Henk kennen elkaar al zeker 40 jaar. Jan, geboren en getogen in Aalsmeer, en Henk, die vanaf
de vijfde klas van de lagere school
in Aalsmeer is komen wonen, hebben beiden nog levende herinneringen aan Bloemenlust, het veilinggebouw waar nu The Beach gevestigd
is. Zo vertelt Jan dat hij ruim 20 jaar
heeft rondgelopen in Bloemenlust,
eerst gewerkt in dienst van Dijksma & Rinkel en daarna voor zichzelf.
Jan en Henk vertellen dat Bloemenlust vroeger al meer was dan alleen
maar bloemen. Zo had je het jaarlijkse corso, dat zich hier afspeelde,

en werden er regelmatig feesten gehouden. Henk heeft niet gewerkt in
Bloemenlust zelf, maar heeft wel vele sportieve herinneringen aan Bloemenlust. Als keeper van het eerste
team van het Aalsmeerse Handbalvereniging heeft hij er veel wedstrijden op landelijk niveau gespeeld.
Henk vertelt dat ze voor elke wedstrijd en training eerst de veilingkarren moesten wegrijden en netten moesten ophangen voordat zij
konden gaan spelen. En na de wedstrijd moest natuurlijk weer alles teruggezet worden. En het omkleden
gebeurden in de boxen van bevriende bloemenhandelaren.
Eerste klanten
Na het samengaan van beide veilingen in de VBA, vertelt Jan, is Bloemenlust verkocht aan Vendex (V&D)
die de hallen als opslag gebruikte.
Daarna heeft Bloemenlust een tijd
lang leeggestaan. “Tot er op een
dag een enorme berg zand voor de
deur lag”, vult Jan Dol aan. Nieuwsgierig als beide heren waren, besloten zij om op een zondagmiddag maar eens binnen te komen kijken. Daar kwamen zij Michel Penterman (één van de medeoprichters van The Beach) tegen, die nog
druk in de weer was met het opbouwen van de bar. Ze vroegen hem of
zij hier iets konden drinken, en dan
kon, twee borreltjes en twee biertjes. “Eigenlijk”, vertelt Jan, “waren
wij bij toeval de eerste klanten in de
bar”. “En wij zijn nooit meer wegge-

gaan”, grapt Henk er achteraan. Aan
de bar kwamen zij al snel in gesprek
met de overige oprichters van The
Beach, Irene van Uden en Ruud Vismans. Jan weet zich nog te herinneren dat Irene vertelde dat zij nergens op rekenden, maar vanaf de
opening is het eigenlijk gaan lopen
als een trein. “Wij hebben het zien
groeien van één zaal, naar twee zalen, toen kwam er opeens een restaurant bij en dan heb je nog alle
feestjes die georganiseerd worden,
waar Henk regelmatig te vinden is”,
vervolgt Jan.
Vooral gezelligheid
Of er nog iets veranderd is in de afgelopen jaren? Eigenlijk niet, de formule waar The Beach mee begonnen is, is volgens beide heren een
formule die nog steeds goed werkt.
En wat beide heren vooral opvalt, is
dat Ruud en Irene allebei zo gewoon
zijn gebleven en dat zij altijd oog
hebben voor iedereen. Dat maakt
het toch wel speciaal bij The Beach.
Maar het belangrijkste om telkens
bij The Beach te komen is vooral de
gezelligheid. Er is altijd reuring en
altijd wel iets te doen en daarmee
besluiten de heren hun verhaal over
12,5 jaar The Beach, terwijl zij zich
weer concentreren op het toepen.
Op zaterdag 30 augustus viert The
Beach haar 12,5 jarig bestaan met
de hele dag gratis activiteiten voor
jong en oud.
Surf voor meer informatie naar
www.beach.nl.

Goed jeugdbeleid wordt
beloond met bokaal
Aalsmeer - Welke gemeente neemt
haar jongeren serieus en zet goede initiatieven voor ze op? Tot 8 augustus kan elke gemeente in Nederland genomineerd worden voor
de Jong Lokaal Bokaal. Gemeenten
maken kans op deze prijs als zij jongeren laten meedoen, meedenken
en meebeslissen over zaken die ze
aangaan.
De Jong Lokaal Bokaal wordt op 20
november, de dag van de Rechten
van het Kind, door minister Rouvoet
uitgereikt. De prijs is een initiatief
van de Nationale Jeugdraad en het
programmaministerie voor Jeugd en
Gezin.
Zowel jongeren als gemeenten kunnen via www.jonglokaalbokaal.nl

aangeven waarom hun gemeente in aanmerking moet komen voor
de Jong Lokaal Bokaal. De selectieprocedure bestaat onder andere uit
een bezoek aan de genomineerde
gemeenten door een team van jongeren. Zij bekijken hoe het ervoor
staat met het jeugdbeleid door met
jongeren, ambtenaren en jongerenwerkers in gesprek te gaan. Een
deskundige jury zal de finalisten en
uiteindelijk de winnaar kiezen.
De uitreiking van de Jong Lokaal
Bokaal maakt deel uit van een evenement dat op de Dag van de Rechten van het Kind, 20 november
plaatsvindt. Op dit evenement kunnen overheden en organisaties die
met jongeren werken ideeën op-

doen voor de ontwikkeling van hun
jeugdbeleid. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Europees Witboek Jeugd en het beleid
van het programmaministerie voor
Jeugd en Gezin pleiten allemaal
voor actieve deelname van jongeren aan de samenleving. Ze wijzen
ook op de plicht om een plezierige,
stimulerende leefomgeving voor en
met jongeren te creëren.
De Jong Lokaal Bokaal beloont de
gemeente die jongeren laat meedoen, meedenken en meebeslissen
en zo een positief klimaat voor jongeren schept. Voor meer informatie
kan ook gekeken worden op www.
jeugdraad.nl

Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn:

Swingen voor Bosmobiel
op Amstelland Live!
Streek - Op zaterdag 27 september
gaat het dak eraf in Partycentrum De
Meijert te Mijdrecht! In een uitgekiend programma treden ’s avonds
verschillende live bands op tijdens
‘Amstelland Live 2008’. De muzikale
avond is een initiatief van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn die met
de avond fondsen bijeen wil brengen voor het goede doel: de Bosmobiel. Bij de organisatie van Amstelland Live 2008 is de Rotary Club
niet over een nacht ijs gegaan. Het
programma op 27 september klinkt
als een klok.
Gevestigde namen als de progressieve rockformatie Focus in een
nieuwe topbezetting met niemand
minder dan Thijs van Leer (Hocus
Pocus, House of the King), maar ook
een revelatie als de nieuwe bluesgroep Oberg met gitaarlegende Ted
Oberg van Livin’Blues (Wang Dang
Doodle, LB Boogie). Ook de symfonische rock komt aan bod met
de zesmansformatie Knight of het
Progs die hits vertolkt van Supertramp, Pink Floyd, Emerson Lake &
Palmer, Genesis en Kayak.

Genieten van natuur
Het aangename van de swingende
avond wordt gecombineerd met het
nuttige. De opbrengst van Amstelland Live 2008 gaat naar het project Bosmobiel van de Rotary Club
Aalsmeer-Uithoorn. Omdat het voor
ouderen vaak niet zo makkelijk is
om in het bos te wandelen en te
genieten van de natuur is de ‘Bosmobiel’ bedacht. Dat is een elektrisch voortgedreven grote golfcar die plaats biedt aan zes personen. In samenwerking met de directie van het Amsterdamse Bos en de
stad Amsterdam zijn verschillende
routes door het bos ontwikkeld. Inmiddels is met het beheer van het
Amsterdamse Bos een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor
een exclusieve gezamenlijke exploitatie van de Bosmobiel. De officiële
start van de Bosmobiel is voorzien in
2009 als het Amsterdamse Bos z’n
vijfenzeventigste verjaardag viert!
Voor relaties
De Rotary Club heeft voor bedrijven
in de regio van Haarlemmermeer tot

Vinkeveen verschillende arrangementen samengesteld. Met relaties
of met personeel kan voorafgaande aan de swingende avond worden
genoten van ofwel een buffet of een
muzikaal omlijst diner. En natuurlijk
met de mogelijkheid van een Meet
& Greet met de optredende muzikanten.
Bedrijven of individuele muziekliefhebbers die meer willen weten over
de feestavond, kunnen de website
www.amstellandlive.nl raadplegen
of een mailtje zenden naar baggenjan@gmail.com. Ook kan met De
Meijert contact worden opgenomen
via 0297-284097. Rotary International is niet alleen club van mensen
die toonaangevend zijn in hun werk,
maar ook een wereldwijd netwerk
van betrokken vrijwilligers. Internationaal is Rotary vertegenwoordigd in 200 landen, waar 1,2 miljoen
Rotarians lid zijn van 32.000 clubs.
Nederland telt een kleine 500 Rotary Clubs met ruim 20.000 leden.
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn
komt wekelijks bijeen in De Kwakel
en telt zo’n vijftig leden.
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Zeeuwse fietsroutes via
sms op mobiele telefoon
Domburg - Routebureau Zeeland
heeft vanaf de Zeeuwse VVV’s diverse SMS-routes ontwikkeld. Recreanten kunnen met hun eigen
mobiele telefoon een speciale code SMS-en en ontvangen een route van 20, 30 of 45 kilometer. Sinds
2006 kent Zeeland het fietsknooppuntensysteem.
Aan de hand van de genummerde bordjes en kaarten kunnen recreanten eenvoudig hun eigen rou-

te uitstippelen. Via SMS is het nu
mogelijk om routes te fietsen via dit
knooppuntensysteem. De fietsroutes
starten vanaf elke VVV in Zeeland.
Op elk gewenst moment van de dag
zijn de SMS-routes op te vragen. De
recreant wil bijvoorbeeld een route van 20 kilometer fietsen vanaf de
VVV Domburg. Hij SMS’t dan de code VVV DOM 20 naar 4422. Vervolgens ontvangt hij een SMS met
daarin de nummers die correspon-

deren met het fietsknooppuntensysteem. De route start en eindigt van
het VVV-kantoor. De codes van de
SMS-routes zijn verkrijgbaar bij alle Zeeuwse VVV’s en op de website van het Routebureau Zeeland:
www.routesinzeeland.nl. Routebureau Zeeland is onderdeel van Promotie Zeeland Delta en wordt mede
mogelijk gemaakt door de provincie
Zeeland, het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets en de Europese Unie.

Beachvolleybaltoernooi voor
twaalfde keer in Leimuiden!

Nieuwe zonnebril op sterkte komt de heer Doeswijk goed van pas.

Tour de France Meerbode Prijzenfestival

Eerste 2 winnaars nemen
Tour-prijs in ontvangst!
Aalsmeer - Het was voor de redactie goed te merken dat het nog volop vakantietijd was, toen de uitslag
van het Tour de France Meerbode
Prijzenfestival bekend werd. Dat betekende dat het maken van afspraken om de gewonnen prijzen daadwerkelijk te overhandigen uitgesmeerd diende te worden over diverse weken. De afgelopen week is
het toch gelukt om twee winnaars
in het zonnetje te zetten. De heer N.
Doeswijk, Vivaldihof 16 in Aalsmeer
werd bij Ed Kriek Optiek ontvangen
door Raphaël Kriek en in het bijzijn

en op aanwijzing van kleinzoon Pim
werd een zonnebril op sterkte uitgekozen. De juiste sterkte bleek niet
moeilijk te vinden te zijn, want de
gegevens waren in het computerbestand aanwezig en met een beetje goede wil kan de heer Doeswijk
vandaag, donderdag 7 augustus, al
gebruik maken van de nieuwe zonnebril. Michelle Buskermolen, Huijgensstraat 2 in Kudelstaart werd
bij terugkomst van vakantie verrast door de mededeling dat zij de
prachtige racefiets had gewonnen
en dinsdagmiddag 5 augustus ging

zij een kijkje nemen bij Rinus Bon,
de fietsspecialist in Kudelstaart. De
racefiets kent voor haar overigens
geen geheimen meer, want zij is al
in het bezit van een exemplaar. Het
toeval wil, dat zij ook toe was aan
een nieuwe racefiets en wat dat betreft komt de prijs dus goed terecht.
Samen met het Rinus Bon Team zal
zij er ongetwijfeld in slagen binnen
niet al te lange tijd op de door haar
gewenste racefiets de wegen in binnen- en buitenland te doorkruisen
want daar staat de fietsspecialist bij
uitstek garant voor.

Leimuiden - Zondag 31 augustus is
alweer het twaalfde beachvolleybaltoernooi van Leimuiden. Dit sportieve festijn vindt op en rond het Dorpsplein plaats. Zoals gebruikelijk zullen vanaf 10.00 uur de wedstrijden
aanvangen, dezelfde eenentwintig
teams van vorig jaar zijn weer van
de partij. Ook weer van de partij is
clown Hoki Poki. Verder kunnen de
kinderen zich vermaken op de powerjump, in een draaimolen en om
14.00 uur wordt een brandweerdemonstratie gegeven. Ook aanwezig is de inmiddels bekende snoepkraam. Voor de oudere toeschou-

wers is er uiteraard ook veel vertier.
De eenentwintig teams spelen over
drie poules, de A poule zijn de zeven
hoogst geëindigde teamsvan vorig
jaar en zijn strijden om de hoofdprijs. In de B-poule wordt gestreden
om promotie naar de A-poule, in de
C-poule gaat de strijd om promotie
naar de B-poule.
Om vijf uur is bekend wie de winnaar is, want dan zullen alle wedstrijden verspeeld zijn. Terwijl de opruimploeg gaat starten met het opruimen van 180 kub zand, start dj
Twan met zijn optreden. Tot 19.00
uur brengt hij swingende muziek.

De organisatie verzoekt iedereen op
zaterdag 30 augustus vanaf 14.00
uur niet meer te parkeren op het
plein, want vanaf dat moment gaat
het zand aangebracht worden. Traditioneel verschijnen in de weken
voor de beachvolleybal in Leimuiden aankondigingsborden, door
middel van surfplanken. De planken
konden wel een restyle gebruiken,
daar heeft de plaatselijke kunstenaar Jack lodewijk, alias Jackie Plus,
voor gezorgd (zie foto). Op de site
van de beachvolleybal, www.leimuidenbeach.nl zijn de foto’s van het
toernooi van vorig jaar te zien.

Bosloop Haarlemmermeer
voor wandelaars/lopers
Hoofddorp - Op zondag 17 augustus vindt voor de elfde maal de
Haarlemmermeerse Bosloop plaats.
De loop is voor wandelaars, nordic walkers en hardlopers. De Bosloop is tevens een voorbereidingsloop voor de Haarlemmermeer Marathon. Er kan een afstand van 5, 10,
15 of 20 kilometer worden hardgelopen. Omdat er een tijdslimiet is

Michelle Buskermolen was net aan een nieuwe racefiets toe.

van 3 uur betekent dit voor de wandelaars en de nordic walkers dat zij
maximaal 15 kilometer kunnen lopen. Het Haarlemmermeerse Bos is
de locatie en er wordt gestart om
10.00 uur. Het is een afwisselend
parcours met verschillende ondergronden. De start en finish zijn achter Claus Hotel en Event Center en
uw fiets of auto kunt u daar parke-

ren. Er is geen mogelijkheid tot omkleden. De kosten voor deelname
zijn 2 euro per persoon onafhankelijk van de afstand en de discipline.
De inschrijving is vanaf 9.15 uur tot
10 minuten voor de start. Voor meer
informatie kunt u mailen of telefonisch contact opnemen met Sandra
Bezuijen, email gzengb@bezuijen.
demon.nl, telefoon 06-55363510.

Zwem4daagse in Waterlelie Biljartcompetitie voor
Aalsmeer - Volgende week gaat
de zwem4daagse 2008 van start in
zwembad De Waterlelie van maandag 11 tot en met vrijdag 15 augustus. Ook dit keer is de organisatie
geheel in handen van zwemvereniging Oceanus in samenwerking met
zwembad De Waterlelie. De Zwem4daagse wordt dit jaar gehouden
van 18.00 tot 19.30 uur, maar ook
overdag is er de mogelijkheid om
baantjes te komen zwemmen.
Op vier van de vijf avonden is jong
en oud van harte welkom om banen te komen zwemmen in het banenbad. Er is ruimte genoeg omdat ook het recreatiebad te gebruiken is voor de zwemmers. Er is dus
heel veel ruimte om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan

dit gezellige zwemspektakel. De minimum afstand om op een middag
of avond te zwemmen is 250 meter.
Deze afstand is zelfs haalbaar voor
de allerjongste waterratten die in
het bezit zijn van een zwemdiploma.
De Zwem4daagse is daarom bij uitstek geschikt om met het hele gezin
aan mee te doen. Onder begeleiding
van gezellige muziek zijn die banen
immers zo gezwommen.

Loterij en kleurplaten
Elke avond zal er een loterij gehouden worden waar men gratis toegangskaarten en gezinskaarten voor het zwembad kan winnen.
Voor de kinderen liggen er de hele week leuke kleurplaten klaar. Dit
jaar heeft de organisatie het ac-

cent op het zwemmen gelegd. Lekker na een drukke eerste school- of
werkdag de zinnen verzetten in het
zwembad en tegelijkertijd aan de
conditie werken.

Na afloop medaille
Inschrijven voor de zwemvierdaagse is al vanaf heden mogelijk aan
de receptie van het zwembad. Men
kan echter ook op maandag 11 en
dinsdag 12 augustus nog een deelnemerskaart kopen aan de receptie van het bad. Men kan vier keer
zwemmen voor 8 euro per persoon.
Na afloop krijgen alle deelnemers
een medaille uitgereikt. Voor meer
informatie kan gebeld worden met
De Waterlelie, tel. 0297-322022 of
kijk op: www.esa-aalsmeer.nl

Dé sportvereniging in de buurt

SV Omnia weer van start
Aalsmeer - Vanaf 11 augustus
staat de leiding van sportvereniging Omnia 2000 weer gereed. Geïnteresseerd in volleybal, gymnastiek, twirl, polefitness, pilates, ritmische gymnastiek of dans? Kijk dan
eens op www.svomnia.nl voor informatie over alle sportactiviteiten bij
u in uw buurt. Op de website staat
een compleet lesrooster met lessen
op de verschillende dagen en de diverse locaties.
Wilt u een keer meedoen, dan bent
u altijd van harte welkom om een
gratis proefles mee te doen. Voor
meer informatie kunt u mailen naar

sportpunt@svomnia.nl of neem telefonisch contact op met het Sportpunt Omnia via 0297-322312. Het
Sportpunt is vanaf 11 augustus bereikbaar op maandag, dinsdag en
woensdag van 11.00 uur tot 14.00
uur, donderdagavond van 19.00 uur
tot 21.00 uur en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur. In het aankomende seizoen gaan tevens diverse cursussen
gegeven worden. Nieuw bij sportvereniging Omnia 2000 zijn de lessen pilates en zwangerschap.
Wijziging lesrooster
Het nieuwe seizoen betekent ook

dat er mogelijk wijzigingen zijn in
het lesrooster van Omnia. Let daarom goed op via de website of er wijzigingen zijn in lestijden, locatie of
sportleiding.
Zo zullen de lessen die per dit seizoen in de Mikado gegeven zullen
worden, van start gaan in de gymnastiekzaal van de Willem-Alexanderstraat. Helaas kunnen de groepen in de eerste week nog niet terecht in deze nieuwe zaal. Alle lessen van week 33, 11 tot 17 augustus, zullen daarom plaatsvinden in
de gymnastiekzaal van de WillemAlexanderstraat.

bedrijven en vriendenclub
Aalsmeer - Biljartvereninging
Aalsmeer wil starten met een biljartcompetitie voor bedrijven. Bedrijven
of vriendenclubs kunnen zich hier
voor opgeven. Elk bedrijfteam be-

staat uit drie of vier personen. De
biljartavond is op vrijdagavond in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan.
Heeft interesse om hier als bedrijf

of vrienden aan mee te doen? Neem
dan contact op met Otto van Andel
via telefoonnummer 0297-343990 of
stuur een mailtje naar andel21@
zonnet.nl.

Ontdek en beleef het
platteland van Ter Aar
Ter Aar- Op 23 augustus organiseert streekpromotie ‘Ontdek en Beleef’ in nauwe samenwerking met
Stichting Vrienden van het Platteland en LTO Noord een fietstocht in
het buitengebied van Ter Aar. Boeren en tuinders, maar ook andere
ondernemingen stellen hun deuren open voor de fietsers en gunnen ze zo een kijkje achter de schermen. De fietsroute van 21,5 kilometer laat daarmee de grote veelzijdigheid zien aan ondernemers op het
platteland.
Groene Hart
De tocht voert fietsers midden door
het Groene Hart van Nederland, een
afwisselend landschap met de Langeraarse Plassen en prachtige groene weides met zicht tot de verre horizon. Fietsers maken onderweg
kennis met een breed scala van ondernemingen, waar van alles te zien

en te doen is. Zo kunnen bezoekers bloemen plukken en samenstellen bij kwekerijen, rondleidingen krijgen op moderne melkveebedrijven, streekproducten proeven
bij landwinkels en alles te weten komen over de al veel geroemde kas
zonder gas van orchideeënkweker
Maurice van der Hoorn. Uiteraard
is er ook genoeg te doen voor kinderen, zoals paardrijden op de Vosseburch, een limonadekoe melken
op de kinderboerderij de Schaapskooi en een speurtocht in RK kerk
Adrianus. Alle bedrijven langs de
boerenroutes zijn opengesteld van
10 tot 16 uur. Een uitgebreide routekaart met een beschrijving van alle deelnemende bedrijven is vanaf 9
augustus te koop (€ 1,50) bij de regionale VVV’s en op de dag zelf bij de
deelnemende bedrijven. In de route staat ook een aantal vragen. Elke goed ingevulde antwoordenlijst

wordt beloond met een rugzakje vol
verrassingen (zolang de voorraad
strekt). Onder de invullers wordt tevens een aantal mooie prijzen verloot. De boerenfietstocht is onderdeel van de jaarlijks terugkerende
campagne Ontdek je band met het
Platteland. Met deze landelijke campagne wil Vrienden van het Platteland jong en oud laten ervaren dat
het platteland veel te bieden heeft
op het gebied van innovatie, recreatie, zorg, streekproducten, rust en
natuur. De campagne met evenementen van mei tot en met oktober
wordt in nauwe samenwerking met
de Land en Tuinbouworganisatie,
Campina en AgriRetail (Welkoop/
Boerenbond winkels) uitgevoerd.
De publieksinformatie over alle activiteiten in het kader van de campagne Ontdek je band met het Platteland vindt u op www.vriendenvanhetplatteland.nl.
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Suske en Wiske-dag in het
Zuiderzeemuseum
Enkhuizen - Op zondag 10 augustus is het extra leuk om het Zuiderzeemuseum met kinderen te bezoeken, want dan vindt er de nationale
Suske en Wiske-dag plaats. Naast
de gebruikelijke demonstraties en
activiteiten, zijn er workshops, signeersessies en attracties als de Sky
Watch en de Spider Tower. Ook zijn
Suske, Wiske, Jerom, Lambik en tante Sidonia in levende lijve aanwezig
en verzorgen zij met hun eigen band
een daverend slotoptreden. Samen
met hun favoriete striphelden beleven kinderen een onvergetelijke dag
vol plezier, spanning en avontuur in
het museumpark.
Om 11.00 uur komen de stripfiguren in een kotter aangevaren, waarna ze overstappen op de veldschuit
om door de grachtjes van het museum te worden vervoerd. Professor Barabas is dan al bezig om met
zijn snoepmachine lekkernijen voor

de kinderen te maken. Als Suske en
Wiske om 12.00 uur aan wal gaan,
volgt er een signeersessie, waarna ze samen met Jerom, Lambik en
tante Sidonia een kijkje nemen bij
de verschillende workshops. Rond
14.00 uur gaan ze hoog de lucht in
met de spectaculaire Sky Watch en
om 15.30 uur verzorgen ze ten slotte een spetterend optreden met de
gloednieuwe Suske en Wiske-band.
Activiteiten
Gedurende de hele dag kunnen kinderen deelnemen aan diverse workshops.
Ze mogen Schanulleke-boekenleggers, Suske en Wiske-placemats of
vriendschapsbandjes maken. Ook
kunnen ze zich een Suske- of Wiske-look laten aanmeten, het poppentheater bezoeken of een Sus
Antigoon-sprookje beleven.
Natuurlijk zijn de auteurs van Suske

KRANT

en Wiske aanwezig voor het signeren van de albums, die je ook kunt
kopen bij de Fameuze Fanclub.
Verder zijn er vele attracties waaronder de Drakenglijbaan, de Treintje Overlevingsbaan, de schildpadglijbaan en de Spider Tower.
Als aandenken is er voor iedere bezoeker een Suske en Wiske-gadget.
Zondag 10 augustus is het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
Er gelden deze dag lagere entreeprijzen: voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar is het tarief 5 euro en
vanaf 13 jaar zijn de kosten 10 euro per persoon.
Voor de gezinsprijs van 27,50 euro
kunnen ouders met maximaal drie
kinderen (tot en met 12 jaar) de
Suske en Wiske-dag bezoeken. Tickets zijn ook online verkrijgbaar via
www.zuiderzeemuseum.nl.

Hutten bouwen, knutselen en
zeskamp in Kindervakantieweek
Aalsmeer - 1001 Nacht is het thema van de Kindervakantieweek dit
jaar. De kinderen zijn op zoek naar
een verdwenen wenslamp. Maar de
kindervakantieweek is de kindervakantieweek niet als er geen hutten
gebouwd worden. Natuurlijk stond
deze activiteit op het programma,
als eerste. Op maandag 4 augustus
verrezen allerlei mooi en kleurige
hutten rond het terrein van de N201
aan de Zwarteweg. Uiteraard werd
dinsdag ook nog ‘gewerkt’ aan de
hut, maar ook is een Arabisch ren-

Ook in de vakantie is Bon Ami open voor de jeugd op woensdag- en donderdagavond

Bon Ami en Cardanus presenteren

Zwemavonden voor de
jeugd in de Waterlelie
Aalsmeer - Woensdag 13 en donderdag 14 augustus kan de jeugd
vanaf 12 jaar tussen 19.30 en 20.30
uur zwemmen in het buitenbad van
zwembad De Waterlelie.
Om 19.00 uur dien je aanwezig te
zijn bij discotheek club Bon Ami om
gezamenlijk naar het zwembad te
vertrekken.

Dit is weer één van de leuke thema’s
die discotheek Bon Ami met stichting Cardanus organiseert na de zomerperiode.
Voor de verdere thema’s, zoals spijkerslaan-wedstrijd, panna-tournooi,
voorlichtingsavonden, etc., kan gekeken worden op de website www.
bonami.nl.

Iedere woensdag en donderdag
Heb je zin om met jouw vrienden gewoon lekker te chillen of een spelletje te spelen?
Je bent elke woensdag- en donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur
welkom in discotheek
club Bon Ami. De toegang is gratis
en niets moet.

Open dag hockeyclub Qui
Vive voor jeugd
Uithoorn - Op zaterdag 16 augustus organiseert hockeyclub Qui Vive
een open dag voor kinderen tussen
6 en 8 jaar, die willen kijken of hockey iets voor hen is.
Er wordt een circuittraining uitgezet:
in kleine groepjes kunnen de kinderen dan onder leiding van een trainer allemaal spelletjes en oefenvormen doen, om zo de eerste beginse-

len van het hockeyen onder de knie
te krijgen.
Tijdens de training is er voor de ouders gelegenheid om vragen te stellen over de verschillende zaken, die
met hockey en alles wat er omheen
gebeurd te maken hebben.
Doe dus je sportkleren aan en zorg
dat je er om 10.00 uur bent!
Als je nog geen stick hebt geeft dat
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niet, je kunt er eentje lenen. De open
dag duurt tot 12.00 uur.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met Lieke Verkerk, tel.
0297-521535
of Liesbeth Quast, tel. 0297-527272
of per e-mail naar tcjongstejeugd@
quivive.nl.
Het adres van hockeyclub Qui Vive
is Noorddammerweg 2.

spel gehouden en was er een Arabische markt met allemaal tovertrucs
en leuke spelletjes. Woensdagochtend stond in het teken van knutselen met onder andere het maken
van de langste slang in Aalsmeer. ’s
Middags kon onder heerlijke zonnige omstandigheden genoten van de
zeskamp met veel water. Vandaag,
donderdag 7 augustus, gaan de jongens en meisjes tijdens een speurtocht op zoek naar de verdwenen
lamp en kan ’s middags genoten
worden van de voorstelling van Al-

ladin. Vrijdag 8 augustus, helaas alweer de laatste dag, begint met het
afbreken van de hutten, waarna ’s
middags een verkoelende duik genomen mag worden in zwembad De
Waterlelie. Ter afsluiting zullen ballonnen opgelaten worden. De allerlaatste activiteit is het 1001 Nachtfeest van 19.30 tot 21.30 uur. Vast
en zeker dat de deelnemers na deze
vijf doe-dagen vol verhalen zitten en
het merendeel heeft waarschijnlijk
al te kennen gegeven volgend jaar
weer van de partij te willen zijn!
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Zomerschakers houden het
spannend in competitie
Aalsmeer - Aan kop van de zomercompetitie van Schaakclub
Aalsmeer is het een drukke bedoening. Een brede kopgroep staat elkaar al enkele weken geen duimbreed toe. Zo ook afgelopen vrijdag.
Jan Bosman leidde de groep bij het
ingaan van de negende ronde, maar
moest het opnemen tegen de altijd
sterke Cees Verburg.
Nadat Jan in de eerste partij nog
enigszins goed wegkwam met remise, greep Cees in de tweede partij
wel de winst. Hierdoor zakt Jan naar
de vierde plaats, terwijl Cees tweede staat. Medekoploper Gerrit Harting had het ondertussen zwaar tegen Clemens Koster.

Met de haven in zicht blunderde
Clemens echter een stuk weg, waardoor Gerrit de eerste pot won. Ook
in de tweede pot leek Clemens beter
te staan, maar de ervaring van Gerrit bleek ruim voldoende voor remise. Gerrit is hierdoor de ongedeelde koploper.
Bert Drost was vrijdag oppermachtig op het schaakbord, pakte 4 punten en klom naar de gedeelde tweede plaats. Jan van der Laarse maakte aansluiting met de kop door tweemaal knap te winnen van Ron Klinkhamer. Er zijn echter nog vijf ronden
zomercompetitie te spelen, dus er is
nog niets beslist. Club- of huisschakers zijn van harte welkom om een

of meerdere ronden mee te spelen.
Deelname is gratis. Iedere vrijdag
wordt er gespeeld vanaf 20 uur in
’t Stommeerkwartier, Baccarastraat
15 te Aalsmeer. www.schaakclubaalsmeer.nl
Uitslagen negende ronde Zomercompetitie:
Jan Bosman–Cees Verburg
1-3
Gerrit Harting–Clemens Koster
3-1
Arie Spaargaren–Elham Wasei
2-2
Joran Donkers–Erik Korenwinder
2-2
Bert Drost Amadshah Ebadi
4-0
Ron Klinkhamer–Jan van der Laarse 0-4
Bart Auee–Vincent Jongkind
0-4
Abdul Wasei–Tom Korenwinder
4-0
Tom van der Zee–Marco Hutters
2-2

Fim Cup Superstok in Engeland

Teleurstellende race voor
Raymond Schouten
Streek - Raymond Schouten kan
niet tevreden terugkijken op de zevende wedstrijd voor de FIM Cup
Superstock 1000cc die zondag 3 augustus is verreden op het circuit van
Brands Hatch in Engeland. Na een
sterke training keek de Yamaha coureur uit naar de wedstrijd maar deze
viel letterlijk en figuurlijk in het water.
Na een matige start kwam Schouten
niet goed in zijn ritme en finishte de
wedstrijd op een zestiende positie.
Teamgenoot Fredrik Karlsen finishte
op een negenentwintigste positie en
kon ook niet tevreden terugkijken op
zijn wedstrijd. Raymond Schouten:
“We moesten een gok nemen qua
bandenkeuze. De baan was nog erg
nat en er was een klein droger spoor.
Ik besloot om te starten met een regenband voor en een intermediate

band achter en dit bleek achteraf
niet de goede keuze te zijn. Tijdens
de start kwam ik niet goed weg en
reed me klem in de eerste bocht.
Daarna kon ik moeilijk in mijn ritme
komen, de omstandigheden waren
best ‘tricky’ en ik was in de openingsfase te voorzichtig waardoor ik
veel tijd verloor, de aansluiting met
de groep voor me verloor en dit ook
niet meer goed kon maken. Ik ben
teleurgesteld, het was geen goede
wedstrijd en ik had veel verder naar
voren moeten zitten.”
TT-circuit in Assen
Op het TT-circuit in Assen stond Van
der Heyden motors Yamaha coureur
Kervin Bos zondaag 3 augustus aan
de start voor zijn ONK Supersport
600cc race. De coureur uit Wilnis

maakte een matige start mee en
moest zich gedurende de wedstrijd
door het veld naar voren werken om
te kunnen eindigen op een keurige
tiende positie.
Kervin Bos: “Mijn start was niet zo
goed en ik kwam de eerste ronde
pas als 18e door. Daarna ben ik aan
een inhaalrace
begonnen, ik kon snel naar voren
rijden en ging de laatste ronde in
op een negende positie. De laatste
ronde heb ik heel verdedigend gereden maar toch kon Roel Hoekstra mij
in de laatste bocht passeren en finishte ik op slechts 0,1 seconde achter hem op een tiende positie. Er had
misschien meer ingezeten vandaag
maar na een slechte start moest ik
van ver komen en de wedstrijd was
te kort om verder naar voren te ko-

Gerrit Harting: Ongedeeld koploper in de zomercompetitie van Schaakclub Aalsmeer.

Zondag 17 augustus voor iedereen vanaf 6 jaar

Open Water Wedstrijd
Oceanus in Westeinder
Tennis2tennis watertorentoernooi prima verlopen
Aalsmeer - Het watertorentoernooi
van Tennis2Tennis is prima verlopen. Het tennistoernooi begon onder prima zonnige omstandigheden,
maar naarmate de week vorderde
veranderde het weer. Het begon te
regenen. De laatste DD7 30+ finale-wedstrijd moest in de derde set
binnen gespeeld worden vanwege
de harde regen. De dames waren
zo rond 20.00 uur pas klaar. De uitslagen: DD 8 30+, 1e plaats: Sandra
Penha - Jeanine Verhaar; GD 830+,
1e plaats: Belinda de Bast - Geert
Jan van Dijk; DD 817+, 1e plaats:
Annelies - Karin Stevens; HD 8 17+,
1e plaats: Laurens van Kessel - Robert Tates; GD 8 17 +, 1e plaats: Vanessa Braam - Michael Blauwhoff;
DD 7 30+, 1e plaats: Linda Janmaat
- Claudia Lenk; HD 7 30+, 1e plaats
Eric Rijckmans - Roy Springintveld;
GD 7 30+, 1e plaats: Claudia Lenk
- Edwin Broekhuis; DD 7 17+, 1e
plaats: Monique Borsboom - Anita

van der Meer; HD 7 17+, 1e plaats
Michael Blauwhoff - Karel Bus; GD
7 17+, 1e plaats: Monique van Gijlswijk - Koen Bakker; HD 6 30+, 1e
plaats: Frank Kemner - Rob Koch;
GD 6 30+, 1e plaats: Lia - Martijn
Stok; DD 6, 1e plaats: Anja Bruine
de bruin - Gerda Springintveld; HD
6, 1e plaats: Dick van Alderen – Arthur Tates; GD 6, 1e plaats, Lia Stok
– Martijn Stok; HD 5, 1e plaats: Barry Springintveld – Roy Springintveld
Troostronde: DD 8 30+, 1e plaats:
Yvonne Hooyman – Saskia Ruhe;
GD 8 30+, 1e plaats: Marjo Muller
– F Busselaar; DD 8 17+, 1e plaats:
Leonie Geleijn – Roelie Geleijn; HD
8 17+, 1e plaats: Jos de Jong – Nico Joore; GD 8 17+, 1e plaats: Ingeborg Griekspoor- Arjen Vos; DD 7
30+, 1e plaats: Astrid Barla – Jolanda Ouwehand; HD 7 30+, 1e plaats:
Rutger Piet – Rene van Vuren; GD
7 30+, 1e plaats: Annemiek – Marcel Stevens; DD 7 17+, 1e plaats: El-

ly Huisker – Ella Kok; HD 7 17+, 1e
plaats: Roy Springintveld – Eric Rijckmans; GD7 17+, 1e plaats: Tiny
Bosman – Raymond Braakhekke;
DD 6, 1e plaats: Leonie Offerman –
Irene Wouters en Nathalie Bosboom
– Jelena Gnirrep.

Aalsmeer - Zondag 17 augustus organiseert zwemclub Oceanus
voor de vierde keer een Open Water Wedstrijd in de Westeinderplassen bij het surfeiland. Open water
zwemmen is de tak van wedstrijdzwemmen die plaatsvindt in open
water. Elke zomer van midden juni
tot begin september duiken enthousiaste zwemmers en recreanten elk
weekend het water in. Strijdend of
gewoon lekker ontspannend zwemmen zij in verschillende plassen, sloten en kanalen door heel Nederland.
Het ene weekend in Zeeland en het
andere weekend in Groningen. Er
worden afstanden gezwommen variërend van 250 meter tot 5000 meter, afhankelijk van de leeftijd en het
programma van die dag.

Ook iets voor u?
Speciaal voor recreanten zijn er
prestatietochten in het programma opgenomen. Gekozen kan worden uit 250 meter, 500 meter of
1000 meter. Bij een prestatietocht
gaat het om het plezier en de prestatie dat je een afstand zwemt. De
prestatietocht heeft geen wedstrijdelement en is voor iedereen die het
leuk vindt om te zwemmen, of hij dit
nu al jaren doet of niet. Dus vindt u
het leuk om te zwemmen en wilt u
de uitdaging aangaan, spring dan
zondag 17 augustus in het water tijdens de Open Water Wedstrijd van
Oceanus. Voor elke deelnemer is er
een herinnering.
De tijden van de prestatietochten
staan al gepland, maar let op de-

ze kunnen ook iets vroeger of iets
later zijn. De kosten zijn 3,50 euro
per deelnemer. Inschrijven kan op
de wedstrijddag zelf tot een half uur
voor aanvangstijd.
Om 12.35 uur is de start van de 250
meter prestatietocht voor jeugd van
6 jaar en ouder (6 en 7 jaar onder
begeleiding van een zwemmer van
18 jaar of ouder, gepland. Vervolgens gaan om 14.55 uur de deelnemers van 9 jaar en ouder te water voor de 500 meter prestatietocht
en voor zwemmers van 12 jaar en
ouder klink om 16.45 uur het startschot voor de 1000 meter prestatietocht.
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.openwaterwedstrijdoceanus.nl.

Eerlijk gezegd was de HD 5 verweg de mooiste wedstrijd van heel
de dag. De nummers één en twee
in deze categorie zijn daarom op
de foto gezet. Het ging van de ene
ooh en aah en het was een genot
om te zien. Deze partij was echt ‘n
publiekstrekker. De organisatie van
Tennis2Tennis kijkt terug op een gezellig toernooi. Natuurlijk moest er
weer wat verschoven worden, maar
gelukkig is het naar tevredenheid
gegaan. Hou de site van Tennis2Tennis in de gaten in verband met
de wintercompetitie en natuurlijk
dit jaar weer het kersttoernooi, ook
daar bent u allen weer welkom.

Postduiven Vereniging De Telegraaf

Allrounder Van Vliet pakt
de punten en de bloemen AVA-atleten scoren goed
op Amsterdam Open
Aalsmeer - Onder prima omstandigheden voor de duiven werd op
zaterdag 2 augustus de zevende
jonge duivenvlucht vervlogen. Op
donderdagavond waren er 665 duiven ingekorfd. Dit betekende voor
de eerste keer twee nachten mand
voor de jonge garde.
De beestjes die dit het eerste doorhadden waar ze konden drinken
in de mand, waren duidelijk in het
voordeel.
De lossingsplaats was Morlincourt
met een afstand van 325 kilometer
tot Aalsmeer. De snelste duif, van de
Comb. van Ackooy, deed er 3 uur en
7 minuten over om het hok te be-

reiken. Dit betekende een snelheid
van ruim 104 kilometer per uur. De
uitslag:
1. Comb. v. Ackooy. 2. C. v. Vliet. 3.
J. v. Duren. 4. J. Spook. 5. Comb.
Wiersma. 6. R. Koers. 7. V. Leeuwen/
v. Grieken. 8. G. v.d. Bergen. 9. P. v.d.
Meyden. 10. D. Baars. 11. Hespe en
Spook. 12. J. Vijfhuizen. 13. A. v.d.
Wie. 14. M. de Block. 15. Th. v.d. Wie.
16. J. Kluinhaar en dr. 17. J. v. Dijk.

Op vrijdag 1 augustus werden in
Bordeaux om 15.00 uur 68 duiven
gelost van P.V. De Telegraaf. De afstand tot Aalsmeer bedroeg ongeveer 910 kilometer. Zaterdagmorgen

om 2 minuten voor 9 werd de snelste duif geklokt door Vitesseman
C. van Vliet. De echte fondmannen
moesten dus toekijken hoe deze allrounder de punten en bloemen voor
hun neus wegkaapten. De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. G. v.d. Bergen. 3. Jos
v. Ackooy. 4. J. v. Dijk. 5. J. Kluinhaar
en dr. 6. P. v.d. Meyden. 7. J. Vijfhuizen. 8. H. Spaargaren.
Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet
12.706 pnt
2. A.A. Sloopwerken
11.904 pnt
3. Oerlemans Confectie 11.784 pnt
4. Zuivelsp. Langelaan 11.744 pnt
5. Bosman Kassenbouw 10.179 pnt

Aalsmeer - Op zaterdag 2 augustus
is in het Olympisch Stadion te Amsterdam de Amsterdam Open georganiseerd. Een aantal AV Aalsmeer
atleten nam deel aan het voor- en
naprogramma van deze internationale atletiekwedstrijd met enkele
wereldtoppers.
De 100 meter werd bijvoorbeeld gewonnen door oud-wereldkampioen
Kim Collins. Ondanks het slechte

weer werd er hard gelopen op de
1500, 800 en 400 meter door atleten van over de hele wereld. C-junior Shannon Lakerveld liep de 1000
meter in het voorprogramma en
werd zesde met een tijd van 3.22.66
minuten en zat daarmee in de buurt
van haar persoonlijk record.
Ook in het voorprogramma liep Erik
Witpeerd.
Op de 100 meter liep hij 12.70 se-

conden en op de 200 meter liep Erik,
master 40, 25.50 seconden. In het
naprogramma liep Jasper Bras een
400 meter. Jasper, A-junior, won zijn
serie in een tijd van 53.74 seconden
en ook hij zat daarmee niet zo ver
van zijn persoonlijk record af. Tot
slot liep Wim Metselaar, master 65,
ook een 400 meter. Wim werd zevende in zijn serie met een tijd van
68.57 seconden.
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Jaarlijks miljoenen bezoekers voor ‘Boschplan’

50 Km fietspaden, zwem- en
sportplezier in Amsterdamse Bos!
Amsterdam - ‘Het Boschplan’
heette het Amsterdamse Bos lange tijd. Sommige mensen noemen
het Amsterdamse Bos vandaag de
dag nog zo. Misschien weet niet iedereen (nog) dat dit plan ooit bedacht is door Jac. P. Thijsse. Althans,
de beroemde planten- en bloemenkenner maakte zich in zijn tijd zorgen om het groen rond Amsterdam,
om het ontbreken ervan waarschijnlijk. Rond 1900 heeft Thijsse aangegeven dat het gebied ten zuiden van
de Nieuwe Meer geschikt zou zijn
voor de aanleg van een bos.
Dat het Amsterdamse Bos aangelegd is, is alom bekend. Met name
ouderen weten dat het vroegere
Boschplan door de ‘werkverschaffing’ is gerealiseerd. Wat inhield dat
werklozen tijdens de economische
crisis van de jaren twintig aan het
werk gezet werden om op die manier hun uitkering te mogen incasseren. Volgens online encyclopedie Wikipedia zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog gevangenen te werk
gesteld aan het bos. Er was ook
een werkkamp waar Joodse mannen verbleven. Zij zijn op een kwade dag gedeporteerd... Na de oorlog is de aanleg van het 935 hectare grote bos voltooid door gemeentewerkers.
Het zou tot halverwege de jaren zestig duren voordat het gehele ‘plan’
uitgewerkt was tot het Amsterdamse Bos.
Geitenboerderij en toneel
Het recreatiegebied tussen Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer is
absoluut niet meer weg te denken
voor de 4,5 miljoen bezoekers dat
het jaarlijks trekt. En dat zijn fietsers,
kanovaarders, hardlopers, paardensportbeoefenaars, bezoekers aan
de speelvijver of peuterbad, wandelaars, vogelaars en mensen die
voor de geitenboerderij of pannenkoekboerderij komen. Het recreatiegebied is een compleet bos met tal
van mogelijkheden om je vrije tijd

in door te brengen. Naast deze activiteiten is er ook nog een bosmuseum, wordt de bosbaan actief gebruikt door roeiers en voor de vissport. Bovendien bevindt zich er
een camping en een heus openlucht theater waar tijdens de zomermaanden toneel wordt opgevoerd.
Het bos kent ook diverse kleinschalige horecagelegenheden waar allerlei versnaperingen te koop zijn.
De hoofdentree van het bos bevindt
zich in Amstelveen aan de Van Nijenrodeweg, op de rand van Amsterdam, daar waar de grote, oude standaarden nog herinneren aan de in
1928 gehouden Olympische Spelen, Even verder is een fietsverhuur.
Bij uitstek is het bos te verkennen
met de fiets. Zelfs met minder mooi
weer, want bij regen bieden de hoge
bomen beschutting. Wist u dat het
Amsterdamse bos 50 km aan fietspaden herbergt?
Het Bos bevat verder 137 km voetpaden en 16 km ruiterpaden. Door
het gehele bos liggen trouwens 100
bruggen! Uiteraard is er veel natuur en daarin is veel diversiteit. Wat
dacht u van 150 boomsoorten en
200 vogelsoorten.
Herdenkingsmonument
In het bos zijn een paar interessante plaatsen, zoals monumenten. Het
Dachaumonument is daar een van.
Dit is een Nederlands gedenkteken voor de Nederlandse slachtoffers van het concentratiekamp Dachau. Tegenover de tribune van de
roeibaan is het monument te vinden. Het kunstwerk is 60 meter lang
en 2,35 meter breed en omzoomd
door een taxushaag. De straatweg
is ongelijk, wat symboliseert dat de
gevangenen op ongelijk schoeisel
moesten lopen. In de blauwsteen
staan de namen van 500 concentratiekampen en buitenkampen gebeiteld. (Wikipedia)
Sinds 1997 wordt er jaarlijks een
herdenking gehouden.
In het bos is ook een heuse heuvel

rijk. Aangelegd, uiteraard. Wist u dat
deze ‘berg’ van 16 meter hoog ooit
tot stand gekomen is door het storten van puin uit de stad en grond
die vrijkwam bij het graven van de
bosbaan? Een mooi natuurgebied
vinden wandelaars en fietsers rondom de Amstelveense Poel. Aan de
oevers van het water zijn in het late voorjaar wilde orchideeën te zien.
Natuurlijk zijn er her en der wilde
bloemen te ontdekken. Ze trekken
ook weer libellen en vlinders aan.
Naast deze mooie fladderaars leeft
uiteraard veel meer fauna in het bos.
De ongevaarlijke ringslang bijvoorbeeld, maar ook honderden soorten kevers en torretjes en de Schotse Hooglanders niet te vergeten. Op
de geitenboerderij vindt u natuurlijk
geitjes en bokjes.
Roeien en hardlopers
Tot slot kan de waterliefhebber zijn
hart ophalen in en net buiten het
bos. De Nieuwe Meer is een mooie
plaats om met de boot te varen, al
dan niet richting Amsterdam of de
andere kant op. In het hart van het
Bos ligt de speelweide bij de kanovijver. Hier kan gewaterfietst worden of een kano gehuurd worden.
Zwemmen kan ook. Voor kleine kinderen is het minder geschikt maar
die kunnen terecht bij het kinderbadje dat ten zuiden ligt van de
Grote Speelweide. In de bosbaan
is zwemmen niet de bedoeling, dat
water is het domein voor roeiers.
Handig voor hardlopers te weten is
dat de mooie baan precies 5 km in
omtrek meet. Wie langer of korter
aan zijn conditie wil werken kan ook
in het bos terecht, waar naast honderden paden een trimbaan te vinden is.
Kortom, legio mogelijkheden voor
tal van sportieve bezigheden in het
Amsterdamse Bos. Of wilt u gewoon
lekker lui op een van de grasvelden liggen... dat kan natuurlijk ook!
Meer informatie op:
www.amsterdamsebos.nl
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Avondwandeling met gids
in Park De Hoge Veluwe

Theater van Dick Hauser
in het Zuiderzeemuseum

Hoenderloo - De natuurgids neemt
iedere woensdag in augustus wandelaars mee Het Nationale Park
De Hoge Veluwe in, om de rust die
‘s avonds in het Park terugkeert,
te ontdekken. Tijdens de speciale avondwandeling met de natuurgids komen dieren uit de dekking en
kleurt het avondlicht de natuur op
een speciale manier. Het Park staat
naast zijn Veluwse landschappen
ook bekend om zijn historie, vooral
het zuidelijke gedeelte van het Park
is rijk aan geschiedenis; oude ontginningen, grenspalen uit 1760, een

Enkhuizen - In augustus is het Zuiderzeemuseum het decor voor een
veelzijdig theaterproject van theatermaker Dick Hauser en Buro Saai.
Vier weekenden lang stuit de bezoeker op diverse locaties in het museumpark op verrassende theatrale
scènes. Op het oog lijkt er niets aan
de hand in het museumpark met zijn
historische huisjes omringd door de
voormalige Zuiderzee. De voorstelling ‘Er was eens een dorp’ verrast
de bezoeker echter met opvallende mensen en opmerkelijke gebeurtenissen. Het gezelschap brengt in
het museumpark een voorstelling
van vijftien korte en langere scènes,
die naast elkaar en na elkaar te zien
zijn. Alles is zoals het was en toch is
niets wat het lijkt. Bezoek het huisje van een ouder echtpaar en luister

oude waterput. Onder begeleiding
van een natuurgids wordt dit bekeken. Tijdens de avondwandeling
wordt ook aandacht geschonken
aan de dieren die tevoorschijn komen en de landschappen die in het
Park aanwezig zijn. De avondwandeling met de natuurgids start iedere woensdag in augustus van 18.30
tot 21.00 uur. Deelname is gratis. De
entree tot het park bedraagt 7 euro voor volwassenen en 3,50 voor
kinderen. Reserveren is niet nodig.
Voor meer informatie: www.hogeveluwe.nl.

Mega-zomermarkt met
theater in Zandvoort

Van 13 tot en met 16 augustus

Wilnis Festival met Wolter
Kroes en Peter Beense
Wilnis - Het Wilnis Festival is ontstaan in 1985, toen Wilnis 900 jaar
bestond. In dat jaar is groots uitgepakt. Er was die dagen van alles
te beleven. Shows vanuit de lucht,
op het land en in de feesttent. Een
grootse optocht door de hele gemeente (waar toen ook nog Woerdense Verlaat bij hoorde), een jongveekeuring, een concours Hippique,
parachutisten, optredens van Koos
Alberts (toen 3 hits in de top 50),
Lee Towers en ga zo maar door. De
bewoners van Wilnis waren onvermoeibaar en hebben tien dagen
lang feest gevierd. Aan het eind van
deze tien dagen gaven zij aan jaarlijks zo’n feest te willen vieren. En zo
geschiedde. Door de jaren heen zijn
het aantal dagen van tien naar vier
gereduceerd en het feest concentreert zich totaal op het feestterein.
Ook is het niet meer de gemeente
Wilnis, maar gemeente De Ronde
Venen. Maar aan de sfeer is weinig
veranderd en het blijft nog altijd het
Wilnis festival heten. Want Wilnis is
het dorp waar het gebeurd! Het eerste jaar is het feest op verzoek van
het gemeente bestuur van Wilnis
georganiseerd door Ben Kruyt en
Bert van Zijl in samenwerking met

stichting Wilnis 900. Het jaar daarna
hebben Ben samen met zijn vrouw
Ger de organisatie in eigen handen genomen. Inmiddels wordt het
feest georganiseerd door de familie Kruyt; Ben, Ger, Silvia, Jochem,
Ronald, Angela en daarbij krijgen zij
veel hulp van vele vrijwilligers. Op
het terrein, in het Speelwoud, vind je
tijdens deze vier dagen een kermis,
een feesttent, een bruin café (Den
vagebond, die special voor het Wilnis festival is gebouwd) een groot
terras, een buitenbar en een snackstraat. En worden er voor allerlei
leeftijden verschillende activiteiten
aangeboden.Op woensdag 13 augustus staat een kindermiddag op
het programma en komen ‘s avonds
de Sjonnies en de band MXL optreden. Op donderdag 14 augustus
is het podium voor Wolter Kroes en
de top40-band Broadway. Vrijdag 15
augustus komt Thomas Berge naar
Wilnis en zorgt de band Reload voor
een muzikaal optreden. Op zaterdag
16 augustus kunnen de sportievelingen deelnemen aan het beachvolleybaltoernooi en verzorgt zanger
Peter Beense voor een groots einde
van het Wilnis Festival. Nog vragen?
Kijk op feest@wilnisfestival.nl.

Zandvoort - Op zondag 10 augustus is er weer een mega Zomermarkt in Zandvoort centrum. Meer
dan 300 kramen en een scala straattheater moeten het succes van vorig jaar evenaren. In drie jaar tijd zijn
de Zandvoortse jaarmarkten uitgegroeid tot een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel
Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De OVZ en Pole Position zijn als gezamenlijke organisatie dan ook erg gelukkig dat de
deelnemers, maar vooral de bezoekers, de jaarmarkten zo positief ontvangen. De omvang van de aanstormende voorjaarsmarkt is dan ook
uitgegroeid tot een van de grootste
in zijn soort. Het hele centrum van
Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkt weer vol met kraampjes in
de Zandvoortse kleuren blauw en
geel. Door de ervaringen van vorige markten en de grote vraag naar
kramen heeft de organisatie kunnen
kiezen uit een enorm uiteenlopend
aanbod. Zo zijn er naast de gebruikelijke markthandelaren stands met

antiek, curiosa en heel veel ‘gekke’
gadgets. Ook bijna alle winkeliers in
Zandvoort doen aan deze jaarmarkt
mee. Natuurlijk zijn ook veel nieuwe
collecties tijdens deze periode binnengekomen.
Dus wilt u het nieuwste van het
nieuwste dan kunnen de winkeliers
van Zandvoort u deze dag natuurlijk
ook helpen.
Een sterk punt ten opzichte van andere markten is het uitgebreide programma ‘entertainment and fun’ tijdens zo’n dag. Zo is er geen sprake
van een enkel kinderdraaimolentje,
maar staan of lopen er tientallen attracties van niveau voor kinderen en
volwassenen in centrum Zandvoort.
Een aantal artiesten die vorig jaar
erg goed in de smaak vielen komenweer terug, maar er is ook nieuw talent ingehuurd. Doordat kraampjes afgewisseld worden door optredens en straatartiesten uit binnen- en buitenland heet dit evenement eigenlijk zomerfestival. Festival of jaarmarkt, het is hetzelfde en
een bezoek zeker waard!

De Artisklas is één van de weinige dierentuinen in Nederland waar
poolvossen te zien zijn en de eerste waar steppelemmingen een buitenverblijf krijgen. De Haarlemse Noordpool is beide dagen van
13.00 tot 16.00 uur te bezichtigen.
Iedere bezoeker krijgt een gratis lot
waarmee kans wordt gemaakt op
een leuke prijs, zolang de voorraad
strekt, van de prijzentafel.
De Artisklas bevindt zich in het
Schoterbos in Haarlem-Noord naast
de Stayokay. Voor meer informatie kan gebeld worden met 0235250493 of 023-5259262.

Beroemde muzikale families
op Grachtenfestival
Streek - De complete programmering van de elfde editie van het
Grachtenfestival van 16 tot en met
24 augustus is bekend. Bekende
namen en jong talent kenmerken
de festivalprogrammering. Speciaal voor kinderen is er het Kindergrachtenfestival met concerten en
speurtochten voor kinderen van al-

le leeftijden. Met de bekendmaking
van het programma is ook de online kaartverkoop van het festival van
start gegaan. Veel van de concerten zijn tegen lage prijzen of gratis
toegankelijk. Eén van de rode draden van het elfde Grachtenfestival
wordt gevormd door de meest muzikale families van Nederland. De

Concert Urker Mannen
Ensemble in Enkhuizen
Enkhuizen - Het bekende Urker
Mannen Ensemble onder leiding van
dirigent Pieter Jan Leusink zal in het
kader van haar landelijke Zomertoer
2008 een zomerconcert verzorgen
op dinsdag 12 augustus in de Westerkerk in Enkhuizen, aanvang 19.30
uur. De concerten zijn door het veelzijdige repertoire en de ontspannen
manier van musiceren aantrekkelijk
voor een breed publiek. Het Urker
Mannen Ensemble bestaat uit twaalf
zangers met een geschoolde stem.
Pianist Jan Lenselink zal begeleiden
en improviseren op tal van bekende thema´s. Het Urker Mannen Ensemble is een unieke cultuurdrager.
Urk heeft een eeuwenoude zangtraditie die duidelijk verankerd is in de

visserij. De geboren en getogen Elburger Pieter Jan Leusink houdt van
de eigen klank van het Urker Mannen Ensemble. “Men zingt fris van
de lever, energiek en dynamisch. Je
hoort als het ware de stoerheid van
de visserij. De puurheid en het traditionele heeft een grote aantrekkingskracht op het publiek,” aldus
Pieter Jan Leusink. De optredens
beginnen met religieuze liederen en
klassieke kerkmuziek. Daarna volgende bekende Amerikaanse spirituals en populaire werken waaronder Napolitaanse en Keltische liederen. De zangers treden op in de
Urker klederdracht. Kaarten zijn te
reserveren via 0525-684819 of via
www.urkermannenensemble.nl.

Royal Mile staat in bloei

Maak Koninklijke wandeling
tussen vele zomerbloemen

Mini Noordpool in Artisklas
Haarlem - Op zaterdag 9 en zondag
10 augustus opent de Artisklas twee
nieuwe verblijven voor dieren uit het
Noordpoolgebied. Zo gaan de twee
poolvossen Bart en Evy verhuizen
naar een nieuwe grotere ruimte, dat
geheel als rotsvlakte is aangekleed.
Een tweede verblijf is ingericht voor
enkele nieuwe bewoners van de Artisklas, namelijk een kolonie steppelemmingen.
Met de opening van deze mini
Noordpool wordt tachtig vierkante
meter voormalige opslagruimte toegankelijk voor het publiek en heeft
Haarlem er weer een trekpleister bij.

naar hun frappante herinneringen,
ga langs bij de bakker die in een explosieve dans zijn broden bakt of
loop binnen in de school waar een
bijzondere lerares haar dictee voorleest.
Het Zuiderzeemuseum gebruikt theatrale presentaties om het verleden
te reconstrueren en de bezoeker op
een andere manier naar de geschiedenis van de Zuiderzee en het museum te laten kijken.
Het theater van Dick Hauser vindt
plaats op 8, 9, 16, 17, 23, 24, 30 en
31 augustus op diverse plekken in
het park. De jubileummanifestatie
loopt op dit moment in het museum,
museumpark en natuurgebied van
het Zuiderzeemuseum. Kijk voor het
volledige jubileumprogramma op
www.zuiderzeemuseum.nl/jubileum.

In augustus in Noordwijk

Bijzondere culturele en
kunstzinnige activiteiten
Noordwijk - Gedurende de maand
augustus wordt in Noordwijk een
aantal bijzondere, culturele en
kunstzinnige vrijetijdsactiviteiten
georganiseerd. Zowel voor de actieve als passieve bezoeker, voor volwassenen en kinderen, heeft deze moderne kustplaats veel amusement te bieden. Kunst, cultuur, entertainment, sport... Noordwijk biedt
voor ieder wat wils deze zomer!
Naast Vechten tegen de Zee (16 augustus), Rijnsburgs Bloemencorso
(16 en 17 augustus), de Harddraverij (21 augustus) en Culinair aan
Zee (22 t/m 24 augustus) is Kunst in
Duin (27 t/m 31 augustus) een absoluut hoogtepunt.
Bijzondere expositie
Onder het thema ‘Beeld Bepalend’
vormen de Noordwijkse duinen vier
dagen lang het podium van een bijzondere expositie van 41 verschillende beeldhouwers en schilders.
Kunst in Duin laat de relatie tus-

sen mens en natuur ervaren in een
unieke omgeving. Enkele duinen
zijn door Staatsbosbeheer speciaal
opengesteld. Het is mogelijk om de
deelnemende kunstenaars aan het
werk te zien. Beeldhouwers uit binnen- en buitenland bewerken hout,
steen en andere materialen en landschaps-, flora- en faunaschilders
demonstreren hun technieken. Er
worden tevens workshops in houtsnijden, beeldhouwen en schilderen
georganiseerd.
Iedere dag worden ook activiteiten
voor kinderen georganiseerd, waaronder vogelhuisjes bouwen. Kunst
in Duin is van 27 tot en met 30 augustus geopend van 10.00 tot 21.00
uur, zondag 31 augustus van 10.00
tot 18.00 uur. Vanaf 17.00 uur worden deze dag alle gemaakte kunstwerken door de veilingmeester geveild. Voor meer informatie: www.
kunstinduin.nl. Informatie over alle evenementen is ook te vinden op
www.noordwijk.info.

families Wolters, Wijzenbeek, Den
Herder, Fiselier, Bernardini, Stoppelenburg, Van Iersel, Albracht,
Van Poucke, Dercksen en Wierdsma musiceren voor het eerst in familieverband op het podium van het
Grachtenfestival, in de reeks Families in Residence-concerten. Op
16 augustus opent het festival met
een eigen productie: Der Vampyr,
een romantische opera van de Duitse componist Heinrich Marschner
(1795-1861). In het Grachtenfestival
te zien in een bewerking van Bob
Zimmerman en een regie van Mi-

chiel Dijkema. Der Vampyr was in
zijn tijd een enorme hit.
Precies honderdtwintig jaar na
de enige Nederlandse uitvoering
brengt het Grachtenfestival hem
weer op de planken. De hoofdrollen worden gezongen door sopranen Hanneke de Wit en Mijke Sekhuis; Brad Cooper, tenor en Henk
Neven, bariton. Tijdens het festival
worden onder meer speciaal samengestelde, nieuwe programma’s
gespeeld. Het complete festivalprogramma is te vinden op www.grachtenfestival.nl.

Apeldoorn - The Royal Mile is aangelegd in Park Berg en Bos in Apeldoorn. Het is een van de favoriete
wandelroutes van de diverse generaties van ons koningshuis. De wandelroute bestaat deze zomer uit rijkbloeiende vaste plantenborders en
unieke combinaties van eenjarige
zomerbloemen en zomerbollen en
is onderdeel van de Triënnale Apeldoorn. The Royal Mile is een kleurrijke bron van inspiratie voor iedereen die van tuinieren, bloemen en
planten houdt. Een Eldorado voor
bloemfotografen! De komende weken is de bloei uitbundig.
Bloemenzee
The Royal Mile presenteert unieke
borders vol zomerbollen als koninklijke lelies, glorieuze gladiolen, zinderende dahlia’s, knallende Calla’s
en Canna’s en exclusieve Abessijnse gladiolen. De zomerbollen werden afgelopen april geplant en iedere border heeft een eigen ontwerp,
sfeer en beleving aangebracht door
ontwerpers uit heel Europa. De borders ogen als bloemenlinten met een
natuurlijk karakter, alsof je door een

grote bloemenweide loopt. Door de
wisseling in kleuren en vormen blijft
het steeds verrassen. De borders leveren volop kant en klare ideeën op
voor de eigen zomertuin.
Vaste planten
De borders met vaste planten zijn
ontworpen door Jacqueline van der
Kloet. Voor de gemeente Apeldoorn
wordt deze beplanting een blijvende herinnering aan The Royal Mile. Tussen de groepen bodembedekkers komen steeds hogere, vaste
planten tevoorschijn. Soms als eenling, soms als groepen die hier en
daar verweven worden met andere soorten hoge vaste planten. Sommige combinaties worden herhaald,
waardoor ritme ontstaat. Bij de keuze van de soorten is gestreefd naar
overlappende bloeitijden en andere
decoratieve eigenschappen. Het hele jaar door valt er iets te beleven.
The Royal Mile is tot en met 28 september dagelijks geopend van 10.00
tot 18.00 uur en tot en met 30 augustus ook op vrijdag en zaterdag
geopend tot 22.00 uur. Meer informatie op www.royalmile.nl
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Aalsmeer - De familie Heij uit de A.H. Blaauwstraat heeft een prachtige foto van ‘hun
trots’ opgestuurd naar deze krant. Echt een tuin die goed onderhouden wordt en waar het
met de bloemen, beeldjes en het leuke zithoekje vast en zeker prima toeven is! Een tuin die
met zorg is aangelegd en bijgehouden wordt. Echt alleen zit je nooit, onder andere waakt
een verliefd stelletje op een bankje over de gasten in de tuin.
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