Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

6 augustus 2009

Editie: Aalsmeer
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

1

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

Alarm door verlaten
surfplanken op
Westeinder

Wijkraad De Dorper heeft voorgesteld de rijrichtingen in de Markt- en Schoolstraat te veranderen. De hier, in totaal, 23
gevestigde bedrijven zijn hier verbolgen over. De reden vinden ze een lachertje en waarom zijn ze niet benaderd?

Informatie/inloopavond verkeer- en vervoerplan

Ondernemers verbolgen: Rijrichting
omdraaien wegens kapotte spiegels?
Aalsmeer - Op maandag 17 augustus wordt in het gemeentehuis een
inloop-/informatieavond gehouden
over het concept verkeer- en vervoerplan van de gemeente. Ruim
twee jaar geleden heeft de gemeenteraad de ‘kadernota verkeer en vervoer’ vastgesteld met hierin de uitgangspunten en randvoorwaarden
voor de realisatie van dit vervoerplan. Doel is om een evenwichtige
infrastructureel netwerk te verkrijgen, waardoor functies in Aalsmeer
goed bereikbaar blijven, de inrichting van het netwerk veilig is en dat
de gemeente ondanks meer verkeer
leefbaar blijft. De afgelopen jaren is
Aalsmeer zeker wat de uitbreiding
van de woningvoorraad flink gegroeid en dus is het verkeer toegenomen. Bovendien gaat de omlegging van de N201 voor veranderingen zorgen in de gemeente en zal
naar verwachting de druk op de lokale wegen toenemen. Aan inwoners wordt gevraagd te reageren
op het concept, evenals wijkraden
gevraagd is eens in hun buurt naar
knelpunten te kijken. Zo vreest de
Dorpsraad Kudelstaart voor meer
(sluip)verkeer mede door de komst
van de wijk De Rietlanden en wordt
onder andere geopperd een rotonde aan te leggen om de aansluiting
van de Mijnsherenweg en de Legmeerdijk te verbeteren. De wijkraad
Stommeer hoopt dat de gemeente vooral eens de Ophelialaan onder handen neemt. Er zijn te smalle en te korte los- en laadplaatsen
waardoor vrachtverkeer en bussen regelmatig het verkeer vastzetten. En na de aanleg van de Noordvork zou ook het tweede gedeelte

van de Stommeerkade verkeersluw
gemaakt moeten worden met meer
ruimte voor wandelaars en fietsers.
Steile bruggen en rotondes
De wijkraad Oost hoopt dat de gemeente enkele steile bruggen ‘een
tandje’ lager maakt en pleit voor
op korte termijn voor een fietsoversteekplaats bij de oversteek Machineweg naar het fietspad langs de
Legmeerdijk. In de wijk Hornmeer
zijn weinig problemen op het gebied
van verkeer. Gevreesd wordt wel
voor meer sluipverkeer en het geopperde idee om de Beethovenlaan
naar de N201 door te trekken wordt
afgewezen door de wijkraad. Buurtvereniging Ons Aller Belang heeft
zich gebogen over de knelpunten op
de Uiterweg. De situatie bij de uitgang Grundelweg op de Uiterweg
wordt door alle leden slecht gevonden. Verkeer van links en rechts ziet
men niet aankomen, rechts komt
dit omdat de Baardsebrug het zicht
ontneemt, en de Uiterweg is zeer
smal om op te draaien.
De buurtvereniging adviseert om de
weg tot de brug te verbreden en een
rotonde te maken op de hoek Van
Cleeffkade, Stationsweg en Uiterweg. En de leden hebben gezocht
naar een oplossing om vrachtwagens te kunnen laten keren. “Bij
nummer 403 zou een rotonde kunnen worden gemaakt om de vrachtwagens te laten keren”, aldus Ons
Aller Belang.
Rijrichtingen in dorp
Wijkraad De Dorper stelt onder andere voor om de in de Seringenstraat
eenrichtingsverkeer in te stellen en

ZWEMMEN:

waterplezier voor iedereen!

de rijrichtingen van de Markt- en de
Schoolstraat om te draaien. De 23 in
de Markt- en Schoolstraat gehuisveste bedrijven zijn verbolgen over
dit geopperde idee. Zeker over de
argumentatie die De Dorper in deze
geeft: Er worden geregeld spiegels
van in de Seringenstraat geparkeerde auto’s afgereden. “De Markt- en
de Schoolstraat zijn een wezenlijk onderdeel van de infrastructuur
van Aalsmeer-Dorp. Dit is historisch
zo gegroeid. Hierdoor hebben zich
in deze straten bedrijven gevestigd
die gebaat zijn met de doorstroming in deze straten. Als de rijrichtingen omgedraaid worden, zullen
onze straten stil vallen, zal ons deel
centrum veranderen in een woonerf.
Verder zal de bevoorrading van bedrijven problemen gaan geven. De
Dorper stelt namelijk voor het verkeer het dorp in te laten rijden via
de Gedempte Sloot en de Seringenstraat, maar vrachtwagens kunnen
de draai naar de Weteringstraat in
beide gevallen nauwelijks tot niet
maken. En, trouwens de nieuwe, hoge brug in de Van Cleeffkade gaat
zichtproblemen geven voor verkeer
dat de Marktstraat uit wil rijden.”
De 23 bedrijven hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn in de
pen geklommen. Er is een bezwaarschrift met handtekeningen naar het
college en de fracties onderweg en
natuurlijk is deze zienswijze afgegeven bij de betreffende afdeling.

Aalsmeer - Zondagmiddag 2 augustus rond kwart voor 1 zagen medewerkers van de ambulancedienst
een surfplank zonder surfer drijven
op de grote Poel. De medewerkers
vertrouwden het niet en alarmeerde de brandweer. Ter plaatse gekomen troffen de spuitgasten twee
surfplanken vastgelegd aan een anker aan. De surfplanken bleken het
eigendom van Zeilschool Aalsmeer
te zijn. De inmiddels ook ter plaatse gekomen brandweerduikers konden daarop weer naar huis. Ze hoefden geen duik te nemen. Er werden
geen mensen vermist.
Foto Michael van Doorn

Foto’s politie trekken de aandacht

Rink van 2,5 leest krant!
Aalsmeer - “Onze zoon Rink van
2,5 jaar was erg onder de indruk
van de politie-auto’s op de voorpagina van de Nieuwe Meerbode van
vorige week. Voor de redactie is het
vast leuk om te weten dat ook zulke
jonge lezers gegrepen worden door
de Nieuwe Meerbode!” Groeten Suzanne en Daniël. Natuurlijk is de re-

dactie en directie bijzonder blij met
ook jonge lezers.
En, binnenkort kan de nieuwsgierige Rink Rewijk verder bladeren,
want zodra de scholen weer starten,
komt de jeugd- en jongerenkrant
terug met allerlei leuke activiteiten
en weetjes voor en door jongens en
meiden.

Stuur uw foto in en maak kans op eer èn 100 euro!

Tuin met smaak in Oost
Aalsmeer - Maar liefst veertien foto’s mailde Wim Tiessen naar de redactie. Ze geven een goed beeld
van zijn tuin aan de Legmeerdijk
241. De tuin bestaat uit diverse onderdelen als een gazon, terrassen,

een landelijke vijver en veel planten
zoals een druivenrank. Hier en daar
maken smaakvolle beelden de tuin
compleet.
Met recht dus het predikaat ‘mooiste tuin van de week’ vindt de re-

dactie. U kunt uw tuin nog insturen (1 foto is ook voldoende) naar:
redactieaalsmeer@meerbode.nl of
via post: Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Het prijzengeld bestaat
uit 100 euro.

Ook u kunt uw mening nog per
mail of brief geven tot 9 september.
Via de mail naar c.j.riechelman@
aalsmeer.nl of per brief aan het college van burgemeester en wethouders, Drie Kolommenplein 1, 1431
LA Aalsmeer onder vermelding van
reactie op verkeer- en vervoerplan.
En natuurlijk is iedere geïnteresseerde welkom op de inloop/informatieavond op 17 augustus.

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Kom eens langs in de
showroom en we kunnen
u alles vertellen over airco’s.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

De gemeente Aalsmeer nodigt u uit voor:

Is het warmer in huis
dan buitenshuis?

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Inloop/InformAtIeAvonD over concept
verkeer- en vervoerplAn

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl

maandag 17 augustus, tussen 20.00 en 21.30 uur
Gemeentehuis Aalsmeer
Drie kolommenplein 1
1431 lA Aalsmeer
Op deze inloop/informatieavond kunt u informatie inzien over de
verschillende onderdelen van het concept Verkeer- en Vervoerplan.
U kunt ook een toelichting vragen aan een van de beleidsmedewerkers.
Uw mening over het concept Verkeer- en Vervoerplan kunt u alleen
schriftelijk indienen tot 9 september. Uw reactie kunt u per mail
sturen aan: avvp@aalsmeer.nl of per brief aan: Gemeente Aalsmeer,
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
onder vermelding van: ‘reactie op Verkeer- en Vervoerplan’.
U kunt het plan (evenals enkele bijlagen en een samenvatting)
downloaden via de website www.aalsmeer.nl, doorklikken naar
projecten, en vervolgens klikken op Verkeer- en Vervoerplan.
U kunt de documenten ook inzien op het gemeentehuis.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

Windows en Word 1
De computer wordt het meest gebruikt voor tekstverwerken. Vanwege de eenvoud en de vele hulpmogelijkheden is Word thans het meest
gebruikt. In de cursus ‘Windows en
Word 1’ raken de deelnemers snel
vertrouwd met deze tekstverwerker.
Ter inleiding zullen een aantal relevante onderwerpen van Windows
worden behandeld. Vervolgens leren de cursisten een nette brief typen (typdiploma niet nodig), deze
eenvoudig te corrigeren en mooi op
te maken met behulp van de talloze
hulpfuncties van Word. Er zijn verschillende versies van Word (o.a.
2000, XP, 2002, 2003 en 2007). In deze cursus staat Word 2003 centraal,
maar de cursus is zodanig opgezet
dat met elke versie rekening wordt
gehouden. De cursus bestaat uit
acht wekelijkse lessen van 1,5 uur.
Maximaal 10 personen in de groep.
Kosten 128 euro exclusief cursusboek. Start: 10 september om 9.15
uur.
Digitaal fotobewerken
De cursus ‘Digitaal fotobewerken’
is gericht op de enigszins ervaren
computergebruiker die (bijna) geen
ervaring heeft met het bewerken

Zondag 9 augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u.

bRANDwEER
& pOlITIE

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.

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

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u dienst in in CGK, ds.
D.J.A. Brink eb 18.30u. dienst in
NGK, ds. K. Jonker.

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

Heel veel ‘kijkjes’ in tuinen
Aalsmeer - De tuinenwedstrijd
van De Nieuwe Meerbode mag een
groot succes genoemd worden. Wekelijks worden heel veel ‘kijkjes’ in
allerlei soorten tuinen gegeven en
heel veel zijn het waard om te publiceren. Slechts 1 op de voorkant
is eigenlijk te weinig en daarom deze week twee extra tuinen die via de
mail de redactie bereikte. De tuin
van de familie Guldemeester bevindt zich in de Sportlaan 82 en mag
zeer zeker apart genoemd worden.
“Ook wij zijn trots op onze tuin en
we hebben veel weken gewerkt om
dit eindresultaat te krijgen”, aldus de
familie. “We hebben een Oosterse
tuin gemaakt met zo veel mogelijk
details. Zo zijn onder de overkapping onze namen in het Japans ge-

schilderd door ons. We hebben alles
zelf gedaan, het ontwerp en de uitvoering. Ook de Boeddha’s zelf geschilderd. Nu kunnen we er van genieten en relaxen.” Niets meer aan
toe te voegen, geweldige tuin!
De tuin van Jan en Olga Commandeur in de Haya van Somerenstraat
51 heeft een minder strakke uitstraling, maar begrijpelijk dat ook
zij trots zijn op hun kleurige stekkie. “Als wij vanuit de woonkamer
naar buiten kijken, hebben we dit
uitzicht. U begrijpt dat wij geen behoefte hebben om naar het buitenland te gaan, als wij van zo’n mooie
tuin kunnen genieten”, aldus het
echtpaar. Ook niets meer aan toe
te voegen. Eveneens een prachtige tuin!

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

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

van foto’s met de computer. Dit kunnen foto’s zijn die u met welke camera dan ook heeft gemaakt. In deze cursus wordt stap voor stap uitgelegd hoe u foto’s digitaal kunt bewerken. Het proces begint met de
invoer van uw foto’s via digitale camera of Cd-rom. Daarna volgt de fase van het bewerken van de foto’s.
Met dit programma is het mogelijk uw foto’s op bijna professionele wijze te bewerken. In een handomdraai bewerkt of verfraait u uw
foto’s of past u verrassende effecten toe. Dit programma bevat tevens
honderden kant en klare sjablonen
waarmee u bijvoorbeeld snel posters, kalenders en wenskaarten kunt
ontwerpen. In de cursus wordt geoefend met foto’s die staan op de,
bij het boek, meegeleverde Cd-rom.
De cursus bestaat uit zes lessen van
anderhalf uur en kost 97,50 euro exclusief handleiding. Start: 9 september om 9.15 uur.
Internet voor ouderen
De cursus ‘Internet voor ouderen’
richt zich op de beginnende Internet gebruiker. Overal om ons heen
vernemen we enthousiaste verhalen over de eindeloze mogelijkheden van de digitale snelweg, Internet genaamd. Maar wat is Internet?
Wat heb ik eraan? Hoe realiseer ik
thuis een aansluiting met Internet
en hoe maak ik er gebruik van? In
de cursus Internet wordt hier antwoord op gegeven. Ook wordt aandacht besteed aan een aantal zinvolle of leuke gebruikersmogelijkheden van Internet. Zo wordt uitgebreid stilgestaan bij e-mail (elektronische post), en het world wide
web (www). Het doel van deze cursus is om de cursisten voor te bereiden om goed gebruik te kunnen
maken van de mogelijkheden van
Internet. Er is enige voorkennis nodig. De kosten zijn 118 euro voor
zes lessen van anderhalf uur. Start 9
september 2009 om 11.00 uur. Voor
opgave of informatie voor de bovenstaande cursussen kan gebeld worden met Vita welzijn en advies, tel.:
0297-344094.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst, ds. J. Banai-Gaaikema. Extra collecte voor
Exodus. Zondagsschool en oppas
voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. ds J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. Fr. Bos uit
Waddinxveen.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. A.
van Vuuren en 18.30u. ds. W. Meijer
uit Voorthuizen.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Samenk. om
10u. met spreker Robbert Steensma
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst in CGK, ds.
D.J.A. Brink en 18.30u. dienst in
NGK, ds. K. Jonker.

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.

Ouderen en computers
Aalsmeer - Vita Welzijn en Advies
biedt vanaf september ouderen een
viertal computercursussen aan. De
cursus ‘Kennis maken met de computer’ is voor degenen die weinig
of niets weten van computers. Stap
voor stap worden de cursisten wegwijs gemaakt. Naast de klassikale
uitleg van de docent zullen de cursisten vooral zelf (onder begeleiding
van de docent) gebruik leren maken
van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Het doel van deze
cursus is de cursist een goede indruk geven van wat er zoal mogelijk is met de computer. De cursus
bestaat uit acht wekelijkse lessen
van anderhalf uur. Maximaal 10 personen in de groep. Kosten 108 euro exclusief cursusboek. Start van
twee groepen op 8 september om
9.15 uur of 10 september om 11.00
uur!

KERKDIENSTEN

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

Vermist:
- Dahliastraat in Aalsmeer, stevige rode kater van 4 jaar, heeft witte
teentjes en wit befje, naam Billy.
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed,
witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met
adres. Haar naam is “Muis”.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, zwarte kater met witte bef en
pootjes. Is vrij slank en 1 jaar oud. Naam “Bodhi”.
- Midvoordreef in Kudelstaart, grijs/zwarte poes. Witte bef en linker
voorpoot. Haar naam is “Pepsi”
- Jupiterstraat in Aalsmeer, groenkleurige, parkietachtige vogel.
Soort pruimekop. Is 4 weken oud en tortelduif grootte.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, lapjespoes, 6 jaar, ze heet “Lapje”.
Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak, Aalsmeer.
- Uiterweg, cyperse wit/bruin/zwarte poes. Ze is 12 jaar en heeft een
behoorlijke hangbuik. Ze heet Gabber.
- Zandoogjesstraat, schildpadpoes met wit. Ze heet ‘Mientje’.
- Schweitzerstraat, grijs haalflangharig poesje van 13 weken.
Gevonden:
- Corry Vonkpad, valkparkiet met grijs/gele kuif.
- Parkeerplaats Anne Frankstraat, zwart poesje van ong. 12 weken.
- Anne Frankstraat, zwart poesje, ong. 3 maanden oud.
- Herenweg, een zwarte kitten van ong. 3 maanden. Heeft witte poo
tjes, witte buik en wit snuitje met zwarte streep.
- Schinkeldijkje, cypers poesje. Draagt bandje van dierenbescherming.
Goed tehuis gezocht:
- Rode poes 8 jaar, gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/wit gecastreerde kater van 6 jaar.
- Tibetaanse terrier wit, kan bij kinderen en andere honden, niet bij
katten.

Nu inschrijven voor cursus
Eerste hulp bij ongevallen
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
iedereen 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 3 september en
wordt gegeven op donderdagavond.
De cursus bestaat uit 14 avonden.
Deelnemers 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.

U krijgt 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. U kunt
dus voor de kerst het EHBO-diploma behalen. Als extra kan daarna
een cursus eerste hulp bij kinderen
gevolgd worden en een cursus wandelletsels. 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.

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

Cursus Spaans
voor senioren

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woord-communieviering met N. Kuiper. Zondag in de
Karmelkerk 9.30u. woord-communie viering met diaken J. Snoek en
om 14.30u. Poolse dienst.
Roomskatholieke gemeenschap
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met mw. dhr. M.A. Boelen uit
Rijsenhout.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 11u. euch.viering.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zomerreces tot 12 augustus.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Servicetaxi voor
ouderen
Aalsmeer - Dit jaar gaan de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn gezamenlijk een contract afsluiten
met een vervoerder die de servicetaxi gaat rijden. Ouderen die in aanmerking willen komen voor een servicetaxipas kunnen contact opnemen met het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg via 0297-387617.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

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. Wat de reden ook is, voor ouderen bestaat de
mogelijkheid een cursus Spaans te
volgen. Docente Elly Kea verzorgt in
wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat deze taalcursus. De beginnerscursus start op woensdagochtend 9 september om 9.15 uur
en bestaat uit vijftien tweewekelijkse lessen van anderhalf uur. Kosten voor deze cursus zijn 79 euro.
Voor deelnemers aan de beginnerscursus komt daar nog ongeveer 60
euro boekengeld bij. Deze boeken
worden ook in de vervolgcursussen
gebruikt. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor deze cursus. Voor aanmelding en informatie wijksteunpunt Meander: tel 0297-323138.

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Vaartocht is vol!

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

Aalsmeer - Bijzonder groot is ook
dit jaar de animo voor de jaarlijkse boottocht voor begunstigers en
sponsors van stichting De Bovenlanden. Met het schip de Koningin Juliana gaat op donderdag 13
augustus vanaf half acht ‘s avonds
een tocht gemaakt worden over de
Ringvaart richting het natuurgebied van de Oosteinderpoel. Wie zin
heeft in een boottochtje heeft pech,
het maximum aantal van 150 deelnemers is bereikt. Aanmelden is dus
niet meer mogelijk. Vol is nou eenmaal vol.

Oud papier aan
de weg zetten!

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 7 augustus haalt de Supporters Vereniging in Kudelstaart het
oude papier op. Gaarne na 18.00
uur het papier aan de weg zetten
op die plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te
worden. Met de opbrengst van het
oude papier steunt de Supporters
Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus, verzamel het papier
voor de eerste vrijdagavond van de
maand.

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 15.625
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Vrijwilligers voor het voetlicht
Gert Wentzel: “Leuk om over onbekende
zaken te schrijven die lezenswaardig zijn”

Weer oude foto’s opgetrommeld…
Aalsmeer - Enkele maanden geleden plaatste de Nieuwe Meerbode
enkele foto’s van toen via inwoonster Marja de Kuijer. De Aalsmeerse
was in oude fotoboeken gaan bladeren en vond diverse prenten van
taferelen uit vroeger Aalsmeer. De
foto’s brachten veel herinneringen
teweeg, want de Aalsmeerse werd
overstelpt met telefoontjes en mailtjes. De ene foto was gemaakt ter
gelegenheid van het veertig jarig
ambtsjubileum van Koningin Wilhel-

mina. Te zien waren bloemenmeisjes met burgemeester Kastelein en
er zijn veel familieleden herkend.
Ook bij de schoolfoto’s kwam een
groot aantal namen boven. Marja
de Kuijer is weer ‘haar archief’ ingedoken en trakteert op nog twee
prentjes van toen. “Een schot voor
de boeg. Het ziet er uit als het toneel van Irene”, aldus de suggestie
van de Aalsmeerse.
En over de andere foto: “Geen idee
of het een meisjeclub of zangver-

eniging is. Het zou ook nog Eltheto
kunnen zijn, maar dat was een gemengde club.” Van de zomerkampen van Eltheto en van de jongenskampen Timotheus heeft de Kuijer
veel foto’s gevonden. Ze wil de foto’s ter beschikking stellen, want zo
stelt de Aalsmeerse: “Voorlopig is
het zonde om weg te gooien.” Wie
weet meer over beide foto’s of wil
wel eens komen snuffelen bij Marja
de Kuijer? Mail naar kuijer@caiway.
nl en er wordt contact opgenomen.

Aalsmeer - Gert Wentzel is het prototype van een vrijwilliger. Evenals
zoveel van zijn andere dorpsgenoten realiseert hij zich niet wat hij allemaal voor positieve bijdragen levert. “Hoezo bijzonder? Het is gewoon leuk om het te doen!”
Neem nu bijvoorbeeld het jubileum fotoboekje ‘Een halve eeuw plezier in fotograferen’ dat ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan
van Fotogroep Aalmeer is uitgegeven en waarvoor de voormalige leraar maatschappijleer en lichamelijke opvoeding en adjunct directeur
van de Middelbare Tuinbouwschool
het grafische ontwerp verzorgde.
De fraaie foto’s van de twintig leden
zijn voorzien van een lezenswaardige tekst. De interviews, geschreven door Els Bijnen, geven een goed
beeld weer van de geschiedenis van
fotogroep Aalsmeer (voortgekomen
vanuit het Nivon). Gert Wentzel is
tevreden en blij met het resultaat
en terecht. Drie jaar geleden werd
Wentzel lid van de fotoclub.
“Ik ontmoette wat fotoclubleden tijdens het spektakel ‘Ophelia aan de
Poel’ en de gesprekken die ontstonden waren zo plezierig dat ik tegen
hen zei: Misschien word ik wel lid.”

Janna van Zon

Delen van Bovenlanden
cultureel erfgoed?

Met diverse attracties voor kids

Beachvolleybal in Leimuiden
Leimuiden - Zondag 30 augustus
vindt de dertiende editie van beachvolleybal Leimuiden plaats op het
dorpsplein. De organisatie kan melden dat dezelfde 21 teams van vorig
jaar mee doen, de diverse kinderattracties, zoals de powerjump en de
draaimolen gereserveerd zijn, kinderen zich kunnen laten schminken
en clown Hoki Poki voor vermaak
gaat zorgen.
De wedstrijden beginnen om 10.00
uur en eindigen om 17.00 uur. Aan-

sluitend zal dj Twan het publiek en
deelnemers gaan vermaken. Ondertussen heeft de organisatie dan nog
een klein klusje te verrichten, namelijk het opruimen van 180 kub zand.
De organisatie verzoekt een ieder
rekening te houden met het feit dat
zaterdag 29 augustus vanaf 15.30
uur niet meer geparkeerd kan worden op het dorpsplein. Op www.leimuidenbeach.nl is een mooie terugblik te vinden op het toernooi van
2008.

Diverse festiviteiten voor jong en oud

Jubileumklaverjassen VZOD

De medewerkers van Boekhuis Aalsmeer: staand Angèle Aartman en Constantijn Hoffscholte, zittend Marijke Maarse en Nanette Kragt.

Oud Nuus
Ook de Stichting Oud Aalsmeer is
blij met de bijdrage die Wentzel levert voor hun periodiek Oud Nuus.
“Dat komt weer door mijn vader.
Hij had als gemeentesecretaris een
grote belangstelling voor Aalsmeer,
heeft veel materiaal verzameld
waaruit een heel interessant archief
is ontstaan. Mijn rubriek heet dan
ook Archief J.M.Wentzel. Mijn vader
heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Aalsmeerse burgemeesters en is gekomen tot aan het begin van de achttiende eeuw. Tevens
zitten er nog niet eerder gepubliceerde brieven in het archief.
Er is al veel over Aalsmeer geschreven, mijn streven is om meer over de
onbekende dingen te schrijven die
leuk en lezenswaardig zijn.”

Onderzoek in volle gang

Boekhuis maandag open!

te. De vernieuwde winkel draagt de
naam Boekhuis Aalsmeer, waarmee
een bekende naam terugkeert in de
Zijdstraat. Het Boekhuis biedt een
breed assortiment boeken in vrijwel alle genres. Daarnaast worden
wenskaarten, kantoorartikelen, cd’s,
dagbladen en tijdschriften verkocht.
De winkel wil zich onderscheiden
door een breed aanbod boeken en
door aanverwante artikelen die alleen hier te vinden zijn. Een speciale plek is ingeruimd voor Aalsmeerse boeken en cd’s.
Vanaf aanstaande maandag is de
winkel geopend. De komende drie
weken worden benut om de spreekwoordelijke ‘puntjes op de i’ te zetten. Na de zomervakantie, op zaterdag 29 augustus, wordt een feestelijke open dag gehouden om de
(her)opening van het Boekhuis helemaal officieel te maken. Uiteraard
is iedereen van harte uitgenodigd
om ook voor die tijd al een kijkje te
nemen in de nieuwe winkel.

Fototentoonstelling
Van 8 tot 30 augustus kunnen belangstellenden in het Oude Raadhuis naar de fototentoonstelling
‘Een halve eeuw plezier in fotograferen’ gaan bekijken. Daar kan men
dan ook het fotoboekje kopen. Zaterdag 15 augustus organiseert de
fotoclub voor niet-leden een workshop ‘Zelf een vakantieboek maken’. Gert Wentzel laat dan zien hoe
je zelf een vakantieboek kan maken.
Gezien zijn eigen ontwerpen zal men
ongetwijfeld tijdens deze workshop
veel kunnen leren en nieuwe ideeën op doen.
“Tja, als ik dan ergens lid van word,
dan vind ik het leuk om iets extra’s
bij te dragen”, lacht Wentzel die zich
ook jarenlang heeft ingezet voor de
sportvereniging Omnia.
Omnia is overigens voortgekomen

uit de drie sportverenigingen binnen de gemeente Aalsmeer, te weten Olympia, TVA en Kudelstaart.
“Inmiddels telt de vereniging 1500
leden en 40 instructeurs. Men
schreeuwt hier om vrijwilligers”, benadrukt de voormalige voorzitter.

Wereldreiziger
Gert is een echte wereldreiziger. Hij
wijst naar zijn vele vakantieboeken.
“Samen met mijn levenspartner Els
Bijnen heb ik zo goed als de hele wereld over gereisd. Wij beiden
zijn geïnteresseerd en nieuwsgierig
naar andere culturen.
En als je dan met je rugzakje door
India trekt of met een busje door
Amerika, dan ontdek je en zie je
veel. Tijdens die reizen maakte ik
de foto’s en Els schreef onze ervaringen op. Ik zorgde dan weer voor
de lay-out. Wij hebben, zoals je ziet,
een boekenkast vol van deze reisimpressies.”
En hij vervolgt: “Op een bepaald
moment realiseerde ik mij dat de
fotografie het zwakste punt was. Ik
dacht ik moet meer leren van fotografie. En sinds ik lid ben van de fotoclub heb ik echt anders leren kijken. Heb ook meer belangstelling
gekregen voor de technische kant
van de fotografie en voor foto apparatuur. Vroeger fotografeerde ik gewoon een steegje en kreeg dan best
een leuk plaatje, maar als ik nu een
steegje fotografeer dan gebeurt er
iets in het steegje. Het is leuker en
spannender om naar te kijken.” Er
komen een paar van de reisboeken
op tafel. Het zijn reisbeschrijvingen
waarin een bron van informatie te

Boekwinkel in Zijdstraat vernieuwd
Aalsmeer - Boekenliefhebbers
kunnen vanaf aanstaande maandag 10 augustus weer terecht in het
Boekhuis. De winkel in de Zijdstraat
heeft in de afgelopen maand een
flinke opfrisbeurt gekregen en gaat
nu van start onder een nieuwe eigenaar. Veel bezoekers van het winkelgebied hebben de afgelopen weken
al een blik geworpen door de grote
winkelruiten van het pand aan Zijdstraat 12. De vloerbedekking heeft
plaatsgemaakt voor laminaat en de
halfronde toonbank is op een andere plek gezet, waardoor er meer licht
in de winkel komt en je van buiten
goed naar binnen kunt kijken. Ook
de entree is aangepast: de hellingbaan is minder steil geworden en
doorgetrokken over de volle breedte. Deze aanpassing komt tegemoet
aan klanten die minder goed ter
been zijn.
De voormalige Plantage Boekhandel is per juli overgenomen door
Aalsmeerder Constantijn Hoffschol-

zien en te lezen valt. Opvallend is
de lay-out. De liefde en vakkundigheid voor tekst en beeld straalt er
vanaf. “Er moet een verband zitten
tussen foto en tekst. Iedere bladzijde een eigen sfeer. Daarom besteed
ik ook veel aandacht aan het grafische aspect.”

Kudelstaart - Deze maand viert
Christelijke korfbalvereniging VZOD
haar 60 jarig jubileum. Vanaf woensdag 26 augustus zullen de festiviteiten losbarsten met een middag voor
de kinderen op het complex aan de
Wim Kandreef. De activiteiten duren tot en met zondag 30 augustus.
Meer hierover is op de site, www.
vzod.nl/60jaar, te lezen en zal later in
de diverse regionale kranten gepubliceerd worden. Voor donderdagavond 27 augustus staat een groot
klaverjastoernooi gepland. Iedereen

die het gezellig vindt om een kaartje te leggen is van harte welkom! Na
inschrijving krijgt u een kopje koffie
of thee aangeboden met natuurlijk
iets feestelijk lekkers. Deze avond
zal er gestreden worden om bijzonder mooie prijzen. Aanvang van deze avond is 20.00 uur.
Vanaf vrijdag 25 september start de
reguliere klaverjascompetitie van
korfbalvereniging VZOD waar ook
dit jaar weer gestreden zal gaan
worden om de Jans en Jannie Bostrofee.

Aalsmeer - Stichting De Bovenlanden heeft in haar vergadering besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om bepaalde delen van de Bovenlanden in het
Westeinder- en Oosteindergebied
tot cultureel erfgoed te laten verklaren. Het bestuur heeft hiervoor een
aantal plaatsen in het gebied op oog
waar tien tot twintig percelen aaneen gesloten nog als cultuurakker
functioneren.
Het bestuur vindt het de moeite waard om deze concentratie akkers voor de toekomst veilig te stellen. Er is contact opgenomen met
de afdeling cultureel erfgoed van de
culturele raad Noord Holland. Niet
al deze akkers zijn in het bezit van
de stichting, maar mocht de ‘titel’
cultureel erfgoed doorgang vinden,

gaat uiteraard contact opgenomen
worden met de verschillende eigenaren. Het vastleggen van de waarde van het landschap brengt uiteraard wel kosten met zich mee. “Het
is minstens zo belangrijk om te zorgen dat we ook financieel in staat
zijn om de akkers aan te kopen”, aldus voorzitter Nico Borgman in het
Bovenlanden-bulletin. Het vergaren van gelden hiervoor kent dit jaar
hoge prioriteit. De stichting roept
(nieuwe) donateurs op om een financiële bijdrage over te maken om
de aankoop en inrichting van de afzonderlijke percelen, die onderdeel
kunnen gaan uitmaken van de geplande natuurclusters, mogelijk te
maken. Voor meer informatie kan de
site www.bovenlandenaalsmeer.nl
bekeken worden.

ingezonden
Slechte ‘waterbeurt’ Aalsmeer
Ik klaag al lange tijd bij politie en
gemeente over de slechte controle op het water van de Ringvaart
en Westeinder Plas. Het enige antwoord wat je krijgt is dat men met
vakantie is. De jeugd kan lekker
hard varen, zodat de boten die aan
de kant liggen bij de Ringvaart rake klappen krijgen. Je mag er maar
6 kilometer varen, vele overtreden
echter deze snelheid. Ook wordt er
door schippers blikken bier of ander alcoholische drankjes gedronken, wat ook verboden is. Onlangs
bezocht de vaarkrant van de telegraaf Aalsmeer. Hun viel hetzelfde
op waar ik de politiek ook op pro-

Winkeldief in
kraag gevat

Aalsmeer - Op zaterdag 18 juli is
in een winkel in de Ophelialaan een
winkeldief op heterdaad betrapt. De
30 jarige in Aalsmeer woonachtige
buitenlander was al drie keer eer-

beer te attenderen. Maar nu is het te
laat, nu heeft het in de vaarkrant gestaan van afgelopen zaterdag 1 augustus. Heel Nederland weet nu dat
het op vaarwatergebied slecht is gesteld met controle door de waterpolitie, die eigenlijk minimaal met deze
dagen 10 uur zichtbaar moeten zijn.
Bedankt gemeente en politie dat u
Aalsmeer een schop onder de kont
geeft in een landelijk dagblad door
onvoldoende controle uit te oefenen
op de wateren van Aalsmeer en omstreken.
Wilfred van Heusden,
Lakenblekerstraat 45, Aalsmeer.
der op de dag in de winkel geweest.
Hij stal in de winkel lege kratten om
deze vervolgens voor het statiegeld
weer in te leveren. Tijdens zijn vierde bezoek werd de truc gezien. De
30 jarige is geen onbekende van de
politie. Begin juli was de man aangehouden voor een zelfde soort
‘truc’ in een super in de Hornmeer.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 6 augustus 2009

6 augustus 2009

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

DefinitieVe BesCHikkinGen

ontHeffinGen inGeVolGe De wet ruimteliJke orDeninG

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.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van een evenement 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 15 augustus 2009 tussen 12.00-02.00 uur.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Machineweg 197, het plaatsen van een dakkapel;
• Westeinderplassen, E 1871, het plaatsen van een blokhut;
• Westeinderplassen, H2094 het plaatsen van een jollenhelling;
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Gerberastraat 3 t/m 161 (oneven), het plaatsen
van glazen balustrades/regenschermen;
• Kastanjelaan 21, het vergroten van de woning;
• Lisdoddestraat 80, het vernieuwen van een schoeiing;
• Oosteinderweg 86, het vernieuwen van een schuurdak.
Bouwvergunning 1e fase:
• Kastanjelaan 6, het vergroten van de woning.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Freesialaan 7, het plaatsen van een blokhut;
Verzending bouwvergunningen: 11 augustus 2009

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

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Boomgaard 87 te Aalsmeer: het plaatsen van een vlonder;
• Maximastraat 18 te Aalsmeer: het vergroten van een woning;
• Maximastraat 20 te Aalsmeer: het vergroten van een woning.
wet GeluiDHinDer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om
vaststelling van hogere waarden vanwege
• het bouwen van een woning, op het perceel
Uiterweg 123 te Aalsmeer;
• het bouwen van een woning op het perceel
Machineweg tussen 291 en 299;
• het bouwen van een woning op het perceel Machineweg 207.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 32

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

t/m 20 aug
t/m 21 aug
t/m 21aug
t/m 24 aug
t/m 25 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 31 aug

t/m 3 sept

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

t/m 14 sept
t/m 17 sept
t/m 1 okt

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 7 augustus 2009 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling
vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

t/m 7 aug

t/m 1 sept

Kapvergunningen: Haydenstraat 8, 1 veldesdoorn;
Uiterweg 35, 1 kronkelwilg en 1 moerascypres
(snoei); Achter Uiterweg 207 (kadaster H3287), 4
berken; Westeinderplas H 3833, 2 berken, 2 acers, 1
kastanje;
Beschikking Wet milieubeheer Zethof Gas- en
Oliehandel, Kudelstaartseweg 117;
Verkeersbesluit Gedempte Sloot;
Verkeersbesluit Korfstraat;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 105, 5 coniferen,
12 knotwilgen, 2 berken, 7 elzen, 1 denneboom;
Wilhelminastraat 5, 1 populier: Wilhelminastraat 51,
1 populier;
Kapvergunning: Uiterweg 55, 2 witte berken, 1
kastanje;
Monumentenvergunning Oosteinderweg 245-247
(Bloemenlust) ;
Wijziging bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005;
Uitwegvergunningen: Achter Aalsmeerderweg 91-9395-101 Aalsmeer;
Inspraakontwerp nieuwe keur van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3-5-7;
Voorkeursrecht in N201- zone;
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”en ontwerp hogere
grenswaarden besluiten;
Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet
ruimtelijke ordening;
Kennisgeving onteigening Bestemmingsplan
“Oosteinderweg e.o. 2005” en Ontwerp
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”;
Verkeersbesluit: Wilgenlaan aanwijzen als woonerf;
Kapvergunningen: Waterhoenstraat, 6 esdoorns, 1
berk, 1 conifeer, 2 wilgen, 2 eiken, 1 meelbes en 15

essen; Geerland 73, 1 kastanje;
Ontwerp Legger oppervlaktewateren van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Kapvergunningen: Stommeerweg 46, 1 conifeer;
perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260):
25 elzen, 8 berken, 3 dennen, 2 populieren en
6 wilgen;
Wet milieubeheer, Kennisgevingen ontwerpbesluit:
J.J. Borsboom Aalsmeerderweg 243a; Rekreatiepark
Aalsmeer, nabij de Dambonsloot (sectie H nr. 450);
Kapvergunning: Ampèrestraat 41, 1 kastanje;
Uitwegvergunning: Herenweg 28/30, Kudelstaart;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Wet milieu: kennisgevingen: de Groot
Waterbouw: oprichten en in werking hebben
van een baggerdepot op een perceel in het
Westeinderplassengebied, kad. sectie H, nummers
294 en 295:, Loogman Tanken en Wassen B.V.
Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer ambtshalve een
aantal nieuwe voorschriften toevoegen;
Kapvergunning: Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en
2 elzen;
Tijdelijk verkeersbesluit: t.b.v. Summerdance Party
op het surfeiland op 15 augustus 2009;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 7 augustus 2009
• Westeinderplassen H, 294, het vernieuwen van een schoeiing
ten behoeve van het gebruik als baggerdepot
ter inzagetermijn tot vrijdag 21 augustus 2009
• Bakboordstraat 25, het vergroten van een woning en berging
• Dorpsstraat 6-12, het gebruiken van het pand als
horecagelegenheid
• Gemaalstraat 1, het geheel plaatsen van een pergola
• Krabbescheerhof 14 en Sterrekrooshof 21, het veranderen van
een dubbele berging/garage
• Machineweg 137, het vergroten van de woning
• Oosteinderweg 287, het bouwen van een woning
• Uiterweg 323, het bouwen van een woning
• Werven 15, het plaatsen van een blokhut
• Wissel 1, het vergroten van de woning aan de zijkant
ter inzagetermijn tot vrijdag 28 augustus 2009
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van
een hotel/restaurant
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel
• Lijnbaan/Oosteinderweg, het plaatsen van een dubbel project/
bouwbord t.b.v. verkoop en bouw project Dorpshaven, met een
instandhoudingtermijn van 3 jaar
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en
beschoeiing
ter inzagetermijn tot vrijdag 4 september 2009
• Bilderdammerweg 76, het oprichten van een bijgebouw bij een
woonhuis
• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning en het
verplaatsen van een garage/berging
ter inzagetermijn tot vrijdag 11 september 2009
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de panden
waarbij één extra woning wordt gerealiseerd
ter inzagetermijn tot vrijdag 18 september 2009
• Boomgaard 87, het plaatsen van een vlonder
• Maximastraat 18, het vergroten van een woning
• Maximastraat 20, het vergroten van een woning

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381738.
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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Nieuwe Meerbode Prijzenfestival in Tour de France

Vrijdag in Meander

Aalsmeer - De strijd is gestreden
en de klassementen zijn opgemaakt.
In totaal 156 wielrenners bereikten
de eindstreep in Parijs en de Tour
de France 2009 zit er weer op. Niet
Lance Armstrong maar ploeggenoot
Alberto Contador (Astana) wist beslag te leggen op de gele trui en dat
betekende voor de prijsvraag van de
Nieuwe Meerbode, dat bijna driekwart van de inzendingen direct al
kansloos waren voor een prijs. De
groene trui van het puntenklassement werd gewonnen door de Noor
Thor Hushovd (Cervelo Test Team)
en hij bleef de Brit Mark Cavendish
(Team Colombia - HTC) voor en dat
zorgde ervoor dat het aantal kanshebbers op een eindprijs bijna werd
gehalveerd, van circa tachtig naar
circa veertig. Winnaar van de bolletjestrui (bergklassement) was de
Italiaan Franco Pellizotti (Liquigas)
en geen van de overgebleven kandidaten had hem in de voorspelling
meegenomen. Dat de witte trui (jongerenklassement) om de schouders
van de Luxemburger Andy Schleck
(Team Saxo Bank) naar Parijs gedragen zou worden, was ook niet zo’n
grote verrassing. Beste Nederlander
werd Laurens ten Dam (Rabobank)
en een enkeling had Joost Postuma (Rabobank), Steven de Jongh
(Quick Step) en Martijn Maaskant
(Garmin Slipstream) getipt. Het sta-

Aalsmeer - In de even weken komt
op vrijdagmorgen tussen 10.00 en
12.00 uur een groep ouderen bijeen
voor gespreksgroep de ‘ronde tafel’.
Er wordt tijdens deze ochtend dieper in onderwerpen ingegaan. Ieder heeft een eigen mening, waardoor veelal een levendige discussie
ontstaat.

Felicitaties voor winnaars
peltje met kanshebbers dunde aardig uit en het was voor de overgebleven kandidaten geen verassing dat er geen enkele Nederlander een etappe wist te winnen. Het
aantal coureurs dat de Tour uitreed
bedroeg 156 en uiteindelijk besliste
deze laatste vraag de eindstand. De
prijswinnaars hebben inmiddels bericht gekregen en in een enkel geval
heeft al een prijsuitreiking plaatsgevonden. De vakantietijd zorgt ervoor
dat zowel de komende week als een
week later alle prijzen hun bestemming krijgen. Bij het verschijnen van
deze editie neemt mevrouw A.E.
Mets v.d. Broeck, Vlinderweg 162
in Aalsmeer de prachtige Omafiets
met drie versnellingen, handrem en
terugtraprem in ontvangst bij Mégalos, de racefietsspecialist aan de
Aalsmeerderweg. Beatle Raadschelders, Sconedorp 28 in Kudelstaart
heeft afgelopen dinsdag al een bezoekje gebracht aan Sparnaaij Juweliers in de Zijdstraat en traditiegetrouw stond Martin Schaap hem
met raad en daad terzijde. In de komende weken zal een definitieve
keuze voor een prachtig uurwerk
zeker gemaakt worden.
Elise Buskermolen, Begoniastraat 33
in Aalsmeer viel al eerder in de prijzen en de hernieuwde kennismaking vond plaats bij Rinus Bon, de
fietsspecialist in Kudelstaart, waar

een kinder racedriewieler op haar
stond te wachten. Marijn van Berkel, Kamerlingh Onnesweg in Kudelstaart gaat een dezer dagen op
bezoek bij Waning Tweewielers in de
Zijdstraat om daar een Tifosi zonnebril in ontvangst te nemen en Tony
Mets, Wissel 24 in Aalsmeer zal een
dezer dagen de winkel van Ringfoto Foto de Boer in de Zijdstraat binnen stappen om een fotoklok te ontvangen. Maarten Maarse, Hortensialaan 30 in Aalsmeer kan ‘gespot’
worden bij Ed Kriek Optiek vanwege de gewonnen prijs, een sportzonnebril. Arjan Buskermolen, Amperstraat 84 in Kudelstaart rijdt binnenkort in een Rabobank wieleroutfit, beschikbaar gesteld door Rabobank Regio Schiphol en bij de familie de Vos, Willem Alexanderstraat
59 in Aalsmeer kunnen de glazen
op tafel na een bezoekje aan Wijnhandel Wittebol, waar een doosje rosé staat te wachten. Mark van
den Broek, Aalsmeerderweg 363a
is winnaar geworden van een overheerlijke slagroomtaart, beschikbaar gesteld door Ab Müller, banketbakkerij-tearoom-chocolaterie
en vrijdag 14 augustus zal de taart
worden thuisbezorgd.
De redactie feliciteert alle winnaars
van harte en dankt de prijzenschenkers bijzonder voor hun spontane
medewerking

Ronde Tafel in
even weken

Beatle Raadschelders neemt zijn prijs in ontvangst uit handen van Martin
Schaap van Sparnaaij Juweliers.

Con Amore zoekt zangers
Aalsmeer - Maandag 17 augustus zit de zomervakantie er weer
op voor de leden van mannenkoor
Con Amore. Deze dag beginnen om
19.30 weer de wekelijkse repetities in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. Het koor telt op dit moment
ongeveer 80 leden en de meesten
zijn niet meer zo piep. Daarom deze oproep: Als je van zingen houdt,
kom eens een keer kijken en luisteren op maandagavond. Voor dat

je het weet zing je mee in de partij waar je stem het beste past. Er
zijn de laatste tijd veel nieuwe inwoners in Aalsmeer komen wonen en bij Con Amore kunnen deze mensen kennis maken met andere Aalsmeerders. Mannenkoor Con
Amore is een neutraal koor, zowel
klassiek als populair en ook geestelijke muziek staan op het repertoire.
Con Amore geeft eigen concerten
en werkt mee op uitnodiging.

Verse koffie en thee
Onderwerpen van uiteenlopende
aard worden besproken, zowel concrete gebeurtenissen als abstracte gedachten komen aan de orde.
Spreken mag, maar natuurlijk ook
alleen luisteren. De koffie en thee
zijn vers en nagenoeg altijd wordt
hier iets lekkers bij geserveerd. De
‘ronde tafel’ eens bezoeken? Morgen, vrijdag 7 augustus, wordt weer
‘verzameld’ in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat. Voor meer
informatie kan gebeld worden naar
0297-323138.
Het koor beschikt over een uitstekende dirigent en begeleider. Er zijn
verschillende cd’s van Con Amore
beschikbaar en binnenkort wordt
de website voorzien van geluidsfragmenten voor een eerste indruk.
Inlichtingen: tel. 0297-323847 of
stuur een mail naar: amkconamore@hotmail.com.
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Stef, Joey, Kjeld en Stefano
in finale van de DJ Contest
Aalsmeer - De finalisten van de DJ
Contest die wordt georganiseerd
door Summer Dance Party zijn bekend. Na een spannende strijd tijdens maar liefst vier voorrondes in
Amstelveen, Mijdrecht en twee keer
Aalsmeer zijn vier finalisten gekozen. De finale vindt plaats tijdens
het middagprogramma van de Summer Dance Party op zaterdag 15 augustus op het surfeiland aan de Kudelstaartseweg. Het waren twee
spannende weken waarbij Allround
in Mijdrecht, Bon ami in Aalsmeer,
Downtown in Amstelveen en N201
in Aalsmeer in het teken stonden
van de voorrondes. De 24 kandidaten maakten het de jury, bestaande
uit deejays en deskundigen ‘uit het
vak’, niet makkelijk. De 30 minuten
durende live mix van de kandidaten
werd door de jury beoordeeld op diverse punten, zoals orginaliteit, uitstraling, techniek en muziekkeuze.
Tijdens alle voorrondes bleek het niveau van de kandidaten bijzonder
hoog te liggen. Het viel dan ook niet
mee om per avond een winnaar te
kiezen, vaak was het verschil tussen de winnaar en de nummer twee
zeer gering. Uiteindelijk gaan de
deejays Re Beat (Stef van Dijk), Ten
Hooven (Joey Tienhooven), Dj Espero (Kjeld de Wit) en Dj Triple F (Stefano Loswijk) door naar de finale.

De finale van de contest vindt wederom plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance
Party op zaterdag 15 augustus. Net
als voorgaande jaren wordt het Surfeiland 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.

Metamorfose voor jarige
Summer Dance Party
Aalsmeer - De tiende editie van de
Summer Dance Party ondergaat een
grote metamorfose. Met drie dj’s in
plaats van twee, een nog groter podium dan normaal en een uur langer feest beloofd de jubileum editie extra bijzonder te worden. Op zaterdag 15 augustus wordt voor de
tiende keer de Summer Dance Party
georganiseerd. Net als alle andere
jaren is het zomerse strandfeest te
gast op het Surfeiland, gelegen aan
de Westeinderplassen. Afgelopen
voorjaar is het gehele terrein door
de gemeente heringericht. Hierdoor
is een grote open ruimte ontstaan
wat extra mogelijkheden biedt voor
de organisatie om nog groter uit te
pakken dan de jaren er voor.
In samenwerking met Patkel is er
een groot podium ontworpen. Het
podium komt aan de kop van het
strand te staan, recht voor het speeltoestel. Aan weerszijde van het podium zullen de speciale VIP-tenten
geplaatst worden. Mensen die een
VIP kaart hebben bemachtigd, hebben vanuit deze VIP-tenten goed
uitzicht op het podium en de dansende mensen op het strand. Boven
het strand komt aan een hijskraan
van Mieremet Kraanverhuur weer
een grote constructie met licht te

hangen, verzorgd door Blue Magic
Licht & Geluid. Naast een nog groter podium, is ook de line-up groter. De voorgaande jaren werden altijd twee acts geprogrammeerd, dit
jaar zijn het er drie. De winnaar van
de DJ Contest zal traditioneel het
feest openen. Daarna zullen Lucien
Foort, Benny Rodrigues en Hardwell
het podium betreden en achter de
draaitafels plaatsnemen. Vorig jaar
trad MC Choral als muzikale gastvrouw. Ook dit jaar zal zij weer van
de partij zijn.
De grotere line-up maakt ook dat er
een uur extra aan het feest is toegevoegd. De poorten gaan dit jaar al
om 19.00 uur open. Speciaal vanwege de jubileum editie biedt de organisatie iedereen die vóór 20.30 uur
binnen is een consumptie aan. Om
te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan voor de entree, raadt
de organisatie alle bezoekers aan
om tijdig te komen. Er zal wederom op last van de politie streng gecontroleerd worden op het bezit
van (soft)drugs. Toegangskaarten
voor het feest zijn online te koop op
www.summer-dance-party.nl en bij
verschillende voorverkooppunten in
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn.

Zaterdag presentatie cd
Gerdie in Sportzicht
Aalsmeer - Al haar hele leven is ze
aan het zingen en muziek aan het
maken, zangeres Gerdie en aanstaande zaterdag 8 augustus zet zij
de kroon op haar inzet met de presentatie van eerste cd-single ‘Als
een vogel op ‘n tak’. In café Sportzicht in de Sportlaan wordt een
feestje gebouwd rond de lancering,
uiteraard zal Gerdie haar cd-single
ten gehore brengen en optredens
van collega’s staan gepland. Voordat Gerdie ontdekt werd door Tom
Leeflang, de man die ook Ruth Jacott in de landelijke schijnwerpers
wist te zetten, heeft ze aan diverse
talentenjachten meegedaan. Onder
andere in Monnickendam, toen onder andere samen met Dario, inmiddels ook een bekende zanger van
het levenslied. Op Amstelveen en
Utrecht zijn door Gerdie op z’n kop
gezet, maar helaas kwam aan deze muzikale uitjes een einde toen de
Aalsmeerse in 2005 in haar gezicht
werd gebeten door een hond. Ruim
een jaar is ze uit de running geweest, maar haar hart bleef vol van
zingen en langzaam aan heeft zij de
draad weer opgepakt. Inmiddels is
ze helemaal terug, vol levenslust en
zet zij zich tijdens een optreden voor
de volle honderd procent in. “Heerlijk om te zingen”, aldus Gerdie. En:
“Meezingen mag van mij altijd, hoor.

Gezelligheid staat voorop.” De eerste single-cd van Gerdi ‘Als een vogel op ‘n tak’ is geschreven door
Guus Smeets en Leij de Bruijn uit
Limburg. Het eerste officiële exemplaar gaat uitgereikt worden door
ontdekker Tom Leeflang. “Daar na
gaan we er een groots en muzikaal
feest van maken. Komt allen”, laat
de zangeres tot slot weten. De presentatie begint om 16.00 uur in café
Sportzicht in de Sportlaan 44 en de
toegang is gratis.

Zaterdag opening door Marian Kaaijk

Jarige Fotogroep Aalsmeer
exposeert in ‘t Raadhuis
Aalsmeer - Ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van Fotogroep
Aalsmeer exposeren de twintig leden hun werk vanaf 8 tot en met 30
augustus in het Oude Raadhuis. De
tentoonstelling wordt zaterdag 8 augustus om 16.00 uur geopend door
de huidige voorzitter van KCA, Marian Kaaijk. “Wij hebben er voor gekozen vrij recente foto’s te laten zien
van onze huidige leden. Als voorwaarde is gesteld dat er geen foto’s worden geselecteerd die al eerder in Aalsmeer of elders zijn geëxposeerd”, vertelt een van de leden,
Hanneke van Dorp. En zij vervolgt:
“De foto’s zijn geselecteerd door
een commissie. Bij de uiteindelijke keuze hebben wij Carl van Laer,
grondlegger van de Stichting Kunst
Cultuur Aalsmeer (KCA), gevraagd.
Hoewel wij best kritisch durven te
zijn op elkaars werk was het toch
prettig om iemand van buiten onze
groep mee te laten beslissen.”
Van Laer was, tijdens zijn voorzitterschap van KCA, een groot voorstander om het Oude Raadhuis ook in
de zomermaanden open te houden.
“Zo krijgen ook amateurs eens de
gelegenheid hun werk in een mooie
ruimte te laten zien. Het levert vaak
interessante tentoonstellingen op”,
was en is zijn mening. “Vooral het
enthousiasme, de medewerking van
kunstenaars is geweldig. Alles wordt
zelf geregeld, uitnodigingen, opening en bezetting tijdens de expositie. Het verheugt mij dan ook dat
de formule van toen ook nu nog gehandhaafd blijft.” Dat Van Laer het
bij het rechte eind heeft blijkt wel uit
de reacties van de leden van de fotogroep. “Het is een uitdaging om
het werk aan mensen buiten de fotogroep te laten zien. Spannend is
het ook. Wij zijn heel nieuwsgierig hoe er gereageerd wordt op ons
werk.”
Leerzame kritiek
Fotogroep Aalsmeer bestaat uit
twintig actieve leden die van september tot eind mei eens per veertien dagen een avond bij elkaar komen. Voor iedereen, zowel voor degenen met een drukke baan als voor
degenen die geen dagelijkse werkverplichting meer hebben, is fotograferen een prettige en ontspannen bezigheid. “De kracht van onze groep is het samen naar de gemaakte foto’s kijken en die dan bespreken. Een volgend voorbeeld
geeft een beetje onze werkwijze
aan. Een van de leden laat een fo-

to zien en de groep levert daarop
commentaar. Als de foto voor verbetering vatbaar is, dan wordt de foto opnieuw gemaakt met de tips die
er besproken zijn. Dat leerproces is
boeiend en heel stimulerend. Het is
frappant om te zien hoeveel sterker de foto daarvan wordt. Er heerst
binnen de groep een open sfeer.
Wij zijn kritisch op elkaars werk.
Je moet kritiek kunnen verdragen,
niet altijd even eenvoudig maar wel
heel nuttig! Het gaat ons er toch om
verder te komen. Maar, wij blijven
vriendelijk tegen elkaar hoor”, lacht
Van Dorp die tijdens de aankomende tentoonstelling ook experimenteel werk exposeert. “Naast het bespreken van eigen werk wordt er
ook gekeken naar het werk van favoriete fotografen. De interpretatie
en de verschillende visies zijn beslist
boeiend om naar te luisteren. Ons is
gebleken dat wanneer je een mening deelt met anderen, je met een
paar maanden anders leert en gaat
kijken. Je fotovisie verandert.”
Digitale fotografie
Met de komst van het digitale tijdperk heeft de fotografie eindeloos
meer mogelijkheden gekregen. Het
leent zich beter voor experiment.
Van Dorp: “Daarom leek het ons
ook goed om ook een wand met experimentele foto’s te laten zien. Een
van de leden heeft gewerkt met infrarood licht, heel bijzonder. Toch
zal het meeste werk als herkenbaar
worden ervaren.” In totaal 52 zwart/
wit en kleur en een aantal experimentele foto’s kunnen drie weken
bewonderd worden. “Wij zijn blij
met de geboden ruimte. Het Oude
Raadhuis is zo een mooi gebouw,
het is een feest om hier te kunnen
exposeren.” De tentoonstelling is tot
en met 30 augustus iedere donderdag tot en met zondag te bezoeken
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang tot Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat is gratis.
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Optredens Isfere en Toner Low vrijdag

Bijzondere metal in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 7
augustus treden twee stevige bands
op in de N201. Isfere en Toner Low
zijn allebei geen alledaagse bands.
Om te beginnen hebben beide
bands een wat langzamere metalstijl en is ook het muzikale deel erg
prominent.
Isfere speelde een paar maanden
geleden al zeer verdienstelijk tijdens
de voorrondes van de popprijs Amstelland in het jongerencentrum en
het was meteen duidelijk dat deze
band snel nog eens uitgenodigd zou
worden. De band speelt progressieve, harmonieuze metal met veel gevoel voor detail. Het draait niet om
snelle riffs en overdreven gitaarsolo’s, maar juist om dynamisch spel
en contrast. De band zorgt voor
donkere nummers met hemelse uit-

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Vanaf 8 augustus:
* Jubileumexpositie 50 jaar Fotogroep Aalsmeer in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Zaterdag 8 aug. opening om 16u. door Marian Kaaijk.
Open: donderdag t/m zondag 1417u. Te zien tot en met 30 augustus.
Tot en met 30 augustus:
* Schilderijen ouderen in grote zaal,
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 8 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-

Mini-feestweek
op de Uiterweg
Aalsmeer - De Buurtverlichters komen weer in actie en vragen bij deze alle bewoners van de Uiterweg
tijdens de Feestweek hun tuinen te
verlichten!
De Buurtverlichters is een groep enthousiaste mensen die het leuk vinden om de bruggen en andere plekken op de buurt te verlichten en te

Diversen
Donderdag 6 augustus:
* OVAK-fietstocht. Vertrek 13.30u.
bij zwembad De Waterlelie, Dreef.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 7 augustus:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen
in wijksteunpunt Meander, Clematisstraat van 10 tot 12u.
* Zomerschaken in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 8 augustus:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Zondag 9 augustus:
* Familievissen bij AH Vislust in vijver bij Apollostraat vanaf 9u. Verzamelen om 8.30u. bij buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3.
Dinsdag 11 augustus:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan.
Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
Vanaf 1 september weer in sporthal
De Bloemhof, Hornweg.
Woensdag 12 augustus:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 13 augustus:
* Vaartocht voor begunstigers en
sponsors stichting De Bovenlanden.
Van 19.30 tot 22u. Vol!
Zaterdag 15 augustus:
* Workshop t.g.v. 50 jaar Fotogroep
Aalsmeer door Gert Wentzel, ‘Zelf
een vakantieboek maken’. Van 13 tot
14u. in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Zondag 16 augustus:
* Zwemmen in Westeinderplassen
met Oceanus. Start 11u. surfeiland.
Donderdag 20 augustus:
* Rondvaart ANBO Aalsmeer. Vertrek 14u. vanaf Praamplein.
Vergaderingen
Maandag 17 augustus:
* Info-avond over concept verkeeren vervoerplan Aalsmeer in gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 20 augustus:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in gemeentehuis v/a 20u.
verfraaien! Ook wordt aan de bewoners gevraagd iets leuks van hun
tuin te maken. Een mini-feestweek
wordt georganiseerd op de Uiterweg met elke avond muziek en vermaak!
Maandag treedt het shantykoor De
Poelzangers op, dinsdag is het prikburavond, woensdag DIP Festival en
tot slot laat donderdag het smartlappenkoor Denk aan de Buren van
zich horen. De tuinen zijn verlicht
van vrijdag 4 tot en met zaterdag 12
september.

Workshops
Op zaterdag 15 augustus van 13.00
tot 14.00 uur vertelt Gert Wentzel
over zijn specialiteit: Het zelf maken van vakantieboeken. Zaterdag
22 augustus van 13.00 tot 14.00 uur
geeft Michel de Nooij een lezing
over creatief fotograferen. Ook is er
tijdens de tentoonstelling een lees
en bezienswaardig jubileum boekje te koop.

STAGE
MUSIC SHOP
GrOTE COllECTIE
MOndHArMOnICA’S

Muziek/Theater
Vrijdag 7 augustus:
* Metalbands Isfere en Toner Low in
N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
Zaterdag 8 augustus:
* Cd-single presentatie Aalsmeerse
zangeres Gerdie in café Sportzicht,
Sportlaan vanaf 16u.
* Optreden Little Boogie Boy Bluesband bij jachthaven De Blauwe Beugel, bereikbaar via pont Leimuiderdijk 74. Aanvang: 21u.
Tot en met 9 augustus:
* Theater Het Amsterdamse Bos
speelt ‘Storm’ van Shakespeare in
bostheater. Iedere dinsdag tot en
met zondag om 21.30u.
Zaterdag 15 augustus:
* Summer Dance Party op surfeiland, Kudelstaartseweg met dj’s
Lucien Foort, Hardwell en Benny
Rodriques van 20 tot 01u.
* Playhouse met dj Quintino in
N201, Zwarteweg, van 00 tot 05u.
Zaterdag 22 augustus:
* Zomerfestival bij horecazaken in
centrum, in Markt-, Wetering-, Zijden Dorpsstraat van 20 tot 01u.

derdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.

barstingen, waarbij het licht soms
moeilijk van het donker te onderscheiden is.
Toner Low uit de omgeving van Leiden heeft een loodzware bombastische stijl met veel repeterende trage,
extreem heavy gitaarrifs. Dit wordt
bovendien nog aangevuld met psychedelische visuals op groot scherm
en met deze combinatie neemt deze band je mee in een weergaloze
metal-trip. Hier oogst de band overigens erg veel succes mee, want
Toner Low heeft al in vele Europese landen opgetreden en het podium gedeeld met grote namen. Voor
muziek- en metalliefhebbers is de
N201 aan de Zwarteweg vrijdag dus
weer zeer de moeite waard. De zaal
is open vanaf 21.00 uur en de entree is gratis.

Zaterdag ‘happy blues’

Little Boogie Boy bluesband
live in De Blauwe Beugel
Aalsmeer - Jachthaven De Blauwe
Beugel trakteert op zaterdag 8 augustus vanaf 21.00 uur op een live
optreden van de Little Boogie Boy
Bluesband. De band bestaat uit drie
personen en beschikt over een zeer
uitgebreid bluesrepertoire. De Little Boogie Boy Bluesband is een belangrijke vertegenwoordiger in Nederland van de Chicago Blues, met
een knipoog naar Mississippi blues
en soulblues. Deze mix van bluesstijlen laat zich in het geval van de
Little Boogie Boy Bluesband echter
ook in één woord omschrijven: ‘Happy Blues’. Happy Blues is blues met
een grote lach op het gezicht, hoe
groot de ‘ernst’ van de bezongen
tragedies soms ook is. Het mag hier
en daar best wat over the top gaan,
waarbij leed zó wordt uitvergroot
dat het bijna lachwekkend wordt.
Maar nummers mogen het publiek
ook recht in het hart raken. De teksten vertellen immers vaak complete levensverhalen. Als de bezoekers
maar wel altijd een leuke, ontspannen avond hebben, want daar is het
de Little Boogie Boy Bluesband om
te doen! Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer is de leadzanger, speelt gitaar
en harmonica. Wicher de Boer be-

speelt de basgitaar en Alex Stolwijk
zit achter de drums. Hein’s kwaliteiten als frontman, zanger en gitarist
staan in blueskringen hoog aangeschreven. Gezegend met een hese,
donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet deze ‘Little Boogie Boy’ steeds meer mensen
voor zijn muziek te winnen. Hij leeft
voor de blues; dat verklaart ook zijn
vele reizen naar Chicago en Mississippi. In oktober gaat Hein wederom de oceaan over om er op te treden op het prestigieuze Arkansas
Blues and Heritage Festival. Amerikaanse collega`s als John Primer,
Tail Dragger, Mojo Buford, Harmonica Shah en R.J. Mischo doen regelmatig een beroep op de Little
Boogie Boy Bluesband wanneer zij
in Europa zijn. Gezamenlijk verzorgden ze concerten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland
en Finland.
Kom zaterdag gezellig langs om te
dansen, te lachen en te genieten
van de ‘happy blues’ die de Little
Boogie Boy Bluesband brengt. Iedereen is van harte welkom! Jachthaven De Blauwe Beugel is te bereiken via het pondje van de Jachthaven aan de Leimuiderdijk 74.

Binding start
eind augustus

dingseizoen wordt deze avond ingeluid en het wordt een knallende
start. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom, dus ook jongens en meiden
die niet op Bindingkamp zijn geweest en zin hebben in een avondje uit met leeftijdsgenoten. De aanvang is 20.30 uur en De Binding is te
vinden in de Zijdstraat, nummer 53.

Aalsmeer - Wie zin heeft om lekker
te dansen, gezellig bij te kletsen na
Bindingkamp doet er goed aan om
zaterdag 29 augustus alvast in de
agenda te noteren. Het nieuwe Bin-
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“Blij dat werkzaamheden starten”

Van de hak
op de tak

Riolering Schinkelpolder
wordt aangepakt
Aalsmeer - Op maandag 10 augustus start de firma De Bie Wegenbouw in opdracht van de Gemeente Aalsmeer met de uitvoering
van rioleringswerkzaamheden in de
Rietwijkeroordweg en Mr. Jac. Takkade. De werkzaamheden aan de riolering zijn nodig om de afvoercapaciteit vanuit de Schinkelpolder te
vergroten. Wethouder Berry Nijmeijer is blij dat de werkzaamheden
aan het riool in de Schinkelpolder
nu van start gaan. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd.
Als eerste wordt de capaciteit van
de persleiding vanaf het gemaal aan
de Noordpolderweg en Rietwijkeroordweg tot aan de Kerkweg vergroot. Dit betekent dat vanaf het gemaal aan de Rietwijkeroordweg tot
aan de Mr. Jac. Takkade in de berm
een nieuwe persleiding wordt aangelegd. Evenwijdig aan de Mr. Jac.
Takkade wordt door middel van een
gestuurde boring de persleiding
aangelegd, zodat uiteindelijk op het
bestaande riool in de Kerkweg kan
worden aangesloten.
Transport afvalwater
Als tweede wordt het tracé tussen
de Bosrandweg en Noordpolderweg
opgepakt. In de berm van de Rietwijkeroordweg wordt een nieuwe pers-

Woonarken

leiding aangelegd om het transport
van het afvalwater vanuit dit gebied
nu en in de toekomst te garanderen.
Als laatste wordt de capaciteit van
het gemaal aan de Noordpolderweg
en Rietwijkeroordweg vergoot. Door
het toegenomen afvalwateraanbod
in de Schinkelpolder is de huidige
capaciteit van dit gemaal te klein
geworden. Het vergroten van de capaciteit van het gemaal in combinatie met de aanleg van de nieuwe
persleiding moet aan deze problematiek een eind maken.
Omleidingen
Gedurende alle werkzaamheden
dient rekening te worden gehouden
met tijdelijke afzettingen van wegen
en/of omleidingen. Afzettingen en
omleidingen worden duidelijk met
borden aangegeven. De bewoners
van de aangrenzende percelen worden door middel van een brief op de
hoogte gesteld wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden.De
gemeente vraagt om begrip en medewerking. Mochten er vragen zijn
over de rioleringswerkzaamheden
aan de Rietwijkeroordweg en Mr.
Jac. Takkade dan kan contact opgenomen worden met de heer J. Lute
van de gemeente Aalsmeer op telefoonnummer 06-46610692.

Zo is het nu, zo wordt het. De foto met het groen en het parkeerterreintje naast de drogist is genomen vanaf ongeveer
hetzelfde punt als waar de nieuwbouw komt. Op de achtergrond van eerste foto steken de spitse torentjes van modehuis Broeckmans boven de bebouwing uit.

ingezonden
Wat nut controle recreatie-arken?
Met verbazing heeft de Stichting Woonarken in Aalsmeer in de
Nieuwe Meerbode van 30 juli gelezen dat de dienst Handhaving
van de gemeente Aalsmeer begin
juli is begonnen met het controleren van de arken met een recreatievergunning. De bewoners die nu
een controle hebben gehad hebben
zich op verzoek van de gemeente immers netjes gemeld bij de gemeente Aalsmeer en hebben netjes laten weten dat zij hun recreatie
ark toch permanent bewonen ook al
mag dit eigenlijk niet. Dit alles om
in aanmerking te komen voor een
persoonlijke gedoogbeschikking.
De gemeente weet dus al een tijdje welke arken er wel of niet permanent bewoond worden, dus wat is
nu dan het nut van deze controle?
Bovendien mag een ark met recreatievergunning ‘bewoond’ worden
van april tot en met oktober en zijn
de eerste gedoogbeschikkingen op
dit moment nog niet eens verlopen.
Dus waarom dan toch in juli al gaan
controleren? Doet de dienst Handhaving dit soms om zich ervan te
overtuigen dat de meeste recreatie
arken in een prima staat verkeren
en ook keurig netjes zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en het riool? Volgens de woonarkennotitie
uit 1995 was dit immers een van de
voorwaarden waaraan de recreatiearken moesten voldoen om in aanmerking te komen voor een permanente vergunning. Destijds was er

dus sprake van dat een aantal recreatie arken wel degelijk permanent
bewoond mochten gaan worden. De
Stichting Woonarken in Aalsmeer
e.o. vindt het niet zo raar dat er toen
ineens een heleboel mensen op een
recreatieark zijn gaan wonen. Helaas is de woonarkennotitie uit 1995
nooit goedgekeurd en waait er op
dit moment weer een heel andere wind door het gemeentehuis in
Aalsmeer. Hierdoor dreigen er een
aantal bewoners binnenkort op
straat te staan. In de loop der jaren hebben de bewoners van recreatie-arken een aantal lekkere visjes voorgehouden gekregen. Je kon
in aanmerking komen voor de aankoop van een permanente vergunning bij domeinen. En wanneer je
netjes meldde dat je op je recreatieark woonde, zou je net zo lang op je
ark mogen wonen totdat je doodging of je ark verkocht. Letterlijk een
uitsterfbeleid dus! Maar het lijkt erop dat alle mensen die keurig netjes hebben gemeld, nu toch zonder
pardon op straat worden gezet. De
Stichting Woonarken in Aalsmeer
vindt dit niet eerlijk, wil hier graag
iets aan doen en roept daarom bij
deze iedereen met en zonder problemen op om zich te melden. Dat
kan via woonarkeninaalsmeer@hotmail.com. Voor 25 euro per jaar ben
je al donateur. Hoe meer mensen
zich melden, des te sterker staan de
arkbewoners om een vuist te maken
richting de gemeente.

Rijbewijs ‘zoek’ in buitenland?
Aalsmeer - Het gebeurt regelmatig
dat de afdeling dienstverlening van
de gemeente een brief ontvangt van
de Rijksdienst voor het wegverkeer
(RDW) over een in het buitenland
ingenomen rijbewijs. De gemeente moet dan onderzoeken of het rijbewijs dat is afgegeven na verlies
of diefstal wel is afgegeven op basis van een juiste verklaring. Stel,
een rijbewijshouder begaat in het
buitenland een verkeersovertreding
en het rijbewijs wordt door de buitenlandse politie ingehouden. De
houder van het rijbewijs hoort dan
meestal dat het rijbewijs binnen een
bepaalde termijn naar Nederland
wordt gestuurd.
Hij of zij wacht dit niet af en vraagt
vervolgens in Nederland een nieuw
rijbewijs aan met als reden dat het

rijbewijs kwijtgeraakt is of gestolen.
Nadat het in het buitenland ingenomen rijbewijs bij het RDW arriveert
start de gemeente een onderzoek.
Het blijkt dan dat de rijbewijshouder
een valse verklaring heeft afgelegd.
Het nieuwe rijbewijs moet ongeldig worden verklaard en het gevolg
hiervan is dat de betreffende persoon voor alle categorieën opnieuw
rijexamen moet doen. En dat is een
behoorlijk ingrijpende consequentie! Verklaart de rijbewijshouder bij
de aanvraag dat het rijbewijs in het
buitenland is ingenomen, dan wordt
geadviseerd te wachten tot het document wordt teruggestuurd. Dit
wordt meestal binnen drie maanden
naar het huisadres gestuurd. Dit is
altijd nog beter dan opnieuw rijexamen te doen!

Eind augustus start verkoop

Overeenkomst Dorpshaven
Aalsmeer - Aanstaande dinsdagmiddag 11 augustus zullen burgemeester P.J.M. Litjens, de heer
W.H.M. Meuwese van Synchroon
en de heer J.H. Zwart van Timpaan
de exploitatieovereenkomst voor
het nieuwbouwproject Dorpshaven
aan de Lijnbaan tekenen. Tussen de
Burgemeester Kasteleinweg (N201),
Oosteinderweg, Oude Spoordijk en
Dorpsstraat gaat de komende jaren
een nieuwbouwwijk worden gerealiseerd.
In totaal komen in deze wijk 333
nieuwe woningen, waarvan 154 appartementen. In de exploitatieover-

Poging diefstal
Aalsmeer - Op woensdag 15 juli is tussen tien uur in de avond en
de volgende ochtend acht uur geprobeerd een auto te stelen uit de

eenkomst worden de afspraken
over de realisatie van dit woongebied tussen de gemeente en de ontwikkelaars vastgelegd.
Het project is ontwikkeld door twee
projectontwikkelaars. Synchroon uit
Utrecht ontwikkelt 99 woningen ten
noorden van de Lijnbaan en Timpaan uit Rijsenhout zal in het zuidelijk deel 234 woningen gaan realiseren. Synchroon start eind augustus met de verkoop van de eerste
fase van hun woningen. De verkoop
van de woningen van Timpaan zal
waarschijnlijk vanaf het einde van
het jaar van start gaan.
F.A. Wentstraat. De eigenaar trof zijn
Ford Fiësta met een beschadigde
deur aan. Het is de dief wel gelukt
om de wagen te openen. In de auto
lag een schep, die waarschijnlijk is
gebruikt om de deur te forceren.

Respect voor oude pandjes in
2de stuk dorpsvernieuwing
Aalsmeer - Het mooie, aparte Gallerietje blijft in het centrum, evenals het naastgelegen woonhuis, de
winkel van Koket en het pand van
‘t Holland Huys. Ook het mooie, bijna monumentale pand van ‘t Boekhuis (vroeger postkantoor) en het
lieve, puntige kleine huisje, waar nu
een kapsalon in gehuisvest is, blijven deel uit maken van de Zijdstraat. Voor de nieuwbouw in (officieel) het eerste gedeelte van de
Zijdstraat, kruisende aan de Dorpsstraat, gaat tot slot ook de drogisterij van Van der Zwaard met de grond
gelijk gemaakt worden, maar deze
winkel blijft tijdens de hele bouwperiode ‘gewoon’ open. Ongeveer vijf
jaar geleden is het dat Ernie Wesselius het plan oppakte om ook dit
stukje winkelstraat een nieuwe impuls te geven. De toen nog Boekhuis-eigenaar kreeg bijval van Piet
van der Zwaard van de drogisterij
en samen gingen zij de onderhandelingen aan met de diverse eigenaren. Wat menigeen waarschijnlijk niet weet, is dat ook achter de
winkelbebouwing, in de tuinen richting Praamplein, woonhuizen staan.
Ook deze eigenaren zijn benaderd
en ongeveer de helft is akkoord gegaan met verkoop.
Volgend jaar eerste paal
Professionele hulp kregen de twee
ontwikkelaars in spe van Van Berkel
Bouw in Leimuiden, die uiteindelijk
een plan presenteerde waar Wesselius en Van der Zwaard zich volledig in kunnen vinden. En, zij niet
alleen, ook het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben zich inmiddels
positief uitgesproken. In februari of
maart volgend jaar hoopt de ontwikkelaar de eerste paal de grond in te

kunnen slaan. Het project wordt in
drie fases gebouwd. Dit omdat rekening gehouden moet worden met
de blijvende bebouwing en ondernemers. Allereerst krijgt het ‘stuk’
naast de winkelstraat, aan het Molenpad schuin tegenover het zorgcentrum, een gedaanteverwisseling. Het groen verdwijnt, evenals
de twee parkeerpleintjes, om plaats
te maken voor een ondergrondse parkeergarage met plaats voor
zo’n tachtig auto’s. Daarboven komt
vervolgens een parkeerterrein met
nog eens ongeveer vijftig plaatsen.
De nieuwbouw in de Zijdstraat loopt
veelal tot aan het Praamplein waardoor winkeloppervlaktes gecreëerd
kunnen worden die voldoen aan de
eisen van deze tijd. In totaal verrijst
2190 vierkante meter winkelruimte.
Op de winkels komen zowel in de
Zijdstraat als langs het Praamplein
appartementen, 34 in totaal met
balkon. Piet van der Zwaard vertelt:
“Het worden ruime appartementen, voor starters konden we geen
ruimte creëren. Dit omdat we binnen de contouren van Schiphol liggen. Het rijk bepaalt dan het aantal
woningen en in Den Haag hebben
ze maximaal 25 beslist. Tel daar de
negen woningen op die gaan verdwijnen en je komt op 34. Meerdere, kleinere appartementen waren
voor ons dus geen optie. Je krijgt
het echt niet anders als de overheid
voor je beslist.”
Twee keer verhuizen
Tweede fase is de vervanging van de
twee woonhuizen, tussen het Boekhuis en het punthuisje, voor twee
statige complexen met toch een
speelse uitstraling en nieuwbouw
van het onlangs gevestigde cadeauwinkeltje iets verderop. Als dit is vol-

tooid volgt fase 3. Echter niet voordat drogisterij Van der Zwaard tijdelijk is verhuisd naar een van de
naastgelegen nieuwe complexen.
Dan pas gaan de opstallen van Van
der Zwaard met de grond gelijk gemaakt worden en verrijst hier het
laatste nieuwbouwdeel. “Ik krijg een
winkel van 540 vierkante meter. Bijna drie keer zo groot”, vervolgt Piet
van der Zwaard trots. “Waar we nu
zitten is het ook echt te klein. We
kunnen nu niet alle producten uitstallen en voldoende ruimte geven
aan onze specialisaties. Onze winkel bestaat uit een drogisterij, een
parfumerie, een schoonheidssalon en een reformzaak. In het nieuwe pand krijgt iedere specialisatie de ruimte en kunnen we al onze producten etaleren.” Om tijdens
de nieuwbouw ‘gewoon’ open te
kunnen blijven, moet de drogisterij twee keer verhuizen binnen een
jaar. “Dat komt wel goed. We gaan
er voor. En de tijdelijke winkel krijgt
echt geen tijdelijke uitstraling. We
gaan dan ook, als is het voor relatief
een korte periode, onze producten
netjes en overzichtelijk presenteren.” De nieuwbouw wordt ongeveer
elf meter hoog, gelijk aan de andere nieuwbouw bij de molen. Architect is Richard Pannekoek. De planning is dat de bouw van de parkeergarage ongeveer vier a 5 maanden
kost, fase 2 zo’n anderhalf jaar duurt
en het laatste bouwdeel tot slot een
jaar in beslag neemt. In totaal is ongeveer drie jaar gemoeid met deze tweede impuls voor de winkelstraat in het centrum dat overigens
ongeveer 700 jaar oud is. “Het wordt
een enorm stuk dorpsvernieuwing,
maar met respect voor oude, monumentale blikvangers”, besluit Piet
van der Zwaard zijn uitleg.

Eén voor één...
Aalsmeer - De nieuwe brug bij de
Van Cleeffkade is nog niet helemaal
af. Voor de bouwvakantie is nog wel
gerealiseerd dat het autoverkeer
‘gewoon’ gebruik kan maken van
deze route zonder obstakels als een
versmalling of verkeerslichten. De
brug moet nog voorzien worden van
leuningen. Vooralsnog vervullen gestreepte blokken deze functie. Of de
‘bobbel’ overigens ook daadwerkelijk de uitstraling krijgt van ophaalbrug, is nog maar de vraag. Het beschikbaar gestelde krediet laat deze gewilde finishing touch niet toe,
zo wordt binnen de gemeentemuren gefluisterd. Zou er nog wel geld
zijn om de fietsers een eigen rijplekje te geven en centjes om de voetgangers een breder pad te geven?
Vooralsnog dienen de langzaam
verkeer deelnemers één voor één,
achter elkaar, de brug over te lopen.
Of, zoals op de foto, op de weg gaan
lopen. Wordt vervolgd, het project is
tot slot nog niet voltooid!

Aalsmeer - Toen wij in 1965 onze woonark lieten bouwen door
scheeps- en jachtbouwwerf Kerkhoven & Jansma, die destijds nog aan
de Uiterweg waren gevestigd, kwam
dat omdat er toen al woningnood
heerste in Aalsmeer. Zeker voor starters waren er geen betaalbare huizen beschikbaar. Anno nu, 45 jaar later, moet ik helaas constateren dat er
nog steeds voor jongeren en starters
nauwelijks is gebouwd. Het gekke is
dat alle politieke partijen in Aalsmeer
in hun verkiezingsprogramma om het
hardst roepen dat jongerenhuisvesting en starterswoningen hun prioriteit hebben. Ha, ha, maar niet heus.
Het blijven tot nu toe loze beloften.
Er zijn wel wat initiatieven voor goedkoop wonen geweest vanuit de politiek. Geurt Ouwerkerk, architect,
maakte in 1984 een zichtbaar woonplan voor starters. Publiekelijk kreeg
zijn plan een staande ovatie, maar de
politiek veegde het plan van tafel. In
die tijd, in 1984 dus, waren er al veel
kwekerijen leeg doordat de kwekers
geen opvolging hadden of het aantal
hectare te kort was om nog goed te
kunnen functioneren. Hoe dan ook:
Geurt presenteerde een plan waarin een rij van leuke, kasachtige huisjes te zien waren, gesitueerd op het
voormalige kassengebied. Veel kwekerijen lagen er in die tijd verloederd
bij, er was nog nauwelijks woningbouw mogelijk, laat staan voor jongeren. Het plan van Ouwerkerk was
eenvoudig uitvoerbaar: Huisjes in
kasvorm gebouwd en gelegen aan
een kwekerij pad, langs een smalle
sloot. Dit plan was in die tijd een initiatief dat ik mis bij de huidige fracties. Zelf heb ik ooit voorgesteld om
op het Ljinbaangebied sloten te graven en daar woonarkcasco’s aan te
leggen die de kopers zelf konden afbouwen. Het zou daar dan tevens
een groene zone worden. Oei, wat
zei ik daar? Onzin, vond de gemeenteraad, viel niet over te praten.
Aalsmeer is een bij uitstek geschikte
plaats om aan en op het water te wonen. De woonplekken aan het water
zijn nu wel op, denk maar aan de verdichting aan de Poel en elders. Op het
water wonen is zeker een optie. Echter, Aalsmeer is nooit aardig geweest
voor arkbewoners. Zo werden er in
1968 palen de sloot in gelegd, een
aantal nabij de Oude Spoordijk en
een aantal richting Aalsmeer-Oost.
Waarom? Het was de bedoeling dat
de (bewoonde) woonboten die zonder vergunning in Aalsmeer lagen in
de strafhavens aan de ketting gelegd
werden. Zou men er dan toch weer
intrekken, dan leverde dat een fikse geldboete op. De woonbootbewoners hadden dus geen dak meer
boven het hoofd en trokken toch in
hun ark. De Oude Spoordijk bewoners zorgden voor een bootje en voor
elektra en water. Toch is het met een
sisser afgelopen. Aan het einde van
de Oude Spoordijk werden uiteindelijk maar twee woonarken aan de
ketting gelegd en in Aalsmeer-Oost
gebeurde er niets. Misschien is deze onaangename strafmaatregel afgeblazen doordat de landelijke pers
er lucht van kreeg... Hoe is het toch
mogelijk dat opnieuw sancties volgen voor de woonarkbewoners die
een recreatievergunning hebben en
daar toch permanent wonen? Ik bedoel dat het allang bekend was dat
er illegaal gewoond werd? Er is te
lang vanuit de gemeente een gedoogbeleid geweest en de recreatievergunning is te makkelijk afgegeven. In tegenstelling tot nu verstrekten de banken tien jaar geleden ook
veel makkelijker hypotheken op een
woonark. De beleidsnota voor woonarken is lange tijd uitgebleven. Heel
moeizaam kwam deze nota in 2002
tot stand. Nu zal er dan weer gehandhaafd worden en dat valt voor
een aantal arkbewoners negatief uit.
Waarschijnlijk moet er voor de zogenaamde illegale bewoners op termijn
betere oplossingen gevonden worden dan nu het geval is. Het ministerie heeft, kort geleden, geadviseerd
om illegaal bewoonde recreatiearken te legaliseren. Ik pleit er niet voor
om tegen dit opschoningsbeleid te
zijn. Misschien zou het mogelijk zijn
om het huidige beleid in enkele gevallen tegen het licht te houden en
minder pijnlijke oplossingen te zoeken. Daarna moet er een zeer duidelijk beleid zijn. Wonen op het water
is niet alleen door krapte op de woningmarkt ontstaan. Van woonschip
en woonboot werd het woonark. Nu
heet het waterwoning en watervilla.
Heeft de gemeente niet een stuk beleid laten liggen?
Coq Scheltens

Appartementen
Aalsmeer - In de wekelijkse collegevergadering op dinsdag hebben
burgemeester en wethouders besloten om de bouwvergunning en
de ontheffing te verlenen voor het
bouwen van 16 appartementen op
het perceel Grundelweg, de toegangsweg tussen de Uiterweg en
het Praamplein. Het besluit ligt nog
drie weken in het gemeentehuis ter
inzage.
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men geveild en op transport waren
gegaan, bloeide het verenigingsleven op de veilingvloer. De verschillende zalen werden vanaf het sluiten van de veiling dagelijks gebruikt
door ongeveer achttien verenigingen. Lien Oud-Jongkind was in die
tijd ook vaak te vinden in Bloemenlust. “Daar werd van alles gedaan. Ik
heb er nog gehandbald. De netten
voor de doelen hadden we zelf geknoopt.” In hetzelfde gebouw deed
ze ook aan turnen, want Turn Vereniging Aalsmeer (TVA) had er ook
haar onderkomen.

Voorpublicatie project Muzikaalsmeer 1950-2010

Bloemenlustrevue in 1952:
Jubileumfeest voor iedereen
Aalsmeer - De Stichting Muzikaalsmeer is sinds het najaar van
2008 bezig om de muziekgeschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart
in kaart te brengen. De focus ligt op
de periode 1950-2010. Op de website www.muzikaalsmeer.nl kunnen
muzikanten en muziekgroepen die
in deze periode actief zijn of waren zich aanmelden. Onderdeel van
het project is de uitgave van een
boek over de lokale muziekhistorie
in brede zin. De Nieuwe Meerbo-

de brengt hier vast een voorpublicatie: over de roemruchte Bloemenlustrevue in 1952. Begin jaren vijftig
bestond in de Aalsmeerse bloemensector een tweedeling door de twee
veilingen CAV en Bloemenlust. In
de beleving lagen het Dorp en Oost
door die splitsing mijlenver uit elkaar. De jubileumfeesten ter ere van
het veertigjarig bestaan van de beide bloemenveilingen in 1952 waren
typerend voor dit verschil. Waar de
CAV een klassiek pianoconcert

voor genodigden organiseerde,
kwam Bloemenlust met een revue
voor iedereen over het verenigingsleven in het veilinggebouw. Een jubileumfeest voor iedereen. Passender kon bloemenveiling Bloemenlust het feest niet vieren. Het veilinggebouw was het kloppend hart
van Aalsmeer Oost. Clubgebouwen
en gymzalen bestonden nog niet.
Een multifunctionele rol daarin was
voor Bloemenlust weggelegd. Als
om twee uur ’s middags de bloe-

Vox et Musica
Voor een jubileumopvoering in
Bloemenlust was het zoeken naar
geschikte deelnemers niet nodig.
Spelers, muzikanten en danseressen waren al elke middag in het gebouw te vinden. Om de revue tot
een succes te leiden werden beroepsmensen gevraagd. Pianist Tom
Erich had de muziek voor zijn rekening genomen. Het koor Vox et Musica en Aalsmeers Harmonie zorgden samen voor de muziek. De regie van de revue was in handen van
Koos Tulp. Voor de dans in de revue werden de meisjes van TVA ingeschakeld, waaronder ook OudJongkind. “Het dansen was voor
mij en anderen eigenlijk eenmalig.
Een aantal heeft bij de tweede revue tien jaar later nog meegedaan.”
De dansgroep stond onder leiding
van de Amsterdamse danseres Tessie van der Pluim, die ook de choreografieën bedacht. “Zij was wel
een apart iemand, echt een stadse
vrouw”, zei Oud-Jongkind. Tijdens
de revue voerden de danseressen
vijf verschillende dansen op, maar
niet iedereen deed aan elke dans
mee. Van het toneel met smaakmaker Martin Verbeek zagen zij weinig.
“Tijdens de uitvoering zaten we boven de zaal in de kantoortjes van de
veiling. Vox et Musica zaten naast
ons. Dat was erg gezellig. Het was
ook zo leuk om er aan mee te doen.”
De muziek op het einde van de revue was elke avond weer een speciaal moment, vertelde Oud-Jongkind. “Tom Erich had van de harmo

nie echt een ander orkest gemaakt.
Bij het einde gingen we altijd achter
in de zaal staan om te luisteren naar
het nummer ‘Night and Day’. Echt
kippenvel kreeg je daarvan.”
Geluidsinstallatie
Ook achter de schermen werkten
tal van vrijwilligers mee aan de revue. De ouders van (wijlen) Jaap
Jongkind en Coq Scheltens staken
overal hun handen uit de mouwen
om te helpen bij de uitvoering. De
toen negenjarige Jongkind en zijn
zus vonden het erg interessant om
de voorbereidingen te zien. “Mijn
vader, onze zwarte Jaap, had een
hele geluidsinstallatie gemaakt met
een versterker en luidsprekers voor
en achter en een microfoon op het
podium. Dat was heel wat voor in
die tijd hoor. Moeder maakte in haar
eentje alle kostuums voor de spelers en de danseressen. Het heeft
haar denk ik zo een half jaar gekost
in de voorbereiding.” De vader van
Jongkind bediende tijdens de voorstelling ook een blaasinstallatie om
confetti het publiek in te blazen. De
deelnemers en de vrijwilligers kwamen allemaal uit Oost, maar de re

vue werd voor heel Aalsmeer opgevoerd in zaal 1 van Bloemenlust. “Er
was zelfs een avond voor De Kwakel, die gingen nuchter naar huis.
Zo onder de indruk waren ze”, grapte Jongkind over zijn herinnering
aan de revue.
De opzet van een jubileumfeest voor
iedereen was geslaagd. Uit het hele dorp kwamen mensen kijken naar
de revue van het jubilerende Bloemenlust. Het was een groot succes,
vertelde mevrouw Oud-Jongkind.
“Ze hadden makkelijk nog een paar
avonden kunnen doen, maar de zaal
was ook weer nodig voor de veiling.”
Meer informatie over het project
Muzikaalsmeer 1950-2010? Kijk op
www.muzikaalsmeer.nl of stuur een
e-mail naar info@muzikaalsmeer.
nl. Aanmeldingen van bands, koren, solo-artiesten, orkesten e.d. zijn
van harte welkom. Ook voor foto’s
of ander interessant archiefmateriaal kan contact opgenomen worden
via de website. De Stichting Muzikaalsmeer is daarnaast ook nog op
zoek naar sponsors die het project
financieel willen steunen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar bovenstaand mailadres.

Vrijwilligers voor het voetlicht

Jaap: ‘Het zijn vooral de kinderen die je geruststelt’
Aalsmeer - Een echte buurter is
Jaap Vreeken. ‘Ik ben er geboren en
getogen.’ Ook zijn drie zonen brachten hun jeugd op de buurt door. Aan
het einde van de Uiterweg had Vreeken samen met zijn broer een seringenkwekerij. Een mooi bedrijf waar
hij altijd met plezier heeft gewerkt.
Toch kwam er een moment waarop hij dacht: “Ben ik zo langzamerhand niet wat te oud geworden voor
dit vak?” Toen zich de mogelijkheid
voor deed het bedrijf te verkopen,
hebben de broers hiervan gebruik
gemaakt. De kwekerij ging over in
andere handen. Neef Piet Vreeken
trok al snel aan de bel om te vragen of oom Jaap, nu hij geen eigen
bedrijf meer had, niet een beetje bij
hem wilde komen pluizen en snoeien in zijn seringenkwekerij. Hij kon
best wat extra mankracht gebruiken. Omdat ‘stilzitten’ niet voorkomt
in het woordenboek van Jaap Vreeken heeft hij zich behoorlijk verdienstelijk kunnen maken. Dat ook dit
bedrijf niet meer bestaat en zoals
zoveel andere kwekerijen verdwenen is op de Uiterweg wordt met
een diepe zucht meegedeeld. “Seringen kweken is lichamelijk zwaar
en zeer arbeidsintensief. Ondanks
de exclusiviteit van de sering staat
tegenwoordig de opbrengst in geen
enkele verhouding tot de verzorging
die er nodig is. Er is nu wel materiaal dat het werk wat lichter maakt,
maar als je aan de band staat dan
moet je toch echt zelf die pot op de
band zetten.” Toch zal niemand Jaap
Vreeken horen klagen: “Ik vond het
een mooi vak, ’s zomers was je lek-

ker buiten en ’s winters was het in
de kassen beslist niet koud. Ik heb
er niet van geleden”, zegt de blozende ex-kweker lachend. “Ik ben nu
bijna tachtig maar slik nog geen enkele pil.”
“Alweer twaalf en een half jaar geleden, het was tijdens een verjaardag, sprak iemand mij aan over vrijwilligerswerk bij de SWOA, de Sichting Welzijn Ouderen Aalsmeer:
Jaap ga eens keer mee, wij kunnen
nog genoeg mensen gebruiken en
volgens mij is dit wel wat voor jou.”
De enthousiast gemaakte Vreeken
ging mee en maakt sindsdien onderdeel uit van de werkgroep alarmering. De werkgroep onderhoudt
contact met nog zelfstandig wonende zorgbehoevende ouderen of gehandicapten die in aanmerking komen voor een
dag en nacht controle alarmsysteem. Een open spreek- en luisterverbinding met een centrale in
Apeldoorn. Inmiddels kent het nonprofit bedrijf, dat de alarminstallaties levert, 12000 abonnees in 260
Nederlandse gemeenten.
De aanvraag van de installatie loopt
via de huisarts. Wanneer de namen
van de toekomstige klanten bekend
zijn bij VITA, worden zij bezocht
door de vrijwilligers van de werkgroep alarmering. “Als mensen zich
aanmelden, ga ik hen eerst bezoeken en samen met hen een vragenlijst invullen. Daar moet je wel even
wat tijd voor uittrekken. Er zijn gegevens nodig over de woonsituatie,
de fysieke en mentale gesteldheid.
Wanneer de papieren zijn goed ge-

ingezonden
‘Gevecht’ fietser en auto op de
Westeinderroute naar Kudelstaart
Aalsmeer - De fietser komt bij de
Gerberastraat op de Stommeerweg
richting Kudelstaart. Het is druk, iedereen gaat omstreeks 17.30 uur
naar huis. Na enige seconden is er
een auto achter de fietser die dat
luid kenbaar maakt door zijn koppeling in te trappen en loeiend gas
te geven. De fietser gaat uit lijfsbehoud links van het rode fietsgedeelte tegen de witte streep aan fietsen. De fietser heeft voor de wind
en maakt daar dankbaar gebruik
van en gaat met gemak 30 km per
uur. Opeens ziet de auto zijn kans
schoon en gaat met gillende banden en luid gebrul van de uitlaat de
fietser voorbij. De driftige bestuurder kijkt niet verder dan zijn neus
lang is en moet onmiddellijk in de
remmen, 2 fietsers voor hem en nog
breder ook! Onmiddellijk gooit hij

het gat dicht voor de fietser die hij
net is gepasseerd. De fietser gaat
echter niet in de remmen, heeft aan
20 cm genoeg, en gaat rechts van de
auto en achter de 2 fietsers om weer
tegen de witte streep aan fietsen.
De auto is getergd en ziet zijn kans
schoon en gaat met gillende banden de fietser voorbij. O jee, weer
moet hij stoppen en nu voor een
of andere langzame, die linksaf de
Hadleystraat in wil. Wederom gaat,
voor de fietser, de poort dicht. Die
is voor geen gat te vangen en gaat
weer binnendoor. Uit lijfsbehoud tegen de witte streep aan vervolgt die
zijn weg. Weer, ja weer, ziet de auto
zijn kans schoon en stormt met veel
uitlaatlawaai de fietser voorbij. Natuurlijk heeft hij de geweldige pech
dat er iemand linksaf naar het Bonte Schort gaat. Het gaatje is

keurd, kan ik de installatie plaatsen. Het is een eenvoudig te bedienen kastje waarop een grote groene en rode knop zit. Bij het kastje
wordt de alarmknop geleverd die
om de nek van de cliënt gedragen
dient te worden. Stel dat mijnheer
of mevrouw valt, of dat er iets gebeurt waardoor er hulp van derden
nodig is, dan hoeft diegene alleen
maar op de knop te drukken. Het
apparaat staat nu nog in direct contact met het hoofdkantoor in Apeldoorn, dat binnenkort verhuisd naar
Schiphol Rijk.
Vanuit de centrale wordt contact
gezocht met de sleutelhouders.”

gelukkig niet, als ik al die hoeveelheid draden aan de binnenkant zie
zitten. Nee, daar zijn weer andere
vrijwilligers voor.”
Geen pottenkijkers nodig
Veelal blijkt dat ouderen een behoorlijke dosis weerzin en argwaan

moeten overwinnen. Zij hoeven nog
helemaal geen alarmsysteem, vinden zijzelf. Zij kunnen nog best zonder. In die pottenkijkers hebben zij
echt geen trek. “Meestal zijn het de
kinderen die als eerste bij een huisarts te rade gaan of hun ouders niet
in aanmerking komen voor dit sy-

steem, dat er toch voor zorgt dat
ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Eigenlijk stellen wij het meest de kinderen gerust. En ach, de ouderen zien toch
snel in dat het voor hun eigen veiligheid is.”
Janna van Zon

Sleutelhouders
Iedere cliënt dient zelf zorg te dragen voor drie personen die in het
bezit zijn van een sleutel van hun
huis (door de VITA sleutelhouders
genoemd). De sleutelhouders kunnen in geval van nood het huis binnen om de situatie te aanschouwen.
Meestal zijn dat een paar aardige
buren of in de buurt wonende familie. Ook de politie heeft een sleutel. “Het komt wel eens een heel enkele keer voor dat geen van de drie
sleutelhouders beschikbaar is. Dan
wordt de politie ingeschakeld.” Vreeken installeert de kastjes en controleert twee keer per jaar het alarm
systeem. Daardoor is hij een goede
bekende geworden voor veel ouderen. “Zij vinden het heerlijk om met
je te praten en om samen een kop
koffie te drinken.” Echt technisch
hoef je niet te zijn voor het plaatsen
van de alarminstallatie. “Nee hoor,
zeer klein maar de fietser heeft met
zijn 60-jarige ervaring in het verkeer voor hetere vuren gestaan.
Het geluk is met de fietser dus die
kijkt grijnzend achterom als de auto bij de Watertoren voor het rode
licht staat en niet als eerste auto.
De fietser, voor de wind langs het
open stuk van de Westeinder, gaat
35 km per uur en is gelijk met de
auto bij de kruising van Vrouwentroost. De fietser heeft hier voorrang
maar er wordt gewoon, door de auto, een mislukte aanslag op hem gepleegd. De fietser vloekt en scheldt,
maar de auto doet of er niets is gebeurd. De fietser is getergd en gaat
met een snelheid van tegen de 40
km richting Fortbocht. Daar staat
de auto, voor het rode licht! De fietser kan een uitdagende grijns naar
de auto niet onderdrukken! De auto
gaat een regelrechte martelgang tegemoet. Eerst de stremming op de
Kudelstaartseweg net door de Fortbocht. Een paar rechts van hem geparkeerde auto`s en teveel verkeer
richting Aalsmeer.
De fietser gaat, op het rechte fietspad, vol voor de wind, makkelijk 40
km en is met zijn gedachten teveel
bij de mislukte aanslag die op hem

is gepleegd.
Door alle opwinding vergeet de fietser zijn gewoonte en gaat het fietspad naar garage De Hartog en
Maarsen voorbij. Dan maar linksaf de Madame Curiestraat in! Is het
dezelfde auto? Van schrik weet de
fietser het niet meer. Weer een aanslag? Gaat de auto linksaf Rietlanden in, de Zonnedauwlaan, en de
fietser staat stil met rokende remblokken en een onverantwoord hoge hartslag. Weer, ja weer, een mislukte aanslag. De grootste fout van
de fietser is dat hij het nummer van
de auto (`s) niet heeft opgenomen.
Door alle opwinding is hij dat vergeten. Elke dag gebeurt er wel een
of meerdere keren een vergelijkbare situatie op deze verkeersader. Het
wordt hier echt drukker. De Westeinderroute is voor fietsers een lacher van jewelste. Alleen maar aandacht voor het auto verkeer!
Klaas Groot,
Schweitzerstraat 57
Kudelstaart
Goed voor 10.000 fiets kilometers
per jaar in het hedendaagse verkeer!

Laatste weekend, t/m 9 augustus!

Theater Het Amsterdamse
Bos speelt ‘Storm’
Aalsmeer - Theater het Amsterdamse Bos speelt ‘De Storm’ van
William Shakespeare naar een vertaling en bewerking van Sanders en
Vosmeer. De voorstellingen worden
deze week en dit weekend, tot en
met 9 augustus, nog gegeven in het
Openluchttheater in het Bos. Aanvang elke avond is 21.30 uur. De
kassa en café de Mug zijn vanaf
18.30 uur geopend.
Duister sprookje
‘Storm’ is een duister sprookje, op
de grens van komedie en tragedie,
over wraak en macht, over de meedogenloze natuur en de wrede geschiedenis van de mens die vergeefs probeert meester over zijn
lot te worden. En een vurig pleidooi
voor het vrije denken en de fantasie.
Een ode aan de kunst.
Spelers zijn: Hendrik Aerts, Annelies Appelhof, Annemaaike Bakker,

Johan Fretz, Felix-Jan Kuypers, Keja Kwestro, Bart Rijnink, Sieger Sloot
(Prospero), Jeroen van Venrooij en
Maarten Wansink. De muziek wordt
verzorgd door Alberto Klein Goldewijk op toetsen, Freek Kroon en Oscar Schultze op percussie, Eduardo Righini op gitaar en Bart Rijnink
op slagwerk en piano. Regie: Frances Sanders. Compositie en muzikale leiding: Alberto Klein Goldewijk Decorontwerp: Stans Lutz Kostuumontwerp: Willemeijn van Brussel Lichtontwerp: Reier Pos.
Informatie
Bij twijfelachtig weer kan vanaf
18.00 uur gebeld worden met het
Openluchttheater, tel: 020-6433286
of raadpleeg de website www.bostheater.nl. Ook voor informatie over
kaartverkoop, reserveren en extra
jubileumactiviteiten kan de site bezocht worden.
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Midgetgolfclub Aalsmeer

Zomercompetitie Schaakclub

Aalsmeer - Op de midgetgolfbaan
in Aalsmeer werd op zaterdag 1 augustus het Vakantietoernooi gehouden. Een toernooi over drie ronden,
waarbij de prijzen (VVV-bonnen en
geen bekers) deze keer eens niet
naar de beste spelers gaan, maar
gewoon verloot worden, twee bonnen te verloten onder de dames en
twee bonnen te verloten onder de
heren.
Een alternatief toernooi dus waarbij
net alles even anders is. Het weer
was geweldig, maar ondanks dit
mooie weer waren de scores niet
echt heel erg laag. Remon Verveer
vergaarde eeuwige roem door na
drie zeer constante rondjes bovenaan te eindigen met een totaalscore van 91 slagen, 31, 30, 30. Een terechte winnaar, maar de score was
toch enigszins teleurstellend gezien
het feit dat Remon in de huidige zomercompetitie onder de 29 gemiddeld speelt. Tweede werd Marrie
Bonhof met rondjes van 32, 30, 31.
Klaas Boekel was aan het oefenen met een nieuwe stick en waarschijnlijk gaat hij die ook aanschaffen, want na een eerste stroeve ronde van 34 eindigde hij na rondjes
30 en 29 nog op een gedeeld tweede plaats. De vierde plaats was voor
Hans Broodbakker met een totaal
van 95 (31, 32, 32). Laatstgenoemde moest hier en daar wat ballen lenen want zijn laatste wedstrijd was
op Ridderkerk geweest en hij was
vergeten om de inhoud van zijn ballentas thuis even om te ruilen. Geen
slecht resultaat om dan toch nog
met de op drie na beste score binnen te komen.

Aalsmeer - Marco Hutters deed het
al heel erg goed in de zomercompetitie van Schaakclub Aalsmeer.
Dankzij enkele mooie overwinningen wist hij zelfs een plaats in de
top tien te veroveren. Door deze hoge positie moest hij het vrijdag echter wel opnemen tegen koploper Jan
Bosman. Marco kwam echter verrassend sterk uit de hoek. En bij de
eerste onoplettendheid van Jan was
Marco er als de kippen bij om toe te
slaan en groot materieel te veroveren. Met deze overwinning zorgde
Marco voor een regelrechte stunt, al
liet Jan in de tweede partij wel nog
even zien dat hij goed kan schaken.
Huub Joosten maakte van de gelegenheid gebruik om de koppositie
van Jan over te nemen. De speler
van SV de Amstel uit Uithoorn kende
geen genade met Cees Verburg, die
met 4-0 naar huis werd gestuurd. Er
waren deze ronde overigens opmerkelijk veel grote uitslagen. Erik Korenwinder, Vincent Jongkind, Gerrit Harting, Abdul Wasei en Anton
Kraaij wisten allen de maximale
score binnen te halen. Abdul Wasei
stijgt daardoor met stip naar de negende plaats, terwijl Anton Kraaij de

Remon Verveer winnaar
van vakantietoernooi

Geen bekers dus voor de beste spelers, maar VVV-bonnen door middel
van loting.
Grappig genoeg ging degene met
de beste score, Remon dus, toch
nog met een prijs naar huis. Hij won
een van de VVV-bonnen bij de heren. Mark Hoefkens, de (inmiddels weer) kersverse voorzitter, won
de tweede VVV-bon. Bij de dames
wonnen Bep Blinkhof en Joke van
Heteren de VVV-bonnen.

Topweek voor tennisliefhebbers

Jarige tennisclub pakt uit
bij zestiende TVK-Open

Ria Paarlberg in actie.

Doe mee en neem ook een duik!

Lustrum Oceanus open
water zwemmen
Aalsmeer - Zondag 16 augustus
aanstaande wordt de vijfde open
water wedstrijd in de Westeinderplassen georganiseerd door zwemvereniging Oceanus. Net als bij de
voorgaande edities doet ook dit
jaar weer de Nederlandse top van
het open water zwemmen mee. Tevens zal een groep zwemmers van
zwemvereniging Oceanus een duik
nemen. De wedstrijd wordt gehouden op het geheel vernieuwde surfeiland Vrouwentroost, vlakbij de

watertoren. De start van de eerste wedstrijd is om 11.00 uur. Iedereen die zin heeft om een zomerduik
te nemen kan zich inschrijven voor
de prestatietochten van 250, 500 of
1000 meter. Na afloop ligt er een
fraaie herinnering voor alle deelnemers klaar. Inschrijven kan op de
dag zelf en de kosten bedragen 3,50
euro per persoon. Kijkers zijn uiteraard ook vana harte welkom. Voor
meer informatie zie openwater.zscoceanus.nl.

Start eerste week in september

Cursussen wandelen, trimmen
en nieuw: pilates voor +ers
Aalsmeer - In september beginnen
weer de cursussen Sportief Wandelen in het Hornmeerpark en Trimmen in het Amsterdamse Bos. Buitensporten is prettig en ook goed.
De aanmaak van Vitamine D is gezond voor onder andere de botten
en wordt zo de hele winter door gestimuleerd. Opnieuw is er iets toe
te voegen aan de rij heilzame werkingen van het buiten zijn. Het blijkt
nu dat ook de hersenen beter werken door licht. Ook wordt een cursus Pilates en Conditie voor +ers,
eens per week in de gymzaal. Deelnemers aan de cursussen à 45 euro kunnen gratis aan nog een cursus naar keuze deelnemen. Aanbevolen voor een beter effect. De des-

kundige leiding is in handen van
Nels de Vries, lerares lichamelijke
opvoeding (HBO), die zich na haar
pensionering in de Oosterse bewegingsleer, zoals chi- running, heeft
gespecialiseerd. Cursustijden zijn:
Sportief Wandelen op maandag van
9.30 tot 10.30 uur, start vanaf terrein voor tennishal. in de Hornmeer.
Trimmen Amsterdamse Bos is op
donderdag van 9.30 tot 10.30 uur en
verzamelpunt is het parkeerterrein
bij het Schinkeldijkje. De cursus Pilates en Conditie +ers wordt op vrijdag gegeven van 10.30 tot 11.30 uur
in de gymzaal in de Rozenstraat. De
cursussen starten in de eerste week
van september. Opgeven en info:
0297-322479.

Postduiven P.V. De Telegraaf

Keizerlijke triomf voor Cees
Aalsmeer - Op zaterdag 1 augustus
is de jonge duivenvlucht vanuit het
Franse Peronne vervlogen. Voor de
eerste maal dit seizoen werden alle
duiven van de provincie Noord-Holland gelijktijdig gelost. Voor de onervaren junioren altijd weer een lastig karwei. Gingen de eerste vluchten met een westelijke wind allemaal door het binnenland, nu was
de trek van de duiven meer naar de
kust. Onbekend terrein dus, maar
dit hoort allemaal bij de jeugdopleiding. De snelste duif was voor de
comb. Van Ackooy. De afstand van
de vlucht van 290 kilometer werd
afgelegd in drie uur en twintig minuten. Dit betekent een gemiddelde snelheid van ongeveer 87 kilometer per uur. De uitslag: 1. Comb.
Van Ackooy, 2. J. en P. Spook, 3. A.
v/d Wie, 4. Comb. Wiersma & zn., 5.
G. v/d Bergen, 6. P. v/d Meyden, 7. J.
van Duren, 8. Comb. van Leeuwen
van Grieken, 9. D. Baars, 10. J. van
Dijk, 11. A. Kok, 12, M. de Block, 13.

Ouderensoos
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdagmiddag
17 september om 14.00 uur start de
ouderensoos van BV Oostend weer
met kaarten voor 55+. Plaats van

Plaats in top tien voor
schaker Marco Hutters

J. Kluinhaar en dr., 14. Th. v/d Wie en
15. H. Spaargaren.
Vlucht vanuit Bordeaux
Tevens werd dit weekend de laatste overnachtvlucht vanuit Bordeaux gehouden. Gelost vrijdagmiddag om half twee arriveerde de
eerste duif op zondermorgen om 9
uur en 53 minuten bij alleskunner
Cees van Vliet. Een ‘keizerlijke’ triomf voor deze Vitesse speler. Kampioen over e zes overnachtvluchten
is Jan van Dijk geworden. De uitslaga: 1. C. van Vliet, 2. J. van Duren,
3. P. v/d Meyden, 4. J. van Dijk, 5. J.
Kluinhaar en dr., 6. H. Spaargaren, 7.
Comb. Van Ackooy, 8. G. v/d Bergen
en 9. J. van Ackooy. Tussenstand
ploegenklassement: 1. Zuivelspecialist Langelaan met 12399 punten,
2. Oerlemans Confectie met 11938
punten, 3. Bosman Kassenbouw met
10429 punten, 4. A.A. Sloopwerken
met 10193 punten en 5. Lasbedrijf
van Vliet met 9360 punten.
samenkomst is buurthuis Het Middelpunt in de wilhelminastraat. Voor
deze gezellige kaartmiddag kan de
buurtvereniging altijd nieuwe gezichten gebruiken, want hoe meer
zielen hoe meer vreugd. De zaal van
het Middelpunt gaat om 13.30 uur
open en staan koffie en thee klaar.

Kudelstaart - Na vijftien zeer succesvolle edities van het TVK Open
leek het niet eenvoudig om dat succes te evenaren. Toch lukte dat maar
al te goed; een halve week na de
feestelijke zestiende editie van de
jubilerende Kudelstaartse tennisclub (25 jaar) zoemen de enthousiaste geluiden nog volop in het rond.
Hoewel wind en regen soms nadrukkelijk aanwezig waren konden
alle partijen op de buitenbanen aan
de Bilderdammerweg worden afgewerkt. Twee volle weekenden en
vijf avonden waren de zeven banen
continu bezet met partijen in de categorieën 8 tot en met 3, met deelnemers uit de hele regio. Gevestigde namen pakten prijzen, maar ook
verrassende nieuwe duo’s wisten tot
ver in het toernooi door te dringen.
Allen met bewondering gadegeslagen door heel veel bezoekers die
niet alleen afkwamen op het sportieve element maar ook op een zeer
gezellige sfeer, goed bier, gastvrije
bediening en heerlijke maaltijden.
Alles met een extra feestelijk tintje omdat de club haar 25e verjaardag viert.
Nu is het weer rustig in Kudelstaart.
De vlaggen zijn gestreken, de bloemstukken liggen op de composthoop
en de Bilderdammerweg is weer filevrij. Tennisliefhebbers kicken af
en kijken stiekem al uit naar de 17e
editie van het TVK-Open. Gelukkig
zijn er nog foto’s, deze zijn te zien op
tvkudelstaart.nl. De uitslagen:
Dames Dubbel
DD8 16+
1. Leonie Geleijn en Defni Spring in
‘t Veld
2. Mariska Eggerding en Marcha
van Staveren
DD7 30+
1. G Zethof en Irene van Graas
2. Monique Borsboom en Anita v/
d Meer
DD6 16+
1. Anja Bruine de Bruin en Gerda
Spring in ‘t Veld
2. Karlijn Nobel en Karlijn Ritzen
DD5 30+
1. Lia de Graaff en Mirjam Melenboer
2. Anja Bruine de Bruin en Gerda

Spring in ‘t Veld
DD3 16+
1. Jacqueline Hougee en Katja Keunen
2. Anouk Bosman en Misha
Schmitz
Gemengd Dubbel
GD8 16+
1. Vanessa Braam en Michael
Blauwhoff(1)
2. Kim Spraakman en Robin Spaargaren
GD7 30+
1. Ellis Vrolijk en Arthur Bon
2. Henny Spaargaren en Rielof
Dijkstra
GD6 16+
1. K van Randeraat en Greet Eveleens
2. Mariska Bus en Stephan Romkema
GD5 30+
1. Karin van Es en Peter v/d Helder
2. Marjon van Es en John Bubberman
GD4 16+
1. A Bosman en R Lefrandt
2. Denise Blauwhoff en Barry Spring
in ‘t Veld
Heren Dubbel
HD8 16+
1. Dennis Brouwer en Robin Spaargaren
2. Sebastiaan v/d Hoort en Bob Husemeier
HD7 30+
1. Rudger Piet en Stephan Romkema
2. Arjan van Klaveren en Marco van
Nieuwburg
HD6 16+
1. Peter van Neijenhof en Patrick v/
d Vaart
2. Dick Alderden en Arthur Tates
HD5 30+
1. Richard v/d Berg en Jaco van Zijverden
2. Dennis van Randeraat en Kenneth van Randeraat
HD4 16+
1. Martijn van Dongen en Paul Hulsbos
2. Jan Bernard Slotboom en Patrick
v/d Lelij
HD3 16+
1. Bart Leliveld en Joost Leliveld
2. Coen van Santen en Robert v/d
Velden.

top twintig komt binnengeslopen.
Jong talent Tom Korenwinder wist
de ervaren Hans Pot knap een punt
afhandig te maken, terwijl Jan van
der Laarse goede zaken deed tegen
Clemens Koster. Jan is hierdoor ook
op de weg naar boven.
Uitslagen negende ronde zomercompetitie
Wim
Hensbergen
- Joran
Donkers
3-1
Erik
Korenwinder
- Ferry
Weverling
4-0
Jan
Bosman
- Marco
Hutters
2-2
Huup
Joosten
- Cees
Verburg
4-0
Arie
Spaargaren
- Vincent
Jongkind
0-4
Gerrit
Harting
- Elham
Wasei
4-0
Ger
Lubbers
- Abdul
Wasei
0-4
Jan van der Laarse
- Clemens
Koster
3-1
Tom van der Zee
- Willem
Alderden
2-2
Tom
Korenwinder
- Hans
Pot
1-3
Leo
Buis
- Anton
Kraaij
0-4

Wim Metselaar achtste op
WK atletiek voor masters
Aalsmeer - Wim Metselaar, M65,
is op dit moment in het Finse Lathi
waar hij deelneemt aan de WK Atletiek voor masters. Op donderdag 30
juli liep Wim een uitstekende serie
op de 800 meter. Hij won zijn serie in
een prima tijd van 2.32.53 minuten.
Op zondag 2 augustus stond Wim
dan ook in de finale op de 800 meter. Hij verbeterde zijn tijd tot 2.31.84
minuten en werd uiteindelijk acht-

ste. Op dinsdag 4 augustus kwam
Wim Metselaar, M65, in het Finse
Lathi in actie op de 400 meter tijdens de WK Masters. Wim is in de
halve finale uiteindelijk 10e geworden in een tijd van 1.06.61 minuten
en kwam net iets te kort voor voor
een finale plaats. Met een 8e plaats
op de 800 meter en een 10e plaats
op de 400 meter kan Wim terugkijken op een geslaagd toernooi.

Zwemmen Oceanus

Amanda Berendrecht naar
wereldspelen in Canada
Aalsmeer - Vorige week is de 25jarige Oceanuszwemster Amanda
Berendrecht vertrokken naar Vancouver in Canada om daar deel te
nemen aan de World Police and Fire
Games.
De gehele delegatie van zo’n tachtig Nederlanders die wordt uitgezonden door de Nederlandse politiesportbond komt op verschillende
disciplines in actie waaronder karate, voetbal en dus ook zwemmen.
Hoofdagente Amanda, die deels ge-

sponsord is door de burgermeester
van Amstelveen en een aantal collega’s, is de laatste maanden zwemtechnisch begeleid door trainster
Lenie van der Meer.
Tijdens de spelen is ze van start gegaan op de 50 en 100 meter vrijeslag, de 50 en 100 meter vlinderslag
en de 200 meter wisselslag. De wedstrijden hebben plaatsgevonden op
1, 2 en 3 augustus. Wie de verrichtingen van Amanda wil volgen kan
kijken op www.politiesport.nl

Trampolinespringers Omnia
‘scoren’ in Duitsland!
Aalsmeer - Uitgenodigd door Turnverein Hechtsheim is een delegatie van zeven springers en acht begeleiders van SV Omnia 2000 begin
juli naar Duitsland getogen om daar
deel te nemen aan een Wedstrijd.
Na een lange reis, eten, inspringen
en een zware nacht werd Zaterdag een regionale wedstrijd voor de
Duitse deelnemers gesprongen. De
genodigde Nederlanders hebben
daar zeer goed gepresteerd. Van de
zeven deelnemers zijn er drie op de
eerste plaats geëindigd.
Abby Tam en Bonita Goede sprongen hun eerste buitenlandse wedstrijd. In de categorie schulerinnen
L 6 met 36 deelnemers lieten zij
al zien dat men rekening diende te
houden met hun kunnen. Abby eindigde op een prachtige elfde plaats
met 43.60. Bonita liet in de finale
zien dat zij standvastig haar verworven plaats verdedigde en werd derde in haar categorie met een totaal
van 71.80.
Bij de Schulerinnen L 7 met 9 deelnemers diende men rekening te
houden met Robin van As en Bente Geleijn. Robin ging na een goede wedstrijd als tweede de finale in
en Bente als eerste. Tijdens de finale liet Robin zien dat de voorrondes
echt voorrondes waren en met een

goed uitgevoerde oefening sprong
zij zichzelf naar een eerste plaats
met een totaal van 78.10. De finale
oefening van Bente was goed maar
leverde helaas niet genoeg punten
op om Robin voor te blijven. Bente eindigde op een mooie tweede plaats met een totaal van 74.70.
Bij de Schuler L7 sprong Marvin
Arendzen tegen drie Duitse tegenstanders en hij liet zien dat hij goed
in vorm was door als eerste de finale in te gaan en zijn plaats te behouden tijdens de finale met een totaal
van 70.00. Nummer twee achter zich
latend met 66.60 punten.
Dan was er nog de jugend/erwachsene frauen L8 waar Tinij Henri en
Maaike Kaslander hun kunnen vertoonden. Maaike sprong een heel
goede wedstrijd en ging als vierde
de finale in. Tijdens de finale sprong
zij weer een goed uitgevoerde oefening maar helaas werd zij net vierde. Gastspringster Tinij van Veerkracht Amsterdam sprong een fantastische wedstrijd en ging als nummer één de finale in. Zij wist haar
plaats heel goed te behouden en
eindigde als eerste met 87.50. Na de
finale zijn alle springers en hun begeleiders vrijwel direct vertrokken
naar huis. Het was een geslaagd en
succesvol weekend.

Amanda Berendrecht met haar trainster Lenie van der Meer.

Deze zondag in Hornmeervijver

Familievissen bij Vislust
Aalsmeer - Aanstaande zondag 9
augustus organiseert AH Vislust een
wedstrijd familievissen. De naam familievissen komt doordat er voorheen altijd twee mensen uit één familie met elkaar visten, tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Maar nog
steeds mogen burenteams zich aanmelden en ook de jeugd is van harte
welkom. Het familievissen aanstaande zondag vindt plaats in de Hornmeer, in het water langs de Apollostraat. Inschrijving is mogelijk tot
7 augustus 20.00 uur bij Loek Pieterse, tel. 0297-322187 of email vislust@xs4all.nl. Buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan is om 8.30
uur het verzamelpunt voor de deel-

nemers aan het familievissen. Hier
worden de stekkies verdeeld. Om
9.00 uur vervolgens start de viswedstrijd. Om 10.30 uur wordt een kleine pauze gehouden en wordt een
tussenbalans opgemaakt van de
reeds gevangen vis. Daarna gaan de
deelnemers weer verder met vissen
en om 12.00 uur wordt, naar gelang
het weer en deelname, gestopt. Alle vis telt. Daarna wordt de rest van
de vissen geteld en vindt de prijsuitreiking plaats in het buurthuis. Er is
voor iedere deelnemer/deelneemster een prijs. De inschrijving is gratis. Er mag alleen gevist worden met
een vaste hengel. Men dient wel in
het bezit te zijn van een vispas.

Eerste training voetballers
Jong Aalsmeer United
Aalsmeer - De eerste training van
de nieuwe jeugdvoetbalvereniging
Jong Aalsmeer United gaat plaatsvinden.
Komende zaterdag 8 augustus beginnen de D- pupillen met de eerste
training op het complex van RKAV
aan de Beethovenlaan. De overige categorieën gaan vanaf maan-

dag 10 augustus van start met het
nieuwe voetbalseizoen. Kijk voor
de trainingstijden en of je bij VVA
of RKAV gaat trainen op www.jongaalsmeerunited.nl. Wil je ook in z’n
mooie shirt voetballen en ben je nog
geen lid? Ga dan naar www.jongaalsmeerunited.nl om het inschrijfformulier te downloaden!
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Belastingservice
voor ouderen

Visser Theo Rekelhof één van hen

Balkenende ontvangt
noodkreet palingvissers
Kudelstaart - De Nederlandse palingvissers hebben vrijdag 31 juli een noodkreet gestuurd naar premier Balkenende. Aanleiding is dat
door het vangstverbod van drie
maanden dat minister Verburg wil
instellen vele familiebedrijven, die
veelal generaties lang hun brood
in de visserij hebben verdiend, ‘om
zeep worden geholpen’. Eén van hen
is Theo Rekelhof, beroepsvisser op
de Westeinderplassen. Op 22 januari van dit jaar hebben de palingvissers aan LNV en de Tweede Kamer een door de sector zelf ontwikkeld aalherstelplan aanbieden. Een
uitgewerkt plan waarbij de leden
van de Combinatie zich er garant
voor hebben gesteld dat een extra
hoeveelheid van 50.000 kilo schone
vrouwelijke schieraal de reis naar de
Sargassozee zou kunnen aanvangen om zich daar voort te planten.
De Tweede Kamer heeft dit plan gebruikt als basis voor de op 26 maart
jl. aanvaarde motie Koppejan c.s.
waarmee door palingvissers gegarandeerd een extra hoeveelheid van
157.000 kilo volwassen aal in zee zou
worden uitgezet. In een brief aan de
Tweede Kamer van 14 juli j.l. geeft
minister Verburg aan dat zij, naar
aanleiding van een advies van de
organisatie van internationale marine biologen (ICES) en een gesprek
met Europees Commissaris Borg,
heeft besloten het door de Nederlandse binnenvissers opgestelde
aalherstelplan niet te verdedigen.
In plaats daarvan wil zij alsnog een
vangstverbod van drie maanden instellen.
De argumentatie die Verburg nu
aanvoert om de motie Koppejan c.s.
niet uit te voeren is zwak. En dat ter-

wijl deze minister in andere situaties, zoals bij de problemen tussen
mosselvissers en natuurorganisaties in het Waddengebied, wel degelijk alles uit de kast wist te halen
om een oplossing te bereiken. Als
een sector beslist niet wil meewerken aan het herstel van een vispopulatie, dan is denkbaar dat een minister ten einde raad het desastreuze middel vangstverbod uit de kast
haalt. Hier is de situatie juist andersom. De sector heeft aangemoedigd
en gesteund door de meerderheid
van Tweede Kamer, zelf het voortouw genomen. De wijze waarop de
minister van LNV met Brussel heeft
onderhandeld, roept volgens de palingvissers veel vragen op. Heeft zij
werkelijk het unieke aansprekende plan van haar eigen visserijsector met verve verdedigd, of gebruikt
zij het ICES-advies en het persoonlijk gesprek dat zij met Eurocommissaris Borg heeft gevoerd, om terug te vallen op haar “oorspronkelijke” plan van het vangstverbod? Van
belang is dat de uiteindelijke beoordeling van het nu door Verburg gewijzigde plan pas zal plaatsvinden in
de tweede helft van september a.s.
Er is dus nog ruimte om bij de Europese Commissie te pleiten voor
een effectief en controleerbaar herstel van de palingstand middels het
vangen van 157.000 kilo volwassen
paling en deze uit te zetten in zee,
waar ze zich kunnen voortplanten.
Gezien de uitzichtloze situatie waarin de Nederlandse palingvissers terecht dreigen te komen door het besluit van minister Verburg, doen zij
een klemmend beroep op premier
Balkenende om in deze een bemiddelende rol te vervullen.

Maak rondvaart met ANBO
Aalsmeer - Op donderdag 20 augustus organiseert de ANBO
Aalsmeer een dagje varen met de
rondvaartboot van Henk van Leeuwen. De tocht gaat naar Oosteinde. De groep stapt op bij het Praamplein en vaart via de Ringvaart langs
de nieuwe N201 in wording naar de
Oosteinderpoel. Er is onderweg gelegenheid voor een koffie- of theepauze. De rondvaartboot vertrekt

om 14.00 uur, de pauze staat gepland om 15.00 uur en de aankomst
bij het Praamplein is rond 16.30 uur.
De prijs inclusief een consumptie
bedraagt 11,50 euro per persoon.
Zin om mee te varen? Snel aanmelden is een aanrader, want vol is vol.
En dit kan bij Aart Box, tel. 324995,
bij Rinus Vermeulen, tel. 324995 of
per email via anbo.aalsmeer@hotmail.com.

Aalsmeer - Ouderen die wel een
steuntje kunnen gebruiken bij het
invullen van belastingformulieren en stukken voor zorgtoeslagen
en huurtoeslagen kunnen hiervoor
hulp inroepen bij de SWOA/Vita.
De vrijwilligers Arie Rijnsburger en
Jan de Vrije zijn bereid een handje te helpen. Elke eerste woensdag
van de maand houden zij spreekuur in wijksteunpunt Meander in de
Clematisstraat. Wie gebruik wil maken van deze belastingservice kan
een afspraak maken via Rineke van
het wijksteunpunt, bereikbaar via
de telefoonnummers 323138 of, bij
geen gehoor, 344094. Kosten van de
dienst bedragen 5 euro.

Eef winnaar van
ouderensoos

Scherpe prijzen, goede kwaliteit!

Feestelijke opening nieuw
pand van Duoplant
Aalsmeer - Inmiddels heeft Duoplant in het centrum van Aalsmeer
een vertrouwd gezicht gekregen.
Op het Raadhuisplein wordt sinds
een jaar een uitgebreid assortiment
bloemen en planten van goede kwaliteit tegen scherpe prijzen verkocht.
Gebleken is echter dat de locatie
te klein is geworden om de klanten goed te kunnen bedienen. Een
verhuizing was onvermijdelijk en inmiddels is Duoplant gevestigd in het
pand aan de Stationsweg. Tussen
bakkerij Ab Müller en makelaardij
Van der Laarse was een ruimte van
tachtig vierkante meter beschikbaar.
Eigenaar Dion van Tol vertelt: “Op
het Raadhuisplein zijn we simpelweg uit onze jas gegroeid. Het pand
aan de Stationsweg is voor ons een
uitkomst. Meer ruimte zodat we alle bloemen en planten kunnen showen.” Op zaterdag 8 augustus wordt
het pand aan de Stationsweg feestelijk geopend. Iedereen is van harte
welkom om, met vrolijke muziek op
de achtergrond, de nieuwe winkel

te komen bekijken. De openingstijden zijn tevens verruimd. Van dinsdag tot en met zaterdag is de winkel geopend van 9.00 tot 17.30 uur.
Naast de verhuizing breidt Duoplant
ook de diensten aan de klanten uit.
In de winkel aan de Stationsweg is
het mogelijk om ter plekke een exclusief boeket te laten samenstellen.
Een boeket volledig naar de wens
van de betreffende klant. Dion vervolgt: “Specifieke kleuren of bloemen, het kan allemaal en klaar terwijl de klant wacht. Voor deze nieuwe dienst hebben wij Jolanda van
Rijn aangetrokken. Zij heeft jarenlange ervaring in onze branche als
bloembindster en arrangeur. Met
haar kennis en ervaring zal zij hét
gezicht worden van de winkel aan
de Stationsweg.” Tevens is het vanaf heden mogelijk om rouwarrangementen te bestellen bij Duoplant. In
overleg met de klant wordt een arrangement samengesteld, als gewenst met bijpassende linten.
Toekomstplannen zijn er ook volop.

“We zijn heel trots dat we begin december in het nieuwe winkelcentrum in Nieuw-Oosteinde een winkel gaan openen. Momenteel zijn
we druk bezig met de inrichting er
van. Met de winkel aan de Stationsweg en de verkooppunten in Uithoorn en Kudelstaart zijn we dan
in de hele regio vertegenwoordigd
op goed bereikbare locaties”, besluit Dion.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Eef van Mourik met 5184
punten, gevolgd door Han Raadschelders met 4834 punten. Op drie
zijn Mary Akse en Piet van As geeindigd, beiden met 4803 punten.
Het jokeren is gewonnen door Bets
Teunen met 56 punten en op de
tweede plaats is Saar Looy geëindigd met 57 punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De OVAK heeft woensdag 29 juli de wekelijkse soosmiddag gehouden in het Parochiehuis
in de Gerberastraat. Het klaverjassen is gewonnen door Nico Maarsen met 5426 punten. Op twee is
Anton van de Polder geëindigd met
5334 punten, op drie Cor Knol met
5083 punten en op vier Jan Alderden met 4945 punten. Deze maand
vinden geen soosmiddagen meer
plaats. Op woensdag 2 september is
iedereen weer welkom tijdens een
gezellige kaartmiddag. Alvast noteren: Aanvang 14.00 uur in het Parochiehuis.

Fashion Night Aalsmeer
Een grootse en spectaculaire fashion night presenteren
veertien Aalsmeerse winkels tijdens de feestweek. Op
dinsdag 8 september wordt de feesttent voor de tweede maal omgetoverd tot modeparadijs en de verwachtingen zijn zowel bij de deelnemers als de bezoekers
hoog gespannen. Zeker is dat het een ‘glamour’ presentatie wordt waarvan ongedwongen genoten kan worden

en na afloop met het entreebewijs als kortingsbon geshopt kan worden bij de deelnemers. Henrita Footwear
in de Dorpsstraat neemt voor de tweede keer deel aan
de show, Van der Schilden Lingerie aan het Raadhuisplein gaf vorig jaar ook reeds een wervelende presentatie. De een heeft net verbouwd, de ander ‘gaat aan de
gang’:

Van der Schilden Lingerie staat
voor kwaliteit en deskundigheid

Henrita Footwear ruim 60 jaar
Aalsmeer - Henrita Footwear in de
Dorpsstraat is onlangs in een geheel modern jasje gestoken. De
schoenenwinkel is al ruim zestig
jaar gehuisvest in Aalsmeer en staat
bekend om haar grote assortiment,
goede kwaliteit en service. Zowel
dames en heren als kinderen zullen
zeker slagen bij deze zaak die luxe
schoenen, instappers, laarzen en
gympen heeft in verschillende prijsklassen. Vast en zeker dat kinderen en meiden blij de deur uit lopen
op hun nieuwe Björn Borg gympen
of de op dit moment heel populaire
Birkenstock teenslippers. De dames
hebben onder andere de keuze uit
schoenen van merken als Ara, Ecco,
Geox, Helioform, Jana en Jenny. Voor
heren staan zowel casual en spor-

tief schoeisel klaar, evenals boots en
laarzen, sandalen, muilen en linnen
sportschoenen ruim vertegenwoordigd zijn. In september 1945 namen
opa en oma van den Ent de schoenenwinkel van Ravesloot over en
vanaf dat moment mag Henrita een
echte familiezaak genoemd worden.
In 1975 nam oudste dochter Ria samen met man Henk de leiding over
en ontstond de naam die nu nog
op de gevel prijkt: Henrita. In 2000
is het ‘schoenstokje’ overgedragen
aan zoon Erik die duidelijk de modernisering heeft doorgevoerd. Wist
u bijvoorbeeld dat Henrita een eigen webwinkel heeft? Beslist eens
bezoeken! Henrita Footwear in de
Dorpsstraat 16 is telefonisch bereikbaar via 0297-324409.

Aalsmeer - Binnenkort gaat Van der
Schilden Lingerie op het Raadhuisplein verbouwen. De winkel krijgt
een nieuwe look, maar de lingeriewinkel zal ook na de vernieuwing
dé lingeriezaak blijven die staat voor
service, sfeer, kwaliteit, deskundigheid en persoonlijk advies. Van der
Schilden is het adres voor luxe lingerie, sportbeha’s, zwangerschapen functionele lingerie in de cupmaten A tot en met H. Maar ook
badmode, pyjama’s, huispakken,
short-tama’s en dusters behoren
tot het assortiment, evenals beenmode te koop is in deze gevarieerde winkel voor hem en haar. Bekende damesmerken zijn onder andere Aubade, Marlies Dekkers, Marie
Jo, Prima Donna, After Eden en Esprit. De heren hebben de keuze uit
ondermeer de merken Tommy Hilfiger, Mey, Sloggy en nieuwe merken
zoals Diesel en Muchachomalo. Nu
langs gaan in de winkel is overigens
een aanrader. Vanwege de aankomende verbouwing wordt korting
tot 75 procent gegeven. Uiteraard
niet op de nieuwe en de standaard
collectie, zeker is dat de keuze nog
groot is.
Tijdens de modeshow presenteert
Van der Schilden de nieuwe collectie voor het aankomende seizoen.
De eigenaars willen alvast verklappen dat opnieuw nieuwe merken
zijn toegevoegd. Van der Schilden
Lingerie op het Raadhuisplein 10
is telefonisch bereikbaar via 0297327253. Alvast ‘neuzen’ kan op de
website www.schilden-lingerie.nl.
Kaarten voor de fashionshow in de
feesttent op 8 september kosten 15
euro en zijn reeds verkrijgbaar in
de voorverkoop bij alle deelnemers.
Ook te koop: VIP-kaarten voor optimaal zicht en verwennerij. De show
begint om 20.30 uur, tent open van-

af 19.30 uur. Naast Henrita Footfashion en Van der Schilden Lingerie presenteren Broeckmans Mode,
Beau Grandes, Small Talk, De Studio
Mode, Heij Schoenen, Big L, Teddy’s Mode, Romee Mode, Sparnaay
Juweliers, Denise Fashion, Ed Kriek
Optiek en All About Hair zich tijdens
dit spektakel.

Sparnaay Juweliers: Van prettig
geprijsd tot zeer kostbaar
Aalsmeer - Geen fashion show
zonder sieraden natuurlijk, want
kettingen, armbanden, horloges en
oorbellen vormen veelal de finishing
touch van de outfit bij zowel dames
als heren. Sparnaay Juweliers gaat
tijdens de modeshow-avond in de
feesttent op 8 september zorgdragen voor het juwelenfacet. Sparnaay Juweliers is een familiebedrijf met twee filialen. De winkel in
Aalsmeer bestaat al sinds 1919, de
zaak in Hoofddorp is in 1967 geopend. De juwelier in de Zijdstraat
beschikt over een uitgebreid assortiment horloges en sieraden voor
hem en haar en van prettig geprijsd
tot zeer kostbaar. Goed om te weten is dat het bedrijf beschikt over
een eigen atelier met professionele
goudsmeden en horlogemakers die
zelfs de moeilijkste reparatie niet uit
de weg gaan. Het grote assortiment
horloges voor hem en haar bestaat
uit bekende modemerken als Armani, Esprit, Fossil, Hugo Boss en onder andere Guess. Verder zijn permanent opgenomen in de collectie
de stoere merken U-Boat en Officina, de sportieve ‘klokjes’ van Adidas en Diesel en beschikt Sparnaay
over diverse modellen van de exclusieve merken Omega en Rado. Me-

nig bezoeker aan de winkels zal bij
het zien van grote collectie sieraden
bewonderend knikken. De collectie
is voor verschillende leeftijden geschikt, is eigentijds en stoer, maar
ook vrouwelijk. Uitbundige ringen,
gevarieerde colliers, stoere armbanden met of zonder speelse bedels
en natuurlijk oorbellen van chique
knopjes tot vrolijke hangers. De collectie sieraden voor heren is fashionable en draagbaar! Sieraden zijn er
van onder andere de merken Blush,
Charming, Esprit, Monzario en Nomination. De oorspronkelijke productgroepen, de wit- en geelgouden sieraden met en zonder briljanten, worden gekoesterd bij Sparnaay en blijven een belangrijk facet
in de winkel vormen. Uiteraard heeft
de juwelier ook trouwringen te kust
en te keur en gaan regelmatig aanbiedingen, veelal van bekende merken, de ‘outlet’ in en zijn te koop in
de winkel en via de site. Noemenswaardig tot slot is de grote collectie Swarovski kristal dat de bezoekers bij de ingang tot de winkel tegemoet glimt. Meer weten? Kijk op
www.sparnaayjuweliers.nl, bel 0297324213 of ga eens een kijkje nemen
in de winkel in de Zijdstraat, hoek
Van Cleeffkade.

