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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

ADVERTEREN?
IN DE

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

opheffings
uitverkoop
DAmes ZOmercOllecTie
Alles70% 

KOrTing

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

Tuin Aalsmeerderdijk 539b deze week winnaar!

Privétuinen schril contrast 
met het openbare groen
Aalsmeer - “Dit is wat je ziet als 
bij ons vanaf het dak van de schuur 
de tuin in kijkt. Het is bijna niet te 
geloven als je bedenkt dat het zo’n 
twee jaar geleden nog een kaal stuk 
grond was. Alleen de appelboom is 
nog origineel”, mailen Monique Da-
men en Ienge Havenaar over het 
fantastische uitzicht op hun tuin 
aan de Aalsmeerderdijk 539b in Rij-
senhout. “Omdat de tuinen afl o-
pen hebben we plateaus gemaakt. 
Die creëren niveauverschil en ge-
ven een ruimtelijk effect. Het pad 
was een fl inke klus, maar zorgt er-
voor dat we altijd met droge voeten 
naar achteren kunnen. 
Daar heeft de appelboom gezel-
schap gekregen van een peer, een 
kers en diverse andere fruitsoor-
ten. En in de rest van de tuin staat 
in een mooie variatie van bijzonde-
re planten en kleurige rozen. Het is 
een heerlijke plek om te verblijven.” 
De tuin van Monique en Ienge, waar 
zo te zien ook de kinderen volop van 
genieten, is de winnaar van de tuin-
wedstrijd van de Nieuwe Meerbode 
deze week. 

Meedoen kan nog!
Overigens alweer de vijfde winnaar. 
De winnende tuin aan de Zwane-
bloemweg 15 vorige week, was niet 
de derde, maar alweer het vier-
de pronkstuk van inwoners. Mis-
schien kunnen Monique en Ienge 
hun terras opvrolijken met kleurige 
potten middels een cadeaubon van 
Het Oosten. Het tuincentrum aan de 
Aalsmeerderweg heeft waardebon-
nen van 250, 100 en 50 euro be-
schikbaar gesteld. De drie mooi-
ste, op de voorpagina geplaatste 
foto’s, maken kans op deze trakta-
tie. Deelnemen aan de tuinenwed-
strijd van de Meerbode kan nog de 
hele maand augustus. Een foto met 
verhaaltje over de tuin kan gestuurd 
worden naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. 

Klachten openbaar groen
De redactie van de Meerbode is 
overigens bijzonder vereerd dat zo-
veel tuinbezitters alle lezers een 
kijkje in hun ’rustpunt’ geven. Zo-
veel echt prachtige, met zorg en 
naar eigen smaak ingerichte tui-

nen, waar veel tijd in gestoken is en 
wordt qua onderhoud en verzorging. 
Keurig gemaaide grasveldjes, perk-
jes zonder onkruid en veel grappige 
details. Stuk voor stuk tuinen waar 
de eigenaren terecht trots op mo-
gen zijn.  Heel veel minder trots en 
tevreden zijn inwoners over het on-
derhoud van het openbare groen in 
de gemeente. Wekelijks telefoon-
tjes en mailtjes over torenhoog on-
kruid, perkjes waar niet naar om-
gekeken wordt, bouwafval in bos-
jes, ongemaaide stukjes gras, on-
enigheden over wel of niet gemeen-
te-eigendom en noem maar op. De 
reacties komen vooral uit Oostein-
de, zowel de nieuwe als de bestaan-
de delen van de wijk, uit het gedeel-
te in Zuid achter het winkelgebied 
en uit het nog vrij nieuwe Proosdij-
Noord in Kudelstaart waar nog ge-
bouwd wordt. “Niet het gedeelte 
aan de andere kant van de Mijns-
herenweg. Daar woont de burge-
meester en ziet het er keurig uit”, al-
dus een Kudelstaartse die een stort-
vloed aan ongenoegen uitte aan de 
redactie. “Het is een schande. Er zijn 

De tuin van Monique Damen Ienge Havenaar aan de Aalsmeerderdijk wint deze week een plek op de voorpagina.

mensen die spijt hebben dat ze hier 
zijn komen wonen.” De inwoners 
trekken overigens niet als eerste bij 
de krant aan de bel. Allen geven aan 
al diverse malen contact met de ge-
meente gehad te hebben of per te-
lefoon of per mail. “Er wordt niets 
mee gedaan”, is de meest gehoorde 
opmerking. Maar, wie weet wordt 
van alle notities wel een inventari-
satielijst gemaakt door de gemeen-
te en de onderhouder van het open-
baar groen en wordt na de zomer-
vakantie massaal de schoffel ter 
hand genomen om een mooi groen 
Aalsmeer te creëren waar met trots 
naar gekeken wordt. Dromen zijn 
niet altijd bedrog…

Pas op voor oplichters aan de deur
Kaarten voor eigen doel
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagmid-
dag 3 augustus is op de Stations-
weg een zeer beleefde jongen van 
ongeveer 12 tot 14 jaar langs deuren 
geweest om ansichtkaarten te ver-
kopen voor de stichting kindertoe-
komst Rotterdam. Dit zou zijn voor 
het Sofi a kinderziekenhuis in Rotter-
dam om voor kinderen met kanker 
geld bijeen te zamelen om een dag 
naar de Efteling te kunnen gaan. Het 
ging om Walt Disneykaarten in een 
envelop van deze stichting.  De jon-
gen had een geplastifi ceerd pasje 
bij zich van deze stichting. Inwoon-
ster José van Vliet mocht de kaarten 
contant aan hem betalen. Er stond 
ook een rekeningnummer op de en-
velop. José vertrouwde het niet he-
lemaal en besloot de gegevens van 

de stichting te noteren. De verkoper 
heeft ze onverrichter zake weer ver-
der gestuurd.  Vervolgens is de in-
woonster via internet een en ander 
na gaan zoeken. In januari bleken 
bij de politie Haaglanden vier man-
nen aangehouden te zijn voor het-
zelfde eigen goede doel. Bij het kin-
derziekenhuis hebben ze al vaker 
iets over deze acties gehoord, maar 
zij staan hier volledig buiten en heb-
ben ook nog nooit iets van het geld 
gezien. De stichting staat inge-
schreven bij de KvK en in het regis-
ter goededoelen.nl. José heeft mel-
ding gedaan van deze vorm van op-
lichting bij de politie. Pas op voor 
verkopers aan de deur. Landelijke 
acties en collectes worden altijd van 
te voren aangekondigd! 

Deelname nog mogelijk
Bloemencorso verhuist 
naar 15 september
Aalsmeer - Het Aalsmeerse bloe-
mencorso gaat weer verhuizen. Niet 
op 1, maar nu op zaterdag 15 sep-
tember gaat de fl eurige stoet de 
straten in het centrum opluisteren. 
Het blijkt niet mogelijk te zijn om 
op 1 september door de straten van 
Aalsmeer te trekken. De gemeen-
te heeft weliswaar een vergunning 
verstrekt, maar besefte later dat er 
verkeerschaos zou kunnen ontstaan 
op deze datum. Er zijn namelijk be-
hoorlijk veel festiviteiten op de-
ze dag gepland. Verder zou de rou-
te van het Aalsmeerse bloemencor-
so niet mogelijk zijn over het Praam-
plein en langs het Zorgcentrum in 
verband met activiteiten in het cen-
trum. Aan de hand hiervan is samen 
met de gemeente besloten om de 

datum van het bloemencorso van 1 
naar 15 september te verschuiven. 
Op 15 september zal het corso dus 
door de straten van Aalsmeer trek-
ken en op zondag 16 september 
is de stoet te bewonderen voor de 
Crown studio’s aan de Van Cleeff-
kade. Over de invulling van het pro-
gramma rond deze tentoonstelling 
wordt later nog meer informatie ver-
strekt. Op dit moment zijn er al di-
verse aanvragen binnen gekomen 
van geïnteresseerden die mee wil-
len doen en rijden in het Aalsmeer-
se bloemencorso. Dit kan met zowel 
praalwagens als luxe voertuigen. Er 
is nog meer plaats. Bent u als bedrijf 
geïnteresseerd? Meldt u dan aan! 
Dit kan via: 0297-346278 of peter@
aalsmeers-bloemencorso.nl.

Paralympische spelen in Londen
Aalsmeerse zwemster 
Mirjam gaat voor goud!
Aalsmeer - Direct na de Olympi-
sche Spelen beginnen op woens-
dag 29 augustus de Paralympische 
Spelen in Londen. De Aalsmeerse 
zwemster Mirjam de Koning-Peper  
heeft zich geplaatst voor dit sportie-
ve topevenement. Op vrijdag 24 au-
gustus vertrekt zij naar Londen van-
af Schiphol. Op dag één, donder-
dag 30 augustus, gaat Mirjam voor 
goud op de 100 meter rug. De se-
ries beginnen om 9.40 uur, de fi na-
les worden vanaf 17.35 uur gezwom-
men. Na een trainingsdag volgt op 
zaterdag 1 september voor Mir-
jam de 400 meter vrije slag. De se-
ries starten om 10.13 uur, de fi na-
le begint om 17.50 uur. Op dag vijf, 
maandag 3 september, gaat Mirjam 
te water voor de 200 meter wissel-
slag en onder voorbehoud voor de 4 
maal 100 meter vrije slag estafette. 
Dit onderdeel staat als laatste ge-
pland deze dag. De 200 meter wis-
selslag start om 9.40 uur, het sig-
naal voor de fi nale wordt gegeven 
om 17.37 uur. Op dinsdag 4 septem-
ber neemt de Aalsmeerse deel aan 
de 50 meter vrije slag. De series be-
ginnen om 9.52 uur, de fi nale is van-
af 17.46 uur. Dag zeven en dag acht 
zijn ingepland als trainingsdagen. 
Dag negen in principe ook, maar het 

kan zijn dat Mirjam een duik moet 
nemen voor de estafette 4 maal 100 
meter wissel. Op zaterdag 8 sep-
tember komt de zwemster voor het 
laatst in actie tijdens de 100 meter 
vrije slag. De wedstrijden beginnen 
om 9.57 uur, de fi nale om het goud, 
zilver en het brons start om 17.46 
uur. Zondag 9 september is de laat-
ste dag van de Paralympische Spe-
len. De volgende dag, 10 september, 
komt Mirjan weer naar Aalsmeer via 
Rotterdam airport. 

“Sinds de nieuwbouw, zijn er in Frisostraat wel boompjes geplant, echter het 
grasstrookje is men vergeten. Dit is een rommelige strook geworden waar 
niemand meer aandacht aan schenkt. Echter dit strookje gras hoort nog 
steeds bij de nieuwbouw. Al drie keer een email gestuurd. Totaal geen ant-
woord”, mailt Ruud Kraan.
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EDITIE 1: 
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AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks. 

Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft 

een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teen-

tjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft 

paars halsbandje om.

Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes. 
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse 

boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over 
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?

- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

KERKDIENSTEN
Zondag 12 
augustus

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. Spreker Wim 
de Knijff. Tevens crèche en peuter-
dienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Geen opga-
ve ontvangen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Geen opgave ontvangen.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Afke Maas uit Bussum. 
Zondagsschool en oppas voor aller-
kleinsten.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zaterdag-
avond 11 augustus 19u. dienst met 
ds. J.A. Weststrate.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. E.J. Wes-
terman uit Aalsmeer. Organist: W. 
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. D. 
van Duivenbode uit ‘s Gravenzande. 
Organist: R. de Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels om 
10u. Spreker Ernst-Jan Nieuwland. 
Aparte bijeenkomst voor kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. ds. K. Muller, gez. dienst in 
CGK en 18.30u. ds. M. Hogenbirk, 
gez. dienst met CGK

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord 
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag in Karmelkerk 10.30u. 
eucharistievering met L. Seeboldt. 
Zondag 14u. in Karmelkerk Poolse 
dienst met Christoff.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met dhr. E. Kra-
mer uit Aalsmeer.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Geen 
opgave ontvangen.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Vragen, regelingen en knelpunten
Ouderen Ombudsman 
wijst de juiste weg!
Aalsmeer - Hoe ouder, hoe wijzer is 
het gezegde. Maar met het klimmen 
van de jaren komen mensen ook 
juist voor vragen te staan. Want het 
leven verandert. En dat roept vra-
gen op. Vragen rond ouder worden, 
maar bovenal vragen die te maken 
hebben met léven, het leven op la-
tere leeftijd. Sinds kort is er de Ou-
deren Ombudsman: een betrouw-
bare wegwijzer. Ouderen en men-
sen die zorgen voor bijvoorbeeld 
een oudere vader, buurvrouw of 
oma, vragen zich wel eens af hoe of 
waar zij iets kunnen regelen. Er zijn 
allerlei instanties voor ouderen die 
goed werk doen! Maar door de hoe-
veelheid aan voorzieningen en re-
gels hebben veel mensen geen idee 
waar ze moeten beginnen. Ouderen 
zelf, om mensen die voor een oude-
re zorgen, zien door de bomen het 
bos niet meer.
De Ouderen Ombudsman is een ini-
tiatief van het Nationaal Ouderen-
fonds. Jan Romme, directeur van 
het Ouderenfonds, vertelt: “Mijn 
moeder is jaren geleden overle-
den en mijn vader bleef thuis alleen 
achter en werd ziek. Lang is gepro-
beerd dit met de familie op te lossen 
tot op een gegeven moment bleek 
dat hij de klok rond verzorgd moest 
worden. Hij moest acuut in een ver-
zorgingshuis of verpleeghuis wor-
den opgenomen. Ik, directeur van 

het Nationaal Ouderenfonds, zou 
dat wel gaan regelen. Maar hoe? 
Ik had daar nog nooit mee te ma-
ken gehad. Waar moest ik begin-
nen? Uiteindelijk ben ik er wel uit-
gekomen, maar het uitvinden van de 
juiste weg was lastig. De bureaucra-
tie en stroperigheid van het systeem 
die ik tegenkwam vind ik schrijnend! 
Ik kon mij goed voorstellen dat heel 
veel ouderen, maar ook kinderen en 
verzorgenden, het erg lastig vinden 
om hun weg te vinden, net zoals ik 
dat vond. Toen ik mijn verhaal deel-
de, was er herkenbaarheid alom. De 
juiste zorg voor je naasten snel en 
goed regelen, blijkt een moeilijk en 
frustrerend proces te zijn in Neder-
land. Zo is het idee voor de Ouderen 
Ombudsman geboren.”

De Ouderen Ombudsman wil een 
eind maken aan de onoverzichtelij-
ke situatie en wijst u de weg naar 
de juiste regelingen en instanties. 
Mensen kunnen terecht met vragen 
over financiën, werk, wonen, mobili-
teit, zorg of familiezaken. Verder ver-
zamelt de Ouderen Ombudsman op 
landelijk niveau de knelpunten en 
vraagt hiervoor aandacht in de me-
dia. De Ouderen Ombudsman is te-
lefonisch bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 tot 17.00 uur: 0900–6080100 
(5 cent p/m). Meer informatie op:  
www.ouderenombudsman.nl.

Uren gezocht, niet gevonden
Cyperse poes Max zoek!
Aalsmeer - “Wij zijn ontroostbaar, 
omdat Max vermist is”, mailen Ma-
rianne Zonneberg en haar kinde-
ren Fleurtje en Tom. Poes Max is het 
laatst gezien op het Bielzenpad, het 
gebied tussen de Aalsmeerderweg 
en de Woonwijk bij de N201. Max 
is echter woonachtig in Nieuw Oos-
teinde. Hij is dus heel ver weg gelo-
pen, waarschijnlijk door het onweer 
geschrokken op zondag. 
“Ik en de kinderen hebben uren ge-
zocht, maar haar niet kunnen vin-
den”, vervolgt Marianne. Max is een 
cyperse poes van 7 jaar, luistert naar 
haar naam, is ontzettend vriendelijk 
en op mensen gericht, vooral kinde-
ren. Het dier draagt een lichtbruine 
leren band, met daaraan een pen-
ning met naam, adres en telefoon-
nummer. Hopenlijk wordt Max te-
ruggevonden”, besluit het drietal. 
Max uit de Moerbeistraat 10 gezien? 
Een telefoontje met deze boodschap 

naar 322072 zal met gejuich ontvan-
gen worden! Bij geen gehoor: 0297- 
761375 of 06-55184781.

In september eerste eetgroepjes
Start Roads Tafelgasten 
Aalsmeer - Roads Tafelgasten gaat 
van start! Dit is mogelijk door bijdra-
gen van het Oranjefonds, het VSB-
fonds en van stichting Theo Jans-
sen MOC voor het eerste jaar van 
het project. Roads Tafelgasten gaat 
mensen met een psychiatrische ach-
tergrond en weinig sociale contac-
ten koppelen aan vrijwilligers die 
deelnemers thuis uitnodigen om sa-
men te eten. Na een intakegesprek 
met de projectleider worden een vrij-
williger en één of meerdere deelne-
mers aan elkaar gekoppeld waar-
bij ze samen een eetgroepje vormen. 
De vrijwilliger nodigt, in overleg, eens 
per maand zijn eetgroepje uit om bij 
hem/haar thuis te komen eten. Sa-
men eten verbindt mensen met el-
kaar en geeft bovendien het gevoel 
van erbij horen. Voor mensen in een 
sociaal isolement of met problemen 
om sociale contacten te leggen is 
het gevoel van ‘welkom zijn’ een be-
langrijke ervaring. Roads Tafelgasten 

maakt onderdeel uit van de organisa-
tie Roads/Arkin en het Roads Maat-
jesproject. Roads ondersteunt men-
sen met psychiatrische en/of psycho-
sociale problemen bij het vinden van 
een volwaardige plek in de samenle-
ving. “Deelnemers die graag een keer 
uit eten gaan, kunnen zich melden, 
maar ook vrijwilligers die een plek-
je aan tafel over hebben. Het vinden 
van voldoende vrijwilligers blijft al-
tijd een uitdaging maar met Tafelgas-
ten verwachten we een nieuwe groep 
vrijwilligers aan te spreken”, aldus Jo-
rise de Boer, projectleider van Roads 
Tafelgasten & Maatjesproject. In au-
gustus wordt gestart met de voorbe-
reidingen voor dit project en de plan-
ning is om vanaf september te starten 
met de eerste eetgroepjes. Meer in-
formatie over Roads Tafelgasten? Bel 
of mail met Jorise de Boer, project-
leider, werkzaam op dinsdag, woens-
dag en donderdag via 06-57573151 
of tafelgasten@roads.nl.

Grote Meerval aan de haak! 
Aalsmeer - “Zondag 5 augustus 
heeft mijn man samen met zijn zoon 
een Meerval van ruim 1.30 centime-
ter gevangen in de Westeinderplas-
sen. Ze hebben er twee uur over ge-
daan voor zij hem binnen hadden. 
Geweldig om mee te maken. De 

Meerval zwemt nu weer rond. Ze 
hebben hem 20 minuten vast ge-
houden onder water voor ze hem 
weg lieten zwemmen”, vertelt Margo 
Uithol en dat deze grote vis wel de-
gelijk aan de haak is geslagen be-
wijzen bijgaande foto!

In Doopsgezinde kerk
Inloop voor ouderen zondag
Aalsmeer - Zondag 12 augustus 
wordt weer de inloop voor ouderen 
gehouden in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat. Vanaf 15.00 uur 
staan de thee en koffie klaar voor 
een gezellige middag. Deze mid-
dag horen de bezoekers het verhaal 
van ‘De slak’ en wordt zijn (slakken)
gangetje in- en uitgeluid met klas-
sieke muziek. Verder staan spelen 
als rummikub, sjoelen, triominos én 
jeu de boules klaar. Ook een ge-

sprek met een hapje en een drank-
je kunnen deze middag tot een bij-
zondere maken. De zondagmiddag 
hoeft op 12 augustus voor 65-plus-
sers niet lang te duren! Van harte 
welkom. 
De middag duurt tot 16.30 uur en er 
wordt een vrijwillige bijdrage van 2 
euro per persoon gevraagd. Voor in-
lichtingen kan gebeld worden met 
Ellen van Houten, ouderenpastor: 
06-14144344.

Inschrijven nu mogelijk!
Nieuwe cursus Eerste Hulp
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? Op 4 september 
start in Aalsmeer een nieuwe cur-
sus EHBO. De cursus bestaat uit 14 
dinsdagavonden. Cursisten wordt 
wegwijs gemaakt in het herkennen 
van letsels na een ongeval, maar 
ook de kenmerken van lichamelijke 
aandoeningen, bijvoorbeeld hartfa-
len, beroerte en suikerziekte wor-
den geleerd en wat dan de eerste 
te geven hulp is. Deelnemers krij-

gen een gedegen opleiding inclu-
sief reanimatie en het bedienen van 
een Automatische Externe Defibril-
lator (AED). Er wordt gewerkt met 
een LOTUS (landelijke organisatie 
tot uitbeelding van slachtoffers). De 
cursus wordt in december afgeslo-
ten met een examen. Voor de kerst 
dus het EHBO-diploma behaald zijn. 
Als extra kan daarna een cursus 
eerste hulp bij kinderen gevolgd 
worden en een cursus wandellet-
sels. 
Belangstelling gewekt? Ga dan naar 
de website www.ehboaalsmeer.nl 
en download het inschrijfformu-
lier of neem contact op met Tilly 
Bruinsma via 06-49227905.
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Muziek
Vrijdag 10 augustus:
* Danceparty met dj Marco in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 11 augustus:
* Let the Duck out met Jochem van 
Leeuwen in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
* Lowlands festivalavond in N201, 
Zwarteweg met muziek, films en fo-
to’s. Open vanaf 21u.
Zondag 12 augustus:
* Jay Jay Blluesband live in The 
Shack, Schipholdijk 253 in Oude 
Meer. Aanvang: 15.30u.
Zaterdag 18 augustus:
* Summer Dance Party op surfei-
land, Kudelstaartseweg, 13-01u.
Zaterdag 25 augustus:
* Goud van Oud bij horeca in Zijd-, 
Markt- en Weteringstraat, Centrum.
* Muziek aan Westeinder bij fort Ku-
delstaart, Rotaryclub, 19.30-22.30u.

Exposities
Zaterdag 11 augustus:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
11 en 12 augustus:
* Watertoren aan Westeinder open 
voor bezoekers. Zaterdag en zon-
dag van 13 tot 17u. Ook 19 augus-
tus open.
* Zomerexpositie met beelden, 

schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u. 

Diversen.
Donderdag 9 augustus:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg 
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere 
woensdag, donderdag en vrijdag.
9 en 11 augustus:
* Eerste elftallentoernooi bij RKDES, 
Beethovenlaan. Donderdag en za-
terdag vanaf 19u.
Zondag 12 augustus:
* Inloop voor ouderen in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
* Motortoertocht. Start bij De Wal-
rus, Aalsmeerderdijk om 12u. In-
schrijven tussen 11 en 12u.
Dinsdag 14 augustus:
* Zomerkaartavond bij BV Ons Ge-
noegen in OTT, Hortensialaan. Start 
19.30u. Open 19u.
Woensdag 15 augustus:
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
Donderdag 16 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Zondag 19 augustus:
* Zwemwedstrijden in Westeinder-
plassen. Organisatie Oceanus.
Zaterdag 25 augustus:
* Veiling bij Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15u. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 233,00

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

€ 59,00

VAKANTIETIP:

MEENEEMPRIJS: PRIJSPAKKER:

Keyboard
‘Medeli’ M5

Klassieke gitaar
‘Valencia’

Basgitaar ‘Cort’
(action)

€ 265,00

Discoset
met 4 LED-lampen
(+ hardcase)

€250,- v.a.

van €119,- 
voor

€ 109,00

van €289,- 
voor

AGENDA

Nieuw, muzikaal evenement Rotary
Muziek aan Westeinder met 
Verdi, Gerswin en pophits
Aalsmeer - Een nieuw, uniek eve-
nement presenteert de Rotary AMU 
op zaterdag 25 augustus. Vanaf 
de haven van het oude Fort in Ku-
delstaart wordt een licht klassiek 
concert georganiseerd en doel van 
dit muzikale initiatief is om geld in 
te zamelen voor kunstencentrum 
De Hint. De muziek- en toneel-
school in Aalsmeer, Mijdrecht en 
Uithoorn kan met de opbrengst kin-
deren, waarvan ouders niet genoeg 
geld hebben, toch lessen laten vol-
gen. Muziek aan de Westeinder kan 
overigens alleen bijgewoond wor-
den vanaf water. Het concert kan 
niet bekeken en beluisterd wor-
den vanaf de kant. Wie met een ei-
gen (geleende) boot het concert wil 
bezoeken, betaalt 40 euro per per-
soon, voor kinderen wordt 20 eu-
ro per persoon gerekend.  Meeva-
ren op een van de grotere publie-
ke vaartuigen kost 55 euro per per-
soon. Dit bedrag is overigens in-
clusief een overheerlijke picknick-
mand met allerlei lekkere hapjes en 
drankjes. Voor kinderen wordt een 
aangepast pakket vol met lekkers 
samengesteld. Het maximaal aantal 
bezoekers is totaal 1.250 in onge-
veer 200 boten. Een spektakel van 
formaat waar veel animo voor is. 
Wacht dus niet te lang met kaartjes 
kopen. Toegangskaarten zijn alleen 
te bestellen via internet: www.mu-
ziekaandewesteinder.nl. De Rota-
ry AMU biedt een gevarieerde mu-
zikale avond met verschillende op-
tredens van 19.30 tot 22.30 uur. Al 
eerste verzorgt KCOV Excelsior een 
optreden. Excelsior behoort tot de 
absolute top van de Amsterdamse 

amateurkoren en bestaat uit ruim 
120 gemotiveerde leden. Vier de-
len van het Requiem van Verdi gaat 
het koor ten gehore brengen. Rond 
20.15 uur gaan de spots aan voor 
soliste Heleen Koele. Heleen schit-
terde reeds in de passies van Bach 
en de requiems van Brahms en Ver-
di. In de haven het Fort Kudelstaart 
zal zij negen nummers brengen, 
onder andere van Samuel Barber, 
Gerswin en Leonard Bernstein. Hel-
een Koele wordt begeleid door pi-
anist Wim van Herk. Na een korte 
pauze voor het ombouwen van het 
podium start om 21.00 uur de pre-
sentatie van Aalsmeers Vrouwen 
Ensemble Davanti. Davanti bestaat 
uit een enthousiaste en veelzijdige 
groep zangeressen en heeft al di-
verse prijzen behaald op concour-
sen en festivals. In 2010 behaal-
de het ensemble de eerste prijs op 
het Nederlands Koren Festival. Het 
repertoire van Davanti is breed en 
afwisselend. De avond wordt vanaf 
21.45 uur swingend afgesloten met 
het dynamische popkoor Basic & 
Full Color uit Amersfoort. Het koor 
wordt begeleid door een viertal mu-
zikanten. Meezingen met het reper-
toire mag overigens! Wie het doel 
van de Rotary AMU een goed hart 
toedraagt en sponsor of donateur 
wil worden, kan contact opnemen 
via info@muziekaandewesteinder.nl 
of direct een bedrag storten op re-
keningnummer 13.52.65.789. De Ro-
tary hoopt op een enthousiast ont-
haal van dit unieke evenement voor 
het goede doel. Het zou het begin 
van een nieuwe Aalsmeerse traditie 
kunnen inluiden!

Mannenkoor zoekt leden!
Con Amore keert terug 
naar ‘oude nest’
Aalsmeer - Na twintig jaar huur-
der te zijn geweest van gebouw Ire-
ne was daar zo maar de brief voor 
mannenkoor Con Amore met de 
mededeling dat de deur voor ver-
huur op slot gaat. Dus op zoek naar 
een nieuwe locatie. Dat was niet 
eenvoudig om voor vijf en zeventig 
man een plaatsje te vinden. Wel vol-
doende aanbiedingen, maar weinig 
die geschikt waren en aan de ver-
zoeken van Con Amore  tegemoet 
konden komen. Ten slotte was daar 
The Beach, een prima zangruimte 
en opslag voor bibliotheek en bezit-
tingen van Con Amore. 
Een terugkeer naar het ‘oude nest’, 
want hier is Con Amore begonnen 
op 6 januari in 1958 als klein man-
nenkoor. Het koor groeide uit naar 
meer dan honderd leden, nu be-
staat Con Amore uit vijf en zeven-
tig mannen. De leden hopen dat 

er nog nieuwe mannen bijkomen. 
“Zingen is een mooie hobby en 
zingende mannen zijn blijde man-
nen, ontspanning door inspanning 
en zo zijn er nog meer kreten”, al-
dus de leden in deze zoektocht naar 
zingende inwoners. De nieuwe lo-
catie heeft bankjes en voor de le-
den die dat graag willen zullen er 
stoelen geplaatst worden. Met diri-
gent Theo van de Hoorn, die bij Con 
Amore aan zijn vijfentwintigste sei-
zoen begint, zal de opstelling zo ge-
vormd worden dat het de klank-
kleur ten goede komt. Maandag 20 
augustus zijn nieuwe leden harte-
lijk welkom in de zaal met de rozen-
tribune in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. De eerste repeti-
tieavond in het nieuwe seizoen be-
gint om 19.30 uur. Voor meer infor-
matie: www.amkconamore.nl  of bel 
0297-323848

Abonnement bestellen nu mogelijk
Café Bacchus presenteert 
gevarieerd cabaretseizoen
Aalsmeer - In het nieuwe seizoen 
presenteert cultureel café Bacchus 
weer een gevarieerd cabaret pro-
gramma. De eerste voorstelling is 
op 6 oktober. Berry Lussenburg ver-
zorgt een try-out. Met zijn nieuw 
programma ‘Verwhard’ wil Berry 
graag weer de Nederlandse podia 
veroveren: Tijden van verharding, 
tijden van verwarring: we zijn verw-
hard. Op 3 november is het podium 
van Bacchus voor Jennifer Even-
huis met haar eerste avondvullende 
show. Jennifer was al eens eerder 
in het culturele café, toen met haar 
collega Marieke Visser. Nu twee jaar 
later en een kind rijker is zij toe aan 
haar eerste avondvullend program-
ma. Op 1 december brengt Thijs 
Kemperink de voorstelling ‘Achteraf 
Bekeken’. Hoe voelt iemand zich die 
28 jaar woonachtig is tussen koei-
en, kalfjes, schapen en kippen en de 
rust slechts verstoord ziet door een 
sporadisch overvliegende straalja-
ger? Het antwoord geeft Thijs in zijn 
programma met de veelzeggende ti-
tel ‘Achteraf bekeken’. Op 5 janua-
ri kan genoten worden van Beatri-
ce van der Poel met ‘Eindeloos’. Vo-
rig seizoen toerde Beatrice langs de 
Nederlandse theaters met Marcel 
de Groot. Dit jaar is zij weer te be-
wonderen in een solo-optreden als 
kleinkunst zangeres. Op 2 febru-
ari verzorgt Anne-Jan Toonstra de 

voorstelling  ‘Noodzakelijk Kwaad’ 
in Bacchus. Het is de tweede solo-
voorstelling van Anne Jan. Een voor-
stelling met veel energie, rockende 
pianonummers en alles wat Anne 
Jan wil zeggen: hard, zacht, vrien-
delijk, kwaad. Maar meestal ver-
schrikkelijk leuk. Op 9 maart pre-
senteert Bacchus het duo Joop Vis-
ser en Jessica van Noord. Dit suc-
cesvolle duo hoeft geen verdere in-
troductie: zij zijn voor de derde keer 
te gast in het culturele café in de 
Gerberastraat met dit maal het pro-
gramma ‘Appels en Peren’. Het ca-
baretseizoen wordt op 6 april afge-
sloten door Bas Marée, Johan Ho-
genboom en Ludo met het pro-
gramma ‘Niet Aaien’. Zoals gewend 
wordt het weer een humoristische 
en muzikale boel met verhelderende 
filosofietjes en een flinke dosis zelf-
spot. De heren gaan op zoek naar 
een veilige plek voor de twijfelende 
mens. Kaarten voor de cabaretvoor-
stellingen zijn 14 dagen van tevoren 
te bestellen via www.cultureelcafe-
bacchus.nl en kosten 10 euro per 
stuk. Wie verzekert wil zijn van een 
plaats kan een abonnement nemen 
à 60 euro. Te bestellen via ans@
kunstencultuuraalsmeer.nl (voor 1 
september). 
Alle voorstellingen in Bacchus in de 
Gerberastraat beginnen om 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.15 uur.

Muziek, foto’s en films zaterdag
Festivalavond in de N201
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 augustus is er in N201 een spe-
ciale avond voor alle festivalgangers 
en dan met name de Lowlandsgan-
gers, want dat is immers de week er 
op. Om alvast in de stemming te ko-
men wordt er uitsluitend muziek ge-
draaid van artiesten die dit jaar en 
in het verleden op Lowlands heb-
ben opgetreden. Ook worden fo-

to’s en filmpjes vertoond op een 
groot scherm. Als je zelf leuke foto’s 
of filmpjes hebt, kun je deze mailen 
naar wlf.n201@gmail.com. Via face-
book kunnen ook verzoeknummers 
ingediend worden. 
Meer informatie is te vinden op 
www.n201.nl. Het centrum aan de 
Zwarteweg gaat om 21.00 uur open 
en de entree gratis.

Dance party en Let the 
Duck Out in de Praam
Aalsmeer - Het is weer party time 
in café de Praam in de Zijdstraat dit 
weekend met liefst twee top DJ’s 
achter de draaitafels. Het week-
end gaat vrijdag 10 augustus van 
start met DJ Marco Koorn. Hij trak-
teert op een super dance party van-
af 22.00 uur. De toegang is natuur-
lijk gratis en iedere 18-plusser is 
welkom. Zaterdagmiddag weer chil-
len met John en luisteren naar ge-
zellige gouwe ouwe hits vanaf 17.00 
uur. Zaterdagavond 11 augustus is 
het tijd voor een super gezellige en 
swingende Let The Duck Out flugel 
party met DJ Jochem van Leeuwen. 
Aanvang is 22.00 uur en de toegang 
is gratis voor iedereen vanaf 16 jaar..
Het nieuwe seizoen staat bijna weer 

voor de deur en café de Praam gaat 
weer voor goud met ondere ande-
re weer elke zaterdagmiddag van-
af september de estafette DJ’s. Lijkt 
het je leuk een keer voor je vrienden 
en bezoekers aan de Praam mu-
ziek te draaien? Geef je dan op. Wil 
je een keer je muzikale talenten la-
ten horen? Ook dat kan in de Praam. 
Want vanaf september is er weer el-
ke donderdagavonden live-muziek 
in de Praam. Verder staat het ko-
mende winterseizoen gezellige bin-
go-avonden op het programam, 
evenals verschillende thema avon-
den. Tot slot: Hou zaterdag 25 au-
gustus vrij in je agenda, want dan is 
het weer Goud van Oud in het cen-
trum van Aalsmeer. 

Op 18 augustus voor dertiende keer

Summer Dance groeit naar 
strandfestival met 3 area’s
Aalsmeer - Op zaterdag 18 au-
gustus zal het surfeiland Vrouwen-
troost zich omvormen tot een com-
pleet festivalterrein tijdens Summer 
Dance. Gedurende twaalf uur, van 
13.00 tot 01.00 uur, zullen in de drie 
area’s ongeveer 25 artiesten alles 
op alles zetten om bezoekers hele-
maal los te laten gaan, en dat voor 
maar 15 euro!  Er is een zeer unieke 
line-up samengesteld om zeker te 
weten dat het hele strand uit z’n dak 
gaat: Don Diablo, Erick E, Quintino, 
Yellow Claw, Vato Gonzalez & MC 
Tjen, Genairo Nvilla, Dirty Valen-
te, Delivio Reavon & Aaron Gill, FS 
Green en dat alles onder leiding van 
MC Ambush. Binnen het festival is 
er ook ruimte voor opkomend talent, 
zoals Martin Garrix en Julian Jordan. 
Er is ook dit jaar weer een afterpar-
ty, in Club Liberty in de Crown Stu-
dio’s met DJ Jean en Phalerieau. Het 
Summer Dance festival vindt al voor 
de dertiende keer plaats op het sur-
feiland. Deze unieke locatie aan de 

Westeinderplassen biedt een prach-
tig uitzicht over het water. Met je 
voeten in het zand met een drank-
je in de hand dansen bij de onder-
gaande zon, wie wil dat nou niet?
Voor de VIP gasten is er een verras-
sing: Er is namelijk een heel bijzon-
dere VIP lounge ontworpen, geheel 
op het water. Voor meer informatie 
en reserveringen op maat, kan een 
mail gestuurd worden naar info@
summer-dance.nl. Om iedereen van 
dienst te kunnen zijn rijden er voor 
de terugweg na afloop van het fes-
tival speciale bussen vanaf het fes-
tival terrein richting station Hoofd-
dorp en Uithoorn busstation. De 
voorverkoop is inmiddels gestart 
en gaat behoorlijk hard! Wie zeker 
wil zijn van een ultiem zomerse dag, 
reserveert dus tijdig een plekje op 
het strand. Ticket zijn te koop via 
www.summer-dance.nl/tickets en 
bij de voorverkooppunten: Big L in 
de Zijdstraat en De Ridder in de Op-
helialaan.

Te zien op nostalgische filmavond
‘Incident’ bij bezoek van 
Elisabeth aan Aalsmeer
Aalsmeer - Eén van de vele his-
torische films die 4 september tij-
dens de nostalgische filmavond 
wordt vertoond, is die van het be-
zoek van koningin Elisabeth van En-
geland aan Aalsmeer. Zoals konin-
gin Juliana dat bij staatsbezoeken 
aan ons land gewend was te doen, 
nam ze op 25 maart 1958 ook haar 
Britse collega mee naar de Centrale 
Aalsmeerse Bloemenveiling (CAV). 
Honderden schoolkinderen stonden 
die dinsdagmorgen langs de Van 
Cleeffkade te juichen en met vlag-
getjes te zwaaien, toen beide vor-
stinnen bij de veiling arriveerde. Op 
de film is te zien, dat zich toen bijna 
een zeer pijnlijk incident afspeelde. 
Het gebeurde, nadat de auto voor 
de hoofdingang van de veiling was 
gestopt en de chauffeur het portier 
voor Elisabeth opende. Op het mo-
ment dat de toen nog 31-jarige vor-
stin wilde uitstappen, duikt de man 
voorover om ergens bij haar voeten 
een deken weg te grissen. Je ziet 
Elisabeth schrikken en denken van 
‘wat gebeurt hier?’ De man komt 
weer overeind, frommelt de deken 
over zijn arm en laat daarbij het por-
tier uit zijn handen schieten. Met 
als gevolg, dat deze bijna tegen het 
hoofd van Elisabeth slaat. Ze deinst 
net op tijd terug. Zich van geen 
kwaad bewust opent de chauffeur 
opnieuw de deur, waarna de konin-

gin zich met een grimmig gezicht uit 
de auto laat ‘rollen’. Wanneer bur-
gemeester Loggers haar begroet, 
straalt ze van oor tot oor, dus het ‘in-
cident’ heeft haar humeur niet kun-
nen verpesten. 
Na een uitgebreide rondgang door 
de veiling, vermaakt zij zich, samen 
met koningin Juliana, op de ko-
perstribune. Alleen drukt zij veel te 
snel op de knop, waardoor zij een 
veel te hoog bod (570 gulden) uit-
brengt voor een eenvoudig plantje. 
Dat Juliana al vaker een bezoek aan 
de veiling had gebracht, blijkt wel 
uit het feit, dat zij een orchideeën-
plant ter waarde van ongeveer 300 
gulden weet te bemachtigen voor 
slechts 88 gulden. 
De unieke beelden van het be-
zoek van koningin Elisabeth aan 
Aalsmeer (het zijn de enige die er-
van bestaan), zijn te zien tijdens de 
Aalsmeerse Feestweek op de nos-
talgische filmavond op dinsdag 4 
september in de feesttent op het 
Praamplein. Aanvang 20.00 uur. In 
totaal staan achttien films uit de pe-
riode jaren 1920 tot 1930 op het pro-
gramma, variërend in lengte van een 
paar minuten tot een kwartier. Tij-
dens de pauze treedt het Aalsmeer-
se smartlappenkoor Denk aan de 
Buren op. Toegangskaarten à 5 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij de Bruna in 
de Zijdstraat. 

Live in The Shack op Schipholdijk
Jay-Jay Bluesband zondag
Oude Meer - Na het geweldig leu-
ke feestje afgelopen zondag, zowel 
op het terras als binnen, met Cool-
casttrio, staat de volgende band al-
weer te popelen om het podium in 
The Shack te betreden. Zondagmid-
dag 12 augustus is het de beurt aan 
Jay-Jay Bluesband. De muziek van 
de Jay-Jay Bluesband bestaat uit 
zeer wisselende ritmes en blues-
thema’s en is tegelijk swingend en 
meeslepend. Er worden nummers 
gebracht van ondermeer Muddy 
Waters, Walter Jacobs en Pinetop 
Perkins, maar ook van Nina Simone, 
Dinah Washington en Bonnie Raitt. 
De band speelt al ruim tien jaar in 
dezelfde bezetting. De vijfmans for-

matie bestaat uit Jan ‘Jay’ Dorsman 
op mondharmonica en zang, Jos 
‘Jay’ Snertring op piano, gitaar en 
zang, Ingrid Snertring op zang, Rob 
Boomgaard op drums en Rob van 
Schagen op bas. 
Laat je meeslepen met nummers 
als: The Thrill is gone, Tin Pan Alley, 
Caledonia, Fever and Let The Good 
Times Roll aanstaande zondagmid-
dag in The Shack aan de Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer. The Shack 
is iedere vrijdag, zaterdag en zon-
dagmiddag geopend vanaf 15.00 
uur. Aanvang van de Jay-Jay Blues-
band is om 15.30 uur! De entree is 
gratis. Voor alle info: www.bike-
snblues.nl.



Op woensdag 12 september is er geen avondopenstel-
ling i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies 
van afdeling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.

VERKIEZINGEN 2E KAMER OP 12 SEPTEMBER 2012

Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezin-
gen van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de 
kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op 
die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisad-
ministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan 
stemmen in Aalsmeer. Ook bij de komende verkiezing geldt 
de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit van 
een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of 
rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs 
wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op 11 september 
2012 aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de 
stemming deelnemen. 

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN

Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie 
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid 
bent om uw stem uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkhe-
den om iemand anders uw stem te laten uitbrengen. 
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht 

kunt u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen 
door uw stempas (op de achterkant voorzien van een 
handtekening) en een kopie van uw geldige legitimatie-
bewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon 
(de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem 
uitbrengen in Aalsmeer. Hij/zij kan uw stem slechts uit-
brengen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. Hij/zij 
mag niet meer dan twee machtigingen hebben. 

2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen? 
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas, 
medio augustus, op uw deurmat valt, elders verblijft, re-
gel in dat geval van tevoren schriftelijk een volmacht. 
Hetzelfde geldt als u iemand wilt machtigen die wel mag 
stemmen maar niet in de gemeente Aalsmeer woont. Ook 
dan dient u van tevoren een schriftelijke volmacht te re-
gelen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 29 augustus 2012. 
Hiervoor is een formulier bij de afdeling Dienstverlening 
verkrijgbaar of te downloaden via de site van de gemeen-
te (www.aalsmeer.nl onder digitaal loket: volmacht).

Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt 
u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet 
alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook 
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever 
aan de stembureauleden! U dient zelf een origineel legitima-
tiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan 
hoeft u niet in te leveren.
Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit ( 
herkenbaar aan de groene kleur), dan heeft de gemeente de 
identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt 
het bij het uitbrengen van de volmachtstem niet meer ge-
controleerd. De kiezer die naar het stembureau gaat dient 
zich altijd met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren! 
(zie hierboven) 

Elders Stemmen:
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de 
gemeente Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een 
Kiezerspas aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 29 augus-
tus 2012 een schriftelijk verzoek indienen door middel van 
een formulier wat u kunt verkrijgen bij de afdeling Dienstver-
lening, of kunt downloaden via de website www.aalsmeer.nl 
( digitaal loket: kiezerspas) Als u in persoon een Kiezerspas 
aan wilt vragen, dan kan dit aan de balie bij de afdeling 
Dienstverlening tot uiterlijk op 7 september 2012; 14.00 uur.

Stempas kwijt: 
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september 
2012; 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stem-
pas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van 
afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij dient 
een kopie van een geldig identiteitsdocument te worden 
overlegd.

Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling 
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkie-
zingen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 
uur. Telefoonnummers: 0297387606 en 387640 of via info@
aalsmeer.nl.

Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan 
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt 
staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de 
buurt ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljetten 
staan alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn. 
N.B. Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aange-
bracht: De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t 
Baken, Sportlaan 86!

DEFINITIEVE BESCHIKKINGEN

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

EVENEMENTENVERGUNNINGEN

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

- HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8 september 
van 19.00 - 23.00 en 9 september van 08.00 – 20.00 uur;

- Night Windsurf op zaterdag 15 september 2012 van 17.00 
tot 24.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfei-
land Vrouwentroost.

- Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober 2012 van 
20.00 – 22.30 uur

Datum verzending vergunningen: 8 augustus 2012

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 239, het afwijken van de bestemming; 
- Ecuadorlaan-Greenpark, het bouwen van een bedrijfsge-

bouw;
- Maarse & Kroon hof 41, het bouwen van een inpandige 

lift;
- Uiterweg 255 ws1, het aanleggen van kabels en leidin-

gen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
PROCEDURE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Baanvak 69, het vergroten van de woning op de begane 

grond;
- J. Schaperstraat 15, het maken van een uitweg; 
- Kamperfoeliestraat 33, het plaatsen van een terrasover-

kapping;
- Spoorlaan, het (ver)leggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 255 ws1, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Uiterweg 403, het tijdelijk plaatsen van een reclamebord;
- Zijdstraat 34, het plaatsen van gevelreclame.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 9 augustus 2012.

WONINGWET, WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

Verleende bouwvergunningen met toepassing van vrijstelling 
ex. artikel 19 lid 2 WRO

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de af-
deling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunnin-
gen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding 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 en artikel 19 lid 2 
WRO besloten is de volgende bouwvergunning en vrijstelling 
van het bestemmingsplan te verlenen:
- Zwarteweg 116, het veranderen van een bedrijfspand.
Verzenddatum bouwvergunning: 2 augustus 2012. 

VERDAGEN (VERLENGING) BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Machineweg 16, ontvangen op 21 juni 2012.
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht 
staat tegen deze beslissing geen bezwaar- of beroepsmoge-
lijkheid open.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE 
PROCEDURE

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een vergunning hebben verleend voor:
- het bouwen van een woning aan de Uiterweg 420;
- het realiseren van een kinderdagverblijf met buitenruim-

te en parkeerterrein aan de Van Cleeffkade 15.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 maart 
2012 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkin-
gen af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunnin-
gen. Deze verklaring is van rechtswege defi nitief geworden. 
De aanvragen, de beschikkingen en de verklaringen van geen 
bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van vrijdag 3 augustus 2012 gedurende zes weken tijdens de 
openingstijden ter inzage, in het gemeentehuis te Aalsmeer, 
balie 9. 

Als u een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een 
afspraak te maken met een medewerker van de afdeling ver-
gunningen. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 14.00 uur. Een afspraak ma-
ken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het 
besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 2 augustus 2012.

Offi ciële Mededelingen
9 augustus 2012

WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

PUBLICATIE MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel 
van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond 
van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats 
daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : VTOC Fokker 
Adres : Van Cleeffkade 15
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 19-07-2012

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : AWT-Gemaal Machineweg 
Adres : Machineweg  
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 20-07-2012

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

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5 (WEEK 32) 

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria 
Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfal-
le, Ophelialaan 108 te Aalsmeer;

t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni van 
14.00 – 01.00 uur; Buitenconcert muziekvereni-
ging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli van 
19.30 – 20.45 uur;

 Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Ro-
meijnstraat op 9 juli van 19.30 – 20.45 uur;

 Openluchtconcert Trumpets of the Lords in de 
Karperstraat op 4 juli van 20.00 – 21.00 uur;

 Regenboogevenement op het surfeiland op 6 ju-
li van 09.00 – 00.00 uur;

t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplas-
sen op zaterdag 7 juli van 20.00 – 23.00 uur;

t/m 24 aug APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Op-
helialaan op zaterdag 14 juli van 20.00 – 01.00 
uur Feestweek, Praamplein van 2 september 
t/m 9 september 2012;

t/m 24 aug APV Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwij-
keroordweg 69 op 24 augustus 2012 van 10.00 
– 18.00 uur;

 APV Bloemencorso tentoonstelling, Van Cleeff-
kade 15, op 2 september 2012 van 10.00 – 
17.00 uur;

t/m 1 sept  APV Vergunning: Tropical Night in het dorp op 
28 juli 2012 van 20.00 tot 01.00 uur;

t/m 20 sept HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8 
september van 19.00 - 23.00 en 9 september 
van 08.00 – 20.00 uur; Night Windsurf op za-
terdag 15 september 2012 van 17.00 tot 24.00 
uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfei-
land Vrouwentroost; Najaarsconcert in Bloem-
hof op 13 oktober 2012 van 20.00 – 22.30 uur;

t/m 2 sept APV Braderie in Aalsmeer Dorp op 1 september 
2012 van 10.00 – 17.00 uur;

t/m 11 sept APV Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 25 au-
gustus 2012 van 20.00 – 01.00 uur;

t/m 11 sept RVV Vergunning: ontheffi ng tijdelijk stremmen 
Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september 
2012;

t/m 28 sept Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale 
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembe-
heer.

 

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffi e via 
griffi e@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.

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

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

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

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

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Bijzondere dag honderd jaar geleden!

Eerste trein van Haarlem 
naar Aalsmeer in 1912
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag was het precies 100 jaar gele-
den dat de eerste trein vanuit Haar-
lem op 2 augustus 1912 op station 
Aalsmeer aankwam. Aalsmeer heeft 
een roemrijk stoomtrein verleden, 
Station Aalsmeer en emplacement 
waren ooit het grootste regionaal-
spoorstation van Nederland. Een 
verhaal over post, zegels en stem-
pels hierover van postzegelverza-
melaar en oud-voorzitter van Post-
zegelvereniging Aalsmeer, Klaas F. 
Keessen: “Van sommige post kan 
je behoorlijk van streek raken. Van 
streek om de inhoud van de post of 
van streek om de lelijke afstempe-
ling van de post. De bovengenoem-
de streek slaat op onze woonom-
geving, streekpost. Als streekver-
zamelaar, en met name Aalsmeer, 
kom je de leukste dingen tegen van 
je woonomgeving. Op 2 augustus 
was het precies 100 jaar geleden 
dat de eerste trein vanuit Haarlem 
naar Aalsmeer aan kwam op station 
Aalsmeer. Dit laatste schoot mij te 
binnen toen ik op de Brievenbeurs in 
Gouda een brief kocht met het blok- 
of treinstempel Aalsmeer-Haarlem. 
Van 2 augustus 1912 tot en met 1 
mei 1915 was Aalsmeer per trein al-

leen bereikbaar via Hoofddorp en 
Haarlem. Vanaf 1915 werd Aalsmeer 
ook bereikbaar via Amstelveen en 
Amsterdam. Van 1912 tot en met 
1915 reed de trein alleen dus tus-
sen Aalsmeer en Haarlem. Met de-
ze treinen werd ook post meegeno-
men. Deze post werd vervoerd en 
verwerkt in het post- bagagerijtuig 
dat deel uit maakte van de passa-
gierstrein. Post die nog niet voor-
zien was van een afstempeling ver-
kreeg deze in de trein, deze stem-
pels werden geplaatst door de con-
ducteur. Voor deze handelingen wa-
ren de speciale blok- of treinstem-
pels aangemaakt. 
Het traject Aalsmeer-Haarlem en 
Haarlem-Aalsmeer had ook zo’n 
stempel. Drie maal per dag maak-
te het postrijtuig deel uit van de 
passagierstrein. Deze ritten (sla-
gen) hadden ieder een eigen num-
mer of letter. De ritten vanuit Haar-
lem naar Aalsmeer hadden de Ro-
meinse cijfers I, II en III. De ritten 
vanuit Aalsmeer naar Haarlem had-
den de letters A, B en C. In het stem-
pel waren deze cijfers en letters op-
genomen in de middelste balk. De 
bovenste balk was voor de vertrek-
plaats en de onderste balk was voor 

de aankomstplaats. Zo ontstond een 
serie van zes verschillende afdruk-
ken die van dit stempel op zegels 
en post te vinden zijn. Deze ‘enkel-
traject’ stempels zijn maar korte tijd 
gebruikt op de lijn Aalsmeer-Haar-
lem. Na de opening van de aanslui-
ting in 1915 met Amsterdam ver-
schijnt al snel het stempel Haarlem-
Amsterdam via Aalsmeer en de om-
gekeerde route Amsterdam-Haar-
lem via Aalsmeer. Het personen-
vervoer per trein rondom Aalsmeer 
op de Haarlemmermeerspoorlijnen 
heeft geduurd van 1912 tot en met 
1950. Van deze 38 jaar zijn de enkel-
traject stempels tussen Aalsmeer en 
Haarlem maar circa vier jaar in ge-
bruik geweest. 
Afdrukken van deze stempels zijn 
dan ook lastiger te vinden dan de 
die van andere routes. Ook zijn er 
enkel trajectstempels in gebruik ge-
weest van Aalsmeer-Amsterdam en 
Amsterdam-Aalsmeer. Deze stem-
pels zijn gebruikt tot in de jaren 
veertig van de vorige eeuw. Zo ziet 
u maar wat een leuke herinnerin-
gen een poststukje kan oproepen.” 
Dit artikel met afbeeldingen is uit-
gebreid te bekijken op website van 
Postzegelvereniging Aalsmeer. 

Gedenkwaardige excursie 
voor 100 jarig jubileum
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 2 
augustus was het precies 100 jaar 
geleden dat de eerste trein aan-
kwam bij het station in Aalsmeer. Bij 
de Oosteinderweg was een heuse 
feestpoort gebouwd, waar de trein 
onderdoor reed. 
Naar aanleiding van dit heeft inwo-
ner Wim Wegman een bus- en tram 
tocht georganiseerd langs de oude 
treinroute. De tram vertrok van het 

Haarlemmermeerstation in Amster-
dam en reed via Amstelveen naar 
Bovenkerk. Daar werd overgestapt 
op de bus, die naar het oude station 
Aalsmeer reed. Na het maken van 
wat foto’s reed de bus verder rich-
ting Hoofddorp. Vanaf de IJweg ging 
de tocht verder te voet naar station 
Vijfhuizen. “Het was een gedenk-
waardige excursie”, aldus de deel-
nemers.

Oproep kunstenaar Femke Kempkes

Portretten van inwoners 
gezocht voor expositie
Aalsmeer - De Kudelstaartse kun-
stenaar Femke Kempkes organi-
seert al zo’n tien jaar exposities in 
het Fysiotherapeutisch Instituut in 
Kudelstaart. “Ik heb hier vroeger 
zelf op de peuterspeelzaal gezeten. 
Het is erg leuk om te zien dat we 
het gebouw nu kunnen gebruiken 
als podium voor lokale en regiona-
le kunstenaars, amateurs en profes-
sionals. Er hebben hier zo ontzet-
tend veel mensen hun werk laten 
zien aan het dikwijls bijzonder ge-
mêleerde publiek. En dat maakt het 
juist zo’n leuke plek. Ook mensen 
die niet zo snel een galerie bezoe-
ken bekijken hier het werk. Zo vin-
den bijzondere ontmoetingen plaats 
en hiermee neemt de praktijk bin-
nen het dorp best een unieke plek 
in”, aldus Kempkes. Inmiddels is 
door de laatste verbouwing niet veel 
meer te zien van hoe het vroeger 
was, de oude kleuterschool. “Na de 
verbouwing zijn er nieuwe mogelijk-
heden voor exposities. Meer ruim-
te en beter daglicht waardoor de 
werken nog beter uit komen.” Fem-
ke vervolgt: “Om de nieuwe ruimte 
in te wijden stellen we een specia-
le expositie samen. Ik ben op zoek 
naar portretten van de mensen die 
het gezicht van de praktijk bepalen: 
de dorpelingen. Het gaat om ludieke 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ‘kop-
pen’. Dus de geportretteerde hoeft 
geen (oud) patient te zijn!” 
Wie heeft er een portret gemaakt 
van een Kudelstaarter of Aalsmeer-
der en zou dat willen exposeren? 
Het mogen schilderijen zijn, teke-
ningen, foto’s, collage’s en zelfs 

voor ruimtelijk werk is plek. Maak 
als je mee wilt doen een foto van 
het werk en mail deze door naar ex-
pokudel@hotmail.com. Dan neemt 
Femke contact op over de verdere 
afhandeling. De expositie groeit wat 
betekent dat zodra er werk wordt 
aangemeld dit wordt opgehangen. 
Het is de bedoeling dat op zater-
dag 15 september overal in het ge-
bouw portretten te zien zijn van – al 
dan niet - prominente dorpsgeno-
ten. Femke tot slot: “Doe je mee? Of 
weet je iemand die mee kan doen? 
Laat het ons weten! En kom kijken, 
tijdens werkdagen van 8.00 tot 20.00 
uur aan de Kudelstaartseweg, naast 
de kerk.”

Driekoppige jury kiest twee winnaars

Vuur en Licht Award voor 
mooist verlichte boten
Aalsmeer - Over drie weken vindt 
op zaterdag 1 september Vuur en 
Licht op het Water plaats. Voor het 
eerst dit jaar is er voor de verlichte 
boten een prijs te winnen, de zoge-
naamde Vuur en Licht Award. Er is 
een award voor de mooist verlich-
te grote boot en een award voor de 
mooist verlichte kleine boot. De or-
ganisatie stelt twee voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor de 
Vuur en Licht Award: boten dienen 
langs de jury bij het Zorgcentrum 
Aelsmeer te varen en correct te ke-
ren net voor de Aalsmeerderbrug . 
Alleen op deze manier is goed zicht 
op de boten en een eerlijke beoor-
deling mogelijk. De jury bestaat uit 
drie personen. Er wordt gelet op de 
algemene indruk van de boten en 
hoe origineel en creatief de aange-
brachte verlichting is. Soms worden 
met simpele middelen hele mooie 

effecten bereikt, het hoeft niet altijd 
groot en duur te zijn. 

Veel creativiteit
De juryleden zijn de heer Janus 
Sparnaaij, Annelie Tas-Klein Sprok-
kelhorst en Mathijs van Gaalen. 
De heer Sparnaaij is een bekende fi-
guur in Aalsmeer en kijkt uit naar 1 
september: “Het is een leuk evene-
ment en ik vind het een goed idee 
om een prijs te geven aan de mooi-
ste boten. Daar steken veel  men-
sen een hoop tijd in.” Annelie Tas-
Klein Sprokkelhorst  schildert al 17 
jaar professioneel en heeft haar ate-
lier bij de woonark van haar en haar 
man Piet Tas aan de Westeinder 
Plassen: “De Plassen blijven boei-
en en ik ben blij dat er jaarlijks een 
paar evenementen op het water zijn. 
Het is verbazend om te zien hoe-
veel creativiteit er loskomt bij men-

sen wanneer ze hun pramen optui-
gen en hun boten verlichten.” Ma-
thijs van Gaalen is als notaris nauw 
betrokken bij het wel en wee van 
Aalsmeer en zegde graag toe om ju-
rylid voor Vuur en Licht op het Wa-
ter te worden: 

“Dit soort  activiteiten zijn belangrijk 
voor de sfeer in Aalsmeer en zo’n 
award vindt iedereen leuk. We gaan 
er voor zorgen dat de boten eerlijk 
beoordeeld worden en dat er twee 
goede winnaars komen.”  Die twee 
winnaars varen overigens volgend 
jaar voorin de stoet, direct achter de 
leidende boot Quo Vadis. De win-
naars worden na 1 september via de 
website www.vuurenlichtophetwa-
ter.nl bekend gemaakt. Kort daar-
na krijgen zij een kleinood uitgereikt 
ter blijvende herinnering aan Vuur 
en Licht op het Water 2012.  

De jury van links naar rechts: Janus Sparnaaij, Annelie Tas-Klein Sprokkelhorst en Mathijs van Gaalen.

Kunstroute KCA op 15 en 16 september

De kunstkeuze van Tom de 
Vries: ‘The Funeral Train’
Aalsmeer - In de kunstkeuze van 
deze week Tom de Vries, directeur 
van scheepswerf Feadship. Hij ver-
telt over zijn bedrijf en de kunstvorm 
waarmee hij dagelijks te maken 
heeft: Het vervaardigen van werelds 
meest exclusieve jachten. “Sommige 
ontwerpen zijn ronduit schitterend”, 
zegt hij. “Wij zijn nu bezig met een 
ontwerp van Philip Stark bijvoor-
beeld: strak, kaal, schoon.” Hij haalt 
zijn schouders op en zegt: “En an-
dere schepen zijn gewoon mooi in 
hun lelijkheid!” Tom haalt een een-
voudig ingelijste foto te voorschijn: 
Amerikaans, niet scherp en iets met 
de Kennedy’s. Op de voorgrond van 
de kleurenfoto twee grote, glim-
mende Amerikaanse bakbeesten en 
een klein stukje van een volkswa-
gen Kever. Op de achtergrond een 
goederenwagon. ‘Great Western’ 

staat er in witte letters op. Over-
al staan mensen, zelfs op hun au-
to’s! Kennelijk staat de fotograaf op 
een bewegende trein, want de man-
nen, vrouwen en kinderen, blank en 
zwart, zijn onscherp afgebeeld. Het 
tegenlicht van de zon zorgt er voor 
dat de figuren boven op de wagon 
iets schimmigs hebben. Op de voor-
grond is beter te zien dat de mensen 
op zij kijken, somber en stil. 

Zij aan zij, rij aan rij
“Deze foto is in 1968 door Magnum 
fotograaf Paul Fusco gemaakt, toen 
hij op de trein meereed waarin het 
lichaam van Robert F. Kennedy van 
New York City naar Arlington Na-
tional Cemetery in Washington ver-
voerd werd. Het maakt deel uit van 
de serie ‘The Funeral Train’. Langs de 
hele route stonden vele duizenden 

Amerikanen, zij aan zij, rij aan rij, 
arm en rijk, families, arbeiders, sol-
daten, zwaaiend met vlaggen, salu-
erend, huilend. Allen met stomheid 
geslagen door de moord op nog een 
Kennedy”, vertelt Tom.
En hij vevolgt: “Ik heb deze foto, 
die één van drie afdrukken is, zo’n 
tien jaar geleden gekocht. Het gek-
ke is dat opdrachtgever ‘Look ma-
gazine’ de hele serie van Fusco des-
tijds heeft afgekeurd. Oud nieuws, 
zeiden ze, kunnen we niet gebrui-
ken. Pas later werd de waarde er-
van ingezien. Ja, ik heb een stuk-
je geschiedenis in mijn kamer han-
gen.” De foto is 15 en 16 september 
tijdens de Aalsmeerse Kunstroute 
te bekijken in de Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 als onderdeel van de 
tentoonstelling ‘De kunstkeuze van’. 
Door Kaat Sloggatt

Atalante meest 
getelde vlinder!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hield De Vlinderstichting voor de 
vierde keer de jaarlijkse tuinvlinder-
telling. Nog nooit eerder werd er in 
zoveel tuinen geteld: meer dan 2200 
mensen telden mee in Nederland. 
In Noord-Holland werd flink mee-
geteld: 227 tuinen deden mee. De 
atalanta werd in de provincie het 
meest gezien (436 exemplaren), ge-
volgd door de dagpauwoog (293 
exemplaren) en het klein koolwit-
je (288 exemplaren). Gemiddeld zit-
ten er in Noord-Holland 10 vlinders 
in de tuin, verspreid over 4 verschil-
lende soorten. Alle resultaten staan 
op  www.vlindermee.nl. De tuinvlin-
dertelling wordt ieder jaar in het 
eerste weekend van augustus ge-
houden. In heel Nederland werd de 
kleine vos het meest geteld, maar 
in Noord-Holland eindigde de ata-
lanta op de eerste plaats. De klei-
ne vos werd in Noord-Holland vijf-
de. Deze vlinder wordt in het zuiden 
van Nederland wat meer waargeno-
men dan in het noorden. De dag-
pauwoog werd tweede, en ook lan-
delijk eindigde deze op een twee-
de plaats. Het boomblauwtje deed 
het in Noord-Holland wat beter dan 
in heel Nederland. Dit kleine blau-
we vlindertje werd in de provincie 
115 keer geteld en kwam daarmee 
op een zevende plek. Landelijk werd 
deze vlinder slechts elfde. 

Veel of weinig vlinders?
Er werden in 2012 iets meer vlin-
ders geteld dan in 2011. Dat bete-
kent echter niet dat het goed gaat 
met de vlinders. Tijdens de tuinvlin-
dertelling was het overwegend zon-
nig. Dat had hoge aantallen vlinders 
moeten opleveren. Toch gaven veel 
tellers aan maar weinig vlinders te 
zien. De tuinvlindertelling laat zien 
dat het aantal vlinders wat lager is 
dan gemiddeld in voorgaande jaren, 
zoals 2010 en 2009.

Elke woensdagavond
Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen die zin heeft om te komen 
klaverjassen is van harte welkom. 
Gezelligheid is troef, is het motto. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Op 1 augustus heeft Mar-
co van der Jagt het klaverjassen ge-
wonnen met 55186 punten, op twee 
Marry Akse met 5183 punten en op 
drie Jan Ramp met 4962 punten. De 
poedelprijs is deze keer uitgereikt 
aan Gerard Pouw met 3995 punten

Ouderensoos in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. Er is ook gele-
genheid voor rummicub en harten-
jagen. Op donderdag 2 augustus 
is het klaverjassen gewonnen door 
Marry Akse met 5281 punten, ge-
volgd door Gerrit Kraan met 5231 
punten en op drie is Cobie van der 
Meer geëindigd met 5206 punten. 
Bij het jokeren behaalde Bets Teu-
nen de hoogste eer met 140 pun-
ten. Op twee Henny de Wit met 242 
punten. 
Belangstelling voor deze gezellige 
middag? Iedere 55-plusser is van 
harte welkom. Er wordt gekaart van 
13.30 tot 16.30 uur. Voor inlichtin-
gen kan gebeld worden naar me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Iedereen welkom
Zomerkaarten 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 14 augus-
tus organiseert buurtvereniging Ons 
Genoegen voor liefhebbers een zo-
merse kaart- en spelavond. Wie een 
gezellig avondje wil komen klaver-
jassen of rummicuppen, is van har-
te welkom. 
Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee 
klaar en iedere speler gaat met een 
prijsje naar huis. Om 19.30 uur wor-
den de kaarten verdeeld in het ge-
bouw van Ons Tweede Thuis in de 
Hortensialaan. 
Het klaverjassen in juli is gewon-
nen door Joke Buys met 5181 pun-
ten, gevolgd door Leni van de Meer 
met 5130 punten en Nico Bekkers 
met 4896 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Gees Hulshegge  met 
3705 punten. De beste rummicup-
per was Alie Hoving met 6 punten, 
op twee Annie Gahrmann met 62 
punten en op drie Janny Flameling 
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Aalsmeerders enthousiast!

Nog meer ruimte voor plastic 
afval in verzamelcontainers
Aalsmeer - In Aalsmeer zijn drie 
ondergrondse perscontainers ge-
plaatst voor plastic verpakkingen. 
Dit is vanuit duurzaam, logistiek en 
esthetisch oogpunt een verbete-
ring ten opzichte van de ‘gewone’ 
ondergrondse verzamelcontainers 
in de Ophelialaan, de Beethoven-
laan en het Praamplein. “Deze ma-
nier van inzamelen maakt op deze 
locaties een einde aan het bijplaat-
sen van plastic afval bij de breng-
parkjes met zwerfafval tot gevolg. 
Doordat er veel meer in de perscon-
tainers past hoeven ze minder vaak 
geleegd te worden”, aldus wethou-
der Ad Verburg van Beheer en on-
derhoud openbare ruimte.

Meer en meer plastic
Sinds 2008 scheiden inwoners uit 
Aalsmeer hun plastic afval en bren-
gen dit naar verzamelcontainers. 
Dat doen de inwoners zo enthousi-
ast dat de containers overliepen en 
er veel afval werd bijgeplaatst. Met 
als gevolg zwerfafval omdat de wind 
het op straat verspreidde. Om dit op 
te lossen heeft de gemeente geko-
zen voor drie ondergrondse pers-
containers voor plastic verpakkings-
afval. In de container wordt het plas-
tic samengeperst. Zo past er tien 
keer meer plastic in dan in een ge-
wone ondergrondse container. De 
perscontainers zijn vanuit duurzaam 
en logistiek oogpunt efficiënter, om-
dat het aantal transportbewegingen 
en ledigingen daalt. “Plastic verpak-
kingen scheiden levert ook extra 
ruimte in verzamel- en rolcontainers 

op. De hoeveelheid restafval neemt 
aanzienlijk af, waardoor u bijvoor-
beeld genoeg kunt hebben aan een 
rolcontainer met een kleinere in-
houd. En dat scheelt in de afvalstof-
fenheffing”, rekent Angeline Kier-
kels, directeur publieke sector bij 
De Meerlanden, voor. In 2011 werd 
in Aalsmeer per inwoner gemiddeld 
6 kilogram plastic verpakkingsma-
teriaal ingezameld. Dat is ruim een 
kilo meer dan het landelijk gemid-
delde. Nu afval scheiden nog mak-
kelijker wordt door de komst van de 
perscontainers, gaan de gemeente 
Aalsmeer en De Meerlanden uit van 
een aanzienlijke stijging. Zij gaan er 
vanuit in Aalsmeer in totaal meer 
dan 200 ton plastic op jaarbasis in 
te zamelen.

Locaties brengparkjes
De ondergrondse perscontainers 
zijn geplaatst bij de Ophelialaan, de 
Beethovenlaan en het Praamplein. 
Dit zijn de locaties waar het mees-
te plastic verpakkingsafval wordt in-
gezameld. Nu staat de oude plas-
tic container nog naast de pers-
container, maar deze wordt bin-
nenkort vervangen door extra con-
tainers voor glas. Zo wordt ook de 
capaciteit voor glas op deze loca-
ties uitgebreid. De containers voor 
plastic verpakkingen, glas en pa-
pier zijn te vinden op het Drie Ko-
lommenplein en het Praamplein, in 
de Ophelialaan, bij de Hoogvliet aan 
de Aalsmeerderweg en op de hoek 
van de W. Alexanderstraat met de 
C. Amalialaan, bij het busstation in 

de Hortensialaan, bij de ingang naar 
het veilingterrein aan de Zwarteweg 
en bij de supermarkt aan de Horn-
weg. In Kudelstaart zijn de con-
tainers geplaatst bij het winkel-
centrum in de Einsteinstraat, in de 
Schweitzerstraat, op de hoek Bil-
derdammerweg met de Spiegel-
straat, op de hoek Hoofdweg met de 
Korfstraat, bij de school aan het Ro-
bend, bij de Proosdijhal in de Edi-
sonstraat en aan de Schoutweg in 
het Zuiderpark. Bijna alle lege plas-
tic verpakkingen zoals plastic fles-
sen, plastic tassen, kunststoftubes 
en sausflessen mogen in de inza-
melbak. Behalve verpakkingen met 
inhoud, chemisch afval, resten pa-
pier, karton of folie, kartonnen 
(drank) verpakkingen en andere 
plastic producten, waaronder tuin-
stoelen en speelgoed.

Bumpers en fleece truien
Plastic verpakkingsmateriaal wordt 
zoveel mogelijk gerecylced tot nieu-
we plastic producten, zoals auto-
bumpers, dashboards, fleece truien, 
toetsenborden en nog veel meer. 
Grootschalige recycling van plas-
tic afval zorgt voor minder druk op 
het milieu. Er hoeft dan geen nieuw 
plastic gebruikt te worden. Weinig 
mensen weten dat plastic wordt ge-
maakt van aardolie. |Aardolie wordt 
echter schaars én het gebruik ervan 
draagt bij aan de opwarming van de 
aarde. Ook levert gescheiden inza-
meling van plastic verpakkingsafval 
een aanzienlijke besparing op de 
verwerking van het overige afval op. 

Wethouder Ad Verburg en Meerlanden-directeur Angeline Kierkels bij verzamelcontainer. Foto: De Meerlanden.

Informatieavond gemeente op 6 september

Zonnepanelen kopen loont!
Aalsmeer - De prijzen voor energie 
zijn de afgelopen 15 jaar drie keer 
zo hard gestegen als de prijzen voor 
andere goederen. Daarnaast zijn de 
prijzen van zonnepanelen juist ge-
daald. Hierdoor is het ook zonder 
subsidie, aantrekkelijk om in zonne-
panelen te investeren.

Subsidie, duurzaamheidlening 
Hoewel de aanschaf van zonnepa-
nelen ook zonder subsidie financi-
eel aantrekkelijk is, kunnen deze 
kosten toch oplopen. Daarom is het 
goed om te weten dat het Rijk sub-
sidie geeft op de aanschafkosten 
van zonnepanelen. U kunt 15 pro-
cent van de aanschafkosten gesub-
sidieerd krijgen met een maximum 
tot 650 euro. Deze subsidieregeling 
eindigt als de subsidiepot op is. Op 
dit moment is 8 miljoen van de 12 
miljoen uitgegeven. Wacht dus niet 
te lang met uw aanvraag. Meer we-
ten of subsidie voor zonnepane-
len aanvragen? Kijk dan op www.
agentschapnl.nl (zoekterm: zonne-
panelen). Ook kan contact opgeno-

men worden met het Agentschap 
tijdens werkdagen van 9.00 tot 
12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur 
via 088 -6029000. Daarnaast ver-
strekt de gemeente Aalsmeer duur-
zaamheidsleningen aan mensen die 
graag willen investeren in het ener-
giezuinig maken van hun woning, 
maar dat niet zelf kunnen betalen. 
Ook het investeren in zonnepane-
len kan met een duurzaamheidle-
ning gefinancierd worden. Inwoners 
van Aalsmeer kunnen een lening 
aanvragen van minimaal 2.500 eu-
ro en maximaal 15.000 euro. Zij le-
nen dit bedrag de eerste drie jaar af-
lossingsvrij en tegen een lage ren-
te. Het fonds is een zogenaamd re-
volving fund, dat betekent dat te-
rugbetalingen weer worden inge-
zet voor nieuwe leningen. De lening 
is aan bepaalde voorwaarden ver-
bonden. Informeer daarom vooraf 
bij de gemeente of u in aanmerking 
komt voor een Duurzaamheidlening. 
Voor meer informatie: Gemeente 
Aalsmeer, André van der Poel: 0297-
387575. Ongeacht de vele voordelen 

van zonnepanelen is het ‘uitzoek-
werk’ toch vaak een drempel om tot 
aanschaf over te gaan. 

Gezamenlijk inkopen
In totaal 22 gemeenten organise-
ren hiervoor in samenwerking met 
iChoosr een groepsaankoop zon-
nepanelen. Het gaat hierbij om zo-
wel het verminderen van de aan-
schafkosten als het ‘ontzorgen’ van 
de deelnemers. Naast het leveren 
van een volledig zonnepaneelsy-
steem (met bijbehorende installatie, 
bedrading, montagematerialen en 
omvormer) is er voor de aankoop, 
plaatsing, kwaliteitscontrole en ser-
vice namelijk één aanspreekpunt. 
Inschrijven kan via www.Samen-
ZonneEnergie.nl. Bovendien heeft u 
in de gemeente Aalsmeer alleen een 
vergunning nodig voor het plaatsen 
van een zonnepaneel als u in een 
monument woont. Op donderdag 6 
september organiseert de gemeente 
Aalsmeer samen SamenZonneEner-
gie een informatieavond in het ge-
meentehuis.

Fiets aan de hand in Zijdstraat!
Naar aanleiding van de diverse be-
richten in de lokale media over het 
voorstel van de heer Zelen inza-
ke het fietsvrij maken van de Zijd-
straat wil ik graag het volgende in-
brengen. Allereerst dat ik dit voor-
stel van de heer Zelen van harte 
ondersteun! Als moeder van 2 kin-
deren van 1,5 en 3 jaar heb ik zelf 
al enkele incidenten meegemaakt 
waarbij het een wonder was dat er 
geen gewonden gevallen zijn. Aan 
het begin van de Zijdstraat staat een 
bord wat aangeeft dat het hier een 
woonerf betreft. Dit houdt volgens 
mij in dat voetgangers voorrang 
hebben en dat er stapvoets gere-
den dient te worden! Feitelijk zou de 
situatie dus al verbeteren als hier-
op gehandhaafd zou worden! Het 
gevaar bestaat natuurlijk dat zon-
der continue handhaving de huidi-
ge situatie blijft voortbestaan! Om 
een drastische verandering te rea-
liseren moet daarom invoering van 
een voetgangerszone (eventueel al-
leen gedurende winkelopeningstij-
den) mijns inziens de voorkeur heb-
ben! Wanneer er een voetgangerzo-
ne is ingesteld kan er natuurlijk al-
tijd met de fiets aan de hand wor-

den gewinkeld. Daarmee zijn ook 
mensen die moeite hebben met tas-
sen dragen gered, want tassen kun-
nen gewoon aan de fiets gehangen 
worden. Met twee kleine hummels 
is het erg onplezierig winkelen als 
er fietsers hard langs fietsen! Iede-
re winkel waar je uit loopt, moeten 
de kinderen aan de hand omdat je 
nooit weet of er niet een fietser met 
tempo langs fietst. Ik ben daarom al 
regelmatig uitgeweken naar Hoofd-
dorp of Amstelveen om te winkelen. 
Ik denk dat ik daar niet de enige in 
ben. Is dit geen argument waar de 
winkeliersvereniging gevoelig voor 
zou moeten zijn? De Zijdstraat zou 
er zeker een aantrekkelijkere win-
kelstraat door worden. Voor fiet-
sers die de Zijdstraat als doorgaan-
de route gebruiken, zijn er alterna-
tieven om te fietsen en het publiek 
kan, al dan niet met de fiets aan de 
hand, rustig winkelen! Zo’n duide-
lijke win-win situatie dat ik me ver-
baas dat het nog niet ingesteld is!

W.M. Hunsche,
Hortensialaan 13
1431 VA Aalsmeer
hhunsche22@hotmail.com

ingezonden

Grootste passagiersvliegtuig 
ter wereld over Aalsmeer
Aalsmeer - Veel vliegtuigspot-
ters stonden afgelopen woensdag 
1 augustus klaar om het grootste 
passagiersvliegtuig ter wereld op 
Schiphol te begroeten. Voor de Air-
bus A380 van vliegtuigmaatschap-
pij Emirates zijn door de luchtha-
ven diverse maatregelen getroffen. 
Zo is de Schipholtunnel verzwaard 
en verbreed en is de ruimte van 
wachtende en aankomende passa-
giers aangepast aan de veel grote-
re aantallen personen die de Airbus 
kan vervoeren. De A380 landde op 
de Zwanenburgbaan. Uiteraard zijn 
ook vliegtuigspotters uit Aalsmeer 

naar Schiphol gegaan om dit ‘joe-
kel van een vliegtuig’ van dicht-
bij te bewonderen, maar het hoef-
de niet. De Airbus vertrok rond vier 
uur in de middag weer en wel vanaf 
de Aalsmeerbaan. Zijn vlucht over 
Aalsmeer is op foto vastgelegd door 
Elly Groeneveld en overigens ge-
zien door heel veel inwoners op on-
der andere bedrijventerrein Horn-
meer waar zelfs ook spotters wer-
den gezien. Het ‘bezoek’ van de Air-
bus aan Schiphol was niet eenmalig. 
De A380 gaat vanaf nu regelmatig 
(tussen) landingen maken op ’buur-
man’ luchthaven.

Getuigen gezocht
Beroving tas 
uit fietsmand
Aalsmeer - Op maandag 6 augus-
tus rond kwart over twee in middag 
is een 71 jarige vrouw uit Aalsmeer 
beroofd van haar tas met bood-
schappen, inclusief portemonnee 
met passen. In de Gerberastraat, ter 
hoogte van de Jozefschool, werd de 
tas van de vrouw uit haar fietsmand 

gegrist. De dief reed ook op de fiets, 
droeg een grijs sportjack met capu-
chon. Hij is ongeveer 20 jaar oud. 
De politie heeft direct een buurt-
onderzoek gehouden, maar voor-
alsnog is de jongeman niet aange-
troffen. Het vermoeden bestaat dat 
de dief de vrouw gevolgd is vanaf 
de supermarkt in de Beethovenlaan. 
Hier heeft zij staan schuilen tegen 
de regen. Mogelijk zijn er getuigen 
en wie weet heeft iemand de bood-
schappentas, blauw van kleur, ge-
vonden. Bellen kan naar de politie 
via 0900-8844.

Boetes betaald!
Aalsmeer - In het artikel vorige 
week over vaarcontroles en bekeu-
ringen op en rond het water van de 
Westeinderplassen is een slordige 
fout geslopen. In het verhaal staat 
dat nabij de Blauwe Beugel een 
bootbezitter werd gecontroleerd 
die gesignaleerd stond. Hij had nog 
voor 1.116 euro aan boetes open 
staan. De man is echter niet, zoals 
vermeld, aangehouden, maar staan-
de gehouden. De bootbezitter heeft 
zijn schuld nagenoeg direct afgelost 
en kon na deze korte onderbreking 
weer gaan genieten van het zonne-
tje. Excuses namens de redactie.

Winkeldief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op maandag 6 augus-
tus rond zeven uur in de avond is 
een winkeldief in de Ophelialaan op 
heterdaad betrapt. Personeel zag de 
man allerlei spullen in zijn tas stop-
pen. Toen hij zag dat hij betrapt was, 
liet hij de tas achter en wilde de win-
kel verlaten. Na de kassa is de 42 ja-
rige uit Schiedam in de kraag gevat. 
Hij reageerde behoorlijk agressief. 
De gealarmeerde agenten hebben 
de man aangehouden en meegeno-
men naar het politiebureau. De man 
uit Schiedam gaat vandaag, don-
derdag 9 augustus, voor bij de offi-
cier van justitie voor deze diefstal en 
nog enkele andere antecedenten. 

Auto gestolen 
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 1 augustus is ingebroken in een 
woning in de Baccarastraat. Uit het 
huis zijn autosleutels gestolen. Ver-
volgens zijn de inbrekers er vandoor 
gegaan met de auto van de bewo-
ner. De Mercedes is zwart van kleur, 
type C180 en het kenteken is 92-
LPL-3. Uit de woning zijn geen an-
dere goederen ontvreemd.

Alcohol teveel, 
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Om half vijf in de nacht 
van zaterdag 4 op zondag 5 augus-
tus is een automobilist betrapt op rij-
den onder invloed van alcohol. Sur-
veillerende agenten zagen de auto 
slingerend rijden op de N201. In de 
Spoorlaan is de bestuurder vervol-
gens tot stoppen gemaand. De 22 
jarige Aalsmeerder is meegenomen 
naar het bureau voor een ademana-
lysetest. Het apparaat stokte bij 915 
Ugl. De inwoner heeft zijn rijbewijs 
in moeten leveren en er is proces-
verbaal opgemaakt. 

Jongen zwaar 
mishandeld!
Aalsmeer - Rond kwart over vier 
in de nacht van zaterdag 4 op zon-
dag 5 augustus heeft op de Dreef 
een zware openlijke geweldpleging 
plaatsgevonden. Een 23 jongeman 
uit Kudelstaart is door een groep 
in elkaar geslagen. Het ging er grof 
aan toe. Volgens getuigen is de in-
woner zelfs even buiten bewust-
zijn geweest. De 23 jarige is over-
gebracht naar het ziekenhuis. Hij 
heeft een zware hersenschudding. 
Zijn maat, een 18 jarige Aalsmeer-
der, heeft eveneens klappen gehad 
van deze groep jongens. Hij raakte 
licht gewond. Door het wijkrecher-
cheteam wordt onderzoek gedaan. 
Er zijn inmiddels al diverse getuigen 
gehoord. 

Extra controles!
Kudelstaart - Naar aanleiding van 
een groot aantal klachten gaat de 
politie extra controles houden in de 
Zonnedauwlaan bij de basisschool 
en in het winkelcentrum in de Ein-
steinstraat. Diverse bewoners heb-
ben geklaagd voor herriemakende 
jongeren. Bovendien ruimen ze hun 
consumpties niet op. Er zijn blikjes 
en ander vuil aangetroffen.

Onwel op Poel
Aalsmeer - Op donderdag 2 au-
gustus kwam bij de politie een mel-
ding binnen dat een man onwel was 
geworden op een eiland in de West-
einderplassen. De politie was snel 
ter plaatse. Ze troffen de man op 
een stoel aan. Hij gedroeg zich af-
wezig en wazig. 
Met de brandweerboot zijn broe-
ders van de ambulance ter plaatse 
gekomen. De man is onder begelei-
ding van de medewerkers naar de 
kant gevaren en vervolgens per am-
bulance overgebracht naar zieken-
huis Amstelland.

Eerst cel in en 
dan land uit!
Aalsmeer - Op maandag 6 augus-
tus om half elf in de ochtend is in de 
Zijdstraat een 32 jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats door de 
politie aangehouden. De man bleek 
nog voor een bedrag van 6.600 euro 
aan boetes open hebben te staan. 
Bovendien staat op zijn naam de 
ongewenst verklaring. De man gaat 
voorgeleid worden aan de officier 
van justitie en zal in detentie ge-
plaatst worden ter uitzetting uit Ne-
derland. Eerst echter dient hij een 
celstraf uit te zitten ter kwijtschel-
ding de nog openstaande boetes.

Inwoonster in 
gekantelde auto
Aalsmeer - In de Nieuwe Meerbo-
de van vorige week is een onver-
klaarbare fout geslopen wat betreft 
het ongeval op de kruising N201 
met de Mensinglaan, waarbij een 
auto door de klap kantelde. In het 
artikel staat dat de vrouw uit Purme-
rend komt en een passagier bij zich 
had. De bestuurster, die in botsing 
is gekomen met de auto van een 
40 jarige man uit Uithoorn, is ech-
ter een inwoonster van Aalsmeer. 
De vrouw en haar hond, geen pas-
sagier, zijn door de brandweer uit de 
gekantelde auto bevrijd. 

Sahin nog niet 
gevonden!
Kudelstaart - De vermiste 16 jari-
ge Sahin el Yakoubi is nog spoor-
loos. Sinds 10 juli is er niets meer 
van de jongen uit Kudelstaart ver-
nomen. De politie is naarstig op 
zoek naar de vermiste jongen. Sahin 
verliet op de bewuste dinsdagoch-
tend in juli zijn huis om naar school 
te gaan. Vervolgens is hij niet meer 
gezien. Op de dag van zijn verdwij-
ning droeg Sahin een zwarte trai-

ningsbroek, een donkerblauwe trui 
en zwarte schoenen van Hugo Boss. 
Hij vertrok op een zwarte herenfiets.

Na twee dagen speurwerk
Privacy van inwoners bij 
gemeente gewaarborgd
Aalsmeer - Het is goed gesteld met 
de bescherming van de privacy van 
inwoners bij de gemeente Aalsmeer. 
Dat is vastgesteld na de succesvolle 
audit voor gemeentelijke basisadmi-
nistratie persoonsgegevens (GBA), 
uitgevoerd op 11 en 12 juli. Eens per 
3 jaar worden bij deze audit, die on-

der verantwoording van het ministe-
rie van Binnenlandse zaken plaats-
vindt, de inhoudelijke kwaliteit van 
de GBA-persoonslijsten, alle daar-
bij voorgeschreven (automatise-
rings) procedures en de voorschrif-
ten op het gebied van privacy ge-
controleerd. 

 Voor de inhoudelijke kwaliteit van 
de gegevens dienen onder andere 
alle brondocumenten, die leiden tot 
opneming van persoonsgegevens 
aan de auditor, getoond worden. 

Met hulp van de medewerkers van 
de afdeling Dienstverlening is heel 
wat speurwerk verzet en aan de 
hand van deze twee dagen konden 
de auditoren de conclusie trekken 
dat het goed zit met de kwaliteit van 
de gegevens en dus de bescher-
ming van de privacy van de GBA 
van de inwoners van de gemeente 
Aalsmeer.



Nieuwe Meerbode  - 9 augustus 2012 pagina 11

van aalsmeerde tuinen
Aalsmeer - “Ik woon vanaf janua-
ri in Aalsmeer en kom uit Hurwe-
nen, waar we een veel te grote tuin 
hadden, die ik na de dood van mijn 
man niet alleen kon bij houden. 
Mijn ‘nieuwe’ tuin hier was hele-
maal bestraat. Ik heb er twee perk-

jes in gemaakt en een vijver en 
vind tuinieren nu weer erg leuk. En 
ik wil nog meer perkjes maken vol-
gend jaar, en de tuinpoort vernieu-
wen. Dus wensen genoeg”, laat 
nieuwe inwoonster Joos de Koff uit 
de Vuurdoornstraat 4 weten.

Tuin in Vuurdoornstraat 24

Genieten van hortensia’s

Aalsmeer - “Ons eigen hortensiapark. Heerlijk ge-
nieten van de bloemenpracht van de hortensia in al-
le varianten. Voor ons is dat vakantie vieren in eigen 
tuin!”, schrijft Cees Piet uit de Vuurdoornstraat 24.

Tuin in Vuurdoornstraat 4

Perkjes en vijver in tuin

Tuin aan Oosteinderweg 46

“het is een oase van rust”

Aalsmeer - Bijgaand een foto van 
onze voortuin. Tuinieren is onze 
hobby.
Je wordt zo vrolijk van de kleuren 
van de verschillende bloemen. Het 

water klettert vrolijk uit het kruik-
je in de vijver. Het is een oase van 
rust”, aldus de familie de Rooij. 
Hun mooie tuin is te vinden aan de 
Oosteinderweg 46.

Tuin aan Uiterweg 136/138

Zomers Gevoel door kikkers

Aalsmeer - Ook de familie van der 
Meer van de Uiterweg 136/138 
heeft een tuinfoto ingestuurd. 
“Onze tuin is gecreëerd op de plek 
waar vroeger de auto’s van een cy-

clamenkwekerij reden. De water-
lelies en de talrijke kikkers stimu-
leren een zomers gevoel in deze 
niet zo zomerse zomer”, schrijft de-
ze familie.

Rijsenhout - “Zoals ieder jaar staat 
alles weer gezellig in bloei in onze 
tuin. We hebben altijd veel bezoek 
van familie en vrienden en deze 
keer ook bezoek van een reiger bo-
ven op het schuurdak. Hij had wel 

trek in een visje, maar hij keek de 
verkeerde kant op. 
De  vijver is namelijk aan de ande-
re kant van de tuin”, schrijft me-
vrouw H.J. Jonge Vos uit Sloppen-
brugge 60.

Tuin in Sloppenbrugge 60
“alles staat weer GeZelliG 

in bloei in onZe tuin”

Aalsmeer - “Hierbij een foto van 
onze achtertuin. We hebben vorig 
najaar de tuin veranderd. Eenvou-
diger in onderhoud gemaakt! De 
vijver is verdwenen en daarvoor 
in de plaats is een houten ter-
ras gekomen met daarop een ta-
fel met vier stoelen, plantenbak-
ken en een waterornament. Nu 
een heerlijke plek voor een ont-
bijtje, een kopje koffie, een glaas-
je wijn, etc. De bestrating van 
kleine ,grijze waalsteentjes is ver-
vangen door grotere tegels in de 
kleuren beige en grijs en de be-
planting is waar nodig aangepast. 
Van de achtermuur is de klim-
op verwijderd en de muur is ver-
volgens wit geschilderd voor een 
ruimtelijk effect. Het tot tuinhuis 
omgebouwde schuurtje was er in 
2005 al en is gebleven. Het is nog 
steeds zoals heel lang geleden bij 
Adam en Eva in de hof van Eden 
ons tuintje, dat voelt als de hof 
van h(eden)”, vertellen Jaap en 
Hilda van Veen over hun tuin aan 
de Dreef 42.

Tuin aan Dreef 42

“ons tuintje hof van eden”

Kudelstaart - “Zo de tuin hele-
maal af en nu maar wachten op 
het mooie weer. We hebben ook 
nog een overkapping met en lek-
kere lounge bank waar we heerlijk 

droog kunnen zitten en ‘s avonds 
lekker de vuurkorf aan kunnen ste-
ken.” Het is duidelijk, inzender Gurs 
Wegman is blij met zijn tuin in de 
Zonnedauwlaan 42.

Tuin in Zonnedauwlaan 42

“tuin is nu helemaal af”

Aalsmeer - “Hierbij een foto van 
een deel van onze tuin. Dit deel 
bevat een tuinkamer, waarin we 
heerlijk kunnen genieten van de 
schaduw en de rust, die in on-
ze tuin heerst. Als we de deuren 
openen, zien we een vijver met 
wat Koi karpers en over het gazon 
heen een terras, waar heerlijk in 
de zon genoten kan worden. Onze 
tuin heeft alle gemakken en voor 

de zonaanbidders genoeg ruimte 
om er van te genieten. In feite kan 
er zelfs bij slecht weer nog volop 
in de tuin plezier beleefd worden 
van de natuur met een grote varië-
teit aan bloemen en planten. Geen 
exotisch planten, maar wel redelijk 
veel verschillende, geurende bloe-
men en planten. Wij genieten er 
met volle teugen van”, aldus de fa-
milie Hutters uit Seinpost 1.

Tuin in Seinpost 1

hele jaar
Genieten van tuin

Tuin aan Hoofdweg 50a

hortensia’s bloeien
 rijkelijk

Kudelstaart - “Hierbij stuur ik 
met enige trots de foto’s van 
onze tuin.  Onze ‘spannende’ 
tuin uit meerdere hoekjes. Het 
hoekje waar de houten bank 
staat, is een uitgelezen plek 
om zomaar even neer te val-
len, met achter je de geweldi-
ge mooie hortensia. Onze tuin 
is rijk aan hortensia’s, die deze 
zomer bijzonder rijk bloeien. 
Een prachtig gezicht!”, schrijft 
Ina van den Berg over haar 
tuin aan de Hoofdweg 50a.



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 9 augustus 2012

Tijdens de zomervakantie
Watertoren extra open!
Aalsmeer - De Aalsmeerse water-
toren is in de maand augustus een 
aantal malen extra geopend in ver-
band met de zomervakantie. Wan-
neer de watertoren geopend is, kun-
nen geïnteresseerden het binnen-
werk van deze toren komen bewon-
deren en daarna naar boven klim-
men om op de ‘trans’ te genieten 
van een groots uitzicht op de om-
geving. De 51 meter hoge waterto-
ren, die in 1928 in gebruik werd ge-
nomen om mogelijkheden te creë-
ren om de waterdruk te kunnen ver-
hogen ten behoeve van de drinkwa-
tervoorziening in Aalsmeer, is een 
monument geworden. Dit betekent, 
dat er niets aan gewijzigd gaat wor-
den en dat er een fraai stukje bouw-
kundige historie blijft bestaan. Ko-
mend weekend, zaterdag 11 en 

zondag 12 augustus, is de waterto-
ren geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 19 augustus is de toren aan 
de Kudelstaartseweg ook geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn dan 
langebaan zwemwedstrijden van-
af het surfeiland een eind de West-
einderplassen in. Bovenop de wa-
tertoren zal het een gaaf overzicht 
geven om deze zwemwedstrijden te 
gaan volgen. Zaterdag 25 en zon-
dag 26 augustus is de watertoren 
ook geopend voor iedereen, even-
eens van 13.00 tot 17.00 uur. De za-
terdag daarop (1 september) zal de 
watertoren zeker een plaats inne-
men rond het grootse vuurwerk, in 
het kader van Vuur en Licht op het 
water. De kosten om naar boven te 
gaan zijn voor kinderen 1 euro en 
voor volwassenen 2 euro.

Verjaardagscadeau voor 90 jarige
Bloemen voor klant van de 
maand augustus in Centrum
Aalsmeer - Vanwege de bouwvak 
ligt het werk even stil tussen het 
Molenpad en de Zijdstraat in het 
Centrum. Eetcafe ’t Holland Huys 
is inmiddels leeg en zal binnen-
kort gesloopt worden. Het prachti-
ge oude postkantoor waar Boekhuis 
Aalsmeer in gevestigd is blijft be-
staan. Zolang de bouw duurt verrast 
de winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum een keer per maand een 
klant met een mooi boeket van 
Bloembinderij Raymond. Een be-
dankje voor de trouwe klanten van 
het winkelgebied! Vorige week werd 

mevrouw Spaargaren-Versteeg in 
het zonnetje gezet. Zij was bij Voo-
ges Brood en Banket in de Zijd-
straat om gebak te kopen voor haar 
negentigste verjaardag toen Cori-
ne Engel van Vooges haar het boe-
ket uitreikte. Zij was blij verrast met 
het prachtige boeket en de felicita-
tie voor haar verjaardag. Mevrouw 
Spaargaren woont al haar hele le-
ven in het Centrum en is vaste klant 
bij vele winkels. Ze doet nog steeds 
haar eigen boodschappen en is 
meer dan tevreden over het aanbod 
en de service van de winkeliers.

Handen op elkaar voor bloemenpracht

Aalsmeerse pramen nemen 
deel aan Varend Corso
Aalsmeer - Op initiatief van SPIE, 
de organisator van de pramenrace, 
hebben afgelopen weekend drie 
Aalsmeerse Pramen meegevaren 
met het Varend Corso in het West-
land. De drie pramen zijn verleden 
week via het water naar het West-
land overgebracht en aldaar door 
arrangeurs van onder andere Zuid-
koop Plantaardig (de ontwerpers 
van het Aalsmeerse Corso) in de 
bloemen, planten en kasgroenten 
gezet. Afgelopen vrijdag opende het 
spektakel onder de titel ‘Meesterlijk 
Mooi’ in de vliet voor Bloemenvei-
ling Holland in Naaldwijk met een 
defilé voor genodigden waarna de 
ongeveer zestig versierde vaartui-
gen via Schipluiden vertrokken naar 
Vlaardingen, Maassluis en Maas-
land, alwaar om 20.30 uur na een 25 
kilometer lange vaarweg de varende 
stoet voor de kant kwam te liggen. 
Zaterdag met nieuwe bemannings-
leden was de start wederom bij de 

Veiling en de route liep door het 
Westland zelf, ook weer een 25 kilo-
meter. Dit herhaalde zich op zondag 
toen er midden in het oude centrum 
van Delft werd gedraaid om weer 
terug te varen naar Naaldwijk. Af-
gelopen maandag zijn de pramen 
weer teruggehaald naar Aalsmeer. 
Helaas zonder de bloemen, want 
SPIE had graag een stukje promo-
tie voor dit watergebeuren in het 
Westland willen doen. De organisa-
tie van het Varend Corso kijkt tevre-
den terug. In drie dagen tijd hebben 
400.000 mensen de versierde boten 
bezocht en bekeken. De eigenaren 
van de Aalsmeerse pramen zijn de 
familie Jansens, de familie Kooij en 
Ruud Vismans. 
Op de website van de pramenrace 
staan inmiddels een aantal foto’s 
daarnaast is natuurlijk de site van 
het varend corso te bezoeken en is 
er op internet de speciale TV repor-
tage terug te vinden.

Iedere dinsdag op de markt
Zacht belegen Hollands 
Kaascentrum wint goud
Aalsmeer - Tijdens de 29ste Inter-
nationale Cheese Contest in Wis-
consin (USA) is de speciale recep-
tuurkaas Excellent, die bij Holland 
Kaascentrum bekend is als zacht 
belegen, met goud bekroond in de 
categorie licht belegen. De Interna-
tionale Cheese Contest wordt elke 
twee jaar gehouden. In 82 catego-
rieën werden dit jaar 2500 kazen van 
over de hele wereld gekeurd door 
een deskundige jury. Verkopers Bob 
en Ben den Hollander van Holland 
Kaascentrum op de dinsdagmarkt 
zijn heel blij met de prijs: “Onder ons 

huismerk worden de lekkerste Ne-
derlandse kwaliteitskazen verkocht. 
Het winnen van deze prijs bevestigt 
dat wij de juiste keuze hebben ge-
maakt om deze kaas in ons assorti-
ment op te nemen. Doordat wij vers 
van het mes snijden, komt de smaak 
het best tot zijn recht. Zacht bele-
den is een heerlijke kaas voor iede-
re kaasliefhebber.” Iedereen die be-
nieuwd is naar de smaak van deze 
winnende kaas, kan komen proe-
ven bij Holland Kaascentrum op de 
markt op het Raadhuisplein, iedere 
dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

Martin Schaap (rechts) van Sparnaaij Juweliers overhandigt cadeaubon aan 

Meerbode Prijzenfestival
Rustig vervolg uitreiking 
prijzen Tour de France
Aalsmeer - De afgelopen week 
kreeg de prijsuitreiking van het Tour 
de France Meerbode Prijzenfestival 
een aangenaam en rustig vervolg. 
Vrijdagmiddag 3 augustus kreeg 
Sparnaaij Juweliers in Zijdstraat be-
zoek van een ‘oude bekende’, want 
Arjan Buskermolen uit de Ampères-
traat 84 in Kudelstaart was een paar 
jaar geleden ook al eens de geluk-
kige winnaar van een fraai uurwerk 
geworden. In voorgaande jaren viel 
hij al vaker in de prijzen en hij be-

hoort zo langzamerhand tot één van 
de grootverdieners in het Prijzenfes-
tival. Hij mocht uit handen van Mar-
tin Schaap een cadeaubon ter waar-
de van maar liefst 250 euro in ont-
vangst nemen. Het ziet er naar uit 
dat de winnaar binnenkort, uiter-
aard voorzien van de juiste raad en 
daad, tot een mooie keuze zal ko-
men. In de editie van volgende week 
zullen tenminste drie prijswinnaars 
in de schijnwerpers komen te staan 
en in de editie van donderdag 23 

De vrije plakzuil staat 2 meter boven de grond. Het witte vlak is 1,22 meter 
hoog en 0,87 centimeter breed.

Handhaven op illegaal plakken
19 Nieuwe vrije plakzuilen!
Aalsmeer - Het college van Burge-
meester en Wethouders heeft be-
sloten de huidige vrije plakplaat-
sen te vervangen en het aantal uit te 
breiden. In de week van 13 augus-
tus wordt gestart met het plaatsen 
van negentien nieuwe vrije plakzui-
len. De gemeente verwacht dat door 
de extra plakplaatsen én het conse-
quent handhaven op illegaal plak-
ken het wildplakken snel afneemt. 
Er waren in het verleden dertien 
plaatsen aangewezen als vrije wild-
plakborden in de nota reclamebe-
leid van de gemeente. Daarvan zijn 
slechts acht borden daadwerke-
lijk gerealiseerd en deze zijn oud 
en in zeer slechte staat. Bovendien 
was het onderhoud niet geregeld. 
Daarnaast wordt er in Aalsmeer veel 
‘wild geplakt’, waar nauwelijks op 
wordt gecontroleerd. Dit wildplak-
ken kan in de toekomst gaan toene-
men, omdat in de regio juist scher-
per gecontroleerd gaat worden op 
wildplakken. Dit kan betekenen dat 
wildplakkers zich meer gaan rich-
ten op omliggende gemeenten zo-
als Aalsmeer, waar tot nu toe niet of 

nauwelijks werd gecontroleerd. Het 
aantal plakplaatsen wordt nu uitge-
breid om het wildplakken tegen te 
gaan, maar ook omdat de gemeen-
te flink gegroeid is de laatste jaren. 
Er zijn wijken waar geen wildplak-
zuilen zijn, terwijl daar wel behoefte 
aan is. De huidige plakplaatsen zijn 
toe aan vervanging en bovendien 
was er geen onderhoud voor gere-
geld. De nieuwe plakzuilen zien er 
veel beter uit en zullen tweeweke-
lijks gereinigd worden. 

Zes tot zeven weken
In de week van 13 augustus wordt 
gestart met het verwijderen van 
de bestaande plakplaatsen en het 
plaatsen van de negentien nieu-
we zuilen. De verwachting is dat de 
werkzaamheden binnen zes tot ze-
ven weken na de start zijn afge-
rond. Per plakzuil is kritisch geke-
ken naar de locatie in verband met 
veiligheid en overlast. Voor eventue-
le vragen kan men na 20 augustus 
contact opnemen met de gemeente 
Aalsmeer, de heer L. Baas, tel 3875 
75 of in info@aalsmeer.nl.

Diepte sloten in Kudelstaart dramatisch
Dode vissen in de Schweitzer-
straat, mooie kop in de Meerbode. 
Natuurlijk wordt er meteen verwe-
zen naar de bouwprojecten als gro-
te boosdoener, dat is wel zo mak-
kelijk. Maar misschien zou de ge-
meente eens de hand in eigen boe-
zem kunnen steken. De kleur van 
het water is al weken bijna zwart, 
dus voor de nog overgebleven fau-
na is dit niet de meest ideale situa-
tie. Maar als men de hele boel eens 
uitbaggert zou dit de problemen wel 
oplossen. In dit ondiepe water loopt 
de temperatuur veel te snel op en 
door de afbraak van organisch ma-
teriaal wordt de zuurstof onttrok-
ken aan het water, dit levert uiter-
aard dode vis op. In diverse sloten is 
de diepte dramatisch laag en wordt 
elk jaar lager. Uiteraard is dit han-
dig als men de gemeentegrond wil 
uitbreiden, gewoon laten dichtslib-
ben en doen of je neus bloedt en er 

desnoods bebouwing op zetten. Het 
zal er wel op uitdraaien dat eerst de 
complete visstand (wat er dan nog 
over is) moet verdwijnen voordat er 
wat gebeurd. Helaas heb ik de af-
gelopen jaren gezien in Kudelstaart 
dat de vervuiling en ondiepte in de 
wateren snel toeneemt en er erg 
weinig gebeurt om dit op te los-
sen. Ik zou de gemeente toch drin-
gend willen vragen om daadwerke-
lijk eens wat te doen aan deze aan-
fluiting. En dit geldt niet alleen voor 
Kudelstaart, ook Aalsmeer heeft dit 
probleem. Aan de financiën kan het 
niet liggen, als men jaren lang geen 
stuiver uitgeeft aan onderhoud van 
de wateren moet er nu toch een 
flink pak geld liggen om het pro-
bleem eens op te lossen! 

P de Bruijn 
Edisonstraat 48, Kudelstaart
Tel. 06-54720731

ingezonden
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Actie Tour de Jour
Meer dan 25.000 euro 
voor Ride for the Roses
Streek - De afgelopen weken werd 
Tour du Jour vanuit het Westland 
(Naaldwijk) uitgezonden. In het pro-
gramma werd, door inzet van de lo-
cale werkgroep voor de Ride for the 
Roses in Westland, ook aandacht 
geschonken aan de Ride for the 
Roses. Elke uitzending fietste een 
team het traject van de Alpe d’Huez 
en bracht daarmee geld op. Ook de 
Pre Riders en de voorrijders heb-
ben hun opwachting gemaakt op 
een van de uitzendavonden. Tevens 
werd er een internetveiling georga-
niseerd van sportgerelateerde pro-
ducten en ook de opbrengst hier-

van ging naar de Ride. FloraHolland 
stond garant voor de bloemstukken 
in het decor en de boeketten bloe-
men die aan de gasten overhandigd 
werden. Woensdag 25 juli jl. was de 
laatste uitzending van Tour du Jour 
en wethouder Arne Weverling en 
KWF-directeur de heer Rudolphie 
kregen een cheque van 25.624 eu-
ro uitgereikt. Dit bedrag wordt toe-
gevoegd aan alle inzamelingsac-
ties voor de Ride for the Roses op 
9 september. Op die dag wordt het 
totaalbedrag bekendgemaakt voor 
de Ride van 2012! Meer informatie: 
www.ridefortheroses.nl.

Open water wedstrijden in Hoorn
Goud voor zwemmer Arjan
Aalsmeer - De gastheer van het 
open water zwemmen dit week-
end was de gemeente Hoorn. De 
zwemomstandigheden zagen er 
goed uit, het was droog met een wa-
terig zonnetje. Een water tempera-
tuur van 20,4 graden en zeer weinig 
wind. Wat inhoud dat er weinig gol-
ven stonden op het IJsselmeer. Naar 
verluid waren de omstandigheden 
de dag ervoor behoorlijk ruig te 
noemen. De 10 kilometer zwemsters 
zijn er zelfs uitgehaald, omdat het 
onweer met rassé schreden dich-
terbij kwam. Op de zondag stond 
om 10.00 uur de 5 kilometer heren 
en dames gepland. Na de briefing 
mochten de heren van start, en met-
een vanaf de start ontstond er een 
kopgroep van 3. Zij gingen echt te 
hard, maar deze keer had Arjan Bel-
laart van Oceanus de mazzel dat 
ook hij in een groepje kwam te lig-
gen, waardoor hij de 5 kilometer een 
stuk gemakkelijker zwom. Zo’n zes 
minuten na de heren begonnen ook 
de dames aan hun race. En waar 
Arjan deze keer mazzel had, kwam 
Laura Staal van Oceanus alleen te 
liggen, maar ze liet zich niet van de 
wijs brengen en gestaag zwom ze 
haar kilometers. Na ruim een uur 
zwemmen kwam de regen opzetten, 
met bakken kwam het naar bene-
den. Arjan finishte na 1 uur 11 mi-
nuten en 40 seconden en werd keu-
rig vijfde. Laura deed er 1 uur 18 mi-
nuten en 44 seconden over en tik-
te als vierde aan. Door de strakke 
organisatie liepen de wedstrijden 
een half uur voor op het schema. 
Nina mocht dus ook eerder aan de 
start verschijnen voor haar 250 me-
ter vrije slag. De zon was inmiddels 
weer volop gaan schijnen, en daar 
gingen ze dan: Twee jongens en ze-

ven meisjes gingen in de categorie 
minioren 1,2 en 3 van start. Het was 
even wennen aan de golfjes, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Toch was er wederom 1 meisje die 
totaal uit koers raakte, en daardoor 
tweede werd. Nina had haar vizier 
gericht op het finishbord en hield 
de concurrentie goed in de gaten. 
Ze tikte uiteindelijk als vierde aan.  
Rond de klok van 15.30 uur kwam 
Carl Knelange er aan. Carl is al jaren 
lid van Oceanus, maar komt sinds 
een jaar of twee uit voor zwemver-
eniging Zwemlust den Hommel uit 
Utrecht. Doordat de wedstrijden een 
half uur voor liepen op het schema, 
had hij slechts een kwartier de tijd 
had om zich te prepareren voor de 
1 kilometer vrije slag masters.  Carl 
liet zich niet van de wijs brengen, en 
stond keurig op tijd klaar bij de voor-
start. Laura heeft deze keer geen ki-
lometer masters gezwommen, maar 
een kilometer bij de dames jeugd 
en senioren.  En dat ging absoluut 
niet slecht, er werd vanaf de start 
meteen flink door gezwommen, en 
na 14 minuten en 24 seconde  tik-
te ze keurig als zesde aan. Na Laura 
was het dan de beurt aan Arjan en 
Carl om zich te gaan vastbijten in de 
1 kilometer vrije slag masters. Het 
deelnemers veld was niet zo groot 
als bij de andere wedstrijden, maar 
dat maakte de strijd er niet minder 
om. Na 13 minuten en 31 seconden 
tikte Arjan overal als derde aan en 
werd hierdoor eerste in zijn catego-
rie. Carl zwom zijn tweede open wa-
ter wedstrijd van dit seizoen  en ging 
goed mee na de start. Na 14 minu-
ten en 17 seconden werd hij keurig 
derde in zijn leeftijdsklasse. Komend 
weekend vinden in Vught open wa-
ter wedstrijden plaats. 

Handbal eredivisie
Dames Aalsmeer sluiten 
trainingsweek goed af
Aalsmeer - Na een intensieve week 
trainen stond voor de dames van FI-
QAS Aalsmeer op zondagochtend 5 
augustus nog een training gepland, 
gevolgd door een wedstrijd tegen 
de Belgische bekerwinnaar en te-
gen de vice kampioen SEW.
De training stond in het teken van 
even loslopen en wat schot oefenin-
gen en werd afgesloten met aan-
vals- en dekkingsvormen. Na de 
lunch stond de ploeg van FIQAS 
klaar om tegen het Belgische Rhi-
no te spelen. De start was goed en 
de Aalsmeerse dames namen met-
een de leiding. Het werd een leu-
ke en snelle wedstrijd die uitein-
delijk in het voordeel van FIQAS 
Aalsmeer eindigde: 26-18 na 15-
12 bij rust. Dit mede doordat FI-
QAS Aalsmeer geconcentreerd en 
snel bleef spelen in de tweede helft. 
Heel goed voor de ploeg die toch 
met vijf nieuwe speelsters (Britt Hol-
ster, Celine Bootsman en Sharel-
le Maarse) van buitenaf en vanuit 
de selectie van vorig seizoen (Celi-
ne Henke en Samentha de Soet) liet 

zien dat er dit jaar een ploeg staat 
die niet zal misstaan in de eredivi-
sie. De speelsters konden elkaar na-
melijk al aardig vinden in het spel.                                                                                      
De tweede wedstrijd was er duide-
lijk een van een heel ander kaliber, 
tegen SEW, een fysiek sterke ploeg 
die ook met veel snelheid speelt. De 
wedstrijd ging goed gelijk op: fou-
ten werden dan wel meteen afge-
straft, maar FIQAS Aalsmeer was 
ook in staat om SEW op hun fouten 
aan te pakken. De Aalsmeerse da-
mes stonden geruime tijd op voor-
sprong maar uiteindelijk kwamen 
ze toch net tekort voor de winst en 
werd er na een ruststand van 11-12 
met 21-22 verloren. Komende week 
wordt er op dinsdag nog twee keer 
getraind en gaan de dames vanaf 
woensdag op trainingsstage naar 
Emmer Compascuum, waar een in-
tensief programma zal worden afge-
werkt met twee keer trainen per dag 
en wedstrijden op vrijdag en zater-
dag. Zo zal door de groep de vol-
gende stap gezet worden richting 
het debuut in de eredivisie.

Wandelen in Groene Hart
Aalsmeer - De rust en de ruimte 
van Het Groene Hart ervaren, kan 
aanstaande zaterdag 11 augustus 
tijdens een wandeling in groepsver-
band. Iedereen mag deelnemen. Het 
betekent een hele dag de wind om 
je hoofd, de vogelgeluiden in je oren 
en de frisse kleuren op je netvlies. 
Het traject Nieuwkoop-Woerden 
is deze zaterdag aan de beurt. De 
groep volgt het pad door de plassen 
en via Slikkendam en Woerdense 
Verlaat wordt over het Jaagpad naar 
Woerden gelopen. De tocht beslaat 
22 kilometer. De deelnemers ver-
trekken om 8.15 uur vanaf Horten-

siaplein. Ieder zorgt zelf voor provi-
and en drinken, maar er wordt on-
derweg wel een gezellige en lek-
kere koffiestop gehouden. Het ver-
voer wordt gezamenlijk per auto ge-
regeld en er wordt gebruik gemaakt 
van het openbaar vervoer. Deel-
name aan deze tocht van het Ni-
von kost voor leden 50 eurocent, 
niet leden betalen 1 euro. De vol-
gende wandeldagen zijn 13 oktober 
en 8 december. Voor meer info kan 
contact opgenomen worden met 
Leuntje en Han van Popering via 
0297-500501, 06-41105769 of mail: 
hanvanpopering@caiway.nl

Winnaars Ank Springintveld en Louis Blauwhof met de nummers twee,
Leonie Offerman en Ruud Holt. 

Watertorentoernooi TV 
Tennis 2 Tennis succesvol
Aalsmeer - Het Watertorentoer-
nooi van TV Tennis 2 tennis is ge-
lukkig niet in het water gevallen. 
Slechts twee keer moest het buiten-
toernooi op de binnenbanen voort-
gezet worden.  Het tennistoernooi 
is prima verlopen. Er zijn prachtige 
en heel spannende wedstrijden ge-
speeld. Afgelopen zondag 5 augus-
tus zijn de finales gespeeld. Het ge-
mengd dubbel 5 is gewonnen door 
John en Marisha Bubberman, het 
heren dubbel 6 door Remco Bak-
ker en Marco Broekkamp, het da-
mes dubbel 6 door Aurora Ariza 
en Monique van der Sman, het ge-
mengd dubbel 6 door Letta en Kees 

Boomhouwer, het heren dubbel 7 
door Marc van Graven en Sven Kou-
wenhoven, het dames dubbel 7 door 
Sanne en Silvia van der Pijl, het ge-
mengd dubbel 7 door Ank Sprin-
gintveld en Louis Blauwhoff, het da-
mes dubbel 7 door Jacqueline van 
Es en Wendy Sars, het heren dubbel 
8 door Jos en Theo de Jong, het da-
mes dubbel 8 door Jolanda van der 
Maat en Mariska Plasmeijer en het 
gemengd dubbel 8 door Manon en 
Alex de Vries.
De organisatie hoopt volgend jaar 
op meer inschrijvingen, maar kijkt 
toch terug op een zeer succesvol 
Watertorentoernooi 2012.

Zwemwedstrijden en familiefestijn
Familie Van der Lagemaat 
wint estafette Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4 
augustus werd er gestreden in Het 
Oosterbad om medailles en de be-
kers voor de familie-estafette en de 
individuele zwemwedstrijden.
Tijdens de zwemwedstrijden ging 
het er spannend aan toe. Eerst 
werd een kwalificatie wedstrijd ge-
zwommen en de snelste zwemmers 
mochten het tegen elkaar opnemen 
in de finales. De afstanden die ge-
zwommen werden waren 25 meter 
schoolslag en 25 meter vrije slag. De 
25 meter schoolslag is in de cate-
gorie jeugd gewonnen door Cas de 
Roos, zilver is uitgereikt aan Rianne 
Overwater en brons aan Mary Ann 
Maas. Tijdens de 25 meter vrije slag 
bleek Rianne Overwater het snelst, 
gevolgd door Cas de Roos en Bart 
Overwater.
In de categorie ouderen zwom Mi-
chael Maas goud bij de 25 meter 
schoolslag, ging het zilver naar Job 
Alderden en is brons uitgereikt aan 
Gijs van Weerdenburg. De vrije slag 
is gewonnen door Mary Ann Maas, 

op twee Michael Maas en op drie 
Siebe Borgman. Na de zwemwed-
strijden stond de familie-estafette 
op het programma, die bestond uit 
twee wedstrijden van 100 meter in 
vrije slag en in schoolslag. Uit bei-
de estafettes bleek heel duidelijk 
dat de familie van der Lagemaat sa-
mengesteld door de moeders Esther 
en Mirjam van de Lagemaat met Job 
Alderden, zoon van net 6 jaar die 
geweldig hard de schoolslag zwom, 
en Gijs van Weerdenburg die ook 
zeker zijn aandeel leverde, de snel-
ste familie te zijn. Het goud en de 
wisselbeker mocht deze familie in 
ontvangst nemen. Zilver is behaald 
door de familie Borgman en brons is 
uitgereikt aan de familie Maas. Het 
was een zeer geslaagde sportieve 
middag. Iedereen ging wel met een 
prijs naar huis. 
Vrij zwemmen in Het Oosterbad aan 
de Mr. Jac. Takkade kan dagelijks 
van 13.00 tot 17.00 uur en bij mooi 
weer ook van 19.00 tot 20.30 uur. 
Meer info: www.hetoosterbad.nl. 

Kudelstaart - Vanaf dinsdag 28 au-
gustus aanstaande start bridgeclub 
Strijd & Vriendschap het nieuwe 
bridgeseizoen in de grote zaal van 
het Dorpshuis te Kudelstaart.
Er wordt gebridged in drie lijnen vol-
gens het ladder-systeem. Nieuwe le-

den, zowel gevorderden als begin-
ners, zijn van harte welkom bij de-
ze gezellige club. Aanvangstijd is 
19.30 uur. U kunt zich aanmelden 
bij Coby Blom via tel. 0297 712601, 
06-81139350 of via info@juffrouw-
blom.com.  

Bridgeavond in het Dorpshuis

Donderdag en zaterdag
Eerste elftallentoernooi 
voor elfde keer bij RKAV
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
9 augustus start voor de elfde keer 
het RKAV voetbaltoernooi met deel-
name van de eerste elftallen van 
RKAV, Aalsmeer, SCW en Roda 23. 
Om 19.00 uur beginnen op het com-
plex van RKAV aan de Beethoven-
laan de eerste wedstrijden: RKAV 
speelt tegen VV Aalsmeer en SCW 
neemt het op tegen Roda 23. De vol-
gende speeldag is zaterdag 11 au-
gustus. Om 19.00 uur speelt RKAV 
haar tweede wedstrijd tegen SCW 
en gelijktijdig start de wedstrijd 
VV Aalsmeer tegen Roda 23. Voor 
de selectie elftallen is het toernooi 
een prima graadmeter om te kij-
ken of zij al klaar zijn voor het nieu-
we seizoen. Er is naast deze leu-
ke wedstrijden meer te beleven op 
het RKAV complex. Hoofdsponsor 
van het toernooi is autobedrijf Van 
Kouwen en namens deze dealer en 
de mede sponsoren worden bezoe-
kers hartelijk verwelkomt met een 
gratis drankje en er ligt voor iede-
re bezoeker een leuke attentie klaar. 
Van Kouwen is als regionaal betrok-

ken bedrijf al jaren actief in het on-
dersteunen van het verenigingsle-
ven. “Wij sponsoren niet alleen in 
de vorm van financiële ondersteu-
ning, maar ook door het organise-
ren van allerlei activiteiten samen 
met deze verenigingen. Het RKAV-
toernooi sluit hier dan ook prima bij 
aan, immers wat is er mooier dan je 
naam als bedrijf te verbinden aan 
een voetbal toernooi waar vier re-
gionale clubs aan mee doen, die 
wij allemaal een warm hart toedra-
gen”, legt directeur Frank Vaneman 
uit. En hij vervolgt: “Daarnaast is het 
voor mij persoonlijk als oud eerste 
elftal speler van RKAV erg leuk om 
iets terug te doen voor de vereni-
ging waar ik vanaf mijn jeugd met 
heel veel plezier heb gevoetbald en 
waar inmiddels twee van mijn zoons 
bij Jong Aalsmeer United voetbal-
len en de derde bijna speelgerech-
tigd is. Maar ook voor Lex Hendrik-
se, verkoopleider van onze vestiging 
Aalsmeer, die iedere zondag met 
veel plezier bij RKAV voetbalt.”
Voor meer informatie: www.rkav.nl.

Zondag voor zestiende keer

Zuinig op moeder natuur
tijdens motortoertocht
Aalsmeerderbrug - Zondag 12 au-
gustus wordt alweer voor de zes-
tiende keer een motortoertocht ge-
organiseerd. Deze maal niet zoals 
gebruikelijk als start van de feest-
week, maar als start van een mooie 
serie tochten die verspreid over het 
hele jaar zullen worden georgani-
seerd. De organisatie is zoals ge-
bruikelijk in handen van Hein en 
Anne van H&J Motorparts, die met 
meer dan 15 jaar ervaring dit eve-
nement tot een groot succes zullen 
maken. De tocht voert deelnemers 
over de mooiste polderwegen, rus-
tieke dijken en de Noord Hollandse 

duinen. Gezien de route zal er bijna 
nergens hard gereden kunnen wor-
den en het thema is dan ook: Wees 
zuinig op moeder natuur. Er wordt 
om 12.00 uur gestart vanaf het land-
goed naast eetcafé De Walrus aan 
de Aalsmeerderdijk 454. De inschrij-
ving is tussen 11.00 en 12.00 uur 
waarbij er voor iedereen gratis kof-
fie met cake is.
Bij terugkomst in de namiddag is 
er voor iedere deelnemer een gra-
tis broodje hamburger of appeltaart 
met een consumptie beschikbaar. 
De kosten voor dit evenement be-
dragen 5 euro per persoon.

Postduiven PV De Telegraaf

Kampioenschap zo goed 
als binnen voor John
Aalsmeer - Op zaterdag 4 augus-
tus zijn 475 duiven gelost in Morlin-
court. Met een zuidelijke wind wer-
den weer flinke snelheden gehaald. 
De allersnelste van het hele con-
cours was weer van John van Du-
ren. Deze duif vloog gewoon los 
vooruit op de rest van de concur-
rentie. Wat deze man dit jaar pres-
teert met zijn vogels in ongelooflijk.
Wat het geheim is, daar is niet ach-
ter te komen.  John blijft beschei-
den. Met nog één jonge duiven-
vlucht te gaan, is het kampioen-
schap voor deze duivenmelker bin-
nen handbereik. Op één dus Jan van 
Duren, op twee J. en P. Spook, op 
drie Comb. van Ackooy, op vier J. 

Kluinhaar en dr., op vijf Comb. van 
Leeuwen en van Grieken, op zes G. 
v/d Bergen, op zeven. C. van Vliet, 
op acht A. van Belzen, op negen 
D. Baars, op tien M. de Block, op 
elf P. v/d Meijden, op twaalf Comb. 
Wiersma en zn., op dertien Th. v/d 
Wie, op veertien Danny van Leeu-
wen, op vijftien J. Vijfhuizen en hek-
kensluiter is J. van Dijk.
De tussenstand in het ploegenklas-
sement is nu: 1. Bosman kassen-
bouw met 13468 punten, 2. Bak-
kerij Van Leeuwen met 13318 pun-
ten, 3. A.A. Sloopwerken met 12537 
punten, 4. C. van Vliet Holding met 
11232 punten en op 5. Oerlemans 
confectie met 10528 punten.
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De kunst van het mixen
Tropenmuseum Junior in 
Braziliaanse sferen
Amsterdam - Vanaf 6 oktober tot 
voorjaar 2015 is in Tropenmuseum 
Junior een nieuw werelds avontuur 
te beleven. In de doe-tentoonstel-
ling Mix Max Brasil ontdekt het pu-
bliek de kracht van de Braziliaanse 
mixcultuur. In de muziek, dans en 
beeldende kunst van Brazilië zie je 
een mix aan invloeden uit de hele 
wereld. Dit levert verrassende com-
binaties op. Tropenmuseum Junior 
laat de kracht van deze Braziliaanse 
mixcultuur ervaren middels inspire-
rende collectie, persoonlijke verha-
len en vele activiteiten. In de nieu-
we tentoonstelling Mix Max Brasil 
gaan traditioneel erfgoed, heden-
daagse straatkunst en afvalmateri-
aal een spannende symbiose aan. 
Kinderen kunnen muziek remixen, 
de frevo of ciranda dansen, ontdek-
ken hoe graffiti verbonden is met 
houtsnijkunst en afval upcyclen in 
een mixfabriek. Dit alles vindt plaats 
in een theatraal vormgegeven kun-
stenaarswijk waar nix is wat het lijkt 
en mix is wat het is: Mix Max Brasil! 
In de doe-tentoonstelling Mix Max 
Brasil voelt het publiek de Brazili-
aanse mix tot in hun tenen. Op slip-
pers lopen ze over wiebelende loop-
planken tussen de mangrovewor-
tels. Ze komen terecht op een Bra-
ziliaans plein met tientallen ramen 
en deuren, een boteco, een flessen-
grot, een galerie, een remixstudio of 
een dakterras met zeezicht vol Bra-
ziliaanse muziek.
Centraal staat de mixcultuur van 

Pernambuco, een deelstaat in het 
Noordoosten van Brazilië waarmee 
Nederland een gedeelde geschie-
denis heeft: van 1630-1654 heet-
te Recife ‘Mauritstad’ en was het 
de bloeiende hoofdstad van Ne-
derlands Brazilië. Tropenmuse-
um Junior werkt internationaal sa-
men met diverse kunstenaars uit de 
cultuur die centraal staat. Het the-
atrale ontwerp van de tentoonstel-
ling is in handen van het prijswin-
nende Braziliaanse duo Aby Cohen 
en Lee Dawkins. Hun vormgeving 
spreekt alle zintuigen aan en ken-
merkt zich door inventief hergebruik 
en hedendaags mixed design. On-
der persoonlijke begeleiding van 
Braziliaanse medewerkers brengen 
bezoekers de tentoonstelling tot le-
ven met muzikale, theatrale en beel-
dende activiteiten. In diverse ruim-
tes ontdekken ze hoe alledaagse 
voorwerpen, materialen, klanken en 
bewegingen gemixt kunnen worden 
tot iets nieuws en onverwachts.
 
Activiteitenprogramma’s
Vanaf 6 oktober van maandag tot 
en met vrijdag is het museum ge-
opend voor scholen, in weekenden 
en tijdens schoolvakanties voor par-
ticulier publiek voor diverse leeftij-
den. De programma’s starten op 
vaste tijden en zijn met name ge-
richt op kinderen van 6 tot 13 jaar. 
Ook zijn er familieprogramma’s. Re-
serveren is wenselijk en dit kan via 
020-5688300.

Inschrijven reservelijst kan nog
Kindervakantieweek vol
Aalsmeer - De Kindervakantieweek 
(KVW), georganiseerd door Stich-
ting de Binding, is voor veel mensen 
in Aalsmeer een begrip. Van maan-
dag 27 tot en met vrijdag 31 augus-
tus komen ook dit jaar meer dan 120 
kinderen bij elkaar om een gewel-
dige week te beleven! Elk jaar is er 
een nieuw thema voor deze week. 
Vorig jaar was dat bijvoorbeeld: ‘het 
mysterie van de gouden roos’. Het 
thema voor dit jaar blijft vooralsnog 
een verrassing. Op maandag bou-
wen de kinderen in groepen een 
hut. Deze hut is hun verzamelplaats 
voor de rest van de week. Door de 
week heen zijn er verschillende ac-
tiviteiten zoals zeskamp, knutselen, 
sporten en is er natuurlijk ruim de 
tijd om de hut helemaal in stijl te 
bouwen en te versieren. Alle dagen 
zijn de kinderen welkom van 10.00 
tot 16.00 uur. Ruim 35 vrijwilligers 
begeleiden de kinderen de gehe-
le week bij de activiteiten. De KVW 
is bedoeld voor kinderen in de leef-
tijd van 6 tot en met 12 jaar, afkom-
stig uit Aalsmeer en Kudelstaart. En 
dat deze activiteit in de laatste week 
van de zomervakantie populair is, 
weet menigeen inmiddels. Het zal 
daarom niemand verbazen dat de 
kindervakantieweek vol is. Wel is 
er een reservelijst! Kinderen hier-

voor opgeven kan door een mail te 
sturen naar kindervakantieweek@ 
debinding.nl met daarin voor- en 
achternaam van het kind, geboor-
tedatum, volledig adres en tele-
foonnummer waarop ouders/ver-
zorgers bereikbaar zijn. Voor de hele 
week wordt een kleine vergoeding 
van 20 euro per kind gevraagd. De 
inschrijving is overigens pas com-
pleet als de 20 euro is overgemaakt. 
De nieuwe locatie is vorig jaar erg 
goed bevallen, dus ook dit jaar vindt 
de Kindervakantieweek plaats op 
het terrein van Atletiekvereniging 
Aalsmeer in de Sportlaan 43. Voor 
vragen of meer informatie kan ge-
maild worden naar kindervakantie-
week@debinding.nl of bel met Tes-
sa Westerhof via 06-14929662. 

Vrijwilligers gezocht
De organisatie zoekt voor dit jaar 
nog enthousiaste vrijwilligers die 
een week lang willen helpen om 
meer dan 120 kinderen een gewel-
dige week te bezorgen! Ben jij 16 
jaar of ouder, enthousiast, gemo-
tiveerd en vind je het leuk om met 
kinderen te werken? Meld je dan 
aan als leiding via bovenstaand e-
mail adres of bel bovengenoemd te-
lefoonnummer voor meer informa-
tie. 

Woensdag 5 september in feesttent
KidHitz Show voor jeugdige 
inwoners tijdens feestweek
Aalsmeer - Van 2 tot en met 8 
september vindt voor de achttien-
de maal de Aalsmeerse feestweek 
plaats in de tent op het Praamplein. 
De feestweek biedt vertier voor ie-
dereen, dus ook voor alle jeugdi-
ge inwoners. Traditiegetrouw op 
woensdagmiddag wordt de Rabo 
kindermiddag voor hen georgani-
seerd. Op woensdag 5 september 
worden alle jongens en meisjes uit-
genodigd om naar de feesttent in 
het Centrum te komen voor een ge-
weldige, gratis middag plezier met 
de KidHitz Show. Voor alle kinde-
ren in de leeftijdscategorie 6 tot en 
met 12 jaar biedt de KidHitz Show 
op een uitbundige manier non-stop 
dolle pret! Met een interactief pro-
gramma van muziek, entertainment 
en spelletjes. Vrijwel onafgebroken 
draait feestdeejay Ricardo alle Kid-
Hitz in de mix, haalt kattenkwaad uit 
en betrekt publiek bij al zijn gekkig-
heid. Compleet met kleurrijk achter-

grond decor en felgekleurde disco-
lampen. Doordat alles lekker vlot, 
flitsend en op een persoonlijke ma-
nier verloopt raken de kids snel ver-
trouwd met de vrolijke deejay. Alle 
dansjes die de kinderen kennen van 
school en vakantie komen voorbij. 
Groot of klein, iedereen doet gezel-
lig mee met ‘Hoofd, schouders knie 
en teen‘ of de ‘Tsjoe Tsjoe Wa’. De 
ervaren deejay draait alle verzoek-
jes uit de Kids Top 20 en bouwt de 
spanning vanaf het podium hoog 
op, als er mooie prijzen zijn te win-
nen met het ‘Mega 4 op ’n rij Spel’ of 
de spetterende muziekquiz. 
DJ Ricardo neemt ook de super ge-
zellige KidHitz Show mascottes Ki-
Ki en JoJo mee en betrekt deze op 
een leuke manier bij de show! Een 
fantastisch kinderfeest is gegaran-
deerd! De kindermiddag op woens-
dag 5 september begint om 14.00 
uur en is rond half vier weer afge-
lopen.  

Drie zondagen voorstellingen
Swingen op familiefestival
Amstelveen - Kom swingen en luis-
teren naar mooie muziek op een dit 
jaar zeer muzikaal Broersepark fa-
miliefestival! Dit festival organiseert 
het Amstelveens Poppentheater in 
samenwerking met de gemeen-
te Amstelveen. Drie dagen gratis 
openluchtvoorstellingen op de zon-
dagen 19 en 26 augustus en 2 sep-
tember, Aanvang alle dagen 15.00 
uur. Op zondag 19 augustus speelt 
Samba Salad met de Playground 
band. Zij spelen een kleurrijke sa-
lade aan wereldmuziekliedjes voor 
alle leeftijden! Gitaren, bas, drums, 
knetterende flamencohakken en 
veel percussie, in een energieke mix 
van Samba, Flamenco, Pop, Reggae 
en Salsa. Zondag 26 augustus kan 
iedereen mee op ontdekkingsreis 
met Jazz4kids! En het Festival wordt 
zondag 2 september afgesloten met 
een spetterend concert van Kit4kids 
compleet met boomwhackers, trom-
mels en zang! De locatie is op het 
terrein van Jeu de Boulevereniging 
Bulderbaan (achter het Indië monu-
ment) in het Broersepark. Het ter-
rein zal, zoals andere jaren, te her-
kennen zijn aan de feestelijke aan-

kleding in festivalsfeer! Informatie: 
www.amstelveenspoppentheater.nl Veel aandacht voor Amalia

Kalfje op kinderboerderij
Aalsmeer - Op kinderboerderij 
Boerenvreugd is het een komen en 
gaan van belangstellenden, die alle-
maal de nieuwe aanwinst van willen 
aanschouwen. Een flinke aanwinst, 
want het kalfje, dat tijdelijk op de 
kinderboerderij verblijft, is een jon-
ge stevige vleeskoe van het ras Bel-
gische Witblauw. De jongedame is 
sinds vorige week maandag bij Boe-
renvreugd voor de duur van zes tot 
negen maanden. Volgens beheer-
der Ciska te Boekhorst is een koe 

van dit soort rassen niet geschikt 
om permanent op een kinderboer-
derij te houden. Bij wijze van uitzon-
dering mocht bezoekertje Joey met 
zijn vader afgelopen zondag even bij 
Amalia in de stal kijken. De naam is 
gekozen door de cliënten van Ons 
Tweede Thuis, die op de kinder-
boerderij werken. En Amalia geniet 
zichtbaar als een prinsesje van al-
le aandacht. Binnenkort komt een 
tweede kalfje Amalia gezelschap 
houden.

Jeffrey Reijnders derde plaats!
Multi’s bij Rondje Eilanden
Aalsmeer - De eilanden op de Vin-
keveense Plassen waren afgelopen 
zaterdag het toneel voor een bijzon-
der triatlonevenement: Het Rondje 
Eilanden. Het Oceanus/Multi Sup-
plies Triathlon was goed vertegen-
woordigd bij deze unieke zwem-
loopcombinatie. Jeffrey Reijnders uit 
Aalsmeer wist in een sterk veld uit-
eindelijk de derde plek te behalen. 
Sander Berk mocht als laatste win-
naar van de Eilandentriatlon in 2001 
met startnummer één als eerste 
van start. De oud-olympiër van Pe-
king 2008 zette met 41:51 een snel-
le tijd neer, maar zijn jongere talent-
volle teamgenoten waren toch nog 
even rapper. Berk eindigde in de 
tijdrit als zesde. Menno Koolhaas uit 
Amstelveen eindigde met 40:24 mi-
nuten net een plaats voor Berk. Jef-
frey Reijnders was als goede zwem-
mer in het voordeel in Vinkeveen. Hij 
zette met 40:34 minuten de tweede 
tijd neer. 
Verder bereikten bij de heren de fi-
nale: Martin Pet (43.17), Freek de 
Boer (45.08) Raymond Pet (45:12), 
Stef de Boer (46:23), Jan van He-
teren (46:23), Pieter van der Meer 
(46:33) en Johan Koolhaas (46:57). 
Bij de dames zette Michelle Fang-
mann met 49.29 de derde tijd neer. 
Haar jongere zus Annika volgde als 

vierde in 49.47 minuten. Birgit Berk 
was met 49.52 de vijfde dame. Dia-
na Gorter was in de tijdritronde in 
53.28 de vijftiende dame. Die Mul-
ti-heren en dames konden zich op-
maken voor nog een rondje over de 
eilanden. Een aantal andere Multi’s 
waren misschien maar wat blij dat 
zij net buiten de finale vielen en zo 
alvast konden nagenieten van een 
bijzondere wedstrijd. Mariska Vis-
ser finishte in 1:00:00 uur precies op 
de 35ste plaats en viel daarmee net 
vijf plaatsen buiten de finale. Ook 
Bart van Montfoort (53:30), Jeroen 
Hijstek (54:58), Jan van der Meer 
(58:27) en Henk de Raad (1:02:53) 
finishten de uitdagende tocht over 
de eilanden. 
In de finale gingen alle atleten tege-
lijk van de start in een strijd tegen 
elkaar. Jeffrey Reijnders wist zich 
als goede zwemmer goed voorin te 
handhaven. Hij finishte na 40:14 mi-
nuten als derde. Minder dan een 
halve minuut later finishte Sander 
Berk op de vierde plaats. Menno 
Koolhaas finishte in de finale knap 
als zevende in 42:53 minuten. Bij de 
dames finishte Annika Fangmann 
als vierde in 49:05 minuten. Michel-
le Fangmann zat in de finale twee 
plaatsen achter haar. Birgit Berk fi-
nishte in 51:33 minuten als zevende. 

Zwemsters straks het veld op
Waterpolowedstrijd handbal 
heren tegen dames Oceanus
Aalsmeer - Donderdag avond 2 
augustus waren de heren van de 
A/B jeugd van Fiqas Aalsmeer uit-
genodigd om een waterpolotrai-
ning te volgen bij de dames van 
Oceanus. De heren hadden de da-
mes uitgedaagd tot een wedstrijd! 
De handbal heren hadden er wel 
vertrouwen in dat zij, die meiden, 
wel even konden verslaan. “Gooien 
kunnen we wel, dat is toch het eni-
ge wat je moet kunnen bij waterpo-
lo?!” Na het inzwemprogramma, 10 
minuten zwemmen in de breedte, 
waren de heren al toe aan een pau-
ze! Het viel ze flink tegen, maar ze 
vonden het wel heel leuk. Na ruim 
een half uur wat bal en benen oe-
feningen te hebben gedaan ging de 

wedstrijd van start. De dames waren 
zeer verrast, want de heren deden 
het goed voor hun eerste keer wa-
terpolo. Qua zwemmen wat het ni-
veau niet hoog, maar de ballen vlo-
gen om de oren van de dames! Har-
de schoten, met ook vaak een doel-
punt als gevolg. Echter na enige tijd, 
was het toch duidelijk dat waterpolo 
niet alleen om schieten gaat. De da-
mes waren de heren aan het inma-
ken. Dus werd de wedstrijd stil ge-
legd en is de training met een ge-
mengde wedstrijd afgerond. Na af-
loop werden de dames bedankt, en 
uitgenodigd om een handbal trai-
ning te komen volgen bij de heren. 
Dus binnenkort gaan de dames van 
Oceanus het handbalveld op!

Park zaterdag open tot middernacht

Efteling zeven mijls zomer
Kaatsheuvel - Nog tot en met 26 
augustus is het Efteling zeven mijls 
zomer, met dagelijkse openingstij-
den tot 20.00 uur. Ook vindt op de 
zaterdagen 11, 18 en 25 augus-
tus het zeven pleinen festijn plaats. 
Het park blijft tot middernacht open 
en er is op zeven pleinen de hele 
avond speciaal entertainment in ze-
ven verschillende sferen. Het festijn 
brengt met vele artiesten een zin-
derend theaterfestivalsfeer en voor 
ieder wat wils. Natuurlijk zijn het 
Sprookjesbos en alle attracties de-
ze avonden open en prachtig feeë-
riek verlicht. De avond wordt op z’n 
mooist als Aquanura in al haar kleu-
renpracht de krachtige fonteinen tot 
aan de hemel laat reiken. Aquanura 
is de derde grootste watershow van 
de wereld met water, vuur, (Efteling)
muziek en licht. De krachtige fontei-
nen stuwen het water in de prach-
tigste vormen en naar grote hoog-
ten. Aquanura is een onvergetelijk 
schouwspel en een nieuwe Efte-
ling-herinnering. Er zijn elke avond 
meerdere voorstellingen van circa 

12 minuten. Aquanura is met al haar 
kleurenpracht nog mooier als het 
donker wordt. Daarom blijft een be-
perkt gedeelte van het attractiepark 
ook op vrijdag- en zondagavonden 
open tot 22.30 uur. Het is zelfs mo-
gelijk om losse avondkaarten aan 
te schaffen om speciaal tijdens de-
ze late uurtjes het park te bezoe-
ken. Ook op de zaterdagen 11, 18 
en 25 augustus is het park geopend 
tot middernacht. Op zeven pleinen 
zijn podia met zeven verschillen-
de sprookjesachtige sferen. Park-
bezoekers kunnen kijken, rondneu-
zen en genieten van live-entertain-
ment in combinatie met een hap-
je en een drankje. Op de Brink, het 
Witte Paardplein, het Carnaval Festi-
valplein, het Ruigrijkplein, het Pira-
ñaplein, het Fata Morganaplein en 
het Steenbokplein zijn optredens 
van vele artiesten, acrobaten, muzi-
kanten en performers. En elke week 
verzorgt een andere BN’er een gast-
optreden op één van de zeven plei-
nen. Actuele informatie is te vinden 
op www.efteling.com.




