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Rondom Schiphol-Rijk wordt druk gebouwd aan het omleggingsproject N201. Zoals hier op de foto, gezien vanaf de
mr. Jac Takkade langs de Ringvaart. Een imposant gezicht.

Aansluiting Waterwolftunnel volgende fase project

Openstelling ‘Cargo Entrance’
Schiphol-Rijk eerste mijlpaal
Klankbordgroep
Na de zomer richt de projectorganisatie een klankbordgroep op voor
de Omlegging Schiphol-Rijk om zo
bedrijven rondom Schiphol te informeren over de werkzaamheden en
gevolgen voor bereikbaarheid van
bedrijven en bewoners.
Kijk op www.n201.info voor meer informatie daarover.

Ook de bouw van de nieuwe Bosrandbrug is in volle gang. Medio september
moet de brug zijn gerealiseerd, zo is althans de planning.

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433

Rijbewijs kwijt
Kudelstaart - Een man van 54 is zaterdag 11 augustus rond 23.00 uur
betrapt op het rijden onder invloed.
Het betrof een ‘score’ van 690 ugl
waarop de politie het rijbewijs van
de Kudelstaarter af heeft genomen.

Diefstal uit auto
Aalsmeer - Vanuit een VW Polo zijn
zondag 12 augustus rond 2.00 uur
kentekenbewijzen deel 1 en 2 alsook het rijbewijs gestolen. Het voertuig stond geparkeerd aan de Beethovenlaan en de dief brak in door
de rechterruit te vernielen.

en deze wordt
dan nabezorgd.

De organisatie hoopt op veel inzendingen van trouwfoto’s.
U kunt uw foto (met naam en jaartal) afgeven in het Oude Raadhuis
aan de Dorpsstraat 9 te Aalsmeer.
De tentoonstelling is gepland van
21 maart tot en met 5 mei 2013.

Motorfiets van
stoep gestolen
Aalsmeer - Een motor van het
merk Aprillia is vrijdag 10 augustus
voor een woning aan de Einsteinstraat gestolen. Dat moet zijn gebeurd tussen 4.00 en 5.30 uur. Het
voertuig, met kenteken MXVZ 02,
stond op de stoep geparkeerd.

Poging inbraak
zaak Ophelialaan
Aalsmeer - Bij een winkel aan de
Ophelialaan is woensdag 8 augustus gepoogd in te breken. Dat moet
zijn geweest tussen middernacht en
zes uur ‘s ochtends. Het slot van de
deur is opengebroken maar men is
niet binnengeweest.

Oliespoor op
Met voet in wiel veilingterrein
Aalsmeer - Op het terrein van Flo- Diefstal LCD-TV
werd woensdag 8 augusterechtgekomen raHolland
tus rond 15.00 uur een oliespoor Kudelstaart - Bij een inbraak in

een woning aan de Kudelstaartseweg is maandag 13 augustus een
LCD-TV buitgemaakt. De diefstal
werd ontdekt omstreeks 19.30 uur.
Via de achterdeur is het dievengilde
binnengekomen.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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Wilt u hierin
adverteren?
Uiterlijke aanlevertijd
is maandag 27 augustus
voor 12.00 uur.
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Kudelstaart - Door met een breekvoorwerp een raam te vernielen konden inbrekers toeslaan bij een woning aan de Kamerling Onnesweg
te Kudelstaart. Dat gebeurde in de
nacht van 8 augustus, tussen 2.00
en 8.00 uur. Het huis werd doorzocht
en de dieven zijn er vandoor gegaan
met twee laptops en sieraden. De
politie heeft een buurtonderzoek en
technisch onderzoek uitgevoerd.

weer uit met de welbekende

11

Twee laptops en
sieraden weg

Begin september komen we

ber 20

Aalsmeer - Een bestuurder van
een Lexus schoot woensdag 15 augustus per ongeluk van het rempedaal af en raakte daardoor een Ford.
Het ongeval, waarbij gelukkig alleen
materiële schade ontstond, vond
plaats op de kruising Aalsmeerderweg en Kerkweg. Wel kwam de ambulance ter plaatse en onderzocht
de Lexusbestuurder en zijn passagier, maar er werd geen letsel vastgesteld. De aanrijding gebeurde
even voor twaalf uur ‘s middags.

ptem

te planten en hebben nu een ananas-aardbei er bij. Voor de dieren is
ook genoeg om in te wonen, bijenhotel vlinders, vogelhokjes waar elk
jaar een koolmeesje komt broeden.
Zelf kun je op een plekje gaan zitten
waar je wilt, in de zon of schaduw.
Bij de vijver hebben we een waterval

ontdekt. Uitgezocht werd welke vrachtwagen en bijbehorende
chauffeur dit veroorzaakt had. Beiden zijn getraceerd; de brandweer
van de veiling heeft de olie opgeruimd.

10 se

“Wij houden van variatie”

gemaakt en hier genieten de vissen
en kikkers. Het hokje hebben we dit
jaar gemaakt en daar staat ook een
tuinset, in boeddhasfeer. We houden van variatie. In de sloot hebben
we waterlelies geplant, die rijkelijk
bloeien in de zomer.
Wij zitten ‘s avonds met een wijntje naast een knapperige vuurkorf.
Dat is genieten, een heerlijk moment om de dag af te sluiten”, mailt
Lize Siebeling over haar tuin in het
Lorentzhof 18.

Aalsmeer - Op de Stommeerweg
ontstond zaterdag 11 augustus rond
4.15 uur een eenzijdig ongeval. Het
betrof een fietser uit Aalsmeer die
ten val kwam doordat zijn voet in de
spaken van een naast hem rijdende vriend terechtkwam. Het voorval
was dermate ernstig dat de brandweer er aan te pas moest komen om
de voet via ‘knipwerk’ uit het wiel te
bevrijden. Met een ambulance is de
fietser naar het ziekenhuis gebracht.

900

Tuin Lorentzhof 18 in Kudelstaart
Kudelstaart - “Wij zijn grote tuinliefhebbers en bij een tuincentrum
gaan we nooit met lege handen
naar huis. Het is wel eens puzzelen
waar we het plantje of boompje neer
moeten zetten, maar dan zeg ik: Er
is altijd wel een plekje te vinden.
We houden van een beetje apar-

liseerd op de Fokkerweg. Als deze
wordt opengesteld voor het verkeer
kan de omleiding via de Koolhovenlaan opgeheven worden.

Sinds
1928!!

ders om hun o zo dierbare trouwfoto’s uit te lenen. Betekenisvolle herinneringen aan de grote dag waarop u ‘ja’ zei tegen uw geliefde. Liefde is gelijk ook het tweede thema
in deze tentoonstelling: wat gebeurt
er als verschillende kunstenaars de
liefde als onderwerp van hun werk
maken?

-342

Toekomstige situatie
Het weggedeelte vanaf de nieuwe
N201 naar Schiphol-Zuidoost heet
Cargo Entrance. Het deel vanaf de
nieuwe N201 tot aan de Fokkerweg
is Koolhovenlaan genoemd. Als de
Cargo Entrance is opengesteld, rijdt
het verkeer via de (verlengde) Koolhovenlaan en Cargo Entrance naar
de Folkstoneweg en zo SchipholZuidoost in. De hele Cargo Entrance
wordt 2 x 2 rijstroken. Bij de kruising
van de Koolhovenlaan met de Fokkerweg komen verkeerslichten. De
rotonde bij de Anchoragelaan vervalt en de aansluiting naar Schiphol-Zuidoost wordt verplaatst. De
huidige Fokkerweg, tussen de Koolhovenlaan en de Capronilaan, wordt

straks een parallelweg, die alleen
toegang biedt tot dat gedeelte van
het bedrijventerrein. De doorgaande route via dat deel van de Fokkerweg wordt na openstelling van de
Waterwolftunnel afgesloten. Vlak na
het openstellen van Cargo Entrance
wordt de rotonde bij Schiphol-Zuidoost afgesloten. Begin september
verwijdert men de rotonde bij de
Anchoragelaan en moet het verkeer tijdelijk omrijden via de Koolhovenlaan. Zodra de rotonde verwijderd is, wordt een nieuwe bypass
met tweemaal een rijstrook gerea-

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Aalsmeer - Voor een unieke tentoonstelling van trouwfoto’s is Annefie van Itterzon namens KCA op
zoek naar foto’s van bruidsparen
die in het Oude Raadhuis hun jawoord hebben gegeven. Zoals de
foto van het echtpaar Alderden uit
Rijsenhout. Zij trouwden in 1957 en
kwamen onlangs hun huwelijksfoto
naar het voormalig raadhuis brengen. De tentoonstelling met foto’s
van ‘bruidsparen van toen’ op de
stoep van het historische pand aan
de Dorpstraat zal velen vertederen.
Annefie van Itterzon, initiator van
deze KCA thematentoonstelling
doet een oproep aan Aalsmeer-

97
x: 02

Schiphol-R ijk - Het omvangrijke
omleggingsproject N201+ vordert
gestaag. Een mijlpaal in het omlegginsproject op grondgebied Schiphol-Rijk is komende. Op 27 augustus wordt de zogeheten ‘Cargo Entrance’, de verbindingsweg tussen
Koolhovenlaan, de nieuwe N201 en
de Folkstoneweg, opengesteld. Met
de openstelling van genoemd weggedeelte blijft de bereikbaarheid
van Schiphol-Zuidoost tijdens de
aanleg van de nieuwe N201 gegarandeerd. De volgende fase van het
project is het maken van de aansluiting op de Waterwolftunnel.

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

KCA vraagt oude trouwfoto’s
met locatie Oude Raadhuis
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Veel deelnemers fietstocht
Aalsmeer - Ondanks de vakantietijd
stonden de leden op dinsdag 7 augustus om klokslag 13.30 klaar voor
de maandelijkse fietstocht van ANBO/PCOB. Het aantal deelnemers was
zelfs groter in deze vakantiemaand. De
leiding was bij Jaap van Tol in goede
handen. De tocht begon over het veilingterrein, een originele route, waar je
alleen niet zo gauw komt. Via de Legmeerdijk en de richting Uithoorn langs

Is uw huisdier
zoek?

de Nieuwe 201 ‘beklommen’ de fietsers de berg van de eerste categorie:
de fraaie fietsbrug in de Noordammerweg. Van Uithoorn naar Nes a/d Amstel ligt een prettig breed fietspad met
ruim zicht over de landelijk omgeving.
Eenmaal in de buurt van het Amstelplein kon men het niet laten zich zelf te
belonen met koffie of een koel drankje.
Het was een geslaagde tocht. De volgende fietstocht is op 4 september.

Zomeravonconcert ‘Gospel
Train’ in Lijnbaankerk
Aalsmeer - Op dinsdag 21 augustus wordt iedereen van harte uitgenodigd om in de Lijnbaankerk aan
de Lijnbaan 5 een bijzondere concertavond mee te komen maken. De
Franse muziekgroep ‘Gospel Train’ is
in Nederland.
De band bestaat uit vier muzikanten, die traditionele gospelliederen uit Afrika en Amerika vierstemmig ten gehore brengen. Predikant
Pierre Alméras en zijn vrouw Cécile

hebben in 1997 de groep opgericht
en zien ernaar uit om belangstellenden deze avond muzikaal kennis
te laten maken met de wereldwijde
kerk, maar ook door een inkijkje te
geven in de Franse kerk.
Kortom, een bijzondere avond! Een
zomerse avond uit, geschikt voor alle leeftijden: Het Frans wordt vertaald naar het Nederlands door een
tolk. De toegang is gratis, er wordt
een collecte gehouden voor de onkosten. Aanvang 20.00 uur.

Nico wint bij ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis in
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en er
is ook gelegenheid voor rummicub
en hartenjagen. Op donderdag 9
augustus werd het klaverjassen gewonnen door Nico de Ron met 5217
punten, gevolgd door Riet Pothuizen
met 5106 punten derde werd Eef

van Mourik met 4904 punten vierde
was Marry Akse met 4865 punten.
Het jokeren is gewonnen door Henny de Wit met 147 punten tweede was Kees van der Meer met 150
punten Heeft u ook belangstelling
voor deze gezellige middag? Aanvang is 13.30 uur en de middag
duurt tot 16.30 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen naar mevrouw R.
Pothuizen via telefoon 0297-340776.

Jongdierenkeuring Nieuwveen
Streek - Op zaterdag 18 augustus
houdt de kleindiervereniging ‘Onze
Langoren’ haar tweede jongdierenkeuring van konijnen. Het gaat om
langorden die zes maanden oud of
jonger zijn.
Tevens zullen er kleine en grote
hoenders gekeurd worden die ook
in 2012 zijn geboren. Deze keuring wordt gehouden bij de familie
D.A.M. Hoogeveen aan het Nieuwveens Jaagpad 45a in Nieuwveen.

Er zullen verschillende soorten konijnen worden gekeurd door keurmeesters. Bezoekers zien onder
meer de rassen Meissner-hangoren,
kleurdwergen, Thrianta, Nieuwzeelander en Rex. De keuring begint om 9.00 uur en om ongeveer
12.30 uur zijn de prijswinnaars bekend. Voor iedereen die van kleindieren houdt zal het een leuke en
interessante ochtend worden. De
toegang is gratis.

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

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

KERKDIENSTEN
Zondag
19 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. Spreker Arie
Davidse. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Geen opgave ontvangen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. M.
Hogenbirk, gez. dienst met NGK en
18.30u. dienst, ds. D.H.T. Postuma,
gez. dienst met NGK.

Spaarne Ziekenhuis zoekt
vrijwilligers kerkdiensten

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Ruth Hoogewoud-Verschoor uit Haarlem. Zondagsschool
en oppas voor allerkleinsten.

Streek - Als je in het ziekenhuis ligt,
wordt je geestkracht soms flink op
de proef gesteld. Sommige mensen
putten dan kracht uit hun geloof.
Een kerkdienst kan daaraan bijdragen. Daarom organiseert het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp elke zondagochtend om 10 uur een kerkdienst, bestemd voor patiënten en
hun bezoekers. Vrijwilligers nodigen

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

de patiënten uit voor de kerkdienst.
Dat gebeurt op vrijdagmiddag tussen 2 en half 4.
Voor deze groep vrijwilligers zoekt
het ziekenhuis versterking.
Belangstellenden kunnen zich richten tot Frans Bossink, geestelijk verzorger in het Spaarne Ziekenhuis,
telefoon 023-8907331 of e-mail
fbossink@spaarneziekenhuis.nl

Inschrijven nu mogelijk!

Start 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 cursus 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 hartfalen, beroerte en suikerziekte worden geleerd en wat dan de eerste
te geven hulp is. Deelnemers krij-

gen een gedegen opleiding inclusief reanimatie en het bedienen van
een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt met
een LOTUS (landelijke organisatie
tot uitbeelding van slachtoffers). De
cursus wordt in december afgesloten met een examen. Voor de kerst
dus het EHBO-diploma behaald zijn.
Als extra kan daarna een cursus
eerste hulp bij kinderen gevolgd
worden en een cursus wandelletsels.
Belangstelling gewekt? Ga dan naar
de website www.ehboaalsmeer.nl
en download het inschrijfformulier of neem contact op met Tilly
Bruinsma via 06-49227905.

Vermist: Jari (Litmanen)
Aalsmeer - Roodwitte kater Jari (Litmanen) wordt vermist. Deze
kat in ‘Ajax-tenue’ was geblesseerd
aan zijn rechter voorpootje. Een bezoek aan de dierenarts bij Ranzijn
(Aalsmeerderweg 436) zaterdag 11
augustus viel echter niet in goede
aarde, want buiten op de parkeerplaats wist Jari te ontsnappen, en is
sindsdien spoorloos...Mogelijk is hij
weer richting zijn ‘club’huis gelopen
op Aalsmeerderweg 111, bij de onderdoorgang van de nieuwe N201.
Jari’s kenmerken zijn bruine ogen,
roodbruine oortjes, rug en staart,
witte neus en pootjes, slanke postuur en een wit vlooienbandje. Hij is
niet gecastereerd.

Vele zoektochten en A4tjes langs de
hele Aalsmeerderweg hebben nog
geen resultaat op geleverd. Als u
een glimp van deze lieve kater opvangt, wilt u dan alstublieft bellen naar Richard, 06-34098975. Jari
wordt heel erg gemist.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met ds. J.
van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman uit Aalsmeer. Organist:
J. v/d Zwaard.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met dhr
J.W. v/d Kamp uit Beverwijk. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels om
10u. Spreker Walter van Wijk. Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. ds. R. Roest uit Utrecht,
gez. dienst met CGK en 18.30u. ds.
D.H.T. Postuma uit Lisse, gez. dienst
in CGK

Middagconcert
Nieuw Vredeveld
Amstelveen - Zondag 26 augustus
verzorgt Stichting Musicians Worldwide met Trio Merain een middagconcert in Nieuw Vredeveld, het
Woonzorgcentrum aan de Rembrandtweg in Amstelveen. Mezzosopraan Mieke Manschot, harpiste Mirjam Rietberg en altvioliste Kathya Woloshyn zullen een mengeling van stijlen spelen en zingen.
De zaal is open vanaf 14.30 uur.
Start programma om 15.00 uur.
Kaartverkoop à 6,- vanaf heden
via de receptie van Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 428 in Amstelveen. Informatie via telefoon 0206475396. In verband met dit optreden zal de buurthuiskamer die middag gesloten zijn.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer
woordcommunieviering, A. Blonk.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof euch.
viering, L. Seeboldt. 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 ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Geen
opgave ontvangen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Start kaartseizoen
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag, 17
augustus, begint de buurtvereniging Hornmeer het nieuwe seizoen
met koppelkaarten. Bent u geïnteresseerd in klaverjassen, kom dan
gerust eens kijken. De aanvang is
20.00 uur, maar de zaal gaat open
om 19.30 uur. Adres: Roerdomplaan
3. De koffie en thee staan klaar.

Zomermarkt in
woonzorgcentrum
Amstelveen - Donderdag 30 augustus wordt van 14.30 tot 16.30
uur een gezellige zomermarkt gehouden in de grote zaal van woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld te
Amstelveen. U kunt hier 3D kaarten,
sieraden, papierwaar, allerhande
lekkernijen, zomerfruit, planten en
nog veel meer kopen. Locatie: Rembrandtweg te Amstelveen. Info: telefoon 020-6475396.

Gezelligheid troef
bij Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis
te Kudelstaart. Als u ook zin heeft
om te komen klaverjassen dan bent
u van harte welkom. Het motto luidt
‘Gezelligheid is troef’. De aanvang is
20.00 uur.
Op 8 augustus werd Ben Blom eerste met 5213 punten, Kees Lindeman werd tweede met 5162 punten en Theo Roeleveld en Ben van
der Voort kwam op de derde plaats
uit met 5107 punten. De poedelprijs
ging deze week naar Sjaan Bon met
3725 punten.
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Samba Salad bijt spits af
op Broersepark festival
Amstelveen - Op zondag 19 augustus om 15.00 uur mag Samba Salad
met hun Playgroundband de start
van het gezellige en dit jaar zeer
muzikale ‘Broersepark Familiefestival’ openen! Samba Salad is een internationaal gezelschap van musici,
theatermakers en kunstenaars. Hun
Playgroundband speelt een bonte
salade vol muzikale lekkernijen! Gitaren, piano, bas, drums, knetterende Flamencohakken en veel percussie, in een energieke mix van samba, flamenco, pop, reggae en salsa. Kortom een bruisend pret con-

AGENDA
Muziek
Vrijdag 17 augustus:
* Danceparty met dj in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 18 augustus:
* Summer Dance Party op surfeiland, Kudelstaartseweg, 13-01u.
* Danceparty in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zondag 19 augustus:
* Live-muziek in The Shack, Schipholdijk 253 in Oude Meer, 15.30u.
* All American Day met Mr. Boogie
Woogie en Blood, Sweat en Kiers
in café Ruimzicht, Leimuiderdijk in
Burgerveen.
Maandag 20 augustus:
* Film ‘Jonathan Livingston Seagull’
in ‘t Baken, Sportlaan. Aanvang:
20u. Open vanaf 19.45u.
Dinsdag 21 augustus:
* Optreden band Gospel Train in
Lijnbaankerk, Lijnbaan 5 v/a 20u.
Zaterdag 25 augustus:
* Goud van Oud bij horeca in Zijd-,
Markt- en Weteringstraat, Centrum.
* Muziek aan Westeinder bij fort Kudelstaart, Rotaryclub, 19.30-22.30u.

cert voor alle leeftijden! Het Broersepark Familiefestival vindt plaats
gedurende drie zondagen. Locatie
is op het terrein van jeu de boulevereniging Bulderbaan in het Broersepark te Amstelveen. De toegang
is gratis. Zondag 26 augustus 15.00
uur, ‘ Jazz4kids op Reis’ door Jazz4kids en zondag 2 september 15.00
uur, ‘ Boomwhackconcert’ door Kit4kids. Voor meer informatie over
het Broersepark Familiefestival kan
gekeken worden op www.amstelveenspoppentheater.nl en/of www.
broersepark.nl

Exposities
Zaterdag 18 augustus:
* Crash museum aan Aalsmeerder-

dijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
Zondag 19 augustus:
* Watertoren aan Westeinder open
voor bezoekers van 13 tot 17u.
* Zomerexpositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Diversen.
Donderdag 16 augustus:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere
woensdag, donderdag en vrijdag.
Vrijdag 17 augustus:
* Koppelkaarten Buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, vanaf 19.30u.
Zondag 19 augustus:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, van 10-13.30 uur.
Entree: 1 euro.
Woensdag 22 augustus:
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
Donderdag 23 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Zaterdag 25 augustus:
* Veiling bij Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u.

Genomineerd en onderscheiden

Little Boogie Boy op het
terras van The Shack
Creedence Clearwater
Revival Tribute in P60
Amstelveen - ‘Proud Mary’, ‘Who’ll
Stop The Rain’, ‘Bad Moon Rising’, ‘I
Put A Spell On You’… dit is slechts
een kleine greep uit de lange rij onverwoestbare klassiekers die Creedence Clearwater Revival op haar
naam heeft staan.
Met hun karakteristieke geluid en
hun pakkende songs wisten John
Fogerty en zijn mannen in de jaren ‘60 en ‘70 ongekende succes-

sen te boeken. Talloze hitnoteringen
en een optreden op Woodstock waren dan ook het gevolg. De muziek
van C.C.R. staat bij velen van ons als
de ultieme soundtrack van de roemruchte jaren ’60 en ‘70 in het geheugen gegrift. Zaterdag 1 september vindt dit concert plaats in P60
Amstelveen. De zaal gaat open om
20.00 uur en de aanvang is 21.00
uur. Entree: 12,50 euro voorverkoop
en 15,00 euro aan de deur.

Mr. Boogie Woogie en Blood, Sweat & Kiers

All American Day zondag
Burgerveen - Café Ruimzicht presenteert aanstaande zondag 19 augustus de inmiddels alom bekende All American Day aan de Leimuiderdijk 377. Bikes, blues, barbecue, Amerikaanse sleeën en nog
veel meer. Met spetterende optredens van Mr. Boogie Woogie & the
Firesweep Bluesband en van Blood,
Sweat & Kiers. Eindigend met een
spectaculaire jamsession. Van 13.00
tot 19.00 uur zijn bezoekers welkom. Toegang tot de concertmiddag is gratis. “Je weet het binnen 30
seconden luisteren naar Mr. Boogie Woogie: deze man hoort thuis
in Amerika’s meest energieke muziektenten. Zeven dagen per week.
Hartpatiënten wordt aangeraden
hun pacemakers bij binnenkomst te

checken”, zo omschreef de Arizona
Daily Star één van de vele optredens
van Mr. Boogie in de USA. Mr. Boogie Woogie & the Firesweep Bluesband bestaat uit Eric-Jan Overbeek
op piano en zang, Arnoud de Graaff
op baritonsax, Bart van Ballegooijen
op tenorsax, Harm van Oss op trompet, Lodewijk van Wendel de Joode
op bas en Frank Duindam op drums.
Blood, Sweat & Kiers is een muzikale snelkookpan van diverse stijlen:
dubbel gemixt en extra gekruid. Een
beukend kwartet dat de grenzen
van rock & roll, blues, jazz, rhythm &
blues en soul verlegt. Blood, Sweat
& Kiers is Wouter Kiers op tenorsax
en zang, Chris C. Clemens op gitaar
en zang, Ab Hansen op bas en zang
265,00
en Maarten Kruijswijk op€drums.

Oude Meer - De zondagmiddagen
op het terras van The Shack worden
steeds drukker en gezelliger! Het is
er dan ook goed vertoeven aan het
water met deze zomerse temperaturen. En daar hoort natuurlijk ook
weer muziek bij. Zondagmiddag 19
augustus zit Little Boogie Boy (Hein
Meijer) in het gezellig gesitueerde
hoekje van het terras en speelt daar
zijn vrolijke blues, met hier en daar
wat soulinvloeden. Zanger en gitarist Hein staat hoog aangeschreven
in de blueswereld. Gezegend met
een hese donkere stem en een van
nature opgewekte uitstraling weet

deze Little Boogie Boy steeds meer
mensen voor zijn muziek te winnen.
Hein heeft al vaker, met band én solo, gespeeld in The Shack en iedere keer wordt het weer een feestje doordat hij zijn talent en aanstekelijke enthousiasme over weet te
brengen naar het publiek. Kom kijken, luisteren en genieten. Aanvang
is om 15.30 uur. Entree: Gratis.
Voor alle info en openingsdagen/tijden ga je naar www.the-shack.info
Adres: The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer.
Foto: View on you Fotografie

Aalsmeer - Het bestuur hoopt dat
iedereen de vakantieweken goed is
door gekomen en verfrist zal verschijnen op maandag 20 augustus, de eerste repetitieavond van
zangkoor Con Amore. Het komende seizoen is gevuld met optre-

Iedereen is van harte welkom. De
film in ’t Baken begint maandag
om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan
koffie en thee klaar.

STAGE
MUSIC SHOP
HET ADRES VOOR GITAREN,
MICROFOONS, BLOKFLUITEN
EN O.A. MUZIEKBOEKEN
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Lezing Kamagurka op 22 augustus

Gedichttekeningen Lucebert
Repetities en lessen beginnen weer in Cobra Museum Amstelveen
- Momenteel vindt in september in het Cobra Museum in
Druk muziekseizoen voor Flora Amstelveen
het Cobra Museum Amstelveen de het centrum van Amstelveen.

Meer informatie betreffende de vereniging kunt u vinden op www.muziekverenigingflora.nl op deze site
vindt u tevens veel foto’s van de afgelopen aktiviteiten.

Dan is hij zover om terug te gaan
naar zijn oorspronkelijke zwerm en
leert de meeuwen daar over zijn inzichten. Wie herkent niet iets van
zichzelf in Jonathan?
Deze film verovert hart en ziel van
de kijker, is ontroerend en meeslepend. Prachtig is de natuur, flora en
fauna beeldgegeven. Genomineerd
voor een Oscar, onderscheiden met
een Grammy en Golden Globe voor
de muziek van Neil Diamond.

dens en concerten. Kom gerust een
luisteren/kennismaken in gebouw
‘The Beach” Oosteinderweg 247a,
Aalsmeer (Rozentribune) Inlichtingen bij het secretariaat 323847 of
via de website www.amkconamore.nl

DÉ VIOOLSPECIALIST

Muziekvereniging Flora is een aktieve, gezelige vereniging waar nieuwe
leden altijd van harte welkom zijn.
Het orkest staat onder leiding van
dirigent Dick-Jan Veerbeek en repeteert op de maandagavond van
20.00 – 22.15 in het clubgebouw aan
de Wim Kandreef te Kudelstaart.
Het jeugdorkest, eveneens onder
leiding van Dick Jan, repeteert ook
op de maandagavond van 19.00 uur
tot 19.45 uur. Er is ook mogelijkheid tot het volgen van muzieklessen bij de vereniging en wel op de
maandagmiddag. Lessen op de koper instrumenten worden verzorgd
door de eigen dirigent, leerlingen
van Flora die saxofoon spelen volgen hun lessen bij De Hint. Voor lessen op slagwerk heeft Flora een eigen docent.

Aalsmeer - Op maandag 20 augustus kan in Het Baken in de Sportlaan gekeken worden naar de film
‘Jonathan Livingston Seagull’. De
film is van verbluffende schoonheid
en vertelt het tijdloze verhaal over
een zeemeeuw naar de gelijknamige bestseller van Richard Bach. De
zeemeeuw Jonathan zoekt de grenzen van het meeuwenbestaan op.
Zijn verlangen om hoger, sneller en
verder te gaan zorgen ervoor dat hij,
die anders is dan de anderen, wordt
uitgestoten uit de zwerm. Hij trekt er
alleen op uit om de wereld en zichzelf te ontdekken. Hij leert, experimenteert, maakt fouten en leert.

Con Amore hervat repetities

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - Maandag 20 augustus start voor de muzikanten van
muziekverening Flora het seizoen
2012/2013. De jeugdleden beginnen een week later, 27 augustus,
met de repetities en de lessen gaan
van start op 3 september. Het belooft een druk seizoen te worden,
zaterdag 1 september is Flora te beluisteren tijdens de jaarlijkse Braderie in Aalsmeer. Vanaf ca. 11.00 uur
nemen zij plaats voor de Binding in
de Zijdstraat en zullen ze een aantal
vrolijke nummers ten gehore brengen. Zondag 16 september, tijdens
de KCA kunstroute, is het jeugdorkest te beluisteren bij de loods van
Otto aan de Uiterweg. Naast alle geplande optredens staat op 10
november deelname aan het KNFM
concours in Zaandam op de agenda. In aanloop naar het concours is
er op 6 oktober een studiedag, op
27 oktober deelname aan het festival in Schoonhoven en op 4 november staat er een try-out concert op
het programma.

Film ‘Jonathan Livingston
Seagull’ in ‘t Baken

tentoonstelling ‘Open de kooien van
de kunst– en gedichttekeningen van
Lucebert’ plaats. Op woensdag 22
augustus zal de Belgische kunstenaar Kamagurka een avond lang ingaan op het werk van Lucebert. Als
veelzijdig (taal-)kunstenaar en tekenaar enschilder ziet Kamagurka veel
overeenkomsten met Lucebert. Tegelijk zijn er ook Kamagurkiaanse
verschillen. Tijdens zijn performance
zal Kamagurka hier op verschillende manieren op ingaan en mee spelen. De tentoonstelling ‘Open de
kooien van de kunst’ besteedt voor
het eerst uitgebreid aandacht aan
de gedichttekeningen van Lucebert
(1924-1994), de dichter en beeldend kunstenaar die lid was van
de Cobra beweging en van de Vijftigers, de spraakmakende club van
experimentele dichters. In zijn bevrijdende en tijdloze gedichttekeningen ontwikkelde Lucebert een
vernieuwende woord- en beeldtaal.
De tentoonstelling werpt een nieuw
licht op het boeiende dubbeltalent
van Lucebert. Te zien tot en met 9

Kamagurka mag bij het grote publiek vooral bekend zijn door zijn
dagelijkse cartoons op de voorpagina van NRC Handelsblad en
door zijn theateroptredens, tegelijk
is hij ook bijzonder actief als schilder. Twee jaar geleden was er een
overzichtstentoonstelling van zijn
hand te zien in Museum Jan van
der Togt in Amstelveen. Kamagurka ziet Lucebert als een van zijn
grote voorbeelden in de beeldende
kunst: “Lucebert verkende voortdurend de grenzen van de taal, vaak
in combinatie met beeldende kunst.
Hij was serieus, kritisch, uitdagend,
soms op het surrealistische af. Het
is die combinatie waarin ik mijzelf
herken. Tijdens mijn performance
zal ik Lucebert op dezelfde wijze
van repliek dienen.” Wie ‘Kamagurka ziet het licht – reflecties op Lucebert’ wilt bijwonen kan zich aanmelden via activiteiten@cobra-museum.nl of via 020-5475050. De lezing begint om 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.00 uur.

Spanning stijgt bij The Red Maddies

Aalsmeerse band zeker
van kwartfinaleplaats!
Aalsmeer - Met de voorrondes nog
vers in ons geheugen, maken The
Red Maddies zich op voor de 1e
Kwartfinale van Regio West van de
grootste bandcompetitie van de Benelux ‘The Clash of the Cover Bands’
die wordt gehouden in P60, Stadsplein 100a in Amstelveen op vrijdag 14 september a.s. Samen met
zeven andere topcoverbands strijdt
de band om vier plaatsen in de halve finales: de nummers 1 en 2 bij de
vakjury (de vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. platenmaatschappijen, boekingsbureaus
en vakmedia) en de nummers 1 en 2
gekozen door het publiek via stembiljetten. Er wordt vanaf nu meer
van de bands verwacht en de concurrentie is behoorlijk gelijkwaardig. De spanning begint dus te stijgen en omdat The Red Maddies
(www.redmaddies.nl) als winnaar
van een Wild-Card in deze Kwartfinale staan, zullen zij natuurlijk het
beste van henzelf laten zien en horen op vrijdag 14 september in P60
in Amstelveen.

Op vrijdag 14 september spelen naast de Aalsmeerse band ook
groepen uit Roelofarendsveen, Den
Haag, Utrecht en Veenendaal.
Omdat er natuurlijk alleen maar
goede bands in de Kwartfinales
staan en het niveau behoorlijk gelijkwaardig is, zullen The Red Maddies de steun van het publiek goed
kunnen gebruiken.
P60 gaat open om 18.30 uur en het
programma begint om 19.00 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop voor
10,- euro via www.theclashofthecoverbands.com en aan de deur kosten de tickets 12,50 euro. De kans
is echter groot dat er op de dag zelf
geen kaarten meer beschikbaar zijn,
dus zorg dat je jouw kaart bemachtigt in de voorverkoop via The Red
Maddies of www.theclashofthecoverbands.com.
Meer informatie over het evenement
en de deelnemende bands is terug
te vinden op www.theclashofthecoverbands.com!

Zeven koren op indoor
korenavond in 7Street
Aalsmeer - Op zaterdag 15 september vindt voor het eerst een indoor korenavond plaats. Het evenement wordt gehouden in 7Street dat
te vinden is in het Crown Theater
aan de Van Cleeffkade.
Deze avond doen er 7 koren mee
met verschillende soorten optredens. Het belooft een hele leuke

mengelmoes van klanken, dranken
en publiek te worden.
De deuren van 7Street gaan open
om 19.30 uur; de zalen openen om
20.00 uur.
Belangstellenden die de korenavond willen bijwonen betalen 5 euro toegang en dat is inclusief kopje
koffie of drankje.
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officiële mededelingen
Op woensdag 12 september is er geen avondopenstelling i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies
van afdeling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.

gemeente aaLsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige Loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serViceLijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
caLamiteitenteLefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphoL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
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.

Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012
Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de
kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op
die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan
stemmen in Aalsmeer. Ook bij de komende verkiezing geldt
de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit van
een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of
rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs
wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op 11 september
2012 aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de
stemming deelnemen.
Laat uw stem niet verloren gaan
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid
bent om uw stem uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden om iemand anders uw stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht
kunt u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen
door uw stempas (op de achterkant voorzien van een
handtekening) en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon
(de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem
uitbrengen in Aalsmeer. Hij/zij kan uw stem slechts uitbrengen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. Hij/zij
mag niet meer dan twee machtigingen hebben.
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas,
medio augustus, op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in dat geval van tevoren schriftelijk een volmacht.
Hetzelfde geldt als u iemand wilt machtigen die wel mag
stemmen maar niet in de gemeente Aalsmeer woont. Ook
dan dient u van tevoren een schriftelijke volmacht te regelen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 29 augustus 2012.
Hiervoor is een formulier bij de afdeling Dienstverlening
verkrijgbaar of te downloaden via de site van de gemeente (www.aalsmeer.nl onder digitaal loket: volmacht).
Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt
u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet
alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever
aan de stembureauleden! U dient zelf een origineel legitimatiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan
hoeft u niet in te leveren.
Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit
(herkenbaar aan de groene kleur), dan heeft de gemeente
de identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt
het bij het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd. De kiezer die naar het stembureau gaat dient
zich altijd met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren!
(zie hierboven)
Elders Stemmen
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de
gemeente Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een
Kiezerspas aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 29 augustus 2012 een schriftelijk verzoek indienen door middel van
een formulier wat u kunt verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website www.aalsmeer.nl
( digitaal loket: kiezerspas) Als u in persoon een Kiezerspas
aan wilt vragen, dan kan dit aan de balie bij de afdeling
Dienstverlening tot uiterlijk op 7 september 2012; 14.00 uur.
Stempas kwijt
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september
2012; 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van

afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij dient
een kopie van een geldig identiteitsdocument te worden
overlegd.
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30
uur. Telefoonnummers: 0297387606 en 387640 of via info@
aalsmeer.nl.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt
staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de
buurt ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljetten
staan alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn.
N.B. Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht: De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t
Baken, Sportlaan 86!
weLstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

- Legmeerdijk / N201, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 25, het wijzigen van de inrichting(milieu);
- Oosteinderweg 37 achter, het bouwen van een opslagloods;
- Van Cleeffkade 15, het aanleggen van kabels en leidingen.
VerLeende omgeVingsVergunningen, reguLiere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Boerhaavehof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg, het renoveren van een AWT-gemaal;
- Uiterweg 127A, het plaatsen van een zwenkkraan.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 16 augustus 2012.
ter inzage bij de afdeLing dienstVerLening,
baLie 5 ( week 33)

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

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend aan:
- Café bar Joppe voor 3 op 4 september en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur
Datum verzending ontheffing: 15 augustus 2012.
Evenementenvergunningen
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Summer Dance op het Surfeiland op 18 augustus van
13.00-01.00 uur;
- Afterparty Summer Dance in Crown Business Studio’s op
18 augustus van 22.00–05.00 uur;
- Gewijzigde vergunning bloemencorso van 1 september
naar 15 september 2012.
- Gewijzigde vergunning bloemencorsotentoonstelling van
2 september naar 16 september 2012
Datum verzending vergunningen: 13 augustus 2012
wet aLgemene bepaLingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Boerhaavehof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Catharina-Amalialaan 66, het aanpassen van de gebruiksvergunning;

t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli van 20.00-23.00 uur;
t/m 24 aug APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli van 20.00-01.00
uur Feestweek, Praamplein van 2 september
t/m 9 september 2012;
t/m 24 aug APV Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwijkeroordweg 69 op 24 augustus 2012 van 10.0018.00 uur; APV Bloemencorso tentoonstelling,
Van Cleeffkade 15, op 2 september 2012 van
10.00-17.00 uur;
t/m 1 sept APV Vergunning: Tropical Night in Aalsmeer
Dorp op zaterdag 28 juli van 20.00-01.00 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 2 sept APV Vergunning: Braderie in Aalsmeer Dorp op 1
september 2012 van 10.00-17.00 uur;
t/m 11 sept APV Vergunning: Goud van Oud in Aalsmeer
Dorp op 25 augustus 2012 van 20.00-01.00 uur;
t/m 11 sept RVV Vergunning: ontheffing tijdelijk stremmen
Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september
2012;
t/m 20 sept HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8
september van 19.00-23.00 uur 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 surfeiland
Vrouwentroost; Najaarsconcert in Bloemhof op
13 oktober 2012 van 20.00-22.30 uur;
t/m 25 sept APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfeiland op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; Afterparty Summer Dance in Crown Business Studio’s op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde vergunning bloemencorso van 1 september naar 15 september 2012; Gewijzigde
vergunning bloemencorsotentoonstelling van 2
september naar 16 september 2012;
t/m 27 sept A PV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4
september en 5 op 6 september 2012 tot 02.00
uur;
t/m 28 sept Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer.

Voor meer informatie: www.aaLsmeer.nL
Voor een ieder met MS
een collectant in de bres

Hier liggen 52 scouts van de WWB (WIOL & Willem Barendsz). Vanuit de lucht is een groepsfoto gemaakt met behulp
van een bestuurbaar vliegtuigje.

Scouts genieten van zomerkamp in De Kaag

Streek - Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose
Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40
jaar, in een tijd dat je op het punt
een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je
wel blijven doen en wat niet meer?

Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal MS Fonds is in
2005 gestart met het organiseren
van een landelijke collecteweek. Er
zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog
lang niet overal wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien
tijdens de collecteweek. 17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen
net zoveel collectanten. Het Natio-

Vanwege het warme weer moest
varen gecombineerd worden met
zwemmen om het hoofd koel te
houden. Ter afsluiting is op de laatste dag van de week de bioscoop
bezocht in Leiden om de Schotse
animatiefilm Brave te zien.

Op zaterdagochtend om acht uur
stapten ze aan boord van hun lelievletten. Gesleept door de leiding
ging de stoet van 11 boten richting
de Kagerplassen. Op maandag en
dinsdag gingen de Zeeverkenners
de omgeving verkennen d.m.v. van
een trektocht met een overnachting
in de boot.

FIQAS jeugd gaat auto’s wassen!

Zij woonden daar, op uitnodiging
van de Johan Cruijff Foundation en
de KNVB, de wedstrijd om de Johan
Cruijff Schaal bij.

Aalsmeer - Zaterdag 18 augustus
gaan de jongens van de A-jeugd
van FIQAS Aalsmeer auto’s wassen op het Poldermeesterplein in
Aalsmeer oost.
Ze beginnen om 10.00 uur en gaan

De spelers van KDO die niet op vakantie waren konden zo naar een
boeiende wedstrijd kijken. De Amsterdam Arena is voor de mannen van KDO G1 ondertussen bekend terrein. Hoewel het scorever-

door tot 16.00 uur. Ze willen hiermee geld verdienen voor hun geplande teambuidingsuitje op 9 september a.s.
De heren hopen dus op heel veel
auto’s en belangstelling.

De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. De collecteweek is van
19 t/m 24 november. Meld je aan
bij het Nationaal MS Fonds, www.
nationaalmsfonds.nl of via 010-591
98 39. Donaties klein of groot zijn
welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple
Sclerose, hartelijk dank!

KDO G-voetbal bij wedstrijd
om Johan Cruijff Schaal

Aalsmeer - Wel 52 zeeverkenners
en gidsen in de leeftijd van 10 t/m
16 jaar van Scouting WIOL & Willem
Barendsz. zijn aan het begin van de
vakantie een week op zomerkamp
geweest, zoals ze dat elk jaar doen.
Het thema was dit keer ‘De erfenis
van de oude Schot’.

Op zaterdagmiddag kwam de groep
weer terug in Aalsmeer. De zeeverkenners en gidsen van Scouting WIOL & Willem Barendsz. kunnen terugkijken op een onwijs leuk
kamp met mooi weer op een mooie
plaats.

naal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk
onderzoek Het Fonds kan haar werk
alleen doen dankzij giften.

De Kwakel - Zondag 5 augustus
was een aantal KDO G-voetballers
naar de Amsterdam Arena getogen.

loop niet naar wens verliep, (iedereen was voor Ajax) werd er toch genoten van de wedstrijd.
De jongens blijken verrassend veel
verstand van taktiek te hebben.
Vooral Kaj bleek veel oog voor het
spel te hebben. Van Kaj gaan de
trainers van KDO G2 nog veel plezier beleven dit seizoen. Hij heeft bij
deze wedstrijd veel geleerd.
KDO begint 1 september om 9.30
uur weer met de trainingen voor Gvoetbal. Kijk op www.kdo.nl of kom
gewoon kijken bij de training.
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Stemmen kan tot 20 oktober

Avond uit voor zorgverleners
en vrijwilligers in ‘Crown’

Nominatie Aalsmeerse
kapsalon voor ‘leukste’
Aalsmeer - Wat is nu de Leukste
Kapsalon van Nederland? Namens
de gemeente Aalsmeer maakt Estilo Hairfashion een serieuze kans op
deze titel.
Tot en met 20 oktober kan iedereen op deze kapsalons een stem
uitbrengen om zo te zorgen dat de
Leukste Kapsalon van Nederland
uit de gemeente Aalsmeer komt.
Estilo Hairfashion kreeg vooralsnog de meeste stemmen en Estilo Hairfashion kreeg van het publiek de hoogste waarderingscijfers
voor onder andere klantvriendelijkheid, sfeer, interieur en de kwaliteit
van de koffie en thee. De kapsalon
maakt nu een reële kans op de titel
Leukste Kapsalon van de Provincie
Noord-Holland. Uit de 12 provinciewinnaars wordt op 5 november de
landelijke winnaar door de vakjury gekozen. De verkiezing staat ook

in het teken van drie goede doelen. Stemmen is gratis en voor iedere stem keren de sponsors van deze verkiezing 5 eurocent uit aan drie
goede doelen: Pink Ribbon, CliniClowns of War Child. Een stem uitbrengen kan tot en met 20 oktober
via de website www.kapsalonvanhetjaar.nl Bij het uitbrengen van een
stem maken stemmers direct kans
op leuke prijzen zoals de nieuwe
iPad, wellness-arrangementen en
een jaar lang gratis naar de kapper.
Uit de tot nu toe uitgebrachte stemmen en rapportcijfers blijkt dat Nederlanders de Aalsmeerse kapperszaak zeer klantvriendelijk vinden:
een rapportcijfer van 9,3. En ook
over de sfeer in de kapsalon valt
weinig te klagen: een 9,0. Het interieur wordt gewaardeerd met een 8,0
en aan de kwaliteit van de koffie en
thee wordt een 8,5 gegeven.

Yoga workshops bij Inge
Saraswati in september
Aalsmeer - Onder de deskundige leiding van Inge Saraswati, ook
schrijfster van het boek ‘De Onthulling – Het mysterie dat leven heet’
starten in september weer yogacursussen. De cursussen hebben
een opbouwend karakter waarin
je de gelegenheid krijgt om in eerste instantie te leren wat nu eigenlijk ontspanning is. Er wordt gewerkt
in groepjes van hooguit 12 personen waardoor persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staat. De
yoga die Inge geeft gaat niet alleen
om ontspanning maar ook kom je

er achter wat de reden is van rusteloosheid, pijn in je nek, in je rug en
andere factoren die aan stress gerelateerd zijn. Lijkt het je uitdagend
om rustiger, blijer en vol levensvreugde in het leven te staan?
Dan is deze yoga cursus iets voor
jou. Je bent van harte welkom op de
yoga-workshop die plaats zal vinden op zaterdag 18 augustus om
16.00 uur en maandagavond 20 augustus om 20.00 uur.
Voor meer info: 0297-328798 of mail
info@ingesaraswati.com

‘Creatief Psychologische
Verkenningen’ met Christa Logman
Kudelstaart– De Kudelstaartse
kunstenares en psychologe Christa Logman start op zaterdagmiddag 8 september Creatief Psychologische Verkenningen, een serie van
10 bijeenkomsten voor mensen die
niet goed in hun vel zitten. Mensen
die bijvoorbeeld door een scheiding
of door verlies van werk of dierbaren, niet goed met hun gevoel over
weg kunnen en in een sociaal isolement zitten.
In een kleine groep wordt op een
speelse en praktische manier gewerkt aan het welbevinden van de
deelnemers. De deelnemer komt

meer in contact met zijn gevoel en
leert er op een goede manier uiting
aan te geven en ermee om te gaan
zonder het weg te drukken. U krijgt
meer zelfinzicht bewustzijn en zelfvertrouwen. U komt meer in balans
en gaat het leven weer wat leuker
vinden. Tegelijk verminderen klachten. Locatie is Ouder-Amstel.
Deelnemers zijn welkom uit de regio Ouderkerk aan de Amstel, Ronde venen, Uithoorn, Aalsmeer en
Amstelveen.
Meer informatie via info@xarts.nl of
via 06-1965 6345

Tastbaar model zegt veel meer

3D printen is de toekomst
Aalsmeer - Je hoort er steeds meer
over maar veel mensen kunnen zich
nog niet voorstellen dat met een
3D-printer echte ‘tastbare’ modellen geprint kunnen worden. Eigenlijk moet je het ook een keer gezien
hebben! Maar wat kan je nu allemaal met een 3D-printer en wat zijn
de toepassingen? Met een 3D-printer wordt een 3-dimensonaal model
laagje voor laagje opgebouwd. Dit
zijn laagjes van ongeveer 0,1 mm. In
tegenstelling tot de conventionele
methodes, waarbij vaak een vorm uit
een blok gefreesd wordt, bouwt een
3D-printer een model vanuit niets
op! Als de printer klaar is kan je het
eindresultaat eruit pakken en van
alle kanten bekijken. Er zijn verschillende soorten printers, die verschillende materialen gebruiken. Zo zijn
er printers die in kunststof kunnen
printen en het gaat zelfs zo ver dat
er al printers in metaal kunnen printen. Dit kan bijvoorbeeld voor sieraden worden gebruikt. Want één van
de krachten van een 3D-printer is
dat de meest gekke vormen geprint
kunnen worden, wat op een andere
manier onmogelijk is. Er is één type
printer, die ook ‘full color’ kan printen. Hiermee kan bijvoorbeeld een
opengewerkte maquette van een
huis, inclusief tafels, stoelen, toilet, etc., in één keer in kleur geprint
worden. Zelfs het motief van een laminaatvloer, of tegels in de badkamer worden direct mee geprint.
Ook kunnen mensen of gezichten,
op schaal, geprint worden. De toepassingen zijn bijna ontelbaar. 3Dprinten wordt veel gebruikt voor
maquettes, maar ook voor schaalmodellen, (werkende) prototypes,
kunst, awards, unieke relatiege-

Kudelstaart - Met ingang van 1 augustus is Dennis van Dijk benoemd
tot commercieel manager bij Lex+,
het rozen veredelingsbedrijf uit Kudelstaart, dat deel uitmaakt van
Agribio Group. Met zijn komst heeft
Lex+ de gewenste versterking gevonden om het recent uitgebreide assortiment van Lex+ wereldwijd krachtig te positioneren en vermarkten.
Nadat Dennis van Dijk zijn studie
Agrarische Bedrijfskunde heeft afgerond, heeft hij ruime commerciële ervaring opgedaan bij onder andere De Ruiter Seeds en LetsGrow.
com. Zijn ervaring en kennis op dit
gebied zullen Lex+ helpen om haar
ambities waar te maken en het gecombineerde assortiment van Lex+
en het voormalige Bartels Roses te
vermarkten.
Dennis van Dijk is verantwoordelijk geworden voor het commerciële
beleid van Lex+, waaronder sales-,
product- en category management.
Dennis over zijn nieuwe stap in zijn
carrière: “Mijn doel is om onze producten en dienstverlening nog beter
af te stemmen op de behoeftes van

onze klanten. Zij staan immers centraal. Hiervoor kunnen wij gebruik
maken van expertise en ervaring
in Agribio Group, vooral op het gebied van R&D en marketing. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. Er is een compleet vernieuwde
website en binnenkort een volledige
en nieuwe catalogus. Deze corporate rebranding staat symbool voor de
frisse herstart van de nieuwe Lex+
organisatie, waar ik graag mijn bijdrage aan lever.”
Over Lex+
Lex+, the Rose Creators, is wereldwijd bekend vanwege haar innovatieve en hoogwaardige rozenrassen
en sterke merken, waaronder de bekende Avalanche+. Recentelijk is de
integratie van het assortiment van
voormalig Bartels Roses afgerond.
Hierdoor is een krachtig en uitgebreid product assortiment ontstaan
waarmee Lex+ de belangrijkste productiecentra wereldwijd kan bedienen. Met bekende merknamen
als Avalanche+ heeft de organisatie een sterke positie op de wereldmarkt veroverd. Lex+ is onderdeel
van Agribio Group.

ging KnA en de Stichting Vrienden
van KnA gesponsord. De andere
helft kan gesponsord worden door
bedrijven uit de region”, aldus een
woordvoerder van KnA.
Sponsoren?
Inmiddels heeft de Rabobank regio
Schiphol al toegezegd als hoofdsponsor op te treden voor het concert. Op de website www.amusicnightout.nl kunnen kaarten besteld
worden. Zorginstellingen, stichtingen, scholen en vrijwilligers organisaties kunnen via een email naar
info@amusicnightout.nl laten weten hoeveel kaarten ze zouden willen bestellen voor hun medewerkers
en vrijwilligers. Voor slechts 6,50 euro per persoon kan dan al genoten
worden van een prachtige voorstelling. Bedrijven uit de regio kunnen aangeven hoeveel kaarten ze
zouden willen sponsoren voor deze hardwerkende zorgverleners en
vrijwilligers. Als voorbeeld: Voor 195
euro zijn 25 kaarten te sponsoren.

Summer Seminar voor
(startende) ondernemers
Aalsmeer - Op vrijdag 31 augustus organiseren Botman Consultancy en Yvondst tekst en beeld een
summer seminar voor startende ondernemers uit de regio Amstelland.
Drie prominente ondernemers uit de
regio houden presentaties om starters te informeren en te inspireren
bij hun eerste stappen als ondernemer. Het seminar vindt plaats in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Het programma begint om 16.00
uur, inloop vanaf 15.30 uur. Sprekers tijdens het seminar zijn notaris Geert Labordus over de nieuwe
wet rond de Flex BV, Cyrte Investments over ondernemerskansen in
de digitale wereld en Ger Loogman
over creatief omgaan met tegensla-

gen. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over trainingen en
is er ruimschoots gelegenheid tot
netwerken met andere (startende)
ondernemers.
Deelnemers aan het Summer Seminar gaan ondervinden dat de training iets verder gaat dan de bekende lezing en de powerpoint-presentatie. Tijdens de pauze is er een presentatie, waarbij de aanwezige ondernemers zelf in actie moeten komen. Netwerken met de andere
aanwezigen speelt daarbij een belangrijke rol. Na afloop wordt een
informele netwerkborrel geserveerd,
tot circa 19.00 uur. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar summerseminar@hotmail.nl

Rabobank: Huizenprijzen
dalen verder in 2013
Aalsmeer - Dit en volgend jaar zullen de prijzen van koopwoningen
blijven dalen en zal het aantal verkochte huizen laag blijven. Doordat
kopers de huidige vraagprijzen niet
willen of kunnen betalen, en verkopers de vraagprijs maar mondjesmaat verlagen, komen beide partijen maar moeizaam tot overeenstemming. In 2012 zullen de prijzen
van bestaande koopwoningen gemiddeld met 5% dalen. Voor 2013
wordt een daling van 4% verwacht.
Dat schrijven economen van de Rabobank in het deze week verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Nieuwe commercieel
manager Lex+ Kudelstaart

schenken en ga zo maar door. Misschien wil je wel een schaalmodel
van de watertoren. Geen probleem!
Een bekende kreet is dat een plaatje
meer zegt dan 1000 woorden, maar
een tastbaar model zegt weer meer
dan 1000 plaatjes. Ineens krijg je
veel beter inzicht in de ruimte, wat
met een tekening vaak niet lukt. Bovendien kan je het vasthouden. Kijken doe je met je ogen, maar toch
ook vaak met je handen. Wat heeft
zo’n printer nu aan informatie nodig? In de computer moet een zogenaamde 3D-tekening gemaakt worden. Hiervoor zijn veel computerprogramma’s verkrijgbaar. Bijvoorbeeld het gratis SketchUp van Google. Als er nog geen tekeningen zijn,
maar het originele object is er wel,
dan kan er 3D gescand worden. 3Dscannen gebruik je ook bij gezichten, hoofden en complete mensen.
Van deze 3D-informatie met vervolgens iets ‘printbaars’ gemaakt worden. Hier ligt nog wel eens een probleem of, beter gezegd, een uitdaging.
Een paar jaar geleden zijn de techneuten Jan Oliemans en Richard
Zethof uit Kudelstaart gestart met
cad2reality, met als slogan: ‘Van
idee tot tastbaar model’. Je kan er al
terecht met een idee of een schetsje
en je gaat er altijd weg met een (full
color) 3D geprint model. Zij houden
de laatste stand van de techniek
goed in de gaten, want de ontwikkelingen gaan snel. Wie weet heeft
iedereen binnen 10 jaar zelf een
3D-printer thuis! Ben je nu al benieuwd hoe een 3D printer werkt en
naar de toepassingen ervan? Neem
dan maar eens een kijkje op de site
www.cad2reality.nl.

Aalsmeer - Muziekvereniging KnA
verzorgt op zaterdag 3 november dit jaar aanstaande een muzikale avond uit in het Crown Theater Aalsmeer. Het jaarlijkse muzikale evenement ‘A Music Night Out’
heeft dit jaar het thema ‘Classic
meets Rock’ en combineert prachtige klassieke werken door een groot
orkest met moderne popmuziek van
artiesten als Michael Jackson, Phil
Collins en Queen.
Dit jaar wordt speciaal voor alle zorgverleners en vrijwilligers een
matinee voorstelling verzorgd, eventueel gecombineerd met een diner
in restaurant ‘Eet Ze’ in het Crown
Theater.
“Het concert is al jaren een heerlijke avond uit voor veel bewoners
uit de regio Ronde Venen, Uithoorn
en Aalsmeer. Dit jaar willen we de
zorgverleners en vrijwilligers uit de
regio trakteren op een prachtig matineeconcert. De helft van de kosten voor de kaarten van de voorstelling worden door de muziekvereni-

Hierbij moet worden aangetekend
dat de prijsontwikkeling per regio aanzienlijk verschilt. Zo zijn de
prijzen in Het Gooi en Vechtstreek
sinds het hoogtepunt van 2008 met
19,8% gedaald en in Zeeuws-Vlaanderen met 4,9%. De verschillen kunnen worden verklaard door onder
meer demografische factoren, zoals de samenstelling en de ontwikkeling van het aantal huishoudens.
Ook de samenstelling van de woningvoorraad in een regio speelt
een belangrijke rol.
Onzekerheid speelt grote rol
In het tweede kwartaal van dit jaar
zijn de prijzen voor bestaande koopwoningen met 1,8% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze daling komt niet als een verrassing. Zo is het aantal te koop
staande woningen verder toegenomen terwijl het besteedbaar inkomen van kopers nog altijd afneemt.
Daarnaast zijn zij onzeker over hun
baan, hun pensioen en de hypotheekrenteaftrek. Dit beeld zal de
komende kwartalen naar verwachting niet substantieel wijzigen. Zo
blijft er onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek
nu het debat over de hervormingen op de woningmarkt is uitgesteld tot na de verkiezingen. Grote
vraag is of er dan nog een meerderheid in de Tweede Kamer is om de
woningmarktplannen uit het Lente-akkoord per 1 januari 2013 on-

verkort in te voeren. De Rabobank
gaat er in haar ramingen vooralsnog wel vanuit dat dit gebeurt, temeer omdat bijna alle partijen wel
enige vorm van hervormingen op
de woningmarkt voorstaan. De bijdrage van het Lente-akkoord aan
de prijsdaling zal naar verwachting
volgend jaar beperkt zijn doordat de
leencapaciteit van huishoudens niet
of nauwelijks wordt beperkt, terwijl
ook de maandlasten de eerste jaren
nauwelijks stijgen. De uiteindelijke invoering van het Lente-akkoord
kan overigens ook een positief effect hebben, doordat er voor kopers
duidelijkheid komt over de toekomst
van de hypotheekrenteaftrek.
Aantal transacties gestegen
In het tweede kwartaal wisselden
34.628 woningen van eigenaar, een
stijging van 17,3% ten opzichte van
het eerste kwartaal van dit jaar. De
toename is vooral toe te schrijven
aan de maand juni waarin de stijging bijna 70% bedroeg. Belangrijke verklaring hiervoor is de onzekerheid over het tarief van de overdrachtsbelasting na 1 juli. Hierdoor
hadden kopers en verkopers een
sterke prikkel om de overdacht voor
1 juli te laten plaatsvinden. Het aantal woningverkopen is in de eerste
helft van dit jaar echter niet gestegen. Hieruit valt te concluderen dat
de periode tussen koop en overdracht aanzienlijk is verkort en dat
het aantal overdrachten in het aankomende kwartaal fors zal dalen.
In het vierde kwartaal zal het aantal overdrachten waarschijnlijk weer
iets toenemen, omdat huishoudens nog gebruik willen maken van
het huidige fiscale beleid. Per saldo zullen in 2012 naar verwachting 113.000 woningoverdrachten
plaatsvinden. In 2013 zal het aantal
woningen dat van eigenaar wisselt
naar verwachting vergelijkbaar zijn
met dat van 2012.
Het Kwartaalbericht Woningmarkt
kunt u downloaden op www.rabobank.com/economie

Bezig met energie- en milieubesparing

Hartelust kies voor een
elektrische Renault
Aalsmeer - Op donderdag 12 juli
is er door Renault Nieuwendijk een
elektrische Kangoo Z.E. aan Hartelust uit Aalsmeer afgeleverd. De auto wordt ingezet als serviceauto en
zal in Aalsmeer en omstreken gaan
rijden. De Aalsmeerse elektronicaspecialist zal als één van de eersten het elektrisch rijden gaan ontdekken. Een goede start van de
tweede helft van een groen, energievol en milieubewust jaar! Peter Eveleens, eigenaar van elektrowinkel Hartelust, is erg enthousiast
over het elektrisch rijden. “We waren al gewend aan het rijden in een
automaat, toch is rijden in een elektrische auto een geheel nieuwe ervaring. De auto trekt lekker snel op,
rijdt soepel en is erg stil. Daarnaast
is de auto ook erg ruim, ruimer dan

het vorige model Kangoo.” En hij
vervolgt: “Wij, als elektrowinkel, zijn
dagelijks bezig met energie- en milieubesparing, de elektrische Kangoo kon daarom eigenlijk niet ontbreken in het plaatje. We besteden
veel aandacht aan een beter milieu. We willen niet alleen in de winkel, maar ook daar buiten hier actief mee bezig zijn. Daarnaast laten
we op deze manier zien dat we een
maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn!”
Hartelust heeft voor Renault Nieuwendijk gekozen omdat zij bekend
staan als een goed, betrouwbaar
bedrijf. Hartelust is al jaren een vaste en zeer gewaardeerde klant en
er is goed contact tussen hen en
de medewerkers van Renault Nieuwendijk.
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Familie Harte naar huis met
Bloemenzegelbokaal!

ingezonden
Burgerinitiatief Zijdstraat fietsvrij
In Aalsmeer is een burgerinitiatief
in gang gezet met het doel van de
Zijdstraat een voetgangersgebied te
maken. Zowel voetgangers als wielrijders weten uit ervaring dat je je
daar niet ontspannen kunt verplaatsen. Buiten het feit dat de slechte
bestrating en de vele obstakels je
aandacht vragen, moet je als wielrijder ook goed opletten niet met
een voetganger in aanraking te komen. Tot voor enige tijd terug fietste ik ook in de Zijdstraat, maar doe
dat niet meer omdat ik het niet veilig
vind. In het kort komt het er op neer
dat de Zijdstraat als smalle winkelstraat ongeschikt is voor gemeenschappelijk gebruik door voetgangers en wielrijders. Ik ben het dan

ook van harte eens met het burgerinitiatief en hoop dat het vanuit
de bevolking en politiek veel steun
krijgt. Ik acht het ook van groot belang voor de ondernemers dat de
voetgangers zich ongestoord en
zonder risico kunnen verplaatsen
om te kijken naar wat er in en voor
de etalages staat uitgestald. Dat is
toch wat de ondernemers willen!
Advies voor fietsers: gewoon afstappen en dan een stukje lopen en
voor doorgaand verkeer een andere
straat gebruiken.
A.A. Verheij
Poldermeesterplein 88
Aalsmeer
Tel. 0297-349248

De Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen
Aalsmeer - De maand Augustus kent
voor de Bloemenzegelwinkeliersvereniging 20 blije gezichten.
M.W. Alderden, Mendelstraat 39 - A.
v.d. Biggelarde, Anjerlaan 22 - Bloemendaal, Verremeer 106 - S. Baltus, Oosteinderweg 415 - K. Bolderink, A. v.d. Zwaardhof 34 - Buskermolen, Hadleystraat 58 - R. Drost, Uiterweg 85 - M. Hermanns, Baanvak 98 -

C. Kieft, Wissel 8 - A. Kluinhaar, Margrietstraat 27 - J. v.d. Koppel, Machineweg 38 - M. Maarse, Mr. Jac. Takkade 8 - C. Moenis-Slinger, Korfstraat 34
- A. Piet, Maarse & Kroonhof 5 - Plat,
Praamplein 57 - H. Schuttler, Phijnlandsoord 11 - E. Snijder, Archimedeslaan 16 - J. Stokkel, Aalsmeerderdijk
331 - L. de Vries, Dorpsstraat 82 - E.
Zwartendijk, Oosteinderweg 111

Mark van den Broek krijgt prijs uitgereikt door Wing Groenewoud

Prettig weerzien prijswinnaars
Tour de France spelfestival
Aalsmeer - De redactie is er in geslaagd om de afgelopen week twee
prijswinnaars daadwerkelijk gelukkig te maken met hun gewonnen prijzen door deel te nemen
aan het Nieuwe Meerbode Tour de
France Prijzenfestival. De Aalsmeerse vestiging van Rabobank Regio
Schiphol kreeg bezoek van Mark
van den Broek, woonachtig aan de
Aalsmeerderweg 363A in Aalsmeer
en het was niet de eerste keer dat
hij hier binnenstapte want zo’n zeven jaar geleden overkwam hem dit
ook al eens een keer en er is eigenlijk weinig fantasie voor nodig om in
dit geval te spreken van een reünie.
Mark viel in het verleden ook al eens
met zijn neus in een slagroomtaart
en ook een draadloze fietscomputer werd zijn deel. Namens de Rabobank Regio Schiphol/Aalsmeer
overhandigde verkoop en service
adviseur Wing Groenewoud een envelop met daarin de aanwijzingen
hoe in het bezit te komen van een

fraai uitgevoerd Rabo wielertenue
in een passende maat en uiteraard
was de Aalsmeerder bijzonder in
zijn nopjes met zijn gewonnen prijs.
Balk Rijwielen
Ook Balk Rijwielen in Kudelstaart
kreeg afgelopen week een winnaar
op bezoek en ook hier was het een
prettig weerzien want namens familie Kort aan de Hoofdweg 192 mocht
dochter Jojanneke uit handen van
Robert en Bas een knappe fiets in
ontvangst nemen. Nog symbolisch
voor het fotomoment maar dat gat
zeker goed komen want Balk Rijwielen heeft een breed aanbod en
naast vakkennis staan kwaliteit en
service heel hoog in het vaandel. Elke dag weer terwijl de nieuwigheden die elkaar snel opvolgen nauwlettend in de gaten worden gehouden. In de editie van volgende week
hoopt de redactie wederom een
aantal prijswinnaars te kunnen melden.

Jojanneke met haar snelle fiets temidden van Bas (links) en Robert

Aalsmeer - Op een prachtige zomeravond (zaterdag jl.) werd onder
heerlijke temperaturen het Bloemenzegel midgetgolftoernooi gespeeld.
En gespeeld is er, met groot enthousiasme hebben de 5 koppels de
twee rondes op de banen van Midgetgolfclub Aalsmeer gedaan.
De winnaars van vorig jaar hebben de wisselbeker verdedigd, helaas is het hen niet gelukt om voor
de tweede achtereenvolgende keer
de beker mee naar huis te mogen
nemen. Het koppel met de minste
punten, de familie Harte, heeft namelijk gewonnen en krijgt de wisselbeker met inscriptie thuisbezorgd
en wordt hierbij uitgenodigd om
hun titel in 2013 te komen verdedigen. Voor de andere families waren
er kleinere bekers en bloemen, hun
inzet mocht er ook zijn, wat te zien is
aan de uiteindelijke scores.
Deze keer deed een extra koppel
mee: dat van 2 (oud-)winkeliers,
de heer D. van Leeuwen met zijn
vrouw en Peter en Marian Stokman.
Dit was een leuke gelegenheid voor
klant en winkelier om elkaar eens
opeen andere manier te ontmoeten.

3. Familie Doeswijk
Rozenhof 29 Aalsmeer
Joop
53
51
104 punten
Nico
54
56
110
Leo
58
61
119
Bep
67
73
140
Klassementsscores:
51 53 54 56 = 214 slagen

Het klassement op basis van de
vier beste scores per koppel:
1. Familie Harte
Baanvak 76 Aalsmeer
Jacq
48
46
94 punten
Martin 60
53
113
Wilma
63
50
113
Theresia 66
55
121
Klassementsscores:
46 48 50 53 = 197 slagen

Al ruim 20 jaar organiseert de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers dit gezellige toernooi in samenwerking met de Midgetgolfclub Aalsmeer.

2. Familie Buskermolen
Boegstraat 4 Kudelstaart
Theo
47
54
101 punten
Piet
51
60
111
Alie
64
53
117
Nel
64
75
140
Klassementsscores:
47 51 53 54 = 205 slagen

Thea
54
59
113 punten
(buiten mededinging)
Nel
83
80
163 punten
(buiten mededinging)
4. Familie Van der Voort
Sportlaan 62 Aalsmeer
Dorus
57
49
106 punten
Jan
60
49
109
Ineke
61
65
126
Anthonia 65
62
127
Klassementsscores:
49 49 57 60 = 215 slagen
5. Familie Van de Ven
Ringvaartzijde 15 Aalsmeer
Kees
69
54
123 punten
Hennie 68
66
134
Rob
70
75
145
Marie
77
72
149
Klassementsscores:
54 66 68 69 = 257 slagen

Met een ontvangst met koffie en
cake en later een drankje en een
hapje bedankt de vereniging ook
op deze manier zijn klanten voor het
sparen van de bloemenzegel.
Wilt u ook kans maken op een uitnodiging om hier aan deel te nemen, dan hoeft u dat alleen maar
aan te geven op een volle spaarkaart in het speciaal daar voor bestemde vakje.Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op.

Mirjam van de Hoorn en Lars Noordam blij met hun gewonnen TV en
fotocamera.

EK-prijzen uitgereikt bij
Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - Zoals bij elk EK of WK
voetbal organiseerde Ed Kriek Optiek ook dit keer de voetbal-voorspeller van Aalsmeer-wedstrijd. Dat
dit populair is, bewijst wel het aantal
deelnemerskaarten dat bij de winkel
van Ed Kriek is ingeleverd: Meer dan
400 ingevulde formulieren met daarop de verwachte einduitslag van het
voor Nederland desastreus verlopen
EK. Dat de finale Spanje tegen Italië zou worden had slechts 1 per-

soon goed en dat was Mirjam van de
Hoorn uit Leimuiden. Natuurlijk hebben vrouwen het meest verstand van
voetbal. Verder dachten veel mensen
dat de finale Spanje - Duitsland zou
worden, maar Lars Noordam en Lotte Beek uit Aalsmeer zetten daarbij
Portugal op een juiste derde plaats.
Lars voorspelde de goede topscorer,
Mario Gomez. Intussen zijn na alle
vakantieperikelen de prijzen aan de
winnaars uitgereikt.

Ook Lotte Beek kan het zonnig inzien met de gewonnen Ray Ban zonnebril.

Motortoerrit Rijsenhout
voert langs de kust
Rijsenhout - De eerste motortoerrit
van Rijsenhout - buiten de feestweek
- is door alle deelnemers als zeer positief ervaren. De tocht stond zondag 12
augustus op het programma. Al ruim
voor elf uur in de ochtend kwamen de
eerste motorrijders al aanrijden over
de dijk, de start was om twaalf uur
maar velen dachten ‘beter te vroeg dan
te laat’! Langzaam liep het Landgoed
Hans vol met motoren, van bijna antieke BMW’s tot de allernieuwste Harley’s. Wat opviel was dat veel deelnemers gezellig met zijn tweeën op de
motor kwamen, het was echt een dagje uit. Na een heerlijk kop koffie was
de start rond twaalf uur een spektakel,
ruim zeventig motoren gingen met het
nodige geweld op weg om er een heerlijke dag van te maken. Via Schiphol
Oost reed de groep via de Ringvaart
naar Spaarndam en Beverwijk om
daarna richting de duinen bij Schoorl
te koersen. Genieten van de Noordzeekust met zijn zilte lucht en het zonnetje

op de helm werd er richting Zandvoort
gereden, hier kwamen de motorrijders
weer terecht in de realiteit en moesten
de dromerige gedachten terugbrengen naar de werkelijkheid, File, file en
nog eens file! Gelukkig gaf de route iedereen de gelegenheid om het laatste
deel van de file te ontvluchten en via
smalle kleine weggetjes de weg terug
te vinden richting Rijsenhout. De eerste rijders verschenen rond vier uur op
het Landgoed en lieten zich met koffie en appelgebak verwennen. Rond
half zes was iedereen binnen en kon
er genoten worden van een hapje en
een drankje, tot in de late uurtjes werd
er nagekaart over deze eerste toerrit in
zijn nieuwe vorm en waren de complimenten voor de organisatie overweldigend. Duidelijk was de algemene mening: “Dit smaakt naar meer!” Hein en
Anne verzekerden de aanwezigen dat
in het voorjaar van 2013 wederom een
spectaculaire tocht op het programma staat.

CRASH decor voor IPMS
modelbouwmeeting
Koren, kinderspellen, expositie en meer

Westeinderhavendag op
eerste dag van september
Aalsmeer -Zaterdag 1 september
is de 5de keer dat Aalsmeer Westeinder Promotie de Westeinder Havendagen organiseert. Afgelopen
jaar was het prachtig weer en mede
door de deelname van de Verhoefboten was het een groot succes.
Dit jaar is Jachthaven ’t Drijfhuis
wederom de locatie waar een groot
deel van het evenement zal plaatsvinden. Natuurlijk is er weer een
aantrekkelijk programma samengesteld voor zowel jong als oud, voor
een actieve watersporter of gewoon
geïnteresseerde. De watersportmarkt, modelboten, staaldraadsplitser, nautische vrijmarkt, Gouwerok
Shipyard met mini zeilbootjes lassen, diverse kinderspellen, waterbal,
schmink, springkussen enz.
Natuurlijk ontbreken de koren ook
dit jaar niet. Aan de pontons bij het
terras zullen diverse opduwers en

slepers aanleggen. Met de mogelijkheid om een rondvaart te maken van 20 minuten met een grote sleepboot. Aalsmeer Bootverhuur
zal weer voor de rondvaart over de
Kleine Poel zorgen met opstapplaatsen op Praamplein, de Historische
Tuin en Jachthaven ’t Drijfhuis.
Op de Historische Tuin staan oude
buitenboordmotoren, boten, pramen
en punters. Verkoop paling van Rekelhof, Optreden De Dippers, veiling
van bloemen, dus zelf bloemen op
de klok kopen.
Het Horecaplein: diverse dranken,
snackkar met ijs en haringkar.
In de Zotte Wilg wordt vanaf 18.00
uur het Havendag-menu geserveerd, reserveren is hier gewenst.
Als afsluiting van deze 1ste september is er weer verlicht varen en het
vuurwerk.

Aalsmeerderbrug – IPMS, de
Plastic Modelbouwclub van Nederland, houdt zaterdag 25 augustus de jaarlijkse zomerbijeenkomst
‘De Start’ bij het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in
Aalsmeerderbrug. De bijeenkomst
duurt van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Verkoop voor het fort is voorbehouden aan IPMS leden.
Voor het fort bij Aalsmeer zetten
plastic modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak open voor
geïnteresseerde clubleden, maar
ook met niet clubleden en wordt informatie uitgewisseld. De IMPS bijeenkomst bij het CRASH Museum is
al jaren een traditie die heel veel belangstellenden trekt. De leden van
de IPMS zijn gespecialiseerd in het
bouwen van in de handel verkrijgbare modelbouwdozen die voornamelijk uit plastic bestaan. Deze modelbouwers komen graag samen
om hun passie te delen, ervaringen
uit te wisselen en zich daardoor te
verbeteren.
IPMS staat voor: ‘International Plastic Modellers Society’. Het begon in
1963 in Engeland, waar een aantal enthousiaste modelbouwers de
IPMS Engeland (UK) oprichtten.
De IPMS bestaat inmiddels uit vele
modelbouwverenigingen verspreid
over de hele wereld. In 1971 werd in
Nederland de IPMS Nederland opgericht. Inmiddels zijn in zo’n vijf-

tig landen IPMS verenigingen actief. IPMS Nederland wordt geheel
door vrijwilligers gedragen en opereert zonder winstoogmerk of commercieel belang. Het maakt niet uit
op welk niveau de hobby wordt beoefend, het plezier staat voorop.
Kofferbakverkoop
Er worden jaarlijks verschillende bijeenkomsten georganiseerd want
modelbouwers zijn altijd op zoek
naar extra informatie over hun hobby. Een van die jaarlijkse bijeenkomsten is de zomerse meeting ‘De
Start’ bij het CRASH Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45. Overtollige of tweedehands modellen worden te koop (of te ruil) aangeboden
tijdens een zogeheten ‘kofferbakverkoop’ voor het museum maar in
het museum worden ook (in aanbouw zijnde) modellen getoond.
Toegang tot de verkoopdag vóór
het fort is gratis. Toegang tot het
CRASH Museum ’40-’45 bedraagt €
2,50 euro voor volwassenen, kinderen van 6 tot 12 betalen 1,50 euro.
Donateurs van de Stichting CRASH
’40-’45, veteranen en kinderen tot 6
jaar hebben gratis toegang.
Voor meer informatie over de collectie van het CRASH museum en het
werk van de Stichting Crash ’40-’45
kan men kijken op de website www.
crash40-45.nl. Voor meer informatie
over IPMS: www.ipms.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bijzondere bijstand

Uitvoering
huishoudinkomenstoets
stopgezet
De huishoudinkomenstoets, één van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand 2012,
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft.
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuitkering per 1 januari 2012 komt te vervallen.

Alle bestaande klanten van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishoudinkomenstoets te maken zouden krijgen,
worden door hun contactpersoon geïnformeerd.

De huishoudinkomenstoets was door het
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de
samenstellers van het Lente-akkoord weer
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013
komt de huishoudinkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer die de afschaffing definitief moet maken.

Cliënten die een uitkering hebben aangevraagd na 1 januari 2012 en waarvan de
aanvraag is afgewezen op basis van de huishoudinkomenstoets, kunnen zich tot uiterlijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde
geldt voor personen die geen aanvraag hebben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf
de datum dat zij recht hadden op een bijstandsuitkering.

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt
en gaat alle reeds genomen besluiten terugdraaien. Dit naar aanleiding van het verzoek
van het Ministerie van SZW om te anticiperen op de wet die de afschaffing van de toets
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012
formeel zal regelen.

Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd
mogelijk om zelf contact op te nemen met het
cluster Werk en Inkomen van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 30
juni 2012 besloten te anticiperen op het wetsvoorstel “Wet afschaffing huishoudinkomenstoets” en de verordeningen, zoals die golden per 31 december 2011, van toepassing te verklaren. Dit besluit is te raadplegen op www.uithoorn.nl of ww.aalsmeer.nl.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondkomen van een
inkomen op of rond het minimum. De
hoogte van uw inkomen, of het eigen vermogen (eigen huis, spaargelden, caravan,
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van
invloed. Als u een inkomen op minimumniveau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan
iemand met een wat hoger inkomen. Ga
naar www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl
voor de bedragen.
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u
wellicht aanspraak maken op de bijzondere
bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht te

boven gaan. De kosten moeten te maken
hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats op grond van
uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de
aanvraag vóór de uitgave doet. Daarmee
voorkomt u financiële problemen.
enkele bijzondere kostenposten zijn:
• bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
• eigen bijdrage thuiszorg;
• kinderopvang, oppas- of crèchekosten
in verband met scholing of werk;
• orthopedische schoenen, steunzolen;
• ouderbijdrage en kosten schoolreisje
(kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u
het beste bespreken met een medewerker
van het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, IOAW en IOAZ
2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter
inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de
beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

www.inTErMaT.nl

Epke is
goud!

Een historische prestatie!
Een gouden oefening op rekstok. Daarmee heeft
Epke Zonderland als eerste Nederlander goud
geturnd. Als sponsor, maar vooral als supporter,
zijn wij van Intermat reuze trots op Epke.
Feliciteer Epke op www.fanvanepke.nl
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Jaarverslag GGD Amstelland

2011 Jaar van vernieuwing
Aalsmeer - Keken de zorgwethouders van de Amstelland-gemeenten
in 2010 nog op tegen hoge bezuinigingen, 2011 bleek voor het bestuur
van de Gemeenschappelijke Regeling vooral het jaar van vernieuwing.
Vernieuwing in de kinderopvang bijvoorbeeld, in de vorming van centra
voor jeugd en gezin, de uitvoering
van maatschappelijke taken. De GGD
wordt daarbij over het algemeen als
een grote steun ervaren. Alleen verschillen in schaalgrootte vragen blijvend aandacht.
Verburg: “Bewogen jaar”
Ook wethouder Ad Verburg kijkt terug op een belevenisvol jaar, zo is te

lezen in het jaarverslag van de GGD
2011. In Aalsmeer speelde de zedenzaak rond de Uithoornse zwemleraar
André V. een grote rol. Een beperkt
delict qua aantal slachtoffers - de
beschuldiging luidde seksueel misbruik van drie jonge meisjes tijdens
de zwemlessen - maar de impact
was groot. “Aalsmeer is een hechte gemeenschap, iedereen kent elkaar,” zegt Verburg. “Het leverde een
ongelooflijke onrust op. De inzet van
de GGD was ook daarom zeer waardevol. Het zedenprotocol is onmiddellijk in werking gezet, er was direct
opvang en informatie aan ouders. Je
voelde dat de afwikkeling in veilige
handen was. Door ouders goed en

Woningbouw in Noord-Holland

Juiste woning voor juiste
doelgroep op juiste plek
Aalsmeer - Het aantal woningbouwplannen vormt in Noord-Holland geen belemmering voor de
productie van woningen. Dit aantal
is in 2011 zelfs gestegen binnen de
planologische kaders van de provincie. De belangrijkste opgave is
echter om het aanbod ook kwalitatief en regionaal af te stemmen op
de vraag. Dat blijkt uit de Woningbouwmonitor 2012 van de provincie
die Gedeputeerde Staten op 17 juli heeft vastgesteld. Het aantal gebouwde woningen is in 2011 verder gedaald. Een teken dat de woningbouw het onveranderd moeilijk
heeft. Volgens de monitor is er binnen de beschikbare ruimte nog plek
voor zo’n 155.000 woningen. Onder
beschikbare ruimte verstaat de provincie de mogelijkheden tot bouwen binnen bestaand bebouwd gebied en de reeds aangewezen transformatiegebieden. Er mag dan zelfs
een stijging van woningbouwplan-

nen zijn, maar in 2011 zijn er 4%
minder woningen gebouwd dan in
2010. Een teken dat de woningbouw
het nog steeds moeilijk heeft. Opvallend is dat de daling van de woningbouwproductie zich bijna volledig concentreert op uitleglocaties
(van 6.000 naar 3.000 woningen),
terwijl het aantal woningen binnen
bestaand bebouwd gebied (8.000)
stabiel blijft. De provincie NoordHolland gaat de komende periode in
haar rol als woningmarktregisseur
met gemeenten en andere partners
om tafel om te komen tot keuzes via
onder andere de regionale actieprogramma’s wonen (RAP’s).
Kwaliteit leidend
Gedeputeerde Geldhof: “Het is te
eenvoudig om te stellen dat we voldoende ruimte voor woningbouw
hebben. We moeten op zoek naar de
ruimte voor de woningbouw op de
juiste plek. Dat vraagt om gezamen-

duidelijk te informeren in een afgeschermde sessie samen met justitie,
politie en het zwembad, hebben we
een hype kunnen voorkomen. Inmiddels hebben we stappen gezet om
met sportclubs, scouting en vrijwilligersorganisaties centrale afspraken
te maken over de begeleiding van
jonge kinderen.” Van een andere orde
is de begrotingssystematiek van de
GGD. Wethouder Verburg is blij met
de aanpassingen die zijn gedaan. “De
cijfers waren voorheen te algemeen,
we zagen niet welke producten de
afzonderlijke gemeenten hadden afgenomen. Daar zijn in de raad destijds vragen over gesteld. Het is nu
een stuk duidelijker. Hierdoor kun-

lijke keuzes. Wij zijn als woningmarktregisseur
verantwoordelijk
voor de regionale woningbouwprogrammering. En dus voor het binden van zoveel mogelijk partijen om
te komen tot de juiste afstemming
van vraag en aanbod. Samen met de
regio’s en andere partners gaan we
dan ook de komende periode de regionale actieprogramma’s voor wonen, verder verfijnen. Daarbij helpt
deze monitor. Maar ook het onderzoek vraaggestuurd bouwen waarvan we de resultaten in het derde
kwartaal van dit jaar verwachten.
Het is namelijk vooral een vraag van
kwaliteit. Leidend moet zijn: de juiste woning voor de juiste doelgroep
op de juiste plek.”
Daling
In totaal zijn in Noord-Holland in
2011 9.462 nieuwbouwwoningen
opgeleverd. Dit is 4% minder dan
in 2010. De daling is vooral groot
in vergelijking met de jaren 20052009, toen de productie lag rond
de 12.000 woningen per jaar. Door
splitsing of functieverandering zijn
1.995 woningen aan het totaal aantal woningen in Noord-Holland toegevoegd. De bruto groei bedraagt
hiermee 11.457 woningen, maar

nen we de activiteiten in het lokale
gezondheidsbeleid ook beter op elkaar afstemmen. Zo hielden zowel de
gemeente als de GGD zich bezig met
bijvoorbeeld alcohol en drugs. De
GGD heeft alle ervaring en expertise
in huis, onnodig voor ons om zelf het
wiel uit te gaan vinden. We waarderen de input van de GGD en de bereidheid om mee te denken. Wat interessant wordt, is de uitvoering van
de nieuwe Wet gemeenschappelijke
regelingen (WGR). Het rijk bepaalt
dat GGD’en straks één regeling hebben per veiligheidsregio, in ons geval
Amsterdam, Amstelland en Diemen.
De verschillende schaalgroottes maken het natuurlijk lastig, we moeten
als kleine gemeente altijd al oppassen om niet onder te sneeuwen. De
oplossing die we hebben bedacht is
een overkoepelend structureel overleg van alle betrokken zorgwethouders. We zijn benieuwd hoe dat gaat
werken.”

omdat tegelijkertijd 2.768 woningen
(bijvoorbeeld door sloop) zijn onttrokken aan de voorraad geeft dit
een netto groei van 8.627 woningen.
Woningtekort
Het woningtekort is volgens de monitor verder opgelopen. Groei van
het aantal huishoudens leidt tot een
stijgende woningbehoefte. Als de
productie hierbij achterblijft, loopt
het woningtekort op. In theorie leidt
een stijgend woningtekort tot een
toenemende vraag naar nieuwbouw
en stijgende prijzen in gewilde gebieden.
In dit geval gaat dit niet op omdat
de investeringsmogelijkheden bij
consumenten door strengere hypotheekeisen afnemen. Ook bouwende partijen zoals woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars hebben financieringsproblemen. Daarnaast draagt de beëindiging van Rijkssubsidies zoals Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) niet bij aan herstel van
de woningbouwproductie.
De financiële haalbaarheid wordt
ook door gemeenten genoemd als
een belangrijke factor voor het niet
kunnen realiseren van bouwplannen.

Houd rekening met verkeersoverlast

het einde van maandagnacht 20 augustus wordt het verkeer richting Fokkerweg waarschijnlijk korte tijd stilgezet om de boorstelling te laten oversteken van de middenberm naar de
zijberm. Voor deze werkzaamheden
wordt beperkt geluidsoverlast van
machines en aggregaten verwacht. Er
wordt niet geheid of getrild. Het aan
te leggen viaduct over de Kruisweg is
onderdeel van de Omlegging Schiphol-Rijk, een project van het Masterplan N201+. Het verkeer op de nieuwe N201 rijdt straks over dit viaduct
richting de Waterwolftunnel en de A9
bij Amstelveen, of richting de A4 bij
Hoofddorp. De Omlegging SchipholRijk en de werkzaamheden aan het
viaduct over de Kruisweg maken onderdeel uit van de nieuwe N201. De
nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van de regio.

Verbinden
Een belangrijk middel om de concurrentiepositie te vergroten zijn de
Greenports en de Blueport. Hiermee
draagt de provincie bij aan het samenbrengen van partijen en ontwikkelingen en het benutten van synergie.
Gedeputeerde Landbouw Jaap Bond:
“Met de Greenport status voor NoordHolland Noord en de nieuwe Blueport
Noord-West Holland zijn al twee doelen uit het collegeakkoord 2011 bereikt. Daarmee zijn de fundamenten

van de topregio’s versterkt. Daar gaan
we de komende jaren op verder bouwen.” De Greenports zetten de regio’s
landelijk en Europees op de kaart. Ook
de samenwerking tussen de metropool Amsterdam en de Greenports is
van belang. De stad is een belangrijk
afzetgebied van producten zoals gezond en lokaal geproduceerd voedsel.
De Greenports zullen nieuwe arbeidsplaatsen bieden voor in de stad opgeleide mensen. Daarnaast beschikt de
metropool regio over de logistieke kanalen met Schiphol en de havens.
Duurzame landbouw
Consumenten kiezen steeds meer
voor producten die op duurzame en
verantwoorde wijze worden gemaakt
en de belangstelling voor duurzaam
ondernemen groeit sterk. De provincie
blijft biologische landbouw stimuleren.
De provincie zet in op het werven en
begeleiden van potentiële omschakelaars en het behoud van het areaal van de biologisch ondernemers.
De provincie streeft via de Greenports
en Blueport naar innovatie in de landbouw en visserij.
De provincie richt zich de komende jaren in de landbouw op efficiënter gebruik van energie in de landbouw:
duurzame energie en het slimmer gebruiken van reststromen. De beperking van emissies is ook bedrijfseconomisch interessant voor agrarische
ondernemers. Teelt op water en hergebruik van reststromen zijn voorbeelden van duurzame en milieubewuste
projecten. Een sterke agrarische structuur draagt bij aan concurrentiekracht
en is voor land- en tuinbouwbedrijven
van groot belang. Stivas is een belangrijke uitvoeringspartner van de provincie op gebied van het verbeteren van
de landbouwstructuur door herverkaveling en herstructurering.

Verwaarloosd openbaar groen?

Zó kan het ook: ‘bermtuinen’
langs de Mijnsherenweg
de wijk De Rietlanden te gaan met
fotocamera’.
Aldaar is een enthousiaste tuinier
aan de slag gegaan met de stukken
berm voor zijn woning. Het resultaat
is een lust voor het oog: een rij kleurige bloemen fleuren de weggebruikers op. Wie hier langs fietst of met
de auto rijdt, moet wel een zomers
gevoel krijgen. En een gevoel dat
het dus ook anders kan, wel op eigen initiatief...

Zitbanken terug van weggeweest in Seringenpark
Aalsmeer - Twee bankjes die een
aantal jaren geleden uit het Seringenpark waren verwijderd, zijn afgelopen dinsdag weer teruggeplaatst. Medewerkers van De Meerlanden hebben in opdracht van Gemeente Aalsmeer ook de twee nog
aanwezige bankjes vervangen door
nieuwe exemplaren. De leden van
de Werkgroep Behoud Seringenpark e.o., die zich sinds eind vorig
jaar inzetten voor een mooier park,
zijn blij dat de gemeente haar belofte heeft waargemaakt.
Nu staat er weer een bankje bij de
brug richting Molenvliet. Dit najaar
wordt de schoeiing rond de vijver
aangepakt en zullen de wild groei-

ende struiken aan het water verwijderd worden. Dan is er weer ruim
zicht over de vijver vanaf deze plek.
Aan het pad bij de grote lindenbomen is ook een nieuwe bank geplaatst. Vanonder deze bomen is bijna het hele park te overzien.
De Werkgroep Behoud Seringenpark e.o. hoopt dat alle bezoekers
van het park nu extra kunnen genieten van het groen, de spelende
kinderen en honden, de rust en de
vliegtuigen. En mocht u onraad, vernieling of vervuiling constateren dan
kunt u dit melden bij de Buurtregisseur, telefoon 0900-8844. Laten we
samen zorgen voor een mooi en
schoon Seringenpark.

Verkeersplateau op kruising
Alexanderstraat en Hornweg

Aalsmeer - Twee weken geleden baarde het grootste passagiersvliegtuig
van dit moment opzien. De Airbus A380 vloog woensdag 1 augustus over
Aalsmeer en regio en werd door diverse mensen op de gevoelige plaat vastgelegd. Het unieke vliegtuig was voor tekenaar Jacques aanleiding om er een
gevatte spotprent van te maken.

Aalsmeer - Een agricampus voor
Noord-Holland Noord, voortbouwen op de Greenports Noord-Holland Noord en Aalsmeer en duurzame landbouw stimuleren. Dat staat
onder andere in de nieuwe Agenda
Landbouw en Visserij van de provincie
Noord-Holland. De concurrentie in de
landbouw en visserij neemt toe, internationaal en nationaal. Daarom zet de
provincie in op het versterken van de
concurrentiepositie van de agribusiness en de regionale economie. In de
Agenda Landbouw en Visserij 20122015 zet de provincie de koers voor de
komende jaren uiteen: kennisontwikkeling stimuleren, verbinden, verduurzamen, en ruimtelijke ontwikkelingen
mogelijk maken. De Agenda Landbouw is te vinden op www.noord-holland.nl onder ‘projecten’. De Agenda Landbouw wordt na de zomer ter
vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De provincie zet de komende jaren in op samenwerking met onderwijsinstellingen. De provincie wil
onder andere samen met de Universiteit van Wageningen een agricampus
opzetten in Noord-Holland Noord: een
centrum voor agrarische kennis en innovatie. Goed opgeleid personeel is
schaars en door de snelle technologische ontwikkelingen is hoog opgeleid
personeel nodig.

Kudelstaart - Het blijft de gemoederen bezighouden, het openbaar
groen in de gemeente. Hier en daar
rijst het onkruid de pan uit en de
klachten daarover idem dito. Inwoners ergeren zich aan onverzorgde perken in hun wijken en het ontbreken van openbare bloembakken.
Het kan ook anders! De redactie
werd getipt door een lezer die adviseerde ‘eens naar de Mijnsherenweg vlakbij de toegangsweg naar

Werkzaamheden voor
brug over de Kruisweg
Schiphol-Rijk - In het weekend van
17 tot en met 20 augustus is er een
beperkt aantal rijstroken beschikbaar
op de Kruisweg, tussen de Aalsmeerderweg in Rozenburg en de Fokkerweg in Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer. De provincie NoordHolland legt dan de fundering aan van
de middelste brugpijler van een nieuw
viaduct over de Kruisweg. Verkeer op
de Kruisweg moet rekening houden
met verkeersoverlast.
Tussen de Fokkerweg en de aansluiting met de Aalsmeerderweg in Rozenburg wordt in het weekend van
vrijdag 17 augustus vanaf 10.00 uur tot
en met maandag 20 augustus 05.00
uur in beide richtingen een rijstrook
afgezet. Vanaf 19.00 uur op vrijdag 17
augustus is er richting A4 slechts een
rijstrook beschikbaar. Verkeer wordt
via deze rijstrook naar de andere rijbaan geleid. Voorbij de werkzaamheden wordt het verkeer weer teruggebracht naar de oostelijke rijbaan. Aan

Provincie: Voortbouwen op
Greenports Noord-Holland

Aalsmeer - De gemeente heeft
besloten om snelheidsremmende
maatregelen aan te brengen op de
Hornweg tussen de Machineweg en
de Palingstraat. De gereden snelheid
op de Hornweg is namelijk aanzienlijk hoger dan de maximum snelheid
en zorgt voor een onveilig gevoel bij
bewoners van de Hornweg en directe omgeving. Het gaat om het aanbrengen van een verkeersplateau op
de kruising met de Willem-Alexanderstraat. De werkzaamheden voor

het verkeersplateau starten volgende week maandag 20 augustus
en zijn uiterlijk 3 september weer
klaar. In deze periode is het complete kruispunt Hornweg met de Willem-Alexanderstraat afgesloten voor
(vracht)auto’s. Fietsers kunnen, zij
het met enige hinder, wel door. De
afsluiting wordt geregeld door middel van hekken. Tijdens de werkzaamheden wordt geen omleidingroute ingesteld. Wel plaatst de gemeente vooraankondigingborden.

Informatieavond inkoopactie
‘SamenZonneEnergie’
Aalsmeer - Donderdag 6 september organiseert gemeente Aalsmeer
samen met IChoosr een informatieavond over de gezamenlijke inkoopactie SamenZonneEnergie. Die vindt
plaats in het gemeentehuis en start
om 19.30 uur. U kunt zich het beste van tevoren aanmelden via: Andre.van.der.poel@aalsmeer.nl. Wethouder Rik Rolleman van Milieu en
Duurzaamheid: “Graag roep ik alle
milieubewuste Aalsmeerders en Kudelstaarters met een eigen woning
op om naar de informatieavond over
de inkoopactie SamenZonneEnergie
te komen. Want hebt u ooit overwogen een zonnepaneel aan te schaffen
en het niet gedaan omdat u niet precies wist hoe u dat moest aanpakken
dan krijgt u nu de kans om alle informatie te halen die nodig is om een
afgewogen besluit te nemen. Bovendien zorgt de gezamenlijke inkoopactie van SamenZonneEnergie ervoor
dat u het uitzoekwerk en de administratieve rompslomp niet zelf hoeft te
doen. Ook kunt u op de informatieavond informatie krijgen over subsidiemogelijkheden door het Rijk en
de duurzaamheidlening van de ge-

meente Aalsmeer.” Voordeel van zonne-energie is dat het milieuvriendelijke eniergie is. Bij de omzetting van
zonlicht naar elektriciteit komen nauwelijks milieubelastende stoffen vrij.
Zon is een onuitputtelijke energiebron. Voor de productie van zonnepanelen is wel energie nodig uit fossiele brandstoffen. Na drie jaar heeft
een zonnepanelensyteem net zoveel
energie bespaard als er nodig was bij
de productie van de panelen. Bovendien is zonne-energie gratis. De prijs
van zonnepanelen is de afgelopen jaren gedaald. Bij de elektriciteitsprijzen van vandaag duurt het ongeveer 10 jaar voordat de investering
is terugverdiend. Zonnepanelen hebben een garantie van 25 jaar. Na het
11de jaar kost de elektriciteit die met
de zonnepanelen opgewekt wordt
dan ook niets. SamenZonneEnergie
is een actie van 22 Noord-Hollandse
gemeenten, waaronder Aalsmeer, en
het bedrijf iChoosr (sinds 2008 op dit
gebied actief in België en Nederland
– ruim 900.000 deelnemers gingen u
voor) om gezamenlijk en grootschalig, levering en installatie van zonnepanelen te verzorgen.
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“De een is fanatieker dan de ander”

Ingrid Smit en haar grote
passie voor bridgen
Aalsmeer - Spelletjes zijn Ingrid
Smit met de paplepel ingegoten.
“Als zes jarige speelde ik al Canasta.”
Daarnaast was er een sjoelbak, werd
er geklaverjast, monopoly en patience gespeeld. “Mijn vader leidde een
bridgeclub waarin ook alle tantes en
ooms van moeders kant aan deelnamen. Mijn moeder zelf hield zich buiten de club, dat had vast iets te maken met vroeger. Zij kwam uit een
gezin met tien kinderen, tijdens de
verjaardagen, die iedereen kwam
meevieren, was het altijd vaste prik
dat er eerst alle wedstrijdresultaten
werden besproken. Wat had mijn
moeder hier een hekel aan, het zorgde in ieder geval voor haar aversie
tegen bridgen.”

Dat telde niet voor dochter Ingrid. “Ik
genoot van de verhalen en het spel.
Denk maar niet dat ik thuis had moeten komen met een jongen die niet
van spelletjes hield. De eerste avond
dat mijn vriend Gert bij mij thuis
kwam en wij samen uit zouden gaan,
begon mijn vader eerst uitgebreid
over voetbal te praten. (Gert Smit was
vele jaren keeper van de VVA) Uiteindelijk zijn wij wel uitgegaan, gelukkig wel”, lacht zij. Gert Smit werd
van vriend echtgenoot en Ingrid Oostra werd Ingrid Smit. Als werknemer
van Fokker leerde Gert in de pauze
van zijn collega’s bridgen. De verhalen waren zo enthousiast dat Ingrid besloot ook bridgen te gaan le-

ren. “Ik zei meteen, dat wil ik ook!” Zij
volgde drie cursussen bij Hans Jung.
Speelde, toen de kinderen nog klein
waren, veel thuis. Het echtpaar Smit
werd lid van de bridgeclub ’t Rondje. (Wie verloor moest een rondje geven, zo is de clubnaam ontstaan). Ingrid speelde eerst als invalster, toen
de kinderen groter werden en zij ‘s
avonds meer weg kon was ook zij tot
in de late uren, buitenshuis met dit
kaartspel bezig.
Het bridgen had haar geheel in zijn
greep.

Bridgen werkt helend
Het eerste lustrum van het bestaan ’t
Rondje werd gevierd met een weekend Volendam. Alle leden vergaten
hun schroom, hesen zich in het traditionele, folkloristische Volendamse kostuum en lieten zich lachend
fotograferen. Achteraf blijkt de foto een dierbare herinnering aan deze geslaagde dag. Gert en Ingrid namen de leiding van de bridgeclub
over en na het overlijden van haar
echtgenoot zette Ingrid het werk alleen voort. “Niets is zo helend om de
draad van het leven weer op te pakken na een verdrietige periode. Bridgen helpt daarbij geweldig want het
spel eist je op, het vraagt om concentratie, daardoor komt er ruimte in
je hoofd vrij voor andere zaken. En,
je komt ook weer onder de mensen,
waardoor je je beter leert ontspannen.”

Tot op hoge leeftij d
“In principe kan iedereen leren bridgen. Bovendien kun je bridgen tot
op hoge leeftijd. Sommige leden zijn
al ver over de negentig. Je blijft het
brein trainen. Heel belangrijk om je
jong te blijven voelen!” Om er direct
aan toe te voegen: “Het is ook heel
leuk voor jongere mensen, jammer
dat zij zichzelf daarvoor de tijd niet
gunnen. Nu mijn kinderen al wat ouder zijn begint er voorzichtig belangstelling te komen.” Een goede partner is onmisbaar bij het bridgen. “Er
moet een klik zijn. Je moet elkaar begrijpen in het spel en goede afspra-

ken maken die ook worden nagekomen. Bridgen is logisch denken,
vanaf het begin moet je kunnen inzien hoe het spel gaat verlopen. Er
zijn hele goede talentvolle bridgers,
matige bridgers en bridgers die het
nooit zullen leren, maar wel veel plezier beleven aan het bridge. Belangrijk is dat je lol hebt in het kaartspel,
het gaat om de gezelligheid waarbij het wedstrijdelement natuurlijk
niet wordt vergeten. Maar ja, de een
is nu eenmaal fanatieker dan de ander.” Is de nuchtere conclusie. “Bridgen moet je bij houden. Het is spelen, spelen en nog eens spelen dat
kan thuis met vrienden of in clubverband.” Ingrid Smit is lid van drie verschillende clubs. “Wanneer men wil,
kan er ieder weekend in heel Nederland en zelfs over de landsgrenzen gespeeld worden.” Voor meer informatie: ingridsmito@hotmail.com.
Kijk ook via google naar bridgeclub
‘t Rondje Aalsmeer.
Janna van Zon

Diverse activiteiten voor iedereen

5e Westeinderhavendag

Frits Pen (links) laat Mike van der Laarse de laatste ontwikkelingen op vuurwerkgebied zien

Bij grote evenementen gaat het om beleving

Van Olympische Spelen naar
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Nederland beleefde de
afgelopen weken fantastische momenten van succes op de Olympische Spelen in Londen.
Er werden meer medailles behaald
dan voor mogelijk gehouden. Ieder
herinnert zich onze sporthelden. En
vooral ook de geweldige sfeer bij dit
grootse evenement, waarmee Londen haar reputatie versterkt heeft.
Vuur en Licht op het Water op 1
september beoogt hetzelfde te
doen voor Aalsmeer. Hoewel het
evenement slechts vier uur duurt,
biedt het een goede gelegenheid
om Aalsmeer op de kaart te zetten. Naar schatting zullen meer dan
twintig duizend mensen vanaf het
water en land getuige zijn van de
verlichte botenshow en het vuurwerk op 1 september.
Voor de beleving van dit evenement is het vuurwerk een wezenlijk onderdeel. De voorbereidingen

zijn dan ook al enkele maanden geleden begonnen. Meer dan de helft
van het budget voor Vuur en Licht
op het Water wordt besteed aan het
vuurwerk.

Aalsmeer - Zaterdag 1 september
is de vijfde keer dat Aalsmeer Westeinder Promotie de Westeinder Havendagen organiseert. Afgelopen
jaar was het prachtig weer en mede door de deelname van de Verhoefboten was het een groot succes. Dit jaar is Jachthaven ’t Drijfhuis wederom de locatie waar een
groot deel van het evenement zal
plaatsvinden. Natuurlijk is er weer
een aantrekkelijk programma samengesteld voor zowel jong als oud,
voor een actieve watersporter of gewoon geïnteresseerde.
De watersportmarkt, modelboten,
staaldraadsplitser, nautische vrijmarkt, Gouwerok Shipyard met mini zeilbootjes lassen, diverse kinderspellen, waterbal, schmink, springkussen en nog veel meer. Natuurlijk ontbreken de koren ook dit jaar
niet. Aan de pontons bij het ter-

ras zullen diverse opduwers en slepers aanleggen. Met de mogelijkheid om een rondvaart te maken van 20 minuten met een grote sleepboot. Aalsmeer Bootverhuur
zal weer voor de rondvaart over de
Kleine Poel zorgen met opstapplaatsen op Praamplein, de Historische
Tuin en Jachthaven ’t Drijfhuis. Op
de Historische Tuin staan oude buitenboordmotoren, boten, pramen en
punters. Verkoop paling van Rekelhof, Optreden De Dippers, veiling
van bloemen, dus zelf bloemen op
de klok kopen. Het Horecaplein: diverse dranken, snackkar met ijs en
haringkar.
In de Zotte Wilg wordt vanaf 18.00
uur het Havendag-menu geserveerd, reserveren is hier gewenst.
Als afsluiting van deze eerste september is er weer verlicht varen en
het vuurwerk!

Frits Pen is de ontwerper van het
vuurwerk. Hij is als vuurwerk expert bij meerdere evenementen in
het land betrokken en is erg positief over het Aalsmeerse vuurwerk:
“Alle grotere vuurwerken doen dit
jaar een stapje terug, behalve jullie
in Aalsmeer. Dat is heel bijzonder.
Ik zet me dan ook 100% in om het
vuurwerk in Aalsmeer op 1 september speciaal te maken.”
Het plan voor het vuurwerk voor dit
jaar is om een deel van het ‘klein’
vuurwerk te vervangen door kwalitatief beter vuurwerk, met mooiere kleuren en meer impact. Hoe dan
ook, het belooft een echt spektakel
te worden op 1 september. Meer informatie kan gevonden worden op
www.vuurenlichtophetwater.nl.

Nostalgische Filmavond Feestweek

Aalsmeer is in afgelopen
25 j aar sterk veranderd
Aalsmeer - Het mag dan een korte periode lijken, Ton Könst bewijst met zijn
film ‘Een roemrijk verleden, een bloemrijk heden – Aalsmeer’, dat in 25 jaar
veel kan veranderen. Vanuit alle windhoeken legde hij Aalsmeer in 1987 vast
op video. Op de Nostalgische Filmavond van Feestweek Aalsmeer, dinsdag 4 september, worden de (inmiddels gedigitaliseerde) beelden voor het
eerst op een enorm scherm vertoond.
De Nieuwe Meerbode van 3 september 1987, besteedde uitvoerig aandacht aan de videofilm die Könst van
Aalsmeer had gemaakt: ‘Altijd is hij bezig met video. Als het maar even kan,
gaat Ton Könst in zijn vrije tijd op stap
met zijn camera. Een uit de hand gelopen hobby, noemt de 44-jarige Rijsenhoutse rijschoolhouder het filmen.

Zo’n vier maanden heeft de van oorsprong uit Aalsmeer-Oost afkomstige Könst in zijn vrije tijd aan deze film
gewerkt.’ Wie nu de film ziet (en die
mogelijkheid is er dus dinsdagavond
4 september in de feesttent op het
Praamplein), komt tot de verbijsterende conclusie, dat Aalsmeer in de afgelopen 25 jaar ingrijpend is veranderd.
Daardoor biedt de film nu, een kwart
eeuw later, een uniek tijdsbeeld van
ons dorp toen. ,,Ik vind het ontzettend
leuk, dat hij nu voor een groot publiek
wordt vertoond,’’ reageert de inmiddels 69-jarige Rijsenhoutse rijschoolhouder Ton Könst. ,,Natuurlijk kom ik
zelf ook kijken.’’ Könst start zijn film in
Dorp, in de Kanaalstraat, waar bejaardenhuis Rustoord en verenigingsgebouw Irene nog in volle glorie zijn te
zien, evenals het kantoor van de Nieu-

De Kanaalstraat anno 1987 met de bekende, inmiddels verdwenen witte huizen
we Meerbode. ‘De afbraak van al deze panden ligt in de nabije toekomst,
om plaats te maken voor een bejaardenhuis dat aan de moderne eisen
voldoet,’ aldus het commentaar bij de
beelden. De film toont het oude dorp,
waar de rond 1910 gebouwde ‘Volksbelanghuizen’ het beeld van de Marktstraat, Seringenstraat, Weteringstraat,
Weteringplantsoen, Rozenstraat, Dahliastraat en Chrysantenstraat nog bepalen. En een met auto’s volgepropte
Zijdstraat, met toen nog klinkende namen van winkeliers zoals Mantel, Dekker, Jager, Hoogendoorn, Bata, Heideman, Harting, Lemmerzaal, Otto, Van

Wirdum, Koudijs, Vini France, Estelle
en Piké. Fiat-garage Van der Wal zien
we nog, met schuin aan de overkant
een braakliggend stuk terrein waar
ABN-Amro nog moest gaan bouwen.
Achter de Zijdstraat laat de film een
‘woest en ledig’ gebied zien, waar in
de verste verte nog geen Praamplein,
Albert Heijn, Kreikeflat, Rozenholm,
noem maar op, zijn te bekennen. Ook
het Molenpleintje ontbreekt nog, maar
de film toont wel een aftandse molen ‘De Leeuw’ waarin groeten en fruit
wordt verkocht. In de Dorpsstraat zien
we de situatie rond de CTAV, voordat
daar het woonwijkje ‘De Werven’ werd

Uittips voor thuisblijvers

Tuinbouwhistorie Aalsmeer
en bezoek molen De Leeuw
Aalsmeer - Niet iedereen gaat op
vakantie, gelukkig biedt Aalsmeer
voor de thuisblijvers en nieuwkomers in de gemeente diverse leuke en interessante activiteiten. De
naam Aalsmeer is onverbrekelijk
verbonden met bloemen en planten. De bloementeelt in Aalsmeer
is natuurlijk niet van de ene dag op
de andere ontstaan. Tuinbouwmuseum de Historische Tuin voert bezoekers terug tot het begin van de
zeventiende eeuw. Toen legde men
zich toe op het telen van fruitbomen.
Op de ruimte daaronder teelde men
aardbeien. Aan het eind van de negentiende eeuw gingen de kwekers
in Aalsmeer over op het telen van
buitenbloemen en kort daarna op
het telen van bloemen in kassen. De
Historische Tuin brengt op 13.000
vierkante meter de rijke Aalsmeerse geschiedenis in beeld vanaf circa 1700 tot 1940.´De naam Historische Tuin verwijst naar het feit dat
de Aalsmeerders vroeger hun kwekerij ´tuin noemden. Langs het 450
meter lange tuinpad treffen bezoekers een uitgebreide collectie geurende en soms jeugdsentiment oproepende planten en bloemen aan.
Een deel daarvan is gedurende de
openingstijden van het museum in
de Tuinwinkel te koop. Daarnaast
presenteert de Historische Tuin een
groot aantal opstallen die een goede indruk geven van de werkwijze
die de Aalsmeerse kwekers in vroeger tijden hanteerden. Verder is er
een permanente en een wisselende
tentoonstelling over oud-Aalsmeer
en haar tuinbouwverleden te zien.
In het veilinggebouw worden regelmatig ouderwetse veilingsessies
gehouden op de originele ‘Jugendstil’ veilingklok uit 1930. De eerstvolgende veiling is zaterdag 25 augustus om 15.00 uur. De ingang van
de Historische Tuin bevindt zich op
het Praamplein in het centrum. Een
bezoek brengen kan iedere dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot
16.30 uur, op zaterdag en zondag
opent het tuinbouwmuseum haar
hekken tussen 13.30 en 16.30 uur.
Kinderen biedt de Historische Tuin
een educatief programma.
Schuin aan de overkant van de Historische Tuin prijkt trots tussen het

Praamplein en de Zijdstraat korenmolen De Leeuw. De geschiedenis
van de Aalsmeerder korenmolen begint in het jaar 1547 toen ene Claes
Janszoon de overheid verzocht hem
het ‘recht op de wind’ te verlenen voor een door hem op te richten windkorenmolen en de exploitatie daarvan. Dit recht werd verleend.
De molen kent een rijke historie is te
lezen op de site van stichting korenmolen De Leeuw. Op verschillende
plaatsen heeft de molen uitgekeken
over Aalsmeer en niet altijd in de nu
zo mooie gerestaureerde staat. De
molen verkeerde zelfs in erbarmelijke staat, maar in 1994 kwam hier
verandering in en werd aangevangen met een grootschalige restauratie, die duurde tot eind 1995. Op
zaterdag 20 april 1996 werd de molen weer geopend en officieel in gebruik genomen. De molen ontleent
zijn naam aan de ‘Hollandse Leeuw’
die in het dorpswapen van Aalsmeer
prijkt.
De molen in de Zijdstraat kan iedere dinsdag en zaterdag bezocht
worden vanaf 13.00 uur. Dinsdag tot
half vijf, zaterdag tot vier uur. Regelmatig laat De Leeuw haar wieken
draaien. In het winkeltje kunnen
beide dagen diverse meelproducten gekocht worden. Verder kunnen bezoekers de trappen op en op
de verdiepingen een expositie over
molens bezichtigen, evenals een
prachtig klein dorpstafereel en buiten genieten van het uitzicht.

Vogelbeurs ontvangt keurmerk
Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer en Omstreken organiseert
een zondag 19 augustus een grootse vogelbeurs in Buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De
beurs is open van 10.00 tot 13.30
uur. De vogelvrienden van Aalsmeer
vieren dit jaar hun 60-jarig bestaan
een jubileum. De Nederlandse bond
van vogelliefhebbers beloonde de
vogelvrienden met een speciaal
keurmerk, voor het diervriendelijk
behandelen van vogels met in achtneming van de milieueisen. “Een
hele eer om dit keurmerk van diervriendelijkheid te mogen voeren”, zo
zegt de vogelvereniging. Iedere vogelliefhebber is op de beurs welkom om vogels te kopen, verkopen
te ruilen of rond te kijken en vragen
te stellen over hun hobby betreffende vogels, voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 1,00 euro voor
iedereen die komt kijken of kopen.
Tevens maakt u met uw entreebe-

wijs kans op een leuke attentie. Verkoop van uw eigen vogels is gratis, zowel voor leden als bezoekers.
Handelaren zijn aanwezig (alleen op
uitnodiging) met diverse soorten vogels, bijvoorbeeld tropische vogels,
kanaries en kromsnavels. Er is ook
een handelaar aanwezig met diverse soorten voer zoals zaden en
zaadmengsels.

gerealiseerd. Dat geldt ook met betrekking tot het Raadhuisplein en omgeving, waar het gemeentehuis nog
moet worden uitgebreid en de flats op
het Drie Kolommenplein nog ontbreken. Het voormalige NS-emplacement
tussen de Stommeerweg en de Stommeerkade is onbebouwd en zien we
een woest begroeide oude spoordijk.
De film toont voorts een Ophelialaan,
waarin de auto’s nog voor de winkels worden geparkeerd; uitgestrekte weilanden waar de koeien van boer
Blom op grazen en waar tegenwoordig de huizen van Nieuw-Oosteinde
staan; een ‘kale’ Schinkelpolder; een
wiekenloze molen ‘De Zwarte Ruiter’
aan de Jac. Takkade; kwekerijen, zoals
Wed. P. Eveleens, tussen Oude Spoordijk en Provinciale weg, waar nu woonwijk ‘Dorpshaven’ wordt gerealiseerd;

Gamma en de voormalige CAV zonder
‘pretfabriek’ en overdekte parkeergarage. De film, die hier en daar moest
worden ingekort, zal op de Nostalgische Filmavond te zien zijn met daarbij de originele gesproken uitleg. Dat
maakt de film nog indringender, zoals
bijvoorbeeld bij de beelden van de inmiddels al lang verdwenen treurwilgen
aan het begin van de Oosteinderweg:
‘Hier is te zien, dat Aalsmeer rijk is aan
groen.’ Behalve deze van Ton Könst,
wordt op de Nostalgische Filmavond,
dinsdag 4 september in de grote feesttent op het Praamplein, nog een groot
aantal historische films vertoond van
Aalsmeer van Weleer. Meer informatie
hierover is onder meer te vinden op de
website van Feestweek Aalsmeer. Toegangskaarten á 5 euro, zijn verkrijgbaar bij Bruna in de Zijdstraat.

Zo zag Ton Könst Aalsmeer in 1987 vanaf het viaduct over de N201, met links
de Gamma, rechts kassen en bloemenwagens van Zurel op de weg; bij de
CAV nog geen ‘pretfabriek’.
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Record aantal deelnemers
Polderloop in De Kwakel
De Kwakel - Onder prima weersomstandigheden heeft een record aantal lopers afgelopen donderdag de
weg naar het terrein van de polderloop gevonden. In totaal over de drie
afstanden waren 951 lopers afgekomen op deze altijd gezellige zomeravondloop. De organisatie was weer
in goede handen van de atletiekclub
AKU en het feestcomité. Om 19.00
uur begon de 1 kilometerwedstrijd
voor kinderen tot en met 11 jaar en
niet minder dan 147 kinderen stonden aan de startstreep. Aangemoedigd door ouders, opa’s en oma’s en
soms ondersteund door meelopende ouders, liepen de kinderen via de
Rozenlaan door het Egeltjesbos en
weer terug naar de finish. Daar ontvingen zij een mooie medaille en een
ijsje en voor de eerste drie aanko-

menden in elke categorie stond een
beker klaar. Bij de meisjes tot en met
8 jaar is Maria Kuipers op één geëindigd, op twee Tatum Schaefer en op
drie Floor Capiteyns. Bij de jongens
tot en met 8 jaar was Stijn Hooyman
de snelste, gevolgd door Darcy Turner en Jesse Hafkamp. Bij de meisjes tot en met 11 jaar behaalde Naomi Verhoef goud, Charlotte Kleijn zilver en Chinouk Zeeman brons. Bij de
jongens tot en met 11 jaar liep Nils
van Dijk als eerste over de finish, gevolgd door Gregory ‘t Hoen en Youp
Hafkamp. Ook aan de 4 kilometer
deed een record aantal lopers mee.
Totaal 172 mensen verschenen aan
de start en om 19.15 uur klonk het
startschot. Zij liepen een korte ronde door de ruilverkaveling en via de
Hoofdweg en de Vuurlijn terug naar

Jeugdsportfonds Aalsmeer
helpt kansarme kinderen
Aalsmeer - Ouders of verzorgers
die het financieel zwaar hebben kunnen hun kinderen heel vaak niet laten sporten bij een vereniging. De
contributie is te hoog en daar komen ook nog eens keer de kosten
voor sportattributen bovenop. Zeker
voor kinderen die in de groei zijn is
het vaak nodig dat zij nieuwe spullen
krijgen. Gelukkig is het zo dat in de
gemeente Aalsmeer het Jeugdsportfonds actief is. Dit fonds betaalt de
contributie en de benodigde attributen voor kinderen van 6 tot en met
17 jaar (tot een maximaal bedrag van

perso
gevra neel
ag
m/v d

225 euro verdeeld over 12 maanden). Omdat ouders of verzorgers
zelf geen aanvraag kunnen doen,
zoekt het Jeugdsportfonds Aalsmeer
intermediairs.
Intermediair
Een intermediair is iemand die op
professionele basis met het kind
te maken heeft en die voor het
kind de aanvraag verzorgt bij het
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Vele scholen hebben al een leerkracht
die als intermediair voor kinderen de
aanvraag doet maar gelukkig zijn er

het feestterrein. Met name de jonge atleten uit de regio streden om de
ereplaatsen en dat zorgden voor een
spannende wedstrijd. Bij de vrouwen
won Lotte Krause, gevolgd door Fleur
Oosthem en Josine Siedenburg. Bij
de mannen was Erwin Koopstra de
snelste, gevolgd door Sjoerd Heemskerk en Jeffrey Reijnders. De 10 kilometer mag altijd op een grote belangstelling verheugen. De verwachtingen zijn dit jaar weer overtroffen,
liefst 631 lopers meldden zich aan bij
de inschrijving. Dat betekende bij de
start uiteraard een enorme rij aan lopers. Dat zorgde ervoor dat de laatste loper pas na anderhalve mnuut
na het startsignaal over de startstreep kon vertrekken. Door het systeem van signalering via een chip
op de schoen van elke loper gaat de
individuele tijd pas lopen als iemand
de startstreep passeert, zodat de tijd
altijd gecorrigeerd wordt. Hoewel
het parcoursrecord erg scherp staat,
deed Thomas Poesiat, tot voor kort
woonachtig in Aalsmeer, verwoede

Tekst

pogingen om dit record te breken,
maar hoewel zijn eindtijd fantastisch
was, 30.15 minuten, kwam hij 21 seconden tekort om het record te breken. Hij bleef wel Vincent Bohm en
Jan Berkhout voor. Bij vrouwen passeerde Lindsay Poesiat-van Ma als
eerste de finish, gevolgd door Mirjam Koersen en Vanessa van Voskuilen.

ook diverse huisartsen, jeugdhulpverleners en maatschappelijke organisaties die dit ook voor de kinderen doen. Maar Jeugdsportfonds
Aalsmeer zoekt nog meer intermediairs, dit mede omdat de overtuiging
bestaat dat er nog steeds kinderen
zijn die dolgraag willen sporten maar
dat daarvoor nog geen intermediairs
zijn. (voor meer informatie voor intermediairs zie: www.jeugdsportfonds.
nl). Een intermediair doet via de
website een aanvraag en vervolgens
verzorgt Jeugdsportfonds Aalsmeer,
na goedkeuring en na de ontvangst
van een rekening van de sportclub
dat de contributie rechtstreeks naar
de penningmeester van die sportclub wordt overgemaakt. Voor attributen wordt de sportzaak via een
mail bericht voor welk bedrag er een

ingezonden
Waar zijn toch die mooie
bloembakken gebleven?
Vele jaren stonden er van die mooie
bloembakken bij het Gemeentehuis
en in de Zijdstraat? Bij de rotonde Zwarteweg-Hortensialaan stonden vier mooie schalen en op andere plaatsen in het dorp stonden er
nog meer. De bakken waren beplant
met Pelargoniums of Petunia’s en
nu? Geen bloemenbak meer te zien.
Dus vraag ik me af waar die mooie
bloembakken gebleven zijn en wanneer gaan we ze weer zien? Het
valt tevens op dat op plaatsen waar
eerst bloemen stonden deze verdwenen zijn, bijvoorbeeld de plantsoenstroken tussen de rijbanen op
de Zwarteweg. De bloemen er uit en
gras er voor terug, lekker makkelijk

alleen maar te maaien, verder is er
niks meer aan te doen.
De rotonde bij de Zwarteweg bij het
politiebureau was voorheen mooi
beplant met diverse bloemen zoals
Salvia en Tagetes, en nu, de grasstroken kunnen gemaaid worden en
het middenperk laten ze vol groeien
met onkruid, daar komen tenslotte ook bloemetjes aan....De tendens
lijkt zo te worden dat er in Aalsmeer
alleen maar gras en onkruid te zien
is. Wanneer wordt het gemeentelijk
bestuur daar op aangesproken?
P. Deugd.
Fuutlaan 21
Aalsmeer

aankoop mag plaatsvinden. Op deze wijze kunnen kinderen volwaardig
lid worden bij een vereniging en dat
is belangrijk voor het kind in zijn of
haar ontwikkeling op sportief, fysiek,
mentaal en sociaal gedrag.
Sponsors gezocht
Om dit alles mogelijk te maken wordt
het Jeugdsportfonds Aalsmeer gesteund door de overheid en derden
zoals bijvoorbeeld de sponsor bingo loterij, Afas, Rabobank etc. Personen en bedrijven die het Jeugdsportfonds Aalsmeer willen steunen kunnen contact opnemen met Cees
Wijnen, consulent Jeugdsportfonds Aalsmeer. Zijn telefoonnummer is 0297-329893 of via consulent.
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Op zoek naar werk?

Heeft u karton of oud papier,
inleveren kan achter Oosteinderweg 204. Ingang Machineweg op de Hoge dijk.
Tel: 06-51094994
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960.
Auto’s, schepen, treinen
en motorrijders e.a. oud
mechanisch speelgoed.
Defect geen bezwaar.
Tel: 0297-778469
*Te koop:
Voor restaurant: 17 beklede stoelen en 4 ronde tafels met 1 poot in midden ø
1.20 mtr. Tel. 06-51094994
*Te koop:
1 Basketb. buck. + paal €75,. 1 Parasol 3 mtr €95,-. 1 Set babyfoons €10,-. 1 Ph. tv 36 cm
kl. €15,-. 1 Pepsi cola lichtb.
€15,-. 50 Kop + sch. a €0,60.
Tel. 0297-348181/06-53507473
Gevraagd:
Wie heeft een elektr.
figuurzaagmachine te leen voor een kleine klus? Tel. 0297-321070
Gevraagd:
Heeft u nog behangresten of
rollen over? Ik zou ze graag willen hebben om een collage te
maken. Inleveren bij de Nieuwe Meerbode, Visserstraat 10,
onder vermelding van Astrid.
Gevraagd:
Kaartjes voor de apenheul ,
niet duur. Tel. 0297-540317
Te koop:
Bopita box met grote lade eronder, grote uitvoering en
verstelbare bodem i.z.g.st.
€65,-. Tel. 0297-340851
Te koop:
2 x Tweezitsbank. zwart leer.
B.168 x d.86 x h.80 €150,-. Tel.
0297-342954/ 06-12083519
Te koop:
Wedstrijd tafeltennistafel op inklapbaar onderstel €50,-. Tel. 06-47303556
Gezocht:
Ik heb nog wat zegels van
de makro te kort heeft u
ze. Tel. 0297-540317
Gevraagd:
Oma vraagt voor kleinkind een fietszitje voorop. Tel. 0297-565064
Te koop:
Voetbalschoenen mt 36/37
z.g.a.n. €15,- . Originele triptrap
kinderstoel in hoogte verstelbaar €20,-. Tel. 06-40370680
Gezocht:
Ik ben op zoek naar oldtimer
bromfietsen alle staten zijn welkom het is voor de hobby om op
te knapen . Tel. 06-33055553
Te koop:
Stereotoren t.e.a.b.
Tel. 0297-323774
*Aangeboden:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste
medewerkers voor de gastvrije bediening
van onze gasten.
[leeftijd vanaf 16 jaar, ervaring niet noodzakelijk]

Restaurant De Rozeboom, Leimuiden, 0172-508562, www.de-rozeboom.nl
Aangeboden:
Voor €50,-, een Bosch diepvrieskast, tafelbladmodel. Tel. 0297-341254
Aangeboden:
Gratis af te halen; 2 jonge poesjes zwart/wit 10 weken oud
zindelijk. Tel. 0297-326986

Gezocht:
Antieke treinen.
Tel. 0297-778469
Gevraagd:
Knikarm zonnescherm
met gestreept doek afm.
450 - 550 cm, mag electrische zijn. Tel. 0297-786546

Te koop:
50 Hooibaaltjes van +/- 20
kg stuk, goede kwaliteit, €5,. per stuk. Tel. 0297-264807
Te koop:
Blank kastje 2 deurtjes
en laatje. H 86, br 60, d 31,
€7,50. Tel. 0172-573706

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

1
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Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt
Foto de Boer
Annemieke’s Kramerie
Wittebol Wijn
DA Drogisterij De Horn
DIO Drogisterij Anna

Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Zijdstraat 43 Aalsmeer
Machineweg 3 Aalsmeer
Ophelialaan 116 Aalsmeer
Beethovenlaan 54 Aalsmeer
Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Verlo ren:
Hoedenplank van mijn auto op het Praamplein.
Tel. 06-19059236
Verlo ren:
Leren sleuteletui met 4 sleutels + AH-pasje op 10 Juli j.l. in
de Roerdomplaan Aalsmeer
donker br. Tel. 0297-344837
Gevraagd:
Oude aandelen en obligaties,
oude brieven en documenten,
album met oude kaarten of oude foto’s. Tel. 023-5360572
Te koop:
2 Fietsroute boeken van de
ANWB i.z.g.st.. Tel. 06-53701540
Te koop:
Qui vive hockeyspullen, schoenen mt. 42, shirts mt. 164
en S kousen. I.g.st. €5,-. en
€10,-. Tel. 06-51490989
Aangeboden:
Gratis af te halen: plastic tas
vol met Bionicles, voor de liefhebber. Tel. 06-51460989
Te koop:
Kampeer- en caravankampioen. Circa 6 jaargangen
(volle vouwkrat) €10,-.
Tel. 06-51460989
Te koop:
Schoolboeken voor Alkwin
examenbundels havo. Engels, natuurkunde, wiskunde . Schoolboeken vmbo examenjaar te koop. Biologie, wiskunde, natuurkunde, engels.
€5,-. p. st. Godsdienstboek
alkwin ‘wegen van overgave’. Voor eerste en tweede klas.
€5,-. euro. Tel. 06-51460989
Te koop:
Kleine televisie, doet het nog
goed. Beeld 35 cm diepte 40
cm. €15,- . Tel. 06-18334119
Verlo ren:
Gouden slavenarmband, grote emotionele waarde, 9 augustus omg. Aalsmeer centrum.
Beloning !Tel. 0297-340495
Verlo ren:
Sleutel met Kemper sleutelhanger in Kudelstaart op zondag
12/8. Gevonden? Bel a.u.b. Tel.
0297-340795/ 06-22994070.

Voor onze groeiende en dynamische organisatie in De Kwakel,
die zich grotendeels richt op de export van bloemen naar
Amerika, zijn wij op zoek naar

Inpakkers fulltime/parttime
Als inpakker ben je verantwoordelijk voor het export
klaarmaken van onze zendingen en tevens andere voorkomende
werkzaamheden. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde
kandidaten met de onderstaande eigenschappen:
•
•
•

Ervaring met inpakken van snijbloemen is een pré
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Beheersing van de Nederlandse taal

Heb je interesse in deze uitdagende functie, dan kun je een uitgebreid CV sturen naar Paul Engel via het e-mail adres:
paul@byfod.com

Byfod B.V. | Mijnsherenweg 4 | De Kwakel
Postbus 1111 | 1430 BC Aalsmeer
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Open water zwemmen Oceanus

380 Deelnemers uit heel Nederland

Zilver voor Arjan, Brons
voor Nina en Laura

Aftellen naar Triathlon
Aalsmeer is begonnen
Aalsmeer - Het aftellen naar de
25ste Multi Triathlon Aalsmeer is
nu echt begonnen. Volgende week
zondag 26 augustus zullen in totaal 380 deelnemers uit heel Nederland van start gaan in deze jubileumeditie van de triathlon. Het belooft
een mooi sportief spektakel te worden met drie verschillende triathlonafstanden: mini, achtste en olympische afstand. De inschrijving op de
drie verschillende startseries liep
ook dit jaar weer snel vol. In totaal
zullen 380 sportievelingen de 25ste
edidite van Multi Triathlon Aalsmeer
gaan vieren met mooie prestaties.
De wedstrijddag begint al vroeg met
de start van de Mini’s (250m zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km lopen) om 9.30 uur. De Achtste (500 m
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) start om 10.30 uur. Een uur later
(11.30 uur) start vanaf het Surfstrand
de Olympische Afstand (1,5 km
zwemmen, 40 km fietsen en 10 km
lopen). In die serie starten ook vijftien trio-teams die de kwarttriatlon
met een team van drie volbrengen.
De deelnemers komen uit Aalsmeer,
de omliggende gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, maar ook van veel verder. Een greep uit wat verre woonplaatsen van deelnemers aan de Triathlon Aalsmeer: Groningen, Hellevoetsluis, Biest-Houtakker, Heeze,
Zwaag, Boxtel, Doorwerth, Nijmegen
en Beusichem. En zelfs van nog verder, want op de deelnemerslijst staat
ook een deelneemster uit München
en een triatleet uit Brussel. De populariteit van de triathlon Aalsmeer is
nog altijd groot in het hele land.

een mooi evenement vinden de leden van het bestuur het mooi geweest. Het is tijd voor andere dingen en hopelijk ook voor een nieuw
bestuur. Vooralsnog is nog geen opvolging gevonden, wat zou betekenen dat volgend jaar de Triathlon
Aalsmeer niet op de kalender staat.
Eerst is er volgende week nog een
feestelijke editie. Na de wedstrijd zal
de organisatie met al haar vrijwilligers het jubileum vieren tijdens een
gezellige barbecue.
Vrijwilligers nodig!
Die vrijwilligers die de wedstrijd elk
jaar weer tot een succes maken zijn
nog wel hard nodig. De organisatie
kan op een aantal cruciale plekken
nog vrijwilligers gebruiken. Zonder
de vele handen van die vrijwilligers
is het onmogelijk een veilige wedstrijd te organiseren. Heeft u zondag
26 augustus niks te doen en zou u
ons willen helpen het verkeer tegen
te houden op het fietsparkoers, of
bekertjes water aan te geven aan de
deelnemers? Meldt u zich dan nog
snel op de website. De STA legt haar
vrijwilligers goed in de watten met
een lunchpakket, een t-shirt een gezellige barbecue. Kijk voor meer info en aanmelden op: www.triathlonaalsmeer.nl/vrijwilligers.

à 60 deelnemers worden aan de start
verwacht. Aangezien deze wedstrijd
de gehele dag in beslag zal nemen
is de baan voor recreanten gesloten.
Zondag kunt u weer gewoon een ronde spelen. Informatie: 0297-340433.
Adres: Beethovenlaan 116 Aalsmeer.

P.V de Telegraaf

Bloemen voor prestatie
duif Cees van Vliet

De uitslag:
1 C. van Vliet
2 G. v.d. Bergen
3 A. v. Belzen

Bridgeavond in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Vanaf dinsdag 28
augustus aanstaande start bridgeclub Strijd & Vriendschap het nieuwe bridgeseizoen in de grote zaal
van het Dorpshuis te Kudelstaart. Er
wordt gebridged in drie lijnen volgens het ladder-systeem. Nieuwe
leden, zowel gevorderden als beginners, zijn van harte welkom bij deze
gezellige club. Aanvangstijd 19.30
uur. U kunt zich aanmelden bij Coby
Blom via 0297 712601, 06-81139350
of info@juffrouwblom.com.

drag van 10 euro per keer per deelnemer dat de Alpe D’Huez bedwongen wordt, beschikbaar te stellen
aan het KWF!
De uitdaging voor de 11 fietsers en
8 lopers van TeamTimmerman wordt
hierdoor nog groter en hopelijk kunnen zij het bedrag voor het KWF
hierdoor aanzienlijk verhogen, want
dat is tenslotte het doel van dit complete initiatief van TeamTimmerman!
Heeft u ook interesse om deze actie te ondersteunen neem dan contact op met: teamtimmerman@live.
nl of kijk op www.teamtimmerman.
webnode.nl

VV Aalsmeer winnaar Van Kouwen bokaal

Midgetgolfbaan zaterdag
gesloten voor recreanten

Aalsmeer - Op zaterdag 11 augustus werd de 1e navlucht vanuit de
grensplaats Meer gevlogen. Er werden op vrijdagavond 658 duiven ingekorfd in het clubgebouw aan de
Dreef. De te vliegen afstand bedroeg ±83 kilometer. Ondanks de
oostenwind werd het weer één lange sprint. De snelste duif werd geklokt door Cees van Vliet. Zijn duif
bereikte een snelheid van 87 kilometer per uur.Deze duif klasseerde
zich ook als nummer 1 in het rayon bij een deelname van ruim 4000
duiven. Bij zo’n prestatie horen natuurlijk bloemen. Nu wil het geval,
dat het jongste lid Tim Rewijk ook
wel eens bloemen wilde uitreiken.
Met een glunderend gezicht mocht
Tim dit doen. De eerste prijs is gewonnen door, wh, wh, hoe heet die
man ook alweer? Gelukkig voor Tim
heeft de voorzitter het zachtjes voor
gezegd.

Aalsmeer - De datum van 9 september 2012, waarop de daadwerkelijke beklimming van de Alpe
D’Huez door TeamTimmerman gaat
plaatsvinden, komt steeds dichterbij. Het enthousiasme van de deelnemers neemt toe. Een van de deelnemers is Arjan van der Hoek en die
heeft een zeer ludieke sponsoractie
bedacht.
In eerste instantie is het doel de Alpe éénmaal te beklimmen, maar er
zijn deelnemers die de Alpe zo vaak
als mogelijk willen beklimmen.
Arjan heeft inmiddels een sponsor bereid gevonden om een be-

Diana Gorter uit Amstelveen is
van de dames die de wedstrijd in
Aalsmeer paars zal kleuren.
Foto: Aktiefoto.nl

De laatste?
Eerder dit jaar maakte het bestuur
van de Stichting Triathlon Aalsmeer
al bekend dat het na de 25ste editie zal stoppen. Het overgrote deel
van het bestuur draait al langer dan
twaalf jaar mee in de organisatie. Iedereen in het vijfkoppige bestuur
heeft zelf ook wel een keer meegedaan. Na vele jaren van inzet voor

Aalsmeer - Midgetgolfclub Aalsmeer
organiseert zaterdag 18 augustus het
jaarlijkse Bloementoernooi. Dit over
vier omlopen te spelen evenement is
toegankelijk voor leden van de Nederlandse Minigolfbond. De aanvang
staat gepland om 10 uur. Ongeveer 50

Ludieke sponsoractie voor Alpe
D’Huezfietsers en -lopers

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Comb. v. Ackooij
D. Baars
J. v. Duren
Comb. v. Leeuwen v. Grieken
P. v.d. Meijden
Comb. Wiersma en Zn.
A. Kok
Th. v.d. Wie
J. en P. Spook
M. de Block
Tim Rewijk
A. v.d. Wie
H. Spaargaren
J. Kluinhaar en Dr.
J. v. Ackooij

De tussenstand in het
ploegenklassement:
1 Bosman Kassenbouw
2 Bakkerij v. Leeuwen
3 A.A. Sloopwerken
4 C. v. Vliet Holding
5 Oerlemans Confectie

14033 pnt
13703 pnt
13084 pnt
11756 pnt
11054 pnt

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 6 september starten 55 plussers weer
met kaarten in buurthuis het Middelpunt aan de Wilhelminastraat.
De leiding van deze ouderensoos
verwacht weer een nieuwe golf van
mensen die van klaverjassen, hartejagen en rummicuppen houden. Het
buurthuis is groot genoeg om vele
mensen te ontvangen en de dames,
die deze middag leiden, hopen dat
zij tien tot vijftien tafels zullen hebben om een ieder het naar de zin te
maken. De aanvang is om 14.00 uur
en de zaal gaat open om 13.30 uur,
zodat een ieder eerst kan genieten
van een bakje koffie of thee al nababbelend over de zomervakantie.

Sterk bezet RKAV toernooi
Aalsmeer - Door een doelpunt laat
in de tweede helft wist vv Aalsmeer
zaterdagavond de eerste prijs van
het elfde RKAV Van Kouwen Toernooi te winnen. Zij ontvingen een
waardebon voor een clinic met toernooi beschikbaar gesteld door The
Beach in Aalsmeer. Op de tweede
plaats eindigde SCW uit Rijsenhout,
het organiserende RKAV werd derde en Roda ´23 uit Bovenkerk werd
vierde. Deze drie teams ontvingen
eveneens een waardebon beschikbaar gesteld door The Beach om
daar 2 uur heerlijk te sporten.
Het was het elfde toernooi dat RKAV
organiseerde. Vanaf dit jaar ondersteund door een nieuwe hoofdsponsor, Van Kouwen Automotive. Bij de
ingang van het schitterende sportcomplex aan de Beethovenlaan was
dit direct al te zien. Iedereen werd
aan de poort van het sportcomplex
ontvangen door twee mooie dames
van Van Kouwen Automotive, die
aan iedereen een programmaboekje
en een consumptiebon uitdeelden.
Op donderdag speelde het organiserende RKAV tegen vv Aalsmeer.
Wellicht over korte tijd samen één
vereniging. In een sportieve wedstrijd was vooral in de eerste helft vv
Aalsmeer sterker. Bij RKAV ontbraken nog diverse vaste spelers vanwege vakantie. Daarom moest trainer Dirk Cornelissen improviseren.
Hierdoor verscheen een heel jong
team in het veld. Pas in de tweede
helft, toen vv Aalsmeer al met 0-2
aan de leiding ging, kwam RKAV
wat beter in de wedstrijd. Men kon
echter de stand niet meer wijzigen.
RKAV had hard gewerkt, maar het
was voor vv Aalsmeer een verdiende
overwinning, dat overigens ook met
enkele nieuwe jonge selectiespelers
aantrad.
Op het tweede veld speelden Ro-

da ’23 en SCW tegen elkaar. Eveneens een sportieve en aantrekkelijke wedstrijd. Roda ’23 gebruikte dit
toernooi om op donderdag ook veel
jonge en nieuwe spelers te testen.
Hierdoor kon een sterk SCW haar
spel goed uitvoeren, hetgeen leidde
tot een verdiende 2-0 zege.
Op zaterdagavond speelde RKAV
tegen SCW. RKAV en SCW maakten
er een voor het publiek zeer aantrekkelijke wedstrijd van. Ondanks
het warme weer lag het tempo redelijk hoog. De eindstand was 2-1
in het voordeel van RKAV.
Op het tweede veld ontspon zich
een wedstrijd van een behoorlijk niveau. Voor beide teams een serieuze test. Roda’23 kwam op een 1-0
voorsprong. Hierdoor zou de winnaar van het RKAV toernooi van het
andere veld komen. Maar vlak voor
tijd sloeg vv Aalsmeer toch nog toe.
Deze 1-1 was voor vv Aalsmeer voldoende om het toernooi te winnen.
Het toernooi werd op een degelijke
en sterke wijze geleid door scheidsrechters B. van der Laan en R. Reinders. Na afloop van het toernooi was
het ouderwets gezellig in de RKAV
kantine en op het mooie terras. Onder leiding van DJ Ronald vermaakten de bezoekers zich uitermate
goed en werd tot in de kleine uurtjes feest gevierd als opening van
het seizoen 2012-2013.
Het RKAV toernooi is een prachtige Aalsmeerse traditie geworden. Voor vele sportliefhebbers uit
Aalsmeer en omgeving is het een
jaarlijkse reünie. RKAV mag trots
zijn op haar toernooi. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat steeds meer
verenigingen uit de omgeving van
Aalsmeer graag willen meedoen
aan dit sportieve en gezellige toernooi.

Aalsmeer - Zondag 12 augustus
vonden open water zwemwedstrijden plaats in Vught.
Om half 10 stipt gingen de poorten open en konden de open water
zwemmers zich gaan opmaken voor
hun eerste afstand. Met een watertemperatuur van 20,8 graden en de
zon die uitbundig scheen, had iedereen er zin in. Rond de klok van
half 11 was het dan zover. Arjan Bellaart ging zich opmaken voor de kilometer herenjeugd/senioren. Vanaf de start was er een flink gevecht,
wat ervoor zorgde dat Arjan getrapt
werd tegen zijn hoofd - erg onsportief gedrag. Het leverde een blauwe plek op. Even uit het ritme gebracht, en toch geïrriteerd, wist hij
de kilometer te volbrengen in een
tijd van 13 minuten en 16 seconde, wat hem een 10e plek opleverde. De toon was gezet. Laura Staal
mocht een minuut of 7 na de heren
starten bij dezelfde afstand, de kilometer damesjeugd/senioren. De dames gingen hard van start en na 14
minuten en 33 seconde leverde dat
een 8e plek op, niet geheel ontevreden. Rond het middag uur was het
de beurt aan Nina Bellaart, de 250
meter vrije slag minioren. Super gespannen, gingen na de uitleg van de
jury 12 jongens en meiden van start.
Het leuke om te zien is de verschillende zwemstijlen, de een spuit er
vandoor in een borstcrawl, de ander begint heel fanatiek in borstcrawl en gaat daarna snel over in
de schoolslag. Nina laat zich niet
van de wijs brengen en zwemt haar
250 meter in een krachtige schoolslag, wat haar uiteindelijk Brons opleverde in een tijd van 6 minuten en
52 seconde. Meteen daarna was
het de beurt aan zus Amber Bellaart , zij mocht zich gaan laten zien
op de 500 schoolslag minioren 4 en
5, waar een zeer sterk deelnemers
veld aan mee deed. Meteen vanaf de start ging Amber goed mee,
toch moest ze na een 125 meter 4
meiden laten gaan. Na de ronding
van de boei kwam het lastige stuk
met tegenwind en golfjes, maar na
11 minuten en 19 seconde tikte ze
keurig als 5e aan.
Daar waar Carl Knelange de week
ervoor net op het nippertje op de

wedstrijd locatie aankwam zo vroeg
was hij deze ronde, wat toch een
stuk relaxter is dan het gehaast met
snel omkleden en op naar de voorstart. Rond de klok van 15.50 uur
was het de beurt aan Arjan, Carl en
Laura om zich nog een keer in het
water te begeven en zich te gaan
storten op de kilometer masters. Arjan had als doel om onder de 13 minuten te gaan zwemmen, Laura en
Carl wilde heel graag onder de 14
minuten komen., zou het lukken?
Het deelnemers veld was niet heel
erg groot bij de masters maar het
tempo werd vanaf het startsignaal
flink opgevoerd, je zag de mannen
echt zoeken naar de juiste zwemlijn.
Na het keerpunt moest Arjan de
koplopers laten gaan, hij finishte na
12 minuten en 44 seconde wat hem
Zilver opleverde bij zijn klasse. Carl
volgde op ruim en minuut en haalde
ook zijn doelstelling, met een 13 minuten en 57 seconde werd hij overtuigend 1e bij de Masters 30+. Daar
waar Arjan in de vroege ochtend tegen het gezicht werd getrapt , zo
overkwam het Laura bij haar kilometer masters. De trap zorgde ervoor dat ze haar brilletje weer goed
ging zetten, met als gevolg dat ze na
14 minuten en 4 seconde wel het
Brons veroverde en een flinke blauwe plek overhield op haar gezicht,
maar de teleurstelling was daar.
Niet onder de magische 14 minuten
grens. Het mocht de pret niet drukken, met 1 Zilveren beker en 2 Bronzen bekers keerde we huiswaarts.
Op naar volgende week, dan strijkt
het open water circus neer in Heerjansdam op de zaterdag en zondag
de thuis wedstrijd in Aalsmeer.

Uitslagen 5 KM baanloop AVA
Aalsmeer - De Florimex 5 kilometer
baanloop die elke tweede woensdag van de maand gehouden wordt
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer
trok afgelopen woensdag 8 augustus weer veel deelnemers. De uitslagen bij de dames waren ditmaal
als volgt: Els Raap 21:42, Sonja van
Zeelt 22:52, Lidewij Kooiman 24:48,
Coosje Pennink 26:22 en Laura van
Wingerden in 29:54 minuut.
De heren scoorden de volgende tijden: Theo Woldberg 17:48, Brent
Pieterse 18:06, Leon Stokkel 18:28,
Johan Smit 18:37, Bouke Kooiman
18:48, Jan Boekel 18:51, René Vos
19:02, Lucas Keijzer 19:08, Niels
Steijn 19:09, Frans Woerden 19:10,
Jeroen de Munnik 19:13, Marco Versluis 19:19, Kelvin van den Dol 19:22,
Rob van Heerden 19:23, Michel Vollebregt 19:38, Patrick Danko 19:51,
Rick van der Kroon 20:15, Johan
Baas 20:18, Peter de Weijer 21:03,

Robin van ‘t Schip 21:08, Frans van
‘t Schip 21:18, Henny Buijing 21:19,
Henny Kooijman 21:26, Michel
Ganzevlees 21:33, Frank Brugman
21:51, Gerard Albers 22:02, Arthur
van Langen 22:31, Jos Snel 22:36,
Herman van ‘t Schip 22:46, Reinier
van Oene 23:48, Marcel Zonneveld
23:52, Paul Buné 24:05, Rob Wienke 24:12, Andrew Wienke 24:13,
Piet Rietdijk 24:22, Nico Brugman
24:29, Piet de Boer 24:29, Jos Cornelisse 24:30, Peter Velthuis 24:49,
Cedar Spaargaren 25:59, Ton Harkmans 26:21, Jurrien Krol 27:47, Anton Schuurman 27:52, Gijs Honing
28:58, Hans Buis 29:01 en Cock van
der Pol in 30:17 minuut. De volgende 5 kilometer baanloop bij AVA
wordt gehouden op woensdag 12
september, aanvang 20.00 uur aan
de Sportlaan 43A. Kijk voor informatie op de website van de atletiekclub: www.avaalsmeer.nl

Open water wedstrijd
Westeinderplassen
Aalsmeer - Zondag 19 augustus
wordt de 9e open water wedstrijd
in de Westeinderplassen georganiseerd door zwemvereniging Oceanus uit Aalsmeer.
Net als bij de voorgaande edities doen ook dit jaar weer de Nederlandse top van het open water zwemmen mee. Tevens zal een
groep zwemmers van de zwemvereniging Oceanus meedoen. En
zwemt de triathlon van Oceanus
zijn clubkampioenschappen. De
wedstrijd wordt gehouden op het
Vrouwentroost in Aalsmeer, vlakbij

de watertoren. Start van de eerste
wedstrijd is om 11.00. Voor een ieder die zin heeft om een zomerduik
te nemen ,kan zich inschrijven voor
de prestatietochten van resp. 250m
(start om 12.35), 500m (start om
14.55), en 1000m (start om 17.00).
Na afloop ligt er een fraaie herinnering te wachten (inschrijven kan op
de dag zelf ook, een uur voor aanvang van de start) Hiervoor kan men
zich aanmelden bij de inschrijftent
die op Vrouwentroost staat. Kosten
prestatietocht 3,50 euro. Of kom kijken. Voor meer info zie openwater.
zsc-oceanus.nl/
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vijver met
vlonderterras, in oF
uit de zon door wilg
Aalsmeer - “Hierbij wat plaatjes
van onze tuin aan Oosteinderweg
457c. We wonen hier nu bijna 6 jaar
en na een aantal jaren flink verbouwen in en om het huis en ook veel
werk in de tuin begint het een heerlijke plek te worden. Begin 2011
hebben we een vijver laten aanleggen. Op de bewuste plek bleek
een oud zwembadje te hebben gelegen en de betonnen vloer en een
deel van de wand zijn als basis voor
de nieuwe vijver gebruikt. Direct
aan de vijver ligt een houten vlonderterras. In de zon of uit de zon:
door de grote wilg kun je kiezen
en altijd de beschutting opzoeken.
Een deel van de grote struiken en
bomen zijn gebleven, de borders
zijn bijna allemaal vernieuwd, maar
dit gaat nog wat tijd kosten om het

helemaal naar onze zin te krijgen.
Afgelopen winter heeft wat plantjes gekost, maar heeft ook verrassingen opgeleverd. Planten waarvan ik het niet had verwacht, zijn de
winter goed doorgekomen. Van de
hortensia’s heb ik de helft moeten
kortwieken, maar inmiddels groeien ze prima en de bloemen komen
volgend jaar wel weer”, is het verhaal van Liesbeth en Erik Witpeerd
bij hun fotobijdrage voor de tuinenwedstrijd van de Nieuwe Meerbode in samenwerking met tuincentrum Het Oosten.
De wedstrijd valt in de smaak, inwoners blijken graag in elkaars tuinen te kijken: “Veel succes met deze
leuke tuinenwedstrijd, ik kijk iedere week met plezier naar alle inzendingen”, eindigt het mailtje.

“kijken, schoFFelen en wieden”

Aalsmeer - “Namens mijn ouders
stuur ik deze foto. Elke dag is mijn
vader wel te vinden in de tuin! De
foto is van boven af genomen vanaf het terras. Zo’n uitzicht wil ieder-

“wij komen de zomer
wel door in onze tuin”
Aalsmeer - “Wij zijn erg blij met
ons nieuwbouwhuis in de Rietlanden in Kudelstaart. Nadat we ons
huis volledig hebben ingericht,
wilden we het woonkamer gevoel
naar buiten doorvoeren. Zo hebben we zelf een lounge bank gemaakt van steigerhout waar we gezellig kunnen zitten met familie en
vrienden, onder een genot van een
drankje en een barbecue. Door de
pergola kunnen we lang buiten zit-

Aalsmeer - “Als je ouder wordt
en gezondheidsproblemen krijgt,
overweeg je om maar in een flat te
gaan wonen. Maar je mist dan wel
je mooie tuin. Echter met een man
met liefde voor bloemen en plan-

ten hebben wij een heel fleurig
balkonnetje. We wonen met blijdschap in onze flat aan de Gerberastraat 159 en zijn trots op onze
bloemenpracht”, aldus mevrouw
Batenburg.

een toch wel? Daar word je vrolijk
van. Wat een verscheidenheid aan
bloemen en planten! Adres: Gert
en Elly Lanser, Aalsmeerderdijk 665
in Rijsenhout”, mailt Arjo.

Tuin Aalsmeerderdijk 665

Tuin in Zonnedauwlaan 42

Balkontuin Gerberastraat 159

Kudelstaart - “Kijken, schoffelen, wieden,
harken. Leuk en onthaastend en na afloop
een mooi resultaat”, stuurt Hans Batenburg bij de foto van zijn tuin aan de Kudelstaartseweg 277.

zo’n uitzicht wil
iedereen wel?

ten. Als het donker wordt doen we
de tuinverlichting aan en als het fris
wordt steken we de vuurkorf aan.
Verder werk ik zelf op de bloemenveiling en neem regelmatig mooie
planten mee, wat de tuin extra gezellig maakt. Op warme zomer dagen kunnen we nog afkoelen onder de buiten douche. Zo komen
wij de zomer wel door”, laat Gurs
Wegman over de tuin in de Zonnedauwlaan 42 in Kudelstaart weten.

bloemenpracht, vogels en
vijver met waterval in tuin
Aalsmeer - “Na het lezen van de
Nieuwe Meerbode werden ook wij
enthousiast om een foto van de
tuin van mijn ouders op te sturen.
Zij wonen al jaren met veel plezier
in de Jupiterstraat op nummer 16
en genieten bij iedere gelegenheid van de heerlijke tuin. Naast
de bloemenpracht van onder andere Hortensia’s, Hosta’s en Geraniums is er ook volière aanwezig.
Deze zomer zijn er uitzonderlijk
veel jonge vogeltjes geboren en
er sprinten nu ook kleine kwartels
over de vloer. De andere vogels in
de buurt weten dat er regelmatig
een graantje mee te pikken valt

Tuin in Jupiterstraat 16
Flattuin Einsteinstraat 137

en zodoende scharrelt er regelmatig een zeer tamme merel door de
tuin, die gewoon zit te wachten tot
hij zijn meelwormpje krijgt. Ook is
er een vijver in de tuin, met een
klaterende waterval. Helaas weet
ook meneer de reiger de weg naar
deze vijver te vinden. Vandaar dat
er rekken geplaatst zijn om deze
ongenode gast te weren”, schrijft
Mathilde Meijer over de fijne tuin
van haar ouders, de familie Dissel.
De voortuin is overigens ook een
plaatje. “Ze kunnen er geen genoeg van krijgen”, aldus Mathilde
in haar tweede mailtje met daarbij
ook een foto van de voortuin.

trots op bloemen
bij Flat
“Fantastisch om elke dag
met planten bezig te zijn”
Aalsmeer - “Hierbij een aantal foto’s van het balkon van mijn moeder. Het
is moeilijk om het goed weer te geven. De foto’s zijn van de galerij en van
de achterkant. Mijn moeder vindt het fantastisch om elke dag bezig te zijn
met haar planten en de verzorging ervan. Ik help haar wel altijd met het

uitzoeken en planten van het perkgoed, maar daarna doet mijn moeder
alles zelf. Twee keer per jaar doen we alle hangbakken aan de achterkant
vullen met seizoensplanten”, aldus Isabella de Haan, dochter van Cooky
Schuitemaker uit de flat in de Einsteinstraat 137 in Kudelstaart.

