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Deze week als bijlage de Zomerkrant
Boordevolleuke puzzels en zomerse
artikelen .

Voor wie een hekel aan spinnen heeft, kUn kt
het vast heel eng: een Spinnenjacht. Toch
stond deze activiteit zaterdag op de agenda
tijdens de Zomerweken in Park21. De
ver.slaggever van deze krant is niet bang, en
nam een kijkje.

•u

Gemeente wil
meer AED's in de
polder
HOOFDDORP De gemeen-

te wil dat er meer
zogeheten AED's komen
in de polder voor directe
hulp bij een hartaanval.
Daartoe heeft het college
van burgemeester en
wethouders deze week
het plan voor een
'hartveilige' gemeente
vastgesteld.
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of oud. Het is dan erg
belangrijk dat er binnen
zes minuten hulp is."
De gemeente heeft zich
aangesloten bij een
organisatie die gaat
onderzoeken hoe het ·is
gesteld met de dekking
.van AED's in Haarlemmermeer. Nu is dat onbekend.
Wethouder Horn
verwacht dat er veel
witte vlekken zijn. "We
streven uiteindelijk naar
een dekking van tachtig
procent. In een uitgestrekte gemeente als
Haarlemmermeer is het
onmogelijk om een
dekking van honderd
procent te realiseren."
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CRASH museum uit fort

~ Het college wil een jaar
~ tijd zestien nieuwe AED's
0
financieren. Samen met
het onderzoek wordt daar
AED staat voor Automati80.000 euro voor
sche Externe Defibrillator. uitgetrokken. De planning
Het is een hulpmiddel als
is dat er uiteindelijk bijna
zestig AED's worden
mensen een hartaanval
krijgen. Wethouder Tom
bijgeplaatst. De opzet is
Horn van Volksgezonddat de operatie voor 2023
heid zei dinsdag dat een
is afgerond.
AED van levensbelang
kan zijn. "Een hartaanval
kan iedereen treffen, jong

Anijss Juwelier
• entzorgde keukendeals Half Geld
• apparatuur tegen internetprijzen
• 1000 luxe keukens op maat
uit voorraad
·
• altijd meer dan 50 outlet
keukens
• 114 opgestelde showroomkeukens
• Kiezen en Kopen in twee stappen
• alles met prijzen in de-showroom
• luxe cadeau t.w.v. 99 euro bij
afspraak via de website
• zes maanden reserveren
mogelijk
• geen aanbetaling
• en ontspannen oriënteren,
kijken en vergelijken in de
grootste Keukenshowroom van
Nederland.
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]os' van Rooüen
Het CRASH
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
'40-'45 moet weg uit het 'Fort bij Aalsmeer'. Dat heeft de secretaris van
het stichtingsbestuur bekend gemaakt. Volgens de bestuurder moet
het museum verhuizen omdat de gemeente .andere commerciële plannen heeft met het Fort. Aan het besluit zijn 16 -maanden aan

AALSMEERDERBRUG

_T weetal tieners op
strafbank langs Lisserdijk
LISSERBROEK De politie heeft afgelo-

pen weekeinde aan de Lisserdijk
twee tieners zowel letterlijk als figuurlijk 'op het strafbankje' gezet.
Agenten kregeri een melding van
een gevallen fietser op de Lisserdijk. Eenmaal ter plaatste bleek de

·Infor Meer
Wekelijks vanaf pagina 5.
Tevens kopen wij zilver, munten,
diamanten en horloges in .

Grand Passage
Kruisweg 648
Hoofddorp
Tel. 023-5651 617

Filmprogramma van deze week.

, . t.

."'
t

onderhandelingen vooraf gegaan.
Crash was bijna 10 jaar gehuisvest
in het fort een UNESCO Wereld
Erfgoed monument als onderdeel
van de stelling van Amsterdam.
Volgens het CRASH-bestuur de best
passende plek voor het museum.
Vorige week maakte wethouder Reneman echter bekend dat het muse~m op zoek moet naar een andere

16-jarige jongen dermate onder invloed van alcohol te verkeren. dat hij
met fiets en al ten val was gekomen
en de inhoud van zo'n tien biertjes
had uitgespuugd. Terwijl de agenten met de jongen in gesprek waren.
kwam een bromfiets hen met hoge
snelheid en zonder verlichting over
de dijk tegemoet. De bestuurder
. kreeg een stopteken van de politie,
probeerde nog te ontkomen maar
werd toch tot stoppen gedwongen.
De 17-jarige bromfietser bleek vervolgens niet over een geldig rijbewijs te beschikken en gaf aan een
joint te hebben gerookt. Beide jongemannen konden vervolgens op
het toevallig op die plek aanwezige
'strafbankje' (een bankje dat langs
de weg stond. red.) plaatsnemen.
terwijl hun ouders werden gebeld.
De jongens kregen een bekeuring .

locatie· vanwege een geplande re-.
novatie van het fort dat vervolgens
leeg op de markt gezet wordt voor
verkoop.
Het stichtingsbestuur betreurt het
gedwongen vertrek. aldus de secretaris. "We hadden hier graag gebleven."
Zie tevens pag. 2

- OPHEFFINGS - UITVERKOOP lil. BIJ GROENRIJK lil.
~ ZWANENBURG ~

-40o/o '

KORTING OP ALLES!

-

.... ~~~~ ....
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN ONZE WINKEL

www.autoschadewittebrood.nl

Autoschade Wittebrood
Staringstraat 19, 2152 aN Nieuw-Vennep
T 0252 - 67 25 95 F0252 -. 68 97 09
Einfo@autoschadewittebrood.ni
Aangesloten bij ANWB en Facwa

