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walkman is nog niet op de markt.
We moeten ons zelf vermaken. Alleen maar stoppen om te tanken,
de benen te strekken en te plassen. 'Moet je nou alweer?' Maar 's
avonds zijn we dan bij onze overnachting?camping in Oostenrijk.
Ik ken het hier al. Hier waren we
vorige jaren ook. Bij een riviertje, ond_er de grote snelwegbrug.
Een echte doorreiscamping. Niets
te beleven, maar dat geeft niet.
Er moet alleen geslapen worden.
Morgen weer verder. Papa zegt
dat we weer lekker vroeg zullen
vertrekken. Ik vind het allemaal
best. Slaap heerlijk op het geluid
van het kabbelende water. De volgende dag rijden we in één keer
door naar de camping aan het
Gardameer. . Alweer herkenning.
Lazise is the place to be. Ik maak
meteen vriendjes en vriendinnetjes, speel bij het waterkraàntje,
ga mee broodjes halen met papa,
proef van de Italiaanse lekkernijen en eet zoveel pizza als ik kan.
Meestal eten we bij de voortent.
Soep uit meegebrachte pakjes
in verschillend gekleurde plastic
soepkommen. 'Mag ik vandaag de
paarse?' Ook het toetje is meegenomen van huis. Saroma. ledere
dag een andere smaak. Drie weken genieten, spelen, zwemmen
en gezelligheid. Maar als de drie
weken om zijn, wil ik ontzettend
graag weer naar mijn vriendinnetjes in de straat. Lekker stoepen,
touwtje springen, elastieken, verstoppertje spelen en blikkie trappen. Als we de snelweg bij Vinkeveen afrijden kan ik niet wachten om als eerste de watertoren te
zien. Ik strek mijn nel<je zover als
mogelijk uit, want nu wil ik eens
winnen. Maar nee, mijn zes jaar
oudere broer of vier jaar oudere
zus hebben hem weer als eerste
gezien. Nu woon ik vlakbij de Watertoren en zie hem iedere dag.
Mijn broer woont ver weg in Canada en mijn zus .. tja, die ziet hem
nooit meer. Even een vakantie zoals ik hem als klein meisje beleefde. Een fantastische jeugdherinnering. Fijne zomer allemaal!

Proefvaren: Proeven en
varen voor goed doel
Aalsmeer - Zaterdag 7 juli heeft
· Lion s Club Aalsmeer Ophelia wederom Proefvaren georganiseerd.
Een culinaire rondreis over de
Westeinderpla ssen waar op zeven locaties culinaire gerechtjes
werden geserveerd. Een groot
aantal deelnemers in 75 open boten hebben deelgenomen.

-

clubhuis van Watersport Vereniging Aal smeer, die ditjaar 75 jaar
bestaat. Hier werd een heerlijk
dessert geserveerd door Bistro9
en kon men de fantastische prijzen van de loterij ophalen. Er waren 180 prijzen te vergeven met
dank aan de Aalsmeerse middenstand die weer enthousiast leuke giften beschikbaar stelden. De
hoofdprijs is een vakantie voor 6
personen in een villa in het zuiden van Spanje. De winnaar was
zeer verrast en dolblij met deze prijs. Een arrangement Boerengolf is de prijs voor het team
van de winnende klomp. Er is ook
nog een tweede prijs uitgereikt
door één van de hoofdsponsors.
Dit team krijgt een etèntje aangeboden.

Klomp 'oppimpen'
Een nieuw element wa s de captainsavond, anderhalve week
voor het Proefvaren. Daar kregen
de deelnemers de starttassen uitgereikt met daarin alle benodigdhed~n voor Proefvaren, dit jaar
met een wedstrijdelement.
De captains van de boten kregen een houten klomp uitgereikt met de opdracht deze te
'op te pimpen' en in te leveren bij
de start van de vaartocht op het Stichting-Kinderfondsen
Starteiland in ruil ·voor de route- Deze zesde editie van Proefvaren
kaart. Om half drie konden de was wederom een groot succes.
deelnem~rs afmeren en werden
Het weer kon niet beter en het
de klompen ingeleverd, allen op was een gezellig samenzijn. Iezichzelf staande kunstwerken. dereen genoot met volle teugen.
Wat een creativiteit! Overweldi- De opbreng st van Proefvaren
gend. The Lions Club is voorne - 2018 gaat, samen met de opmens deze klompen in de loop brengst van de andere activivan dit jaar te exposeren.
telten van dit clubjaar, naar het
Daarna werd onder het genot van goede doel dat de Lionsclub
een glaasje prosecco gesmuld _Aalsmeer Ophelia dit jaar onvan het gerechtje verzorgd door dersteunt: Stichting KinderfondDe Osdorper. Om half vier waaier- sen Nederland. Het totaalbedrag
den de boten uit om via hun ei- wordt later bekend gemaakt. Ugen route de overige eetlocaties onsclub Aalsmeer Opl}elia beaan te doen, zijnde Joseph aan de dankt de twee hoofdsponsors,
Poel, brasserie Nieuwe Meer, De de overige sponsors, de inzet van
Praam, Het Wapen van Aalsmeer de deelnemende restaurants e·n
en Keurslager Kruyswijk. Onder- eetlocaties, alle deelnemers aan
weg kregen de deelnemers nog Proefvaren, de lokale middeneen heerlijke frozen cocktail van stand en alle vrijwilligers die de241CE aangeboden. Het evene- ze prachtige dag mogelijk hebment werd afgesloten bij het ben gemaakt.

Zomervakantie -

Haarlemmermeer heeft andere plannen

Crash Museum·moet_weg
.uit Fort bij Aalsmeer
Aalsmeerderbrug - Het Crash
museum moet noodgedwongen
op zoek naar een nieuwe locatie.
Wethouder Derk Reneman van
de gemeente Haarlemmermeer
heeft andere commerciële plan nen met het Fort en na 16 maanden onderhandefingen door het
Crash-bestuur is duidelijk geworden dat de laatste dagen van het
museum in het Fort bij Aalsmeer
in Aalsmeerderbrug zijn geteld.
In het jaar dat Crash zich tien jaar
in het Fort bij Aalsmeer bevindt
en het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 in Nederland en
wereldwijd bekendheid heeft gekr~gen in dit UNESCO Wereld Erfgoed monument als onderdeel
van de stelling van Amstétdam,
is verhuizing aanstaande de trieste balans. En dit terwijl door velen
het Fort wordt aangeduid als de
best passende plek.

der leiding van voorzitter Peter
de Raaf, intensief is gesproken en
overlegd om met wethouder Reneman tot een gezamenlijke oplossing te komen om het verblijf
van het museum gewoon te laten voortbestaan is dit niet gelukt. Crash wil graag blijven in het
Fort waar zich de sfeer en het cultuurhistorisch besef van het museum en het fort zich in een keer
laat vertellen. Het is passend en
de uitstraling van de locatie zegt
alles. Vanaf 2008 is het museum
enorm uitgebreid om het'verhaal
te blijven vertellen' uit de Tweede
Wereldoorlog en met name ook
in de Haarlemmermeer, de regio
en in Nederland.

Sluiting aanstaande
Noodgedwongen ligt het verhuisscenario nu bij het museum
op tafel en sluitingsdatum van
de museumdeuren in het Fort is
aanstaande. Momenteel is er een
Toelichting
inventarisatie en besprekingen
Op dinsdag 4 juli was er in het gaande voor een (tijdelijke) loFort een bijeenkomst met de vrij- catie in Nieuw-Vennep. Ten tijde
willigers .van het museum waar- van dit persbericht is er nog geen
bij wethouder Reneman was uit- sprake van een -definitieve vergenodigd en een. toelichting gaf huizing naar deze locatie. In het
over zijn plannen. Conclusie, links 27-jarige bestaan van de stich-of rechtsom Crash moet vertrek- ting Crash staat nu een derde verken, omdat vanwege een geptan- huizing op de stoep. "Wij wilken
de renovatie en daarna het leeg echter gewoon blijven in het Fort
op de markt zetten voor verkoop en er het liefst uitbreiden of opzijn voorkeur heeft. In zijn visie ties bespreken om de aantrekkingskracht van het Fort verder te
past Crash niet in het Fort.
verbeteren. Maar de wethouder
blijft bij zijn standpunt'; besluit
Gezamenlijke oplossing
HoeweJ er door het bestuur, on - het teleurgestelde Crash-bestuur.

Aalsmeer - Voor dag en dauw
staan we op om met zomervakantie te gaan. Om 4 uui 's nachts
wil papa vertrekken om voor de
files uit te rijden. Ik in mijn Holly-Hobby-pyjamaatje, mijn rec-hterduimpje steevast in mijn mond
en in mijn andere hand mijn
knuffel. Ik word tussen mijn grote broer en zus op een kussentje gezet in de groene Fort Taunus. Ik vind het spannend. We
fluisteren allemaal, want mama
wil de buurt niet wakker maken.
De Scout vouwwagen zit volgepakt en ook in de kofferbak past
geen barbiepopje meer. Papa
doét hem met een klap dicht. 'Sssstt Gè, beetje zachtjes, de buren.:
'Ja, ja, kom we gaan. Hebben we
alles?' Ik denk dat mama aan alles heeft gedacht: Snoepjes mee,
cassettebandjes voor in de autoradio voor later, slappe witte kadetjes gesmeerd en krentenbollen met roomboter. De lange reis
kan beginnen. Voordat we op de
A2 zitten lig ik alweer in een diepe
slaap, om vervolgens bij de Duitse grens één oogje open te doen.
'Zijn we er ai?"Nee nog lang nièt!'
Roepen mijn ouders én broer én
zus in koor. Het is nog donker, dus
ik probeer nog wat te soezen. Als
we al lang en breed op de Duitse
Autobahn zitten en mama inmiddels is gewisseld met papa, omdat zij graag in Duitsland rijdt (en
ik weet nu wel waarom), probeer
ik eens uit het raampje te kijken.
Ik zit laag. Autostoeltjes waren in
de jaren zeventig nog niet verplicht zeg maar.. 'Spelletje doen?'
opper ik. En daar beginnen de
zelfbedachte nummerbordspelletjes, autobingo en 'hoeveel groene auto's zie jij?'-games. De DVD
speler bestaat nog niet en zelfs de

Met Groei e-n Bloei naar rozenkwekerij

Afdeling Bollenstreek
op bezoek in Aalsmeer
Stralend verjaardagsfeest
kinderboerderij
~ Aalsmeer

- Onder een stralend
blauwe hemel hebben vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd, de Rabobank, Funny Horse en Ons Tweede Thuis het publiek van Aalsmeer en omstreken afgelopen zondag 8 juli getrakteerd op een prachtig ·verjaardagsfeest. Ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan had het
activiteitenteam van de Boerenvreugd extra uitgepakt met een
gevarieerd programma. Het evenement werd bezocht door zo'n
duizend kinderen, ouders en
grootouders. Ze vermaakten zich
met spelletjes als spijkerpoepen,
snoephap pen, twee-emmertjeswater-halen,
spijkerbroek-hangen en vier-op-een-rij. De pony's
van Funny Horse zetten hun beste beentjes voor en leidden de
kinderen rond over de pas gesproeide weiden van de boerderij. Furiny Horse was aanwezig
met tien helpers. Zij zorgden ervoor dat zowel de pony's als de
kinderen het naar hun zin hadden. Medewerkers van de Rabobank hadden zich vrijwillig opgegeven om deel te nemen aan het
evenement. Zij bemanden spelletjes, de limonade·-bar en hadden
voor alle kinderen een leuke verrassing bij de uitgang. De hooi-

berg was omgedoopt tot een
theater, waar Kindertheater Zwuf
twee voorstellingen gaf. De kinderen keken en luisterden ademloos en de ouders bleven buiten.
En natuurlijk was er ook taart. Kinderen versierden zelf de cake, zoals dat op vele verjaarspartijtjes
gebeurt. Tenslotte waren er nog
leuke knutsels om te maken en
werden er boerenbroodjes gebakken boven een vuurtje. Weer
een geslaagde dag voor de vrijwilligers van de kinderboerderij,
die veellof en waardering entvingen van de bezoekers.
Vrijwilligers gezocht
Extra handen zijn overigens altijd welkom. Vrijwilliger worden
bij de kinderboerderij iets voor
jou/u? Gegarandeerd een gevarieerde'baan: Kijk voor informatie

Aalsmeer - De afdeling Bollenstreek van Groei en Bloei brengt
vrijdag 13 juli een bezoek aan
Aalsmeer. Rond wandelen bij Belle Epoque staat op het programma. Belle Epoque is een rozen-kwekerij met meer dan 700 verschillende soorten rozen en dus
de aangewezen plek om met alle
rozenvragen naar toe te gaan. Alles over snoeien, bloeien, geuren,
kleuren en de tips en tricks om
mooie rozen ook in eigen te krijgen. Het bezoek op vrijdagmorgen 13 juli begint om 10.00 uur.
Het adres is Oosteinderweg 489.

De deelnemers worden ontvangen met koffie of thee. En krijgen
daarna alle ins en outs betreffende de rozenteelt te horen, maken
een ronde over de kwekerij en
vanzelfsprekend wordt na afloop
de gelegenheid gegeven om zelf
een\of meer) prachtige rozen aan
te schaffen.
Aanmelden voor deze kleurrijke
excursie bij Jolande Rusman via
06-23759952 of via jolanderusman@zonnet.nl. De kosten zijn
voor leden van Groei en Bloei 5
euro en voor niet-leden 7,50 ~eu
ro per persoon.

op de website, op facebock of informeer in het gezellige winkeltje
van Boerenvreugd. Waarschijnlijk
wel bekend, maar kinderboerde-

rij Aalsmeer is te vinden aan de
Beethovenlaan 118 in de Hommeer.
Foto'~: www.kicksfotos.nl

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

I I I

I
I I I
I I
I I
I'

I

I I I

I I I

I

I

I

I
I

I

Telefoon:

11 1

Deze bon kum u uitknippen en opsturen naar onderstaand adres:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 11431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

-

Va_n elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
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 aaJJgeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgeverkan zonderkennisgeving hetaangeboden kabaaltjeweigeren

• Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

