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KORT NIEUWS:

Gewond na
vechtpartij

Aalsmeer - Op donderdag
23 mei is rond kwart over
vier in de middag een vechtpartijtje geweest in de Linnaeuslaan. Twee jongens
waren met elkaar op de vuist
gegaan. Een van de twee,
een 13-jarige jongen uit
Hoofddorp, heeft hierbij behoorlijke verwondingen opgelopen. Hij was eerst niet
aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. De andere vechtersbaas is een 14-jarige jongen uit Uithoorn. Hij is door
de politie aangehouden
voor verhoor en is inmiddels
weer heengezonden.
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ruimte beschikbaar blijft. De inrichting van de Zijdstraat is momenteel een doorn in het oog bij
velen en herinrichting heeft dan
ook eerste prioriteit. Om voetgangers en fietsers beter van elkaar te scheiden, worden de goten aan twee kanten gelegd (in
plaats van in het midden). Voor
een beter verblijfsgevoel komen
er natuurlijk bankjes en groen dat
Uw specialist voor onder meer:
Toekomstbestendig
trekken bij de verkeercirculatie. past bij Aalsmeer. Voor de groene
Uw specialist
voor onder meer:
Ruitherstel
Een budget van ongeveer 6,5 mil- Eenrichting is daarbij het tover- items is al contact geweest met
Autoschadeherstel
Autoschadeherstel
Caravan- en camperhersteljoen euro is nodig. De wethou- woord en wat uitgedacht is, ziet het Wellant College. Het MolenRuitherstel
ders hopen deze investering te eruit als een overzichtelijke rou- plein mag het ontmoetingspunt
Ruitherstel
Banden
mogen doen van de gemeen- te waarbij het dorpse karakter be- met terrasjes worden en, de wetCaravanen camperherstel
Caravan- en camperherstel
teraad en dus groen licht te krij- houden blijft. De Van Cleeffkade houders durven het aan, de doorBanden
Bootherstel
gen om het centrum een boost wordt vanaf de Marktstraat (rich- steek van de Weteringstraat, door
Banden
Bootherstel
te geven. De ondernemers heb- ting Uiterweg), net als de Stati- de Zijdstraat, naar het Praamplein
Scooterherstel
Bootherstel
ben al te kennen gegeven zich te onsweg (vanaf de kruising tot het gaat dicht. De horeca in de PunScooterherstel
Scooterherstel
kunnen vinden in de plannen. De Raadhuisplein) één richting. De terstraat krijgt de mogelijkheid
Denk niet
langer aan schade dan nodig is
Denk niet langer aan schade dan nodig is
wethouders zijn bescheiden tij- druk op de kruising bij de Uiter- een verblijfspleintje te realiseren.
Denk niet langer aan schade dan nodig is
dens de presentatie, “het is een weg wordt hierdoor minder en er
Vertrouwd, vakkundig en snel
Vertrouwd, vakkundig en snel
concept”, maar ook trots en te- kan meer samenhang gecreëerd Wandelpromenade
Vertrouwd, vakkundig en snel
recht. De visie en veranderingen worden tussen het plein en de De relatie met de Westeinderplasabspijnaker.nl
zijn actueel of zoals ze zelf om- winkelstraat. Er komt een betere, sen willen de wethouders verstePijnaker - Aalsmeer
schrijven “voor een toekomst- overzichtelijkere oversteek voor vigen door een wandelpromenaPijnaker
- Aalsmeer
Pijnaker
- Aalsmeer
bestendig Aalsmeer.” Aalsmeer voetgangers en hiervoor is in de de te maken op het Praamplein,
Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
wordt geen Hoofddorp of Am- visie de ophaalbrug naar onge- zonder overigens verlies van parTel. (020) 647 8001, info@abspijnaker.nl
stelveen, maar wel een centrum veer het midden van de sloot ver- keergelegenheid. De nu gepreAdres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
abspijnaker.nl
abspijnaker.nl
Telefoon (020) 647 8001 • E-mail info@abspijnaker.nl
waar het gezellig is, waar gewin- plaatst. Het Raadhuisplein wordt senteerde centrumvisie is overikeld kan worden, boodschappen onderdeel van de verkeersroute. gens een concept-ontwerp. Volgedaan kunnen worden en waar Hier parkeren blijft, maar langs de gens de wethouders moeten de
bijvoorbeeld ideeën opgedaan winkels gaat de ‘weg’ lopen die details nog verder uitgewerkt
kunnen worden op cultureel ge- de mogelijkheid geeft het plein worden. Op de tekening met
bied. De Zijdstraat verkleinen vin- weer te verlaten via een ‘duiker’ de herinrichting van het Raadden ze geen optie, gedacht wordt de Van Cleeffkade op. Voor fiet- huisplein bijvoorbeeld staat het
aan creatieve invullingen om de sers is een eigen route in het plan beeld van godin Flora in het midVOOR HET
verblijfsfunctie te vergroten. Dag- opgenomen.
den, maar de wethouders laten
OFFICIËLE
horeca speelt daarbij een belangdoorschemeren hier geen voorGEMEENTENIEUWS
rijke rol.
Verlevendiging
stander van te zijn. De vaste plek
Centraal in de visie staat de ver- voor het gemeentehuis behouZIE PAGINA 6
Bereikbaarheid
nieuwing en verlevendiging van den, lijkt meer hun keuze te zijn.
De infrastructuur van, naar en in de Zijdstraat. De winkelstraat
het centrum is op dit moment heeft een impuls nodig en in deze Meningen en inbreng
niet optimaal en daarom is bij de is rekening gehouden met de ver- De procedure om alle inwoners,
visie ook een plan uitgewerkt om schillende pandeigenaren. Grote ondernemers en de fracties de
de bereikbaarheid en verkeersaf- panden mogen bijvoorbeeld ver- kans te geven hun mening en inIN DE
wikkeling te verbeteren. Het plan kleind worden als aan de straat- breng te geven, gaat iets anders
is om het Raadhuisplein te be- zijde maar een kleine(re) winkel- dan anders verlopen. Eerst gaan
de fracties zich in commissieverband buigen over de visie (aanINFORMATIE:
staande woensdag 5 juni vanaf
✆ 0297-341900
20.00 uur in het gemeentehuis),
daarna volgt een procedure van
✆ 06-54216222
inzage voor de inwoners en pas
✉ VERKOOPAALSMEER@
na alle participatie vindt besluitMEERBODE.NL
vorming plaats in de raad.
Eind 2020 hopen de wethouders dat aangevangen kan worden. Het eerste deel van de werkzaamheden staat vast en betreft
het vervangen van het riool in de
Zijdstraat, want dat is hard nodig,
en pas daarna volgt de metamorfose die, zo schatten de wethouders in, zo’n vier tot vijf jaar in beslag zal nemen.
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Centrumvisie: Plan voor
aantrekkelijk Centrum

Aalsmeer - In de nacht vrijdag 24 op zaterdag 25 mei
is ingebroken bij een tuinbedrijf aan de Aalsmeerderweg. Via het dak wisten de
dieven zich toegang tot het
pand te verschaffen. Ze hebAalsmeer - “Je kunt het half doen, niet doen of er volop voor gaan
ben het bedrijf zonder buit
en dat gaan we doen. Schouders eronder, Aalsmeer verdient dit.”
weer verlaten. Alle kantoren
De wethouders Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn presenwaren goed afgesloten. Het
teerden afgelopen donderdag 23 mei de concept centrumvisie. De
is niet gelukt deze te betrehandschoen is opgepakt en met verve. Een plan is gemaakt om
den. De inbraak heeft tussen
het centrum een upgrade te geven in aantrekkelijkheid én bereikkwart over negen ‘s avonds
baarheid. De visie is samengesteld vanuit de bouwstenen econoen vier uur in de ochtend
mie, verkeer en beeldkwaliteit. Er is goed nagedacht om de neerplaatsgevonden.
Uw
specialist voor onder meer:
gaande spiraal in het winkelbestand nieuw leven in te blazen en
de verkeerschaos op dit moment in betere banen te gaan leiden.
Autoschadeherstel

Service

KRANT D
I

Economie, verkeer en beeldkwaliteit zijn de bouwstenen

DE

Geen buit na
inbraak bedrijf

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Aalsmeer: Oosteinderweg 421-520 (170 kranten)
Aalsmeer: Oosteinderweg 251-399 (190 kranten)
Aalsmeer-Oost

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

Verkiezingen Europees Parlement

VVD blijft grootste partij,
FVD grootste nieuwkomer
Aalsmeer - In Aalsmeer is de VVD
de grootste gebleven bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De liberalen kregen in
deze Noord-Hollandse gemeente 22,8 procent van de stemmen.
Dat betekent een stijging ten opzichte van vijf jaar geleden, toen
de partij op 20,7 procent uitkwam. De PvdA boekt een forse
winst en stijgt daarmee naar de
tweede plaats. De partij van Europees lijsttrekker Frans Timmermans haalde 14,7 procent van
de stemmen (dit was vijf jaar geleden 7,4 procent). Forum voor
Democratie volgt op de derde
plaats. De partij die in maart de
Provinciale Statenverkiezingen
won, behaalde 14,6 procent van
de stemmen. Deze nieuwkomer
deed de vorige keer niet mee.
Op de vierde plek komt het CDA.
De christendemocraten verloren
kiezers en noteren 13,7 procent.
Dat was bij de vorige EU-verkiezingen 16,8 procent.
Als vijfde eindigt D66, dat met 6,6
procent een aanzienlijk lager percentage kiezers wist te trekken
dan vijf jaar geleden (14,8 pro-

Vuurwapen
opgevist
Kudelstaart - Bij magneetvissen in de Westeinderplassen is
op zondag 26 mei rond drie uur
in de middag een vuurwapen opgevist bij de loswal aan de Herenweg. De politie is gealarmeerd en
heeft het wapen meegenomen
voor onderzoek.

cent). De rest van de top 10 ziet er
als volgt uit: GroenLinks behaalde
6,1 procent van de stemmen (was
3,8 procent); ChristenUnie-SGP
noteert 6,0 procent (was 6,4 procent); 50Plus komt op 4,4 procent
(was 3,9 procent); PVV kreeg 3,5
procent (was 13,7 procent); De
Partij voor de Dieren eindigt als
tiende partij met 3,1 procent van
de stemmen (was 4,1 procent).
Grootste winst PvdA
De PvdA boekte de grootste
winst van alle partijen die vijf jaar
geleden ook meededen aan de
verkiezingen voor het Europees
Parlement. Forum voor Democratie komt in Aalsmeer als grootste
nieuwkomer binnen.
Opkomst 45 procent
In Aalsmeer kwam 45,0 procent
van de 23.090 kiesgerechtigde
inwoners naar het stemlokaal.
Dat betekent een duidelijke stijging ten opzichte van 2014, toen
de opkomst 38,1 procent was. De
opkomst in de gemeente is hoger
dan de landelijke, die op 41,9 procent uitkwam.
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Thema: Na de diagnose

INFORMATIEF
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
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
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.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Donderdag 30 mei en
zondag 2 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Jan Wolsheimer.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Op 30
mei Hemelvaartsdag om 10u.
dienst in Het Lichtbaken, Rijsenhout. Zondag Diensten
om 10u. met ds. D. Visser en
18.30u. met ds. J.W. Ploeg in
NGK Lichtbaken. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Bas Middelkoop. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl. Collecte:
MCC Syrië.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Op 30 mei Hemelvaartsdag om 10u. dienst met dhr.
W.F.A. van Bloemen. Zondag
10u. Dienst met ds. C. BerbeeBakhuis uit Abbenes.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Op 30 mei Hemelvaartsdag,
dienst om 10u. met ds. G.H. de
Ruiter, Aalsmeer. Organist: J.
Piet. Zondag 10u. Dienst met

Bijeenkomst over jonge
mensen met dementie

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

ds. G.H. de Ruiter, Aalsmeer.
Organist: R. Postma.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Op 30 mei Hemelvaartsdag dienst om 10u. met
ds. M.J. Zandbergen. Organist:
Ruud Kooning. Zondag om
10u. Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Jan Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Dienst.
Spreker: Matthias Joosse. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels. Om 19u. Baan 7
Jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Op
30 mei Hemelvaartsdag 10u.
Dienst met ds. J.A.C. Weij, gez.
dienst met CGK. Zondag Diensten om 10u. met ds. P. Busstra
uit Apeldoorn en 18.30u. met
ds. J.W. Ploeg uit Heukelum,
gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Op 30 mei Hemelvaartsdag
om 9.30u. Eucharistieviering
en 14u. Poolse viering met
pastor Andrzej. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof Dienst o.l.v. parochianen. Zondag om 9.30u.
Eucharistieviering en om 14u.
Poolse dienst met Andrzej in
Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.

o e orrie en ert
winnen Keezen-avond
Kudelstaart - Afgelopen donderdag 23 mei was het weer reuze gezellig tijdens de Keezenavond van de Feestcommissie Kudelstaart in het Dorpshuis. Uiteraard waren er ook weer winnaars.
Op de eerste plek is het koppel
Corrie Durieux en Bert van der Jagt geëindigd. De twee gingen er
met een kaaspakketje vandaar.
De tweede plaats was voor Marianne van Wees en Elsbeth Roof.
Deze dames ontvingen ieder een
portie bitterballen en nog twee
consumpties.
De prijzen werden allen bijzonder gewaardeerd. Ook de aanmoedigingsprijs werd goed ont-

vangen; een officieel Keezenkaartenspel met op de achterkant van de kaarten de spelregels. Daar er twee koppels gelijk onderaan eindigden waren
er dus twee duo’s die aangemoedigd moesten worden. Het ene
kaartspel werd in ontvangst genomen door Joany en Harry van
der Weijden en het andere kaartspel door Truus Straathof.
Alvast voor in de agenda: De volgende Keezen-avond is op vrijdag 14 juni. Oftewel het begin
van de Feestweek Kudelstaart.
Opgeven kan alvast door te mailen naar keezeninkudelstaart@
gmail.com.

Onderzoek naar spijsverteringsziekten

1.280 Euro voor Maag
e er rm ti tin

Aalsmeer - Op dinsdag 4 juni wordt een bijeenkomst voor
naasten van jonge mensen met
dementie gehouden. Thema is:
Na de diagnose. De diagnose dementie betekent een einde aan
een periode van vermoedens en
onzekerheid. Enerzijds is er opluchting omdat je eindelijk weet
wat er aan de hand is. Maar anderzijds: het is een verschrikkelijke diagnose, zonder hoop op genezing. En wat gebeurt er dan na
de diagnose? Krijg je hulp (van
wie) of moet je zelf hulp zoeken?
Met welke personen, instanties
en wetten krijg je te maken? En
hoe houd je een beetje het overzicht? Op deze bijeenkomst zullen ervaringen en tips uitgewisseld worden onder leiding van
Hanneke ten Brinke van Mantelzorg & Meer. De bijeenkomst
is bedoeld voor naasten, mantelzorgers en familie van jonge
mensen met dementie in de re-

Handwerken in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Woensdag 5 juni
vanaf tien uur staat er weer koffie
en thee klaar in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Neem een breiwerk, haken, patchwork of andere hobby mee. Ook zonder dat,
welkom hoor! Heb je leuke patronen of iets gemaakt? Neem het
mee! Naast handwerken is het zeker fijn zo mensen te ontmoeten.
Daarom, iedereen uit Rijsenhout
is hartelijk welkom. Voor meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met Adrie van Limpt
via 0297-320799 of met Gre Tuinstra via 0297-331545.

Rijsenhout - In de week van 6
tot en met 11 mei haalden collectanten van de Maag Lever Darm
Stichting maar liefst 1.280,16 euro op in Rijsenhout! Zij gingen
langs de deuren om aandacht
te vragen voor de spijsvertering;
een wonderlijk stelsel dat zowel
je vriend of je vijand kan zijn. Ze
kan je energie geven en balans,
maar ook voor schaamte zorgen,
je wereld kleiner maken of zelfs
overlijden tot gevolg hebben.
Voor 2 miljoen mensen is de spijsvertering een vijand. Met het opgebrachte geld redt de Maag Lever Darm Stichting levens door
meer onderzoek naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken.
Tijdens de collecteweek gingen
ruim 13.000 collectanten door
het hele land langs de deuren.
Het bedrag dat zij ophalen gaat
naar voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Iedere dag werken onderzoekers aan een oplossing voor de 2 miljoen mensen in Nederland met een spijsverteringsziekte. Er werd niet alleen aan de deur gecollecteerd,

maar ook online door veel mensen die een digitale collectebus
aanmaakten (collectebus.mlds.
nl). Daarnaast werkte de stichting met QR-codes voor Tikkie
en werd op 20 plaatsen gecollecteerd met de collectebus 2.0,
waarmee je ook contactloos of
met PIN kunt betalen.

Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Op 30 mei Hemelvaartsdag 9.30u. Dienst met
dhr. M. Boelen, Hoofddorp.
Zondag 10u. Dienst met ds.
B.J. Griffioen uit Badhoevedorp
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Op 30 mei Hemelvaartsdag
10u. Eredienst. Zondag 10u.
Dienst met ds. M. Vermeij,
Aalsmeer
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. cantors.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Oktober t/m mei
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in Ontmoetingsruimte Ons
Tweede Thuis, Jasmijnstraat
33. Van september t/m april.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Kudelstaart - Op woensdag 5 juni mei houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van de BilderAalsmeer - Op wensdag 5 juni dammerweg. De aanvang is 10.00
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop uur. Iedereen is welkom en de
en ontmoeting onder het genot toegang is gratis. Koffie en thee
van een kopje koffie of thee in staan klaar. Er zijn mogelijkheden
de Oost-Inn. ’s Avonds wordt van om een kaartje te schrijven aan
19.45 tot 21.30 uur een literaire zieke mensen of om een gesprek
avond gehouden. Het boek ‘De van mens tot mens te hebben. U/
droom van de Ier’ van Mario Var- jij komt toch ook en neem gerust
gas Llosa wordt besproken.
iemand mee.

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting
steunt baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken naar
spijsverteringsziekten, betere diagnostiek voor maag-, darm- en
leverziekten en innovatieve behandelmethoden: Samen strijden
voor een gezonde spijsvertering.
Collectant gemist?
Heb je de collectant gemist en
wil je doneren? Dat kan alsnog
via collectebus.mlds.nl. Volgend
jaar is de collecteweek van de
Maag Lever Darm Stichting van
15 tot en met 20 juni. Aanmelden
als collectevrijwilliger kan via:
https://www.mlds.nl/over-ons/
help-mee/collectevrijwilliger/

Taizégebed in
rme
e
Alsmeer- Op vrijdag 31 mei
wordt een Taizégebed gehouden in de kleine kapel van Karmel
Aalsmeer aan de Zwarteweg 36.
Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé
zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen. De meditatieve viering
begint om 20.30 uur. Na afloop is
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om
eens mee te vieren! Belangstellenen zijn welkom.

o fie in e

i

Literaire avond
in Oost-Inn

Wanneer de Britse diplomaat Roger Casement wordt uitgezonden naar Congo ontdekt hij een
gruwelijke wereld van uitbuiting en moordpartijen. Hij besluit
hierover te rapporteren en wordt
daarmee een van de eerste voorvechters voor de mensenrechten. ‘De droom van de Ier’ is een
epische roman over een dappere man die genoeg lef heeft om
de uitbuiting van anderen bespreekbaar te maken, maar zijn
eigen keuzes niet altijd kan verantwoorden. Belangstellenden
zijn hartelijk welkom in de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

ier rton
voor Con Amore
Aalsmeer - Mannenkoor Con
Amore heeft op de eerste maandag van de maand een container
staan op de parkeerplaats van
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Deze container kan gevuld
worden met oud papier, karton
en onder andere verpakkingsmateriaal door particulieren en bedrijven. De opbrengst komt ten
goede van de koorkas. Maandag
3 juni staat de container klaar van
10.00 tot 19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie Koningen, telefoon
0297-323847.

gio Amstelland en Meerlanden.
Jonge mensen met dementie zijn
zelf ook van harte welkom. Een
professional zal voor hen een alternatief programma aanbieden
in een andere ruimte. De bijeenkomst is in ontmoetingscentrum
‘De Meent aan Orion 3 in Amstelveen. Aanvang 18.00 uur, inloop
vanaf 17.45 uur, tot ongeveer
19.15 uur. Daarna krijgt u een gezamenlijke maaltijd in het café
van De Meent aangeboden door
Alzheimer Nederland.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan bij Jeantien Brugma, dementiejong@
gmail.com. Meer informatie is te
vinden op www.alzheimer-nederland.nl/projectgroep.
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Kookworkshop Participe
grediënten. Uiteraard krijgen de
deelnemers de recepten mee
naar huis, zodat ze de heerlijke
gerechten nog eens kunnen bereiden. Elke workshop zal een ander thema hebben. Wie een leuk
idee heeft voor een thema mag
dit melden bij Particpe, graag
zelfs! De workshops zijn op 3 juni,
26 augustus, 7 oktober en 9 december. Er kunnen maximaal 16
deelnemers per keer mee doen
en er wordt een bijdrage in de
kosten gevraagd van 17,50 euro. Aanmelden kan tot en met de
vrijdag (voor 12.30 uur) bij Participe Amstelland Aalsmeer via
0297–326670 of per mail: team.
aalsmeer@participe.nu.

▲

Aalsmeer - In samenwerking met
’t Wijkontmoetingcentrum Hofplein organiseert Participe Amstelland kookworkshops. Samen
met een professionele kok gaan
de deelnemers aan de slag in de
keuken van ’t Hofplein om samen een heerlijk driegangen menu (voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht) te bereiden en
die vervolgens ook samen gezellig aan tafel met elkaar gegeten
wordt.
Marc Eveleens, een professionele kok uit Aalsmeer, heeft jaren
ervaring in de horeca en als kok
bij evenementen, zal tijdens de
workshop vertellen over de oorsprong en herkomst van de in-

29 MEI

Zo’n 200 klassieke auto’s en motoren

Zondag editie twaalf van
Livemuziek op 7 locaties Aalsmeer Roest Niet
tijdens bandjesavond
Aalsmeer - De vergunning is
(eindelijk) binnen en de wegsleep-borden zijn geplaatst, niets
staat de bandjesavond ‘oude stijl’
op zaterdag 8 juni meer in de
weg. Over tien dagen kan genoten worden van livemuziek op in
totaal zeven locaties in het Centrum. Er kan een rondje gelopen worden door de Markt-, Wetering-, School-, Dorps- en Zijdstraat en onderweg kunnen bezoekers kijken en luisteren naar
en dansen op muziek van allerlei bands. Ook het Raadhuisplein wordt omgetoverd tot muziekplein en ook hier gaan de
spots aan voor optredens. Voor
de organisatie van dit ‘ouderwets rondje muziek’ hebben de
vijf horeca-ondernemers in het
Centrum bijval gekregen van de
stichting Feestweek Aalsmeer en
cultuurcentrum N201. De band-

jesavond is van 20.00 tot 01.00
uur en bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets of
lopend te komen.

Parkeergelegenheid is beperkt
en, als vanouds, is het mogelijk dat de politie alcoholcontroles gaat houden. Volgende week
meer informatie over alle deelnemers en de bands die van zich
gaan laten horen. Schrijf het alvast ‘dik’ in de agenda: Zaterdag
8 juni bandjesavond in Aalsmeer
Centrum!

Aalsmeer - Zondag 2 juni is
Aalsmeer weer ’the place to be’
voor de liefhebbers van klassieke
auto’s en motoren. Na de succesvolle eerste editie in 2008 vindt
inmiddels de twaalfde editie
van Aalsmeer Roest Niet plaats.
De eerste auto gaat zondag om
09.00 uur van start bij The Beach
aan de Oosteinderweg 247a en
de eerste deelnemers worden
hier terug verwacht voor de finish om circa 14.30 uur. De prijsuitreiking begint om 17.15 uur.
Aalsmeer Roest Niet bestaat uit
een vol deelnemersveld met 200
nostalgische voertuigen. Deelname aan deze unieke rit is mogelijk
met een auto of motor van vóór 1
januari 1989.
Na het vertrek vanaf The Beach
in Aalsmeer volgt een prachtige route door het Hollands midden van circa 130 kilometer. De
finish vindt eveneens plaats bij
The Beach met een gezellig programma voor jong en oud. Uiteraard met een hapje, een drank-

je en muziek van Kees Markman.
Een deskundige en volstrekt objectieve Jury beoordeelt de deelnemende auto’s en motoren op
kwaliteit en originaliteit, in stijl
bijpassende kleding kan extra
voordeel opleveren!
Aalsmeer Toen
In hal 3 is er zondagmiddag een
tentoonstelling van Aalsmeer
Toen met een mooi overzicht
van het vergane bloemencorso, tevens is er een prachtige foto overzicht van de Aalsmeerse
bloemenveilingen van weleer en
de Aalsmeerse brandweer is vertegenwoordigd met nostalgisch
brandweer materiaal. De grote
tegenstelling van alle oude voertuigen is wel de racesimulator
van Max Verstappen. Een heel exclusieve Velorex driewieler is ook
deelnemer aan Aalsmeer Roest
Niet. Dit voertuigje (zie foto) is
voorzien van een 350 cc Jawa
moter en het chassis is een buizenframe met een ‘tent’ van leer.

Zondagmiddag live in The Shack

Terug naar de sixties
met The Bluebettes

Classic rockhits van Brand
Ares zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 1 juni kan
genoten worden van classic rock
muziek door de band ‘Brand Ares’
in cultureel café Bacchus. Nu Ajax
niet de finale speelt kan deze tijd
uitstekend besteed worden met
kijken en luisteren naar livemuziek.
De Utrechtse Band ‘Brand Ares’
trakteert zaterdagavond op diverse classic rockhits. De band
brengt met passie en plezier tijdloze, klassieke rock die in steen
gebeiteld kan worden. De eigen set werkt keer op keer aan-

stekelijk. Het zijn nummers om
op te dansen, nummers om mee
te brullen en nummers om aandachtig naar te luisteren, maar
publieksinteractie is er altijd. Noten die je oren doen suizen en
teksten die je hersenen doen kraken. Een kathedraal van kabaal,
stadionrock in je buurtkroeg!
Brand Ares is David op zang en
gitaar, Martijn op gitaar, Ivo op
drums en Erik op bas. Cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat
gaat open om 21.00 uur en de
toegang bedraagt uw/jouw gift.

STAGE
MUSIC SHOP

Oude Meer - Zondag 2 juni gaat
The Shack terug naar de turbulente sixties met een band die vorig jaar in een stijf uitverkochte
Shack stond: The Bluebettes! Op
het podium staan vijf talentvolle meiden, die met een flinke dosis energie, humor, gitaar, piano,
drums en bas een te gekke liveshow neerzetten. Ze hebben inmiddels hun succesvolle theatertour ‘Best Of The Sixties’ door Nederland afgerond en komen al die
mooie leuke en toffe liedjes nog
een keer spelen in The Shack.
Op geheel eigen wijze brengen
ze bekende hits uit de jaren zestig weer tot leven met swingende dansnummers, zoete koortjes
en scheurende strotten. Een muzikale middag vol nostalgie, sfeer,
passie met prachtige stemmen;
een genot om mee te maken.
The Bluebettes pakken je bij de
kladden en neemt het publiek
mee naar de hoogtijdagen van
onder andere The Supremes,
Aretha Franklin en The Ronettes.
Uit volle borst meezingen met
de bekende liedjes, fingersnappen tot je blaren hebt en hipsha-

ken tot je erbij neervalt, het mag
allemaal. Heb je dit hoogtepuntje gemist vorig jaar, zorg dan dat
je er bij bent aanstaande zondagmiddag 2 juni. Arlette Swartjes, Esther Groenenberg, Anna
Hoekstra, Geraldine Swartjes en
Chantal de Haan krijgen gegarandeerd de tent op z’n kop en zorgen voor een onvergetelijk muzikale zondagmiddag.
Agenda: Maandag 10 juni, tweede Pinksterdag: Hans en Remco
Millenaar acoustic. Zondag 16 juni: Greenday undercover en op
zondag 23 juni is Barrelhouse terug in The Shack.
Reserveren
Reserveren is niet verplicht maar
wel mogelijk. Als je zeker wilt zijn
van een plek voor een van je favoriete bands, stuur dan even een
mail naar info@the-shack.info
The Shack is zondag 2 juni open
vanaf 15.00 uur en The Bluebettes beginnen rond 16.00 uur. Entree: 15 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Zomercompetitie Bridgeclub
Onder Ons in buurthuis Hornmeer, Dreef 1. Inschrijven vanaf 19.15u. Aanvang: 19.45u.
Wijkoverleg De Dorper in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20.30u.
Biertapwedstrijd in café Joppe, Weteringstraat v/a 20.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Soulmachine live in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude
Meer (uitverkocht).

30 MEI

Dauwtrappen met Samen Op
Weg-gemeente Kudelstaart.
Start om 7.30u. bij De Spil.
Expositie Amateurschilders
‘De Losse Streken’ in Zorgcentrum Aelsmeer in mei.
Expositie ‘Japan’ in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Hardcore Reolad Kroegsessie in N201, Zwarteweg vanaf
19.30u.

31 MEI

Exposities in Flower Art Museum (tegenover watertoren).
‘Bloemen van Hoop’ en ‘De
taal van bloemen’. Open: vrijdag 10-17u. Zaterdag en zondag 11-17u. T/m 7 juli.
Expositie Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart.
Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef 1 v/a 20u
Bandbrouwerij in N201, Zwarteweg. Voor kids 19 tot 21u. en
oudere jeugd vanaf 20u.

1 JUNI

Open dag Ubink cactussen,
Mijnsherenweg 20, 9-16u.
Tentoonstelling Ons Tweede Thuis in De Oude Veiling,
Marktstraat
(bovenverdieping). Tot en met 27 mei.
Lezing in Crash Museum over
operatie Overlord vanaf 13u.
In fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Open 11 tot 16u.
Familie-estafette en zwemwedstrijden in Het Oosterbad,
Mr. Jac. Takkade. Vanaf 13u.
Live Brand Ares in cultureel
café Bacchus, Gerberastraat.
Open vanaf 21u.

Gitaarstatief
Microfoonstatief
Lessenaar

2 JUNI

€19,95
€28,€19,95
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Expositie ‘De kracht van de
boom’ bij Fysio en Fitness in
Kudelstaart. Open 8 tot 21u.
Tot eind juni.
Wijkcentrum Voor Elkaer in
Kudelstaart open. Maandag
tot en met vrijdag 9 tot 17u.
Start Ik Toon maand in Oude
Veiling, Marktstraat met Amazing Amateurs om 17u.
Start Avondvierdaagse. In
Aalsmeer om 18u. bij AVA in
Sportlaan en in Kudelstaart
om 18u. bij RKDES, Wim Kandreef. T/m donderdag 6 juni.

4 JUNI

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Walking-handball voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg van 10.30 tot 11.30u. Elke
dinsdag.
Historische Tuin open. Iedere dinsdag t/m zondag 10 tot
16.30u. Ingang Praamplein.
Extra: Expositie Beter met
Planten.
Open repetitie Davanti van
20 tot 22u. in Dorpshuis Kudelstaart.

5 JUNI

Inloop bij Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan
van 9.30 tot 11.30u. Literaire
avond van 19.45 tot 21.30u.
Koffie in De Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanaf 10u.
Handwerken in Ontmoetingskerk, Rijsenhout vanaf 10u.
Walking football bij FCA, Beethovenlaan, vanaf 10u.
Start Rollator Wandelclub bij
sportcentrum De Waterlelie,
Dreef van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Zomercompetitie Bridgeclub
Onder Ons in buurthuis Hornmeer, Dreef 1. Inschrijven vanaf 19.15u. Aanvang: 19.45u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

6 JUNI

Fietstocht van de Pedaalridders OVAK. Start 13.30u. bij
zwembad aan de Dreef.
Wandelen door het bos. Start:
Camping, Bosrandweg om
19u. Tot 20.30u.

8 JUNI

Bandjesavond in straten Centrum (Zijd-, Dorps-, School- en
Marktstraat en Raadhuisplein
op 7 locaties vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

HERCULES-WEEK

3 JUNI

Aalsmeer Roest Niet, toerrit nostalgische auto’s en motoren. Start 9u. en finish vanaf 14.30u. bij The Beach, Oosteinderweg 247a.
Poppentheater Zelen met ‘De
wolf en de 7 geitjes’ in hooizolder van kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer. Voorstellingen om 11u. en om 15u.
The Bluebettes in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.
Handbal
bekerwedstrijd
Greenpark Aalsmeer in Volendam 16u.

Jeugd Muziek
Concours KCA
Aalsmeer - Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer (KCA) is op zoek
naar jong (licht)klassiek talent
voor de tweede editie van het
KCA Jeugd Muziek Concours. De
finale van het evenement vindt
plaats op zondag 3 november.
De zondagen daarvoor vinden de
voorronden plaats. De musici in
de leeftijd van 8 tot 18 jaar kunnen zich vanaf nu aanmelden via
de website van KCA. Een vakkundige jury beslist wie de uiteindelijke winnaars worden. Voor vragen kan een email gestuurd worden naar info@kunstencultuuraalsmeer.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend.
Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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
BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

voor- en nadelen van een voorstel. Het
college van B&W stelt besluitvorming
voor in de eerstvolgende raadsvergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

21.50

6.

22.20

7.

23.00
23.10
23.25

8.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Aalsmeer 2019 - 2022
Actualisering grondexploitaties ultimo
2018
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 6 JUNI 2019
Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij
en Bestuur op donderdag 6 JUNI 2019, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.

3.
4.
5.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer J.H. Buisma.
Vaststelling van de agenda

Aanbod Peuterarrangementen 2020
Vaststellen Jaarstukken 2018
Bestuursrapportage 2019
Vragenkwartier
Sluiting

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

-

Geslachtsnaam

-

Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
VERGADERING WOENSDAG 5 JUNI 2019
Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en
Economie op woensdag 5 juni 2019, 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer R.P. Fransen.
Vaststelling van de agenda
BEELDVORMEND
Bij beeldvormende bespreking staat
informatievergaring centraal en is besluitvorming niet voorzien in de eerstvolgende raadsvergadering. In deze fase
gaat het er om dat alle deelnemers zich
een beeld vormen over het onderwerp.
Commissieleden krijgen de ruimte om
hun beelden over het onderwerp bij elkaar te toetsen en vragen te stellen aan
het college. Zijn alle belangen bekend?
Is alle informatie gedeeld? Dit onderdeel
biedt ook ruimte om onderwerpen te
bespreken die door de fracties zijn geagendeerd.

20.05

3.

20.45

4.

21.25

5.

Ontwerp Centrumvisie en
Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp
Plan van Aanpak 2019 - 2021 Aalsmeer
Fossiel Onafhankelijk
Raadsbrief inzake budgetafwijkingen
buitensport
OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van
argumenten centraal en het wegen van

Covăsneanu
Cruştin

Voorletters
R.
M.

GeboorteDatum
datum beschikking
18-04-1987
02-03-1985

21-05-2019
21-05-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Coppens
Eveleens
Samandarry

30 EN 31 MEI
Het gemeentehuis is donderdag 30 mei (Hemelvaart)
en vrijdag 31 mei gesloten.
INZAMELEN AFVAL
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van
argumenten centraal en het wegen van
voor- en nadelen van een voorstel. Het
college van B&W stelt besluitvorming
voor in de eerstvolgende raadsvergadering.
20.05
20.25
21.10
21.50
22.05

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

N.L.
H.J.
M.

13-06-1992
25-04-1970
12-12-1992

21-05-2019
21-05-2019
21-05-2019

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Dorpsstraat 98, 1431 CG, (Z19-030580), het uitbreiden en
verbouwen van het bestaande woonhuis
- Mr. Jac. Takkade 15 A, 1432 CA, (Z19-030189), het vernieuwen van een bestaande opstal
- Herenweg nabij nr. 99, Sectie D nr. 7345, (Z19-030170), het
inrichten van een bagger- en gronddepot
- Schoolstraat 19, 1431 BG, (Z19-030147), het uitbreiden van
een vrijstaand woonhuis aan de achterzijde
Ingetrokken omgevingsvergunning **
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer
bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven. Tegen
de (gedeeltelijke) intrekking van deze vergunning(en) kunt u
beroep indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 359, 1432EA, (8819258). De beschikking
betreft het verzoek voor een gedeeltelijke intrekking. De
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
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29 mei 2019

Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
gedeeltelijke intrekking heeft betrekking op het voorschrift 23.4 van de omgevingsvergunning d.d. 24 augustus
1993, kenmerk WM 93-12. Het voorschrift heeft betrekking
op het op- en overslaan van asbest, ontstaan bij werkzaamheden die zijn verricht door degene die de inrichting
drijft, en wordt ingetrokken vanwege het beëindigen van
deze activiteit. Verzonden: 21 mei 2019.
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z19-013075), het legaliseren
van een reeds gemaakte uitbouw aan de zijkant van het
pand. Verzonden: 24 mei 2019
- Ophelialaan 105 , 1431 HC, (Z19-013070), het uitbreiden
van de voorgevel van de winkel. Verzonden: 24 mei 2019
- Omgeving Beatrixstraat, (Z19-027889), het inrichten van
een bouwplaats t.b.v. een verduurzamingsproject in opdracht van Eigen Haard. Verzonden: 22 mei 2019

-

Zwarteweg 21, 1431 VH, (Z19-000356), het plaatsen van
een aanbouw over twee bouwlagen aan de achterzijde
van de woning Verzonden: 21 mei 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Mendelstraat 56, 1431 KM, (Z19-005458), het realiseren
van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de woning Verzonden: 23
mei 2019
- Midvoordreef 28, 1433 DG, (Z19-019851), het uitbouwen
van de 1e en 2e verdieping tot de achtergevel van de uitbouw van de begane grond Verzonden: 21 mei 2019
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN ERFGOEDCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van

de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen
12.00-14.00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 31-05-19

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat
en Dorpsstraat (Z19-015923) Bandjesavond op 8 juni 2019,
verzonden 21 mei 2019

t/m 20-06-19

t/m 20-06-19

Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik Integraal kindcentrum voor basisonderwijs en
kinderopvang (Dreef 1A-1B, 1431 WC), (Z19009167).
De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en
OLV’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Legmeerdijk 289-291 in Aalsmeer (Z18-007348)
zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal voor Herenweg 60 Kudelstaart, Z19-018428
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olle e presenteert entest

en met financ le a ers

e es m en om fin n i n
gemeente op orde te houden
Aalsmeer - De komende jaren
moeten er keuzes gemaakt worden om de financiën duurzaam
op orde te houden. Dat is het
beeld dat naar voren komt in de
Lentestukken, waarin het college
inzicht geeft in de financiële kaders voor de komende vier jaar.
Uitgangspunt is een gezonde financiële huishouding.
De Lentestukken zijn dit jaar gesplitst in een Bestuursrapportage over het lopende jaar en een
Kadernota 2020 met een meerjarenbeeld.
Het structureel meerjarenbeeld
laat nu nog tot en met 2023 een

tekort zien. Dat komt aan de ene
kant doordat in lijn met de landelijke trend, de kosten voor de specialistische jeugdhulp de komende jaren zullen stijgen en dat vanaf 2022 de precario-inkomsten
wegvallen.
Investeren
Aan de andere kant is in de Kadernota rekening gehouden met de
ambities uit het collegeprogramma. Aalsmeer investeert in een
aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige omgeving door
een kwaliteitsimpuls in de buitenruimte en een integrale aan-

Dagbesteding voor (kwetsbare) ouderen

Alle stoelen bezet bij
avond over dementie
Rijsenhout - Afgelopen woensdagavond 22 mei was er grote belangstelling voor de bijeenkomst over dementie. De bijeenkomst werd georganiseerd door
de inloop Odense, de dagbesteding voor kwetsbare ouderen, die
in oktober in een ruimte binnen
de Ontmoetingskerk gestart is. In
samenwerking met leden van de
kerk werd gezorgd voor een hapje en drankje en een ontspannen
sfeer. Rijsenhout is een warme gemeente, er is veel zorg en steun
naar elkaar. Des te leuker dat de
gastspreker, Ellen v/d Meer, een
specialist ouderen geneeskunde,
ook in Rijsenhout woont. Ook de
muzikant, Hans Millenaar, woont
in Rijsenhout. Zijn muzikale bijdrage maakte de sfeer ontspannen en gezellig.
Dat alle stoelen bezet waren gaf

de organisatie een goed gevoel.
Rijsenhout ziet de noodzaak om
meer te weten over dementie. Gespreksleider Ellen Millenaar, coördinator van het ontmoetingscentrum in Aalsmeer waar het inloop
Odense in Rijsenhout onderdeel
van is, stelde de vragen over dementie aan de gastspreker en betrok de zaal in het verhaal. Vergeetachtigheid en vormen van
dementie en de manier van omgaan met iemand met dementie waren onderwerpen die ter
sprake kwamen. Tevens werd een
grote zorg in het publiek uitgesproken over het ontbreken van
woonvoorzieningen voor kwetsbare ouderen in Rijsenhout.
Woonvoorzieningen
De gemeente Haarlemmermeer
wil in iedere wijk voorzieningen

Op stap:
Wie loopt er
mee?

Aalsmeer - Op donderdag 6 juni van 19.00 tot 20.30 uur kunnen liefhebbers weer mee lopen in het prachtige Amsterdampak voor zorg, jeugdhulp, werk se Bos. Ontspannen aan de con& inkomen en schuldhulp. Ook is ditie werken van hoofd en hart.
een deel van de kosten voor digi- Deze keer wordt er gestart vantalisering van de gemeentelijke af de andere parkeerplaats aan
dienstverlening meegenomen in de Bosrandweg (bij de camping
tegenover de Oosteinderweg).
de Kadernota.
De verdere ontwikkeling van de De wandeling is voor iedereen
digitalisering en aanpassing van (man/vrouw, jong/oud) die zin
de gemeentelijke organisatie heeft om lekker te lopen, andevoor de komende jaren zijn nog ren te ontmoeten; gezellig en geniet meegenomen en worden bij zond. Na de wandeling is er kofde behandeling van de begro- fie en thee bij de startlocatie. Om
ting in het najaar besproken. Bij op de hoogte te blijven van de
de begroting zullen ook voorstel- wandelingen en voor vragen kan
len worden voorgelegd die de fi- een e-mail gestuurd worden naar
nanciële gezonde positie waar- opstapmetoosterkerk@hotmail.
com of mail je 06 nummer door,
borgen.
dan kan er (zo nodig) een appje
gestuurd worden. Anne Marie
voor ouderen, zodat zelfstandig van Elswijk en Ina van Willegen
wonen zolang mogelijk kan. Rij- heten (nieuwe) wandelaars van
senhout heeft sinds kort het in- harte welkom.
loop Odense huis, twee dagen in
de week kunnen kwetsbare ouderen hier de hele dag terecht.
Buurtbewoners zijn erg betrokken bij deze voorziening, maar
zien tevens dat ouderen die meer
zorg nodig hebben Rijsenhout
Kudelstaart - Zin in een gezelliuiteindelijk moeten verlaten.
De kerkgemeenschap telt al ze- ge avond klaverjassen? Iedereen
ker 200 mensen die boven de 80 is van harte welkom bij klaverjasjaar zijn. Zij zien ook dat 80 plus- club De Geluksvogels. Het hele
sers die moeten verhuizen naar jaar door wordt er op de woensaangrenzende gemeenten hun dagavond vanaf 20.00 uur gedraai daar maar moeilijk vinden kaart in het Dorpshuis van Kuen graag deelgenoot uit blijven delstaart. Op 22 mei is het klavermaken van de kerkgemeente in jassen gewonnen door Corrie DuRijsenhout. In een dorp als Rijsen- rieux met 5228 punten. Jan Ramp
hout waar iedereen elkaar steunt werd tweede met 5172 punten
is het weggaan uit die gemeente, en Arie Zethof derde met 4964
juist als je die steun het hardste punten. De poedelprijs was denodig hebt, heel onwenselijk. Ver- ze week voor Guda Kluinhaar met
eenzaming ligt op de loer en ook 3759 punten
een gevoel van onveiligheid omdat het woongebied onbekend is.

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Informatie verzamelen
De volgende bijeenkomst wil de
organisatie dan ook wijden aan
zelfstandigheid en woonvoorzieningen voor kwetsbare ouderen. Het is de bedoeling dat met
elkaar besproken wordt hoe zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook met dementie en welke woonvoorzieningen er nu zijn en wat nodig is.
Ter voorbereiding wordt zoveel
mogelijk informatie verzameld
bij de gemeente, de buurtbewoners en de verschillende zorgcentra in de omgeving. De vraag wat
de mogelijkheden zijn staat voorop. Heeft u informatie of wilt u
iets delen dat van belang is graag
contact met Ellen Millenaar via
06-22468574.

Jakub gezond
tere t
Aalsmeer - Vorige week werd
een oproep gedaan door
de politie over de 22-jarige
Jakub Bialek. De man uit Polen werd sinds 13 mei vermist in Aalsmeer en zijn familie maakte zich grote zorgen, omdat Jakub medicijnen
moet gebruiken. Gelukkig kon
de politie afgelopen zaterdag
melden dat Jakub in goede gezondheid is aangetroffen. Iedereen die zich met de
vermissing bezig gehouden
heeft, wordt hartelijk bedankt
voor deze betrokkenheid.

Dorpswandeling met oud-burgemeester

Het dorp ontdekken...
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
25 mei is de eerste van de serie
dorpswandelingen gehouden in
het Centrum. Onder leiding van
oud-burgemeester Joost Hoffscholte werd door een groepje door het dorp gewandeld en
zij kwamen veel te weten over
het grote aantal monumentale pandjes in de Zijdstraat en de
Dorpsstraat. De oud-burgemeester is een boeiende verteller en
wisselt zijn verhaal regelmatig af
met leuke anekdotes. Echt leuk
om een keer het dorp vanuit andere ogen te gaan bekijken. De

dorpswandeling werd besloten
in de Historische Tuin waar op de
tribunes plaats genomen mocht
worden om voor een ‘prikkie’ een
plantje of een bos bloemen te kopen.
De Historische Tuin bezoeken
kan overigens iedere dinsdag tot
en met zondag tussen 10.00 en
16.30 uur, ingang Praamplein. En
voor wie nog een b(l)oeiend uitje
zoekt voor tweede Pinksterdag,
maandag 10 juni. De Historische
Tuin is deze dag extra geopend
voor bezoekers.
Foto: www.kicksfotos.nl

Heerlijk zonnetje tijdens
de Open Havendag
Aalsmeer - Een heerlijk zonnetje afgelopen zaterdag 25 mei tijdens de Open Havendag bij Watersportvereniging Aalsmeer aan
de Uiterweg. Er was op het terrein
een nautische markt met allerlei
watersport gerichte producten.
Ook werd de mogelijkheid gegeven om proef te zeilen in een optimist en er was vrij suppen. Ook
werd een viswedstrijd gehouden

en was er een demonstratie met
de mini-zeilboten. Voor de kinderen waren er allerlei activiteiten
en de innerlijke mens kon zich tegoed doen aan een verse haring
of een portie poffertjes. De muziek werd verzorgd door dj Timo.
Al met al een heel gezellige dag
en een goede promotie voor watersportdorp Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl
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‘Hoge Noot’ bij sopranen en alten

Open repetities Davanti

“Wat een geweldige ontdekking”

KunstKas toont zijn klasse
met Aanstormend talent
Aalsmeer - Met een vrolijk makende performance opende de
dichter Stef Wouters op vrijdag
24 mei het kunstweekend in de
KunstKas van Tobias en Trudy Rothe. “Ik schilder met woorden!”
Om vervolgens verder te gaan:
“Jonge kunstenaars met een passie voor kunst, die zich vrij voelen niet mee te gaan in een vastgeroeste stroom.” Zijn luide stem
galmde prachtig in de grote loods
van de KunstKas. De vele mensen
werden vervolgens met het geroffel van tamboerijn en de klanken van triangel uitgenodigd om
de tentoonstelling in deze bijzondere omgeving te gaan bekijken.
Wat het publiek zag was een
weelde aan groen gecombineerd
met authentieke kunst.
De deelnemende kunstenaars:
Stella de Korte, Sophie de Korte,
Madzy van Beynen, Marijn van
Wijk en Tom de Hundt kregen alle aandacht die zij verdienen. Niet
alleen tijdens de opening, maar

ook de dagen daarna. Zij trokken
een leuk jong publiek die hun
kroost al vroeg liet kennismaken
maken kunst. De tentoonstelling
was met zoveel inzicht ingericht
dat alle creaties - hoe verschillend
van elkaar ook - een mooie eenheid van harmonie vormden. Al
direct bij het binnen komen van
de groene kas maakten de grote tekeningen van Stella de Korte
een diepe indruk. Als kijker kon je
met je neus boven op het werk ieder detail goed bekijken. “Het lijkt
alsof er vanuit een drone is getekend”, was een leuke maar terechte opmerking. Die vindingrijkheid
gecombineerd met humor maakt
haar werk zeer geliefd. Stella
heeft al behoorlijk wat naam gekregen, onder andere in de uitgeverswereld. Fotografe Sophie de
Korte was speciaal voor deze tentoonstelling aan het aquarelleren gegaan. Het resultaat was lief,
dromerig en fantasierijk werk. Je
gunt ieder kind om zulke illustra-

Wandelen langs werken in etalages

Opening Ik Toon maand
met ‘Amazing Amateurs’
Aalsmeer - Dit weekend is de
start van de landelijke Ik Toon
maand. De hele maand presenteert jong en oud zich met kunst
en cultuur. Optredens van muziekverenigingen,
workshops:
ook Aalsmeer staat in juni in het
teken van kunst voor iedereen.
De Ik Toon maand wordt dit jaar
onder het genot van een hapje en
een drankje feestelijk geopend in
De Oude Veiling op maandag 3
juni.

dende kunst van verschillende
amateurkunstenaars te bewonderen.
Deze kunstwerken verschillen van foto’s tot schilderijen tot
beelden. Aanstaande maandag
om 17.00 uur wordt de Aalsmeerse Ik Toon maand en daarmee deze expositie geopend. De opening vindt plaats in de foyer van
De Oude Veiling in de Marktstraat
19. Aansluitend wordt een wandeling gemaakt langs de kunstwerken in de etalages.

ties in een boek tegen te komen.
Verder wandelend over het houtkrullen pad waren de creaties van
Madzy van Beynen te bekijken,
Zij nam met haar werk - waarin
primaire kleuren en tape een eigen rol spelen - de kijker mee in
een proces dat leidde naar schilderijen waarin niet alleen Rembrandt maar ook Kees van Dongen te herkennen viel. Het was
een mooie overgang naar het abstracte werk van Marijn van Wijk.
Zijn verschillende stijlen en kleurgebruik verbeelden zijn stemmingen. Het maakt het werk zeer persoonlijk. Voor hem was deze tentoonstelling een opstap om meer
met zijn werk naar buiten te komen. De jongste exposant van dit
gezelschap Tom de Hundt was
blij met zijn plek zo vlak bij de
bar. Vanaf het gezellige terrasje
had men goed zicht op zijn schilderijen. Zij verbeelden allen een
verhaal. Tom combineert - als gitarist - het werken in zijn atelier

slag in het Pop up Atelier, waar zij
workshops zeefdrukken, graffiti, boetseren en 3D printen kunnen volgen. Voor jongeren is er
een talentenavond op 7 juni en
het festival Heatwave op 21 juni,
waar rapper Snelle de hoofdact is.
De Ik Toon-maand eindigt op zaterdag 29 juni met een grootse
afsluiting in De Oude Veiling. In
het hele pand zijn tal van activiteiten gepland, zoals optredens,
workshops, lezingen en een verenigingsmarkt. Tevens worden de
winnaars van de Amazing Amateurs-expositie deze middag bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie over de Ik Toon maand
en het volledige programma op
de website van het Cultuurpunt:
www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

met optredens in een band. Stevige muziek naast originele schilderijen, het kan heel goed samen
gaan, zo blijkt. Bob Ross noemt
hij een inspirator, alleen had die
niet van de prachtige titels voor
zijn werken. De boodschap die
Tom zijn schilderijen meegeeft is
briljant!

Aalsmeer - In juni is de landelijke
Ik Toon maand en ook Aalsmeer
biedt amateur kunstenaars en
musici een podium. Op zaterdag
29 juni is er een afsluitende dag
in De Oude Veiling met een grote
verscheidenheid aan optredens
en activiteiten. Om 12.00 uur is
er een optreden van Vrouwenensemble Davanti. Ondanks dat Davanti, met 13 zangeressen, nog
uitstekend én regelmatig van
zich laat horen mag er best nog
wat volume bij!!
Er is vooral ‘Hoge Noot’ bij de
mezzo-sopranen en alten. Gezocht wordt naar enthousiaste
vrouwen die van een uitdaging
houden, een goed gehoor hebben en het liefst enige koorervaring hebben of zanglessen hebben gevolgd. Tijdens de wekelijkse repetities, onder leiding

van een professionele dirigente, wordt gewerkt aan repertoire, zangtechniek en balans. Veelzijdige, meerstemmige A-capella muziek voert de boventoon,
gezongen in allerlei talen. En, indien passend, door verschillende
opstellingen of kleine bewegingen ondersteund. Mocht het zingen in een klein, gezellig en ambitieus vrouwenkoor je interesse
hebben kijk dan eens op de website www.davanti.nl
Tijdens de Ik Toon maand houdt
Davanti open repetities. Kom gerust binnen voor meer informatie, om de sfeer te proeven of vrijblijvend kennis te maken. Je kunt
één of meerdere repetities meedraaien. Deze vinden elke dinsdagavond plaats van 20.00 tot
22.00 uur in het Dorpshuis van
Kudelstaart.

Liefde voor de kunst
Tobias en Trudy Rothe hebben dit
weekend opnieuw bewezen dat
de KunstKas voldoet aan de wens
van kunstenaars om te kunnen
exposeren in een ruimte waar de
liefde voor de kunst en de betrokkenheid naar de kunstenaars toe
voelbaar een zichtbaar is.” Wat
een geweldige ontdekking”, was
dan ook een veel gehoorde opmerking van een prettig zeer geinteresseerd publiek.
Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeers Bromfiets Genootschap

Zomerrit bromfietsen
prima verlopen!

laten horen en stemmen op het
fraaiste kunstwerk. De maker
van het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt voor één jaar
de Gouden Penseel. De vakjury
gaat de ingebrachte kunstwerken beoordelen op basis van vier
criteria: kwaliteit, kleurgebruik,
techniek en originaliteit. De vakjury heeft drie prijzen te vergeven. Aan het eind van de Ik Toon
maand worden de winnaars bekend gemaakt. De prijzen worden
op zaterdagmiddag 29 juni uitgereikt in De Oude Veiling om 16.45
uur. Behalve in de deelnemende
etalages is ook werk te zien in De
Oude Veiling in de Marktstraat 19.

Aalsmeer - De Zomerrit van het
Aalsmeers Bromfiets Genootschap stond zondag 26 mei op
het programma. “Het was weer
een geweldige tocht”, zo laten de
organisatoren Dirk, Jan, Kim en
Joost weten. Met negentig enthousiaste deelnemers is via een
mooie route en langs pittoreske
plekjes naar het kopje van Bloemendaal gereden.
Het was prima weer voor dit ritje met de nostalgische bromfietsen. De zon scheen, geen spatje regen, maar er waaide wel een
pittig windje. Dit was echter voor
geen der deelnemers een probleem, gewoon vol gas het heuveltje met tegenwind op!
Er is enige pech onderweg geweest, alleen materiaalpech, gelukkig geen ongelukken. Grap-

pig was dat een paar keer de
groep uit elkaar lag, maar uiteindelijk werd wel gezamenlijk het
rustpunt bereikt. De betreffende horecagelegenheid was wel
vergeten dat de heren en dames
van het Bromfiets Genootschap
uit Aalsmeer zouden komen. Het
werd prima opgelost en genoten
is van een heerlijke lunch en koele drankjes.
Even over vijf uur arriveerde de
groep weer bij café Joppe in de
Weteringstraat en kwamen vele
inwoners even ‘brommers kieken’.
De deelnemers zelf namen met
een drankje de zomerrit nog even
door. Er volgden diverse sterke
verhalen… Geslaagd weer deze
gezellige tocht met een nostalgisch tintje!
Foto: www.kicksfotos.nl

tor af te blazen. Uiteindelijk kwam
het toch tot een doorbraak. Hoe
verliep dit dramatische gevecht
op 6 juni op Omaha Beach, dat
zo beslissend was voor de afloop
van operatie Overlord? De lezing
wordt verzorgd door Dick Weber
en is gratis toegankelijk voor museumbezoekers. Het Crash museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de
vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur en iedere tweede zondag van
de maand ook van 11.00 tot 16.00

uur. De toegang bedraagt 5 euro
voor volwassenen en 2 euro voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Het
museum is gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het
werk van het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-‘45 op de
website www.crash40-45.nl, op
instagram of op de facebook.

Wandelingen KCA
De Stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer (KCA) organiseert wanExpositie
Publieks- en vakprijs
delingen langs de etalages op:
Ook tijdens deze editie van Ik Meer Ik Toon
Voor de expositie ‘Amazing Ama- Zondag 9 juni om 12.00 uur,
Toon organiseert Cultuurpunt Naast Amazing Amateurs in de teurs in de etalage’ is een pu- woensdag 12 juni om 19.00 uur
Aalsmeer weer samen met Stich- etalage is er meer op het gebied blieksprijs en een vakjuryprijs be- en zondag 23 juni om 12.00 uur.
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer van Ik Toon te beleven. Tijdens de schikbaar. Het publiek mag ge- Verzamelen bij het Oude Raad(KCA) de expositie Amazing Buitenspeeldag kunnen kinde- durende de maand juni van zich huis in de Dorpsstraat 9.
Amateurs in de etalage. In diver- ren op drie verschillende plekken
se etalages in het centrum van meedoen met workshops van het
Aalsmeer is de hele maand beel- Cultuurpunt. Of beeldend aan de

Lezing in Crash Museum
over operatie Overlord
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-‘45 organiseert op zaterdag 1
juni om 13.00 uur een lezing over
operatie Overlord (Omaha Beach).
75 jaar geleden, op 6 juni 1944,
landden bijna 160.000 geallieerde soldaten op de Normandische
kust om de Duitse Atlantik Wall
te doorbreken. Het was de voor-

hoede van een strijdmacht van
bijna 2 miljoen man die een einde maakten aan de Duitse bezetting. Die eerste dag kostte 4.414
geallieerde mannen het leven.
De helft daarvan waren Amerikanen op het invasie strand Omaha
bij Vierville sur Mer. Op dat strand
ging zoveel mis, dat Eisenhouwer
overwoog de landing in die sec-
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rig aangemeerd. Exact om 10.00
uur stak de boot van wal en werd
er koffie met een special gebakje geserveerd. Bij de verwelkoming aan boord beloofde voorzitter Jan Kwak van Stichting SAM al
dat er iets verrassends bij de koffie zat. En die verrassing bestond
uit een ‘petit four’ met daarop van
marsepein het logo van Stichting SAM. Dit heerlijke gebakje was gesponsord door een bekende banketbakker aan de Stationsweg en viel enorm in de
smaak bij de gasten. In de salon
van dit prachtige schip, met veel
glas rondom waardoor men prima naar buiten kon kijken, ging
het er heel gezellig aan toe. De
mensen genoten zichtbaar en dat
gold ook voor de lunch die rond
half één op tafel werd gezet.
Op de terugweg werd er nog
een keer een wijntje, advocaatje
of sapje geserveerd en de tocht
werd afgesloten met een kopje koffie of thee die net op was
Aalsmeer - “Het was weer een ‘kers op de taart’ voor de mees- toen de boot om 16.00 uur weer
fantastische, onvergetelijke dag. te deelnemers. Dat vonden zij al- afmeerde bij De Vries. Voordat
Dank jullie allemaal”, dat is wat lemaal geweldig, want voor me- de gasten van boord gingen bede vrijwilligers van Stichting SAM nig Aalsmeerder aan boord lagen dankte de coördinator van deze
en de chauffeurs die het vervoer daar heel veel herinneringen.
dag alle vrijwilligers, chauffeurs
voor hun rekening namen, hoor- De deelnemers van de boottocht, en de crew aan boord en door
den van de bijna 100 ouderen en die tot stand kwam door een sa- hun luide applaus gaven de gasmensen met een beperking die menwerking tussen Zorgcentrum ten er blijk van dat zij het er vollevorige week donderdag genoten Aelsmeer, ‘t Kloosterhof en Stich- dig mee eens waren. Op de kade
van een fantastische boottocht. ting SAM, werden tussen negen stonden de chauffeurs met hun
De boottocht, die deze keer via uur en half tien in de ochtend auto’s en busjes klaar om de mende Ringvaart, de Oude Wetering, door ongeveer 40 vrijwilligers sen weer veilig naar huis te brenover de Braasem via Woubrugge van huis en de Zorgcentra op- gen. De bedankjes van de gasten
en naar Alphen aan de Rijn ging, gehaald en naar het parkeerter- waren hartverwarmend en de orwas op zich al geweldig maar rein van de Vries Scheepsbouw ganisatoren kunnen terugkijken
het toetje, een rondvaart over gebracht. Daar lag de superluxe op een zeer geslaagde dag die zede Grote en Kleine Poel was de boot, de ‘MS River Queen’, al keu- ker voor herhaling vatbaar is.

Rondje Poel ‘kers op de taart’

Onvergetelijke boottocht
Zorgcentra en SAM

Kanshebber op titel jeugdspecialist

Nominatie voor Connie
Fransen van bibliotheek
Aalsmeer - Met trots laat de Bibliotheek Amstelland weten dat
Connie Fransen, lees- en mediaconsulent bij de bieb, één van
de drie kanshebbers is voor de titel NBD Biblion Jeugdspecialist
2019. Op 26 juni, als de Nederlandse Kinderjury bekend maakt
welk boek het leukste boek van
het afgelopen jaar is, wordt ook
bekend of Connie de titel wint.
De Aalsmeerse werkt in het team
Educatie & Programmering en is
daarin een mentor voor nieuwe
collega’s. Ze wordt al jaren bijzonder graag gezien door leerkrachten, directie en leerlingen op de
scholen in de regio. Ze geeft de

training Open Boek waarbij ze
haar deskundigheid op het gebied van leesplezier gebruikt om
gemotiveerde
leescoördinatoren op te leiden. Haar creativiteit
zet ze in voor mooie werkvormen
voor het onderwijs, maar ook
thuis, achter haar schildersezel.
NBD Biblion is een samenwerkingsverband van Nederlandse
openbare bibliotheken, uitgevers
en boekhandelaren. Het bestuur
bestaat uit vertegenwoordigers
van de bibliotheek-, de uitgevers- en de boekhandelswereld.
De NBD Biblion Jeugdspecialist
is een goede verbinder tussen
kinderen en de collectie en programmering van de bibliotheek.
Leesplezier is een belangrijk instrument om de lees- en taalvaardigheid te vergroten en de jeugdspecialist weet uit ervaring dat er
een boek is voor ieder kind en dat
ieder kind plezier in lezen kan beleven. Vanuit die overtuiging is
hij of zij in staat om op inventieve en inspirerende wijze kinderen
boeken te laten ontdekken. Kennis van de collectie van de bibliotheek, basisscholen, van het aanbod van jeugdboeken en van de
diverse doelgroepen, bijvoor-

Iedereen mag gratis deelnemen

Vanavond in café Joppe:
Biertapwedstrijd
Aalsmeer - Al heel lang een jaarlijkse traditie: De Joppe Biertapwedstrijd op de avond voor Hemelvaartsdag. De tapwedstrijd
is speciaal voor mensen die normaal geen biertje tappen! Iedereen mag gratis mee doen en iedere deelnemer krijgt sowieso
een leuke Heineken gadget. Meedoen kost dus helemaal niets en

ook de getapte biertjes worden
gratis weggegeven. Er zijn natuurlijk weer mooie prijzen voor
de drie beste tappers! Opgeven
kan op de avond zelf.
De Biertapwedstrijd begint vanavond, woensdag 29 mei, om ongeveer 20.30 uur in café Joppe in
de Weteringstraat, hoek Marktstraat.

Op woensdag 5 en donderdag 6 juni

Commissies in vergadering
Aalsmeer - Volgende week komen de fracties bijeen voor de
maandelijkse vergaderingen van
de commissies Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur.

Niet op dinsdag, maar op woensdag 5 juni is de raadzaal van het
gemeentehuis voor de leden de
commissie Ruimte & Economie en
de vergadering staat onder voor-

beeld moeilijk lezende kinderen,
zijn daarbij vanzelfsprekend.
De Bibliotheek ziet het oordeel
van de vakjury op 26 juni met vertrouwen tegemoet. “We zijn heel
trots op haar top 3 positie. Wij
weten wat Connie in huis heeft
en wat zij voor de Bibliotheek,
de scholen en leerlingen betekent, en vinden het geweldig
dat dit nu ook breder wordt gezien. Go Connie!”, besluit Gertrude Hoogendoorn, manager educatie en programmering bij de Bibliotheek Amstelland.

AC T IVITEITENAGENDA JUNI
Wijkontmoetingscentrum Hofplein
Clematisstraat 16 in Aalsmeer

Koffieochtend ‘een gezellige start van
de dag’. Elke dag (maandag t/m zondag)
kunt u in ’t WijkOntmoetingsCentrum
langskomen voor een heerlijk kopje
koffie van 10.00-11.00u.
€1,- koffie/thee p.st.
Brasserie ‘Voor een hapje en een
drankje’. Elke woe, don & vrijdag van
12.00-14.00u.
Bar ‘gezellig samen borrelen’ elke
woensdagmiddag van 16.00-17.30u
kunt u aansluiten. Woensdag 19 juni
geen bar.
Bingo 18 juni van 15.00-16.30u.
Bijdrage €2,- excl. consumptie.
Optreden Almeers Harmonie
25 juni van 19.30-20.15u. Bijdrage €2,50
incl. koffie/thee. (In principe buiten.)
Open maaltijd 4 juli vanaf 17.00u.
Bijdrage €8,50. Met servicepas €7,50.
Aanmelden bij de receptie van ’t
Kloosterhof elke dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00-17.00u.
Kookworkshop 3 juni met Marc
Eveleens. Van 15.00-18.30u. Aanmelden
bij Participe. €17,50.
Ontmoetingsactiviteit koffie- &
spelochtend Elke woensdag van
10.00-12.00u kun je aansluiten voor een
heerlijk kopje koffie/thee (€1,-) en bijv
een potje rummikub.
WijkOntmoetingsCentrum Hofplein
Voor meer info of
aanmelden bel
’t Kloosterhof
0297-326970.
Clematisstraat 16.

Inloop Computerhulp ‘voor hulp met
bijv. de laptop of tablet.
Elke dinsdag & donderdag van
09.30-11.30u. Bijdrage €2,50 Zomerstop
in juli & augustus.
Inloop klaverjassen – Elke maandag
van 13.00-16.30u. Bijdrage €2,50.
Inloop Bridge – Elke dinsdag van
13.30-16.00u. Bijdrage €3,-

ACTIVITEITEN - ELDERS
Inloop training Ontspanning in
Zicht. Handvatten Elke vrijdag van
9.30-11.00u. Bel voor meer info naar
Participe. De training wordt u gratis
aangeboden
Sportinstuif Bloemhof ‘proefles is
gratis’. Elke dinsdag van13.30-15.30u.
Hornweg 187
Samen Lunchen 25 juni 13.00-15.00u.
Buurthuis Middelpunt, Wilhelminastraat
55. Bijdrage € 4,50. Aanmelden voor 24
juni.

Participe Amstelland is de organisatie
voor welzijn en maatschappelijk werk in
Aalsmeer.
Voor informatie
bel 0297-326670
tussen 8.30-12.00u

‘Weekend Magazine’ met Jan
van Veen op Radio Aalsmeer

Schutting vat vlam bij
woning aan Baanvak
Aalsmeer - Vrijdag 24 mei omstreeks één uur in de middag is bij
een woning op de hoek van Baanvak en Wissel brand ontstaan. De
schutting en de heg aan de zijkant van het huis hadden vlam
gevat.
Terwijl de brandweer nog onderweg was, probeerden de omwonenden de brand te blussen met
emmers water en een tuinslang.
Hierbij ademde een persoon rook
in. Voor die persoon is een ambulance ter plaatse gekomen.
De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Een
schuimblusvoertuig werd opzitterschap van Ronald Fransen.
Op de agenda staat een eerste
beeld vormen over de Centrumvisie, een plan van aanpak voor
Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk,
raadsbrief inzake budgetafwijkingen buitensport, meerjarenprojectenplan buitenruimte 20192022 en actualisering grondexploitaties 2018.
De volgende dag, donderdag 6

geroepen om te voorzien in extra bluswater. Een ‘tappunt’ voor
bluswater was namelijk niet beschikbaar. Een kwalijke zaak, waar
zeker aandacht aan geschonken
gaat worden.
De schade beperkte zich niet alleen tot de geheel weggebrande
schutting en de beplanting. Ook
de zijkant van de woning raakte
flink beschadigd.
De brand is ontstaan doordat een
bedrijf onkruid aan het bestrijden
was in het openbare groen. De
medewerker heeft lichte brandwonden aan zijn voorhoofd opgelopen.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Velen kennen oud-directeur Jan van Veen van de openbare basisschool uit Kudelstaart.
Bij Radio Aalsmeer maakt hij iedere zaterdag tussen 12.00 en 13.00
uur een prettig programma bij de
lunch. In de loop van 2016 raakte hij betrokken bij de radio en nu
heeft hij het radio maken helemaal in de vingers. Hij zorgt voor
een verhaal bij de muziek die hij
draait en omlijst dit door activiteiten aan te halen die in het weekend in de regio plaatsvinden. Elke zaterdag dus ‘Weekend Magazine’, met Jan van Veen tussen
twaalf en één. Overigens net als
ieder programma terug te luisteren via de website.

Radiogevoel bij ’Echt Esther’
Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag en is een eerdere
‘Echt Esther’ uitzending te horen.
Hierin nodigde Esther Sparnaaij
collega’s van Radio Aalsmeer uit
om te praten over het befaamde ‘radiovirus’. Zo vertelde Peter Boogaard dat hij al 27 jaar bij
Radio Aalsmeer zit en is Elbert
Huijts zelfs betrokken geweest bij
de voorloper van Radio Aalsmeer.
Meindert van der Zwaards passie
voor radio komt helemaal voort
uit zijn liefde voor muziek. Ook
Deborah Bothe is op een heel leuke manier bij de omroep betrokken geraakt. Wil je weten hoe en
ook nog horen wat het radioverhaal van Sem van Hest, Ilse Zetjuni, wordt er vergaderd onder hof en Jonas Ponsen is? Luister
leiding van Jelle Buisma door de dan donderdag naar ‘Echt Esther’.
commissie Maatschappij & Bestuur. Er wordt gesproken over de ‘DownTown Radio’
jaarstukken 2018 en de bestuurs- Het is nu echt aftellen naar Downrapportage 2019. Beide vergade- Town Ophelia op 22 juni, dus de
ringen worden besloten met een hoogste tijd om bij te praten wat
vragenkwartier, beginnen om er allemaal te doen is die zater20.00 uur in het gemeentehuis dag in de Ophelialaan. Rinus en
en zijn openbaar voor belangstel- Ilse spreken zaterdagmiddag tuslenden.
sen 14.00 en 15.00 uur met Ingrid

Kranenburg over de modeshow,
waar het evenement uit ontstaan
is. Altijd een hoogtepunt van de
dag. En ook met Rob Severin van
het Oranjecomité. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich optimaal
kunnen vermaken op het leuke
kinderplein. Ook aandacht voor
alle artiesten die komen optreden, want het rijtje is best indrukwekkend.
Bezige bij in ‘Door de Mangel’
Iedere maandagavond is er een
Aalsmeerder of Kudelstaarter te
gast in de talkshow ‘Door de Mangel’. Afgelopen maandag was het
Wilma van Drunen die als 256’e
gast plaats nam in de studio. De
Aalsmeerse noemde zichzelf een
doorzetter, optimist en rechtdoorzee. In haar vrije tijd is zij al
45 jaar lid van Aalsmeers Harmonie en al jaren voorzitter van de
vereniging. “Altijd de klarinet bespeeld, al ben ik begonnen op
de blokfluit”, vertelde de moeder
van twee dochters. Ook Wilma
heeft een nieuwe gast aangedragen. Komende maandag ontvangen presentatoren Mylène en Elbert om 19.00 uur Roland Hofman als 257’e gast. Wilma werkt al
jaren met Roland samen. Hij doet
de financiën bij Wilma op het onderwijskantoor en is een drukbezet man, penningmeester bij de
feestweek, loopt de Vierdaagse
van Nijmegen en is vader van drie
kinderen. Hoe combineert hij dat
allemaal? Mocht je als luisteraar
ook een vraag hebben voor Hofman, mail deze dan naar: info@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de
uitzending naar de studio: 0297325858. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via
www.radioaalsmeer.nl. Ook is de
omroep te vinden op televisie.
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Naar WK in oktober in Frankrijk

Aalsmeerder Rik met team
kampioen blindproeven
Aalsmeer - Tijdens het NK blindproeven zondag 26 mei in Soesterberg heeft Aalsmeerder Rik
Boom, samen met zijn drie teamgenoten Anton Siletti, Martin Fennema en Jarno de Graaf, met 125
punten de eerste plaats behaald.
De bedoeling van deze wedstrijd
is om van twaalf wijnen, één voor
één, zonder aanknopingspunten,

Activiteiten overzicht

de samenstelling van de druiven,
de herkomst, de appellatie, het
oogstjaar en de producent te determineren. De wijnen kunnen
dus uit elke windhoek van de hele
wereld komen! Rik zal samen met
zijn team op 11 en 12 oktober in
Frankrijk op Chateau de Chambord tijdens het WK het Nederlandse team vertegenwoordigen.

De kampioenen blindproeven (van wijnen). Van links naar rechts: Anton
Siletti, Rik Boom, Martin Fennema en Jarno de Graaf.

Filmmiddag
Woensdag 5 juni is er in
Zorgcentrum Aelsmeer een
optreden van het Smartlappenkoor ‘‘Denk aan de buren’’
uit Aalsmeer. U bent om 15.00
uur van harte welkom om
de komen luisteren bij dit
optreden.

Diverse activiteiten en verkoop

Ubink houdt open dag
Kudelstaart - Zaterdag 1 juni opent Handelskwekerij Ubink
haar deuren weer voor publiek.
Het is inmiddels een traditie dat
op de eerste zaterdag van juni
een open dag gehouden wordt,
zodat iedereen het uitgebreide assortiment prachtige cactussen en succulenten kan komen
bewonderen en planten rechtstreeks uit de kas kan aanschaffen. Succulenta Nederland zal deze dag ook haar stands opzetten

en hun zelf geteelde planten aanbieden. Voor de jongste bezoekers organiseert Handelskwekerij Ubink deze dag diverse leuke
activiteiten, zoals een speurtocht
door de kwekerij. Er kan ook een
schaaltje met cactussen of succulenten worden gemaakt. De koffie en thee staan klaar. Van 9.00
tot 16.00 uur zijn belangstellenden zaterdag van harte welkom
bij Handelskwekerij Ubink aan de
Mijnsherenweg 20.

Individuele training voor
meer assertiviteit
Aalsmeer - Wil je beter presteren in je werk of misschien wel
promotie maken, maar loopt het
niet zoals je wilt? Mogelijk ervaar
je door reorganisaties of het samenwerken met collega’s en leidinggevenden spanning, onrust of energiegebrek. Wat kun je
hier aan doen? In haar praktijk De
Ruimtewinner Coaching & Training aan de Aalsmeerderweg, begeleidt Jolanda Meijer sinds 2011
medewerkers en leidinggevenden bij het versterken van hun
persoonlijke effectiviteit, stressbestendigheid en mentale weerbaarheid. “Veel onrust en stress
wordt veroorzaakt door gebrek
aan zelfvertrouwen en assertiviteit”, is de ervaring van Work Life
coach Jolanda. “Je wilt wel veranderen, maar je weet niet hoe
je dat moet aanpakken. Je durft
niet op te komen voor je eigen
belang omdat je bang bent voor
de reacties van anderen. Je vindt
nee zeggen moeilijk, slikt veel in
of kruipt in je schulp. Daardoor
blokkeer je en staat je ontwikke-

ling stil. Ik leer mensen om beter voor zichzelf op te komen en
hun grenzen duidelijk aan te geven. Zo krijgen zij meer ruimte - in
hun hoofd en agenda - om verder
te groeien.” Omdat er vaak onbewust iets in de weg zit, bevat deze
nieuwe individuele training voor
meer assertiviteit ook een deel
coaching om die barrière weg te
nemen. Jolanda: “Vaak kampen
mensen al jaren met onzekerheid,
die hen ervan weerhoudt om assertief te zijn. Eindelijk kunnen
ze daarmee afrekenen en durven ze hun mening te uiten. Tijdens lastige gesprekken blijven
zij overeind en klappen niet meer
dicht. Een ander voordeel van deze nieuwe trainingsvorm, is dat je
zelf het tempo bepaalt en tussentijds kunt oefenen in de praktijk.”
De trainingen worden overigens vrijwel altijd vergoed door
werkgevers. Wil je weten of het
iets voor jou is? Neem dan contact op met Jolanda Meijer via
www.deruimtewinner.nl of info@
deruimtewinner.nl

Aalsmeer - Woensdag 22 mei
hebben Laura van Rossen (directeur onderwijs) en Nicole de Ridder (vestigingsmanager kinderopvang) de sleutel van het nieuwe pand van IKC Triade in ontvangst mogen nemen van Paul
Hogervorst, uitvoerder van Vink
& Veenman. Met deze sleutel in
handen kan het gebouw aan de
Dreef klaargemaakt worden voor
het nieuwe schooljaar. “Steeds
meer trekken onderwijs en opvang samen op als partners als
het gaat om kinderen in het ba-

Inloopcentrum Odense
Het ontmoeten van andere
mensen, gezelligheid, meer
sociale contacten, geheugentraining, een spel, muziek,
dat allemaal is te vinden bij
Dineren in Voor Elkaer
de inloop Odense. U kunt
Woensdag 5 juni kunt u
deelnemen aan de gebogenieten van o.a. een
den activiteiten of aan het
Hongaarse goulash soep,
stokbrood met kruidenboter, gehelde dagprogramma
met lunch en wandelen. Het
jager schnitzel, rijk gevulde
programma begint alle dagen
jachtsaus, ratatouille, witlof
om 10:00 uur tot 15:45. De
salade, Griekse aardappelschotel en American pancakes middag activiteiten beginnen
om 14.30. Elke vrijdagmidmet warm fruit, honing en
dag is een thema. De eerste
popcorn voor maar € 14,-.
vrijdag van de maand is dat
U bent van harte welkom
Oud Aalsmeer. Er zijn mensen
vanaf 17.00 uur. Reserveren
die zich verdiept hebben in
kan via Tel. 0297820979.
de historie van Aalsmeer. Er
Vrijdag 7 juni kunt u genie- is veel foto en film materiaal
waar over gesproken kan worten van o.a. een heldere osden. U bent van harte welkom
senstaart soep met Madeira,
stokbrood met kruidenboter, op 7 juni. Kanaalstraat 12.
kiprollade met tutti frutti,
romige portsaus, vergeten
groenten mix, bordje huzaren Pinksteren
Op 9 en 10 juni is het wijkpunt
salade, aardappelen crème
gesloten.
fraiche en lychee ijs met
tropische saus en slagroom
naar keuze voor € 14,-. U bent

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Klanten van Blauwhoff
kunnen verder
Aalsmeer - Twee weken geleden maakte kantoorvakhandel
Blauwhoff bekend te gaan stoppen per eind mei. De bekendmaking bracht veel reacties teweeg.
“Mensen kwamen naar de winkel om te bedanken en namen
soms zelfs bloemen mee”, vertelt
de familie Blauwhoff. “Vaak vroeg
men zich af waar ze dan in de toekomst hun artikelen kunnen bestellen. We zijn daarom met verschillende partijen gaan praten
of we een geschikte partner konden vinden. Het belangrijkste is
dat een andere kantoorvakhandel dezelfde service en kwaliteit

kan bieden die wij de afgelopen
25 jaar hebben geboden.” In Multi
Supplies is nu een geschikte partij gevonden. “Multi Supplies is
een gerenommeerd en gespecialiseerd bedrijf in Aalsmeer en omgeving. Wij zijn ervan overtuigd
dat onze klanten in goede handen zijn bij Multi Supplies. Er zal
alles aan gedaan worden om de
service en kwaliteit te beiden die
u van ons gewend was”, besluit de
familie Blauwhoff. Eigenaar Mike
van der Laarse is blij met deze
stap. “Alle klanten van Blauwhoff
zijn van harte welkom bij Multi
Supplies.”

Diverse technische snufjes voor beter milieu

Sleutel van nieuw pand
voor IKC Triade

van harte welkom vanaf 17.00
uur. Reserveren kan via Tel.
0297820979.

catie en kunnen niet wachten om
in dit gebouw te trekken: “Het gebouw is helemaal gebouwd volsisonderwijs. Het uitwisselen van gens de nieuwste inzichten rond
kennis en een gezamenlijke visie onderwijs en opvang. Zowel wat
op de opvoeding van kinderen in betreft de ruimtes, de voorziede leeftijd van 0 tot 12 jaar vinden ningen en de klimaatbeheersing.
wij belangrijk. Eén en dezelfde Grote groepsruimtes, ateliers,
benadering, één omgeving waar een keuken met alle voorzienindezelfde normen en waarden gen en niet te vergeten een ‘groegelden en vertrouwde gezichten ne’ buitenspeelruimte die spevanaf het eerste moment dat een len, ontdekken en sporten comkind IKC Triade binnenstapt”, legt bineert.”
Laura van Rossen uit.
Klimaatbeheersing
Nieuwste inzichten
De klimaatbeheersing is een verLaura van Rossen en Nicole de haal op zich. “Het gebouw is enerRidder zijn trots op de nieuwe lo- gieneutraal en verbruikt dus geen

energie, behalve de eigen opgewekte energie. Dit gebeurt door
de zonnepanelen op ons dak.
Verder maken we gebruik van
de restwarmte van het datacentrum van NLDC (voorheen: KPN).
Via buizen onder de grond komt
de restwarmte naar ons gebouw.
Wat anders ‘afval’ was geweest,
kunnen wij nu gebruiken om ons
gebouw op te warmen. En zo zitten er nog meer technische snufjes in het gebouw waarmee ook
wij ons steentje bijdragen aan
een beter milieu.”

Viering jubileum met leuke acties

Anne & Valentin dagen
bij Sijbrants & Van Olst

Uithoorn - Muus Sijbrants en
Coen van Olst vieren het 30-jarig jubileum van Sijbrants & van
Olst Optiek op feestelijke wijze.
Op 31 mei vanaf 16.00 uur en op
1 juni staat de winkel in Uithoorn
geheel in het teken van het onderscheidende Franse merk Anne & Valentin. Naast de complete collectie monturen kan kennis
gemaakt worden met de nieuwe
zonnebrillencollectie van dit stijlvolle merk. Met een Anne & Valentin-bril op je neus laat je zien
wie je bent: vrolijk, fantasievol
en uniek. Allesbehalve een grijze muis!

co. Deze toegankelijke prosecco
kenmerkt zich door tonen van vanille, hazelnoot, exotisch fruit en
frisse citruszuren.

Gratis
Voor wie kiest voor een zonnebril
op sterkte met een montuur van
Anne & Valentin en glazen van
Hoya, is er een spectaculaire actie: Sijbrants & van Olst geeft één
brillenglas cadeau! Hoya zonneglazen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, zowel in enkelvoudige
als multifocale uitvoering.
Sijbrants & van Olst Optiek is al 30
jaar hét adres voor optimale oogzorg en een brede collectie monGratis prosecco
turen en zonnebrillen van topOmdat Sijbrants & van Olst het designers als Theo, Paul Smith,
30-jarig jubileum graag samen Oliver Peoples en Lindberg. Kom
met hun klanten vieren, geven ze op vrijdag 31 mei (vanaf 16.00
op de speciale Anne & Valentin- uur) of zaterdag 1 juni naar de
dagen bij aankoop van een mon- winkel aan de Dorpsstraat 32 in
tuur of zonnebril van dit merk Uithoorn en vier het jubileum
een bruisend cadeau weg: een mee op de Anne & Valentin-Daheerlijke fles Bepin de Eto prosec- gen!

genoeg te doen. De planning is
om voor het nieuwe schooljaar
te gaan verhuizen naar dit mooie
IKC Triade pand. Integraal Kind
Centrum IKC Triade biedt onderdak aan opvang en onderwijs
voor kinderen van 0 tot 12 jaar
en wordt gerealiseerd door de
samenwerkingspartners Solidoe
Nieuwe schooljaar
Kinderopvang en Stichting Jong
In en om het gebouw is er nog Leren.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Bij iedere winkel kon naar believen worden gepast onder het genot van drankjes, hapjes en een
praatje. De eigenaren van Shoeby
deelden een lekker glaasje bubbels uit bij binnenkomst en gaven
deze avond extra korting op alle
fleurige kleding. De dames van
DieMode waren overeenkomstig
de stijl van de damesmodezaak
gekleed en boden zoetigheden
en koffie aan. De zwart-wit-grijskleding in de maten 36 tot 56
werd zelfs tot vijftig procent afgeprijsd. Ook bij JiJa Style was het
een drukte van belang. Er werd
vrolijk gekletst tijdens het passen en aangezien de paskamers
continu bezet waren kon dat ook
pontificaal in de winkel. Vrouwen
onder elkaar!
De initiatiefneemster van de caAalsmeer - Afgelopen maandag- en een zomereditie voor dames deauwinkel annex kapsalon hadavond organiseerden de dames die zin hebben om te shoppen en den, naast een aantal schoonvan Stijl & Meer hun tiende La- het leuk vinden om dit met kor- heidsspecialistes die interessante
diesnight. Vijf jaar geleden riepen ting te doen. De overig deelne- informatie gaven, een ijscoman
Jacqueline en Linda deze gezelli- mende winkels waren wederom besteld die, als enige man tussen
ge avond in het leven. Een winter- Shoeby, JiJa Style en DieMode. al het vrouwengeweld, trakteerde op een verkoelend ijsje. Wie
genoeg kleding en accessoires
had ‘gescoord’ kon bij de stand
van Het Boekhuis nog een mooi
boek kopen.
Het bleef nog lang onrustig in
de winkels rond het Molenplein.
Houd alle Facebookpagina’s in de
gaten voor het volgende event.
Door Miranda Gommans

Shoppen tijdens 10e Ladies
Summer Event in Zijdstraat

Een nieuw begin
Wanneer een partner komt te
overlijden, dan is dat voor degene die achterblijft emotioneel en soms ook fysiek zwaar.
Kan ik hier nog blijven wonen?
Wat verandert er aan mijn persoonlijke situatie? Hoe gaat
mijn pensioen er nu uitzien?
Of men wil of niet, er breekt
een nieuwe periode aan.
De sieraden van de overledene
worden veelal verdeeld onder
de nabestaanden. Meestal gaan
de sieraden naar de partner. Zo
heeft een trouwring een grote
emotionele waarde. Tenslotte
heeft de partner deze gedragen
als teken van verbondenheid en
liefde. Voor de weduwe of weduwnaar is de ring te groot of te
klein om zelf te kunnen dragen.
Wat je dan ziet, is dat men er
weleens voor kiest om de ring
om een halsketting te doen en
het sieraad op die manier met
zich mee te dragen.

nieuw sieraad maken zonder
dat het karakter of de inscriptie
verdwijnt. De trouwring wordt
bijvoorbeeld ingeknipt en verbogen, zodat een hartvorm ontstaat. Men kan er zelfs nog een
steentje in aanbrengen.

“Het sieraad krijgt
een nieuwe vorm
en glanst door
de dierbare
herinneringen.”

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de
maand heeft Dunweg Uitvaartzorg inloopspreekuur. Dit is van
9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp
en van 10.00 - 11.00 uur bij
Begraafplaats Zwanenburg.
Loop gerust binnen voor informatie over wat er komt kijken
bij het regelen van een uitvaart.

•
•

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Toen ik zo’n sieraard aan een
kennis liet zien, zei hij: “Wat
mooi. Net zoals de nabestaande
maakt ook het sieraad een nieuwe start. Het wordt niet meer
wat het geweest is, maar krijgt
een nieuwe vorm en glanst door
de dierbare herinneringen.”

Ik was er even stil van.
Sinds kort hebben wij een sa- Wat mooi verwoord.
menwerking met een goud- Na ieder eind komt altijd weer
smid. Hij kan van de ring een een nieuw begin.

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inkt- en tonercartridges en mobieltjes

Maatvast gaat inzamelen
voor CliniClowns
Rijsenhout - De Maatvast locaties krijgen er een functie bij.
Naast het ruimte bieden aan verschillende activiteiten worden
dorpshuizen en wijkcentra in
Haarlemmermeer, waaronder De
Reede in Rijsenhout, ook Cliniclowns Collection Centres.
Vanaf 1 juni aanstaande staan er
speciale groengekleurde boxen,
herkenbaar door Cliniclowns uitingen, waar bezoekers lege inkten tonercartridges en mobiele telefoons in kunnen doen. De
opbrengst van deze inzameling
gaat vervolgens naar Cliniclowns,
de vrolijke clowns die optredens
verzorgen voor zieke en gehandicapte kinderen en mensen

met dementie. “Cliniclowns zorgen voor heel veel plezierige momenten voor zieke en gehandicapte kinderen en voor dementerende ouderen. Als Maatvast willen we graag een bijdrage leveren
om dat mogelijk te maken”, aldus
Maarten Askamp, directeur-bestuurder bij Maatvast. “Trouwens,
wie wil dat niet: een lach op iemands gezicht toveren? Dus lever maar in die lege cartridges en
mobieltjes.”
Elke bruikbare cartridge levert
een vergoeding van 40 eurocent
op. Hiermee kan Cliniclowns (nog
meer) zieke en gehandicapte kinderen en ouderen afleiding en
plezier bezorgen.

Voor vrouwen van 40+

Workshop ‘Energiek de
overgang door’
Fietsen voor het Bartiméus Fonds

Zondag 42e Dorpentocht
Amstelland - Op zondag 2 juni
organiseert de Stichting Dorpentocht voor de 42e keer een recreatieve fiets-tocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed
doel. Dit jaar is Stichting Dorpentocht bijzonder blij om met de
opbrengst van de fietstocht het
Bartiméus Fonds te kunnen helpen. In Nederland zijn duizenden
blinde kinderen die ook gewoon
willen leren, spelen en sporten.
Door hun visuele beperking is dat
niet altijd vanzelfsprekend. Maar
het kán, met hulp. Samen met u
kan het Bartiméus Fonds voor deze kinderen het verschil maken.
Met de opbrengst van de Dorpentocht maakt het Bartiméus
Fonds belangrijke extra’s mogelijk voor kinderen met een visuele beperking. Denk aan sportprojecten of veilige speeltoestellen. Dus met uw deelname aan
de Dorpentocht geeft u deze kinderen een prachtige kans om ook
in beweging te komen! Meer info: bartimeusfonds.nl. De Dorpentocht kent net als voorgaande jaren weer twee afstanden;
de traditionele afstand is natuurlijk de 55 kilometer; de korte route is circa 35 kilometer. Maar het

maakt niet zoveel uit welke afstand u fietst, het is veel belangrijker dat u fietst. Want dan kunt u
weer volop genieten van een gezellige dag in een mooie omgeving tijdens een zorgvuldig voorbereide fietstocht, en dit alles ten
behoeve van het goede doel. De
startposten liggen dit jaar in: Amstelveen, Uithoorn, Waverveen,
Vinkeveen, Vreeland, Abcoude,
Amsterdam en Ouderkerk aan de
Amstel. Op www.dorpentocht.
net zijn de exacte adressen en
afstanden vermeld. Bij elke post
ontvangen de fietsers een stempel met een letter op uw deelnemerskaart. De letters vormen samen het codewoord van de dag
en dit woord heeft zoals altijd te
maken met het goede doel. Na afloop van de fietstocht ontvangen
alle deelnemers zoals gebruikelijk
het fel begeerde erelint ter herinnering. De kosten van deelname
zijn 4,50 euro op de dag zelf en
4 euro bij aankoop via genoemde website. De hoofd-startpost is
net als vorig jaar in het Keizer Karel College aan Elegast 5 te Amstelveen. Er kan gestart worden
van 9.00 tot 14.00 uur. Alle posten sluiten uiterlijk 17.00 uur

Aalsmeer - De overgang is een
periode naar een nieuwe fase in
het leven en kan 7 tot 10 jaar duren. Voor veel vrouwen is de overgang een tijd met veel klachten
zoals opvliegers, nachtelijk zweten, stemmingswisselingen en
een tragere stofwisseling waardoor het gewicht kan toenemen.
Toch hoeft de overgang niet een
vervelende periode te zijn. Als je
jezelf goed verzorgt aan de buitenkant (de huid) en van binnenuit met goede voeding en daarnaast ook nog wat aanpassingen
in de leefstijl is de kans groter dat
deze periode niet heel veel problemen hoeft op te leveren. Kitty van Rijn is al 35 jaar huidtherapeut en behandelt de ouder
wordende huid middels een persoonlijk aanpak. Want elke huid is
weer anders. Maar om een mooie
huid te houden, ook na de overgang, is een regelmatig bezoek
aan de huidtherapeut van groot
belang. Kitty werkt op een holistische manier en verwent elke
cliënt met haar behandelingen.
Haar salon Beauty Special bevindt
zich aan de Midvoordreef 32 in
Kudelstaart. Marjon MiddelkoopHuiskens (praktijknaam Vortho
aan de Hornweg 7) is in 2013 gestart als orthomoleculair epigenetisch therapeut en helpt mensen met gezondheidsklachten (en
vaak ook overgewicht) met behulp van gerichte voeding, suppletie en leefstijladviezen naar
een betere gezondheid. Haar adviezen baseert ze op onder an-

dere
laboratoriumonderzoek
en gaat gericht op zoek naar de
oorzaak van klachten. ‘Laat voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding’; dat is het motto
van Marjon. Met goede voeding
kan je zoveel invloed uitoefenen
op je gezondheid, maar ook hoe
je er aan de buitenkant uitziet. Op
donderdag 6 juni wordt een workshop georganiseerd rond het thema ‘energiek en vol zelfvertrouwen door de overgang’. De workshop is gericht op de vrouw van
40+ en vindt plaats bij Bewustzijnscentrum ‘Natuurlijk Vertrouwen’ aan de Bennebroekerweg 2
in Rijsenhout. Kitty en Marjon zullen hun visie geven op de overgang en geven tips hoe deze periode zo goed mogelijk door te komen. De avond start om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur) en is uiterlijk 22.00 uur afgelopen. Koffie,
thee en na afloop een goodiebag
zijn bij de prijs van 10 euro per
persoon inbegrepen. Aanmelden
via: kittyvanrijn55@gmail.com

Sportcentrum Waterlelie
wordt rookvrij
Aalsmeer - Sportcentrum De Waterlelie in de Hornmeer wordt
vanaf 1 juni rookvrij. Roken en
sport passen niet bij elkaar: sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Daarom heeft De Waterlelie
er voor gekozen het roken rondom het sportcentrum, ook op het
buitenterrein, niet meer toe te
staan. Veel kinderen brengen een
deel van hun vrije tijd door in deze sportaccommodatie. Daarom
vraagt Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) aan iedereen die op het terrein komt,
voortaan het terrein rookvrij te
houden om kinderen het goede
voorbeeld te geven.
Hiermee wil ESA kinderen beschermen tegen de verleiding
van roken en het schadelijke
meeroken. Iedereen is en blijft
welkom op ons sportcentrum,
ook rokers. Wel wordt rokers gevraagd om buiten het zicht van
kinderen en buiten het terrein te
roken. Vanaf de oprit tot en met
het buitenterrein: het gehele terrein is rookvrij. Hierbinnen vallen
ook de horeca en de ligweide. De
Rookvrije Zone wordt weergege-

ven met borden, spandoeken en
tegels, zodat de boodschap niet
te missen is.
Zien roken, doet roken
Als kinderen anderen zien roken
lijkt dat normaal en misschien
zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij
mensen zien roken naar wie zij
opkijken, zoals andere sporters
en ouders. Uit een eerdere poll op
social media, bleek dat bijna 80%
van de bezoekers van De Waterlelie voor een rookvrij terrein is.
Daarom heeft het sportcentrum
ervoor gekozen om zich aan te
sluiten bij de beweging Op weg
naar een rookvrije generatie.
Rookvrije generatie
De beweging Op weg naar een
rookvrije generatie werkt toe
naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen beschermd
worden tegen tabaksrook en de
verleiding om te gaan roken. De
sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van
opgroeiende kinderen. Daarom
draagt een rookvrij sportterrein
bij aan het realiseren van de rookvrije generatie.

Dauwtrappen met Samenop-weg Kudelstaart
Kudelstaart - In de vroege ochtend van donderdag 30 mei verzamelen liefhebbers van een
mooie wandeling zich bij de Spil
in Kudelstaart om te gaan ‘dauwtrappen’. Het dauwtrappen op
Hemelvaartsdag begint voor de
Samen-op-weggemeente bijna
een traditie te worden, zoals op
veel plaatsen in Nederland.
Waar deze traditie vandaan komt
is onduidelijk, maar in Oost-Nederland en in Noord-Holland
wordt er veel ‘dauw-getrapt’. Dit
keer brengt de route de groep
naar Uithoorn voor een rondje Zijdelmeer, een mooi stuk-

je oud landschap: een veenplas
met rondom elzen- en berkenbosjes, rietkragen en watervogels. De lengte van de route is
6,5 kilometer. De deelnemers verzamelen zich om 7.30 uur bij de
Spil en vertrekken om 7.45 uur
richting het Fort aan de Drecht
waar de wandeling om 8.00 uur
begint. Planning is dat iedereen
rond 9.40 uur weer terug bij de
De Spil is voor koffie/thee en een
krentenbol waarna om 10.00 uur
de Hemelvaartsdienst gehouden
zal worden. Kijk voor meer informatie op de website: www.sowkudelstaart.nl
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kinder- en jeugd

Raad van Kinderen over
‘buurman’ Schiphol
Regio - Schiphol ontving vorige
week vrijdag zo’n 30 basisschoolleerlingen van de 1e Montessorischool in Hoofddorp. Medewerkers van de luchthaven, waaronder CEO Dick Benschop, gingen
met deze leerlingen in gesprek
over wat het betekent een goede
buur te zijn en wat Schiphol kan
doen om te investeren in de relatie met omwonenden. De leerlingen uit Hoofddorp vormen de
Raad van Kinderen van Schiphol.
Zij hebben het afgelopen half jaar
nagedacht over de vraag: Hoe
kan Schiphol op duurzame wijze
een goede buur zijn? De Raad van
Kinderen presenteerde de voorlopige adviezen aan Schiphol,
waarna de leerlingen samen met
Schipholmedewerkers over deze
vraag in gesprek gingen. Adviezen als ‘meer groen op Schiphol’
en ‘elektrisch vliegen’ passeerden de revue. Het gesprek vond
plaats onder leiding van Prinses

Voor basisschooljeugd

Maak kennis met tennis
bij TV Kudelstaart
Kudelstaart - Speciaal voor basisschooljeugd organiseert Tennisvereniging Kudelstaart ook
dit jaar weer proeflessen via de
Jeugdsportpas. Dus, wil je graag
eens een paar keer tennissen bij
de leukste tennisvereniging in de
omgeving? Pak dan nu die kans!
Je kunt drie leuke lessen volgen
op de zaterdagen 8, 15 en 22 juni, van 14.00 tot 15.00. De kosten
voor deze drie lessen zijn 7,50 euro. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op de website van

‘De wolf en de zeven geitjes’

Poppenkastvoorstellingen
bij de kinderboerderij

Laurentien van Oranje, oprichtster van Missing Chapter, de drijvende kracht achter de Raad van
Kinderen.
“Schiphol werkt aan een nieuwe relatie met de omgeving. We
hebben de Raad van Kinderen
gevraagd om daarbij te helpen.
Kinderen met creatieve ideeën,
die tegelijkertijd onze buren zijn”,
aldus Dick Benschop, President &
CEO Royal Schiphol Group
Definitief advies aan Schiphol
De komende weken verwerkt de
Raad van Kinderen de verkregen
inzichten uit de dialoogsessie tot
een definitief advies aan Schiphol. “Ik vind het leuk dat de medewerkers van Schiphol ons écht serieus nemen en ik denk dat ze ook
zeker iets met ons advies gaan
doen”, zegt leerling Gwen tot slot.
De Raad van Kinderen presenteert het definitieve advies op 17
juni aanstaande aan Schiphol.

Sportservice Haarlemmermeer.
Nog vragen? Stel die dan aan Esther de Heij via aalsmeer@teamsportservice.nl.
Tennisvereniging Kudelstaart organiseert veel leuke activiteiten
voor de jeugd, zoals het gezellige Tenniskamp, dagtoernooitjes
en het ouder-kind toernooi. Genoeg te beleven bij TVK! Bij Tennisvereniging Kudelstaart kan het
hele jaar door getennist worden,
omdat de club kunstgrasbanen
heeft.

Na spannende presentatie

Zes kandidaten gekozen
voor kinderburgemeester
Aalsmeer - De 22 kinderen die
zich kandidaat hadden gesteld
voor de functie van kinderburgemeester beleefden woensdag
22 mei een erg spannende middag. De zestien meiden en zes
jongens presenteerden hun plannen aan een deskundige jury. Het
is al weer de vijfde keer dat deze
verkiezingen in Aalsmeer worden
georganiseerd. De gemeente is
op zoek naar een waardige opvolger voor de huidige kinderburgemeester Hannah Fokkema
De kandidaten hadden een leerzame en erg leuke middag op
het gemeentehuis. Ze kregen van
Heleen van Wiechen een workshop ‘Hoe presenteer je jezelf’,
maar daarmee bleef hun presentatie voor de jury toch spannend. Die jury bestond uit Lenneke Heijjer van De Binding, Heleen Broerse van basisschool De
Graankorrel, de huidige kinderburgemeester Hannah Fokkema
en wethouder Jeugd RobbertJan van Duijn. Uit deze voorronde heeft de jury zes kandidaten
geselecteerd. Dit zijn Amber van
Kessel van De Oosteinder, Charlotte Spaargaren van OBS Samen Een, Nine Wentzel van Triade
Hornmeer, Berber Veldkamp van
Antoniusschool, Alisa Kockelkorn
van OBS de Zuidooster en Maarten Hulleman van De Brug.
Campagne voeren
De zes geselecteerde kandidaten

gaan van 27 mei tot 12 juni druk
campagne voeren om zoveel mogelijk kinderen op hen te laten
stemmen. Nu zijn de kinderen namelijk aan de beurt om hun eigen
kinderburgemeester te kiezen.
De kandidaten proberen natuurlijk al hun vriendjes en vriendinnetjes, klas-en buurtgenoten te
verleiden om naar het stemhokje te komen.
Stemmen
Er wordt dit jaar een stemronde gehouden op drie locaties tijdens de Buitenspeeldag op 12 juni. In Aalsmeer Centrum kan worden gestemd bij de Dolfijn aan de
Baccarastraat, in Aalsmeer Oost
is de stembus geplaatst bij de
speelvelden aan de Snoekbaarsstraat en in Kudelstaart kun je
stemmen in Place2Bieb aan de
Graaf Willemlaan. De kinderen
stemmen in een echt stemhokje
op hun favoriete kandidaat.
Installatie op 27 juni
Op 13 juni wordt de uitslag van
de verkiezingen bekend gemaakt
aan de kandidaten en op maandag 17 juni wordt de nieuwe kinderburgemeester door de burgemeester en de wethouder gefeliciteerd op school.
Op 27 juni wordt tijdens ‘Bouw
een Bootje’ afscheid genomen
van Hannah en wordt de nieuwe
kinderburgemeester officieel geinstalleerd.

Familie-estafette in Het
Oosterbad zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 juni worden weer de traditionele zwemwedstrijden gehouden in Het Oosterbad. Wie mag
zich dít jaar de snelste familie van
Aalsmeer noemen? Het is de bedoeling dat er een team wordt samengesteld van vier zwemmers
waarvan er drie familie zijn. Men
mag dus één persoon ‘lenen’. Het
gaat bij deze estafette-wedstrijd
niet alleen om de snelheid, maar
ook om behendigheid. Van deze
twee wordt het gemiddelde genomen en op die manier wordt
de winnaar bepaald.
De familie Alderden zal haar titel

komen verdedigen. Wie durven
het aan om een poging te wagen
ze te verslaan? Kom zaterdag 1 juni om 13.00 naar Het Oosterbad
aan de Mr. Jac. Takkade 1, geef je
op en doe mee.
Individuele wedstrijden
Na de familie-estafette worden
de individuele zwemwedstrijden gezwommen op de 25 meterbaan. Vrije slag en schoolslag zijn de onderdelen waarop
men kan inschrijven. Er zijn weer
mooie prijzen te verdienen. Kijk
voor meer informatie op: www.
hetoosterbad.nl.

krant

Aalsmeer - Poppentheater Zelen komt zondag 2 juni naar kinderboerderij Boerenvreugd met
de voorstelling ‘De wolf en de zeven geitjes’. Dit bekende sprookje van de gebroeders Grimm gaat
over moeder geit die met haar
zeven jonge geitjes in een klein
huisje aan de rand van een groot
bos woont. Maar, in dit zelfde bos
woont ook een grote boze wolf.
Altijd heeft hij honger. Als moeder geit naar de winkel gaat en
de kleine geitjes blijven alleen
achter in het huisje, dan… Wat
er dan gebeurt kunnen jullie allemaal mee beleven tijdens de
voorstelling op 2 juni. Er zijn twee
voorstellingen, één om 11.00
uur en één om 15.00 uur. Het
wordt spannend, maar gelukkig
wordt er ook heel veel gelachen
en wordt er gezellige muziek gemaakt tijdens de voorstelling.

Benjamin het jongste geitje van
de zeven, heet alle kinderen van
harte welkom in de hooiberg van
kinderboerderij Boerenvreugd
aan de Beethovenlaan 118.

Dubbel feest op Het Kroontje
Aalsmeerderbrug - Christelijk
kinderdagverblijf Het Kroontje
bestaat op 1 juni aanstaande alweer zes jaar! Dat wordt gevierd
met een hele week feest. Met
traktaties, ballonnen, cadeautjes
en voor de kinderen en juffen elke dag een heerlijke lunch.
Maar dat is niet het enige feestje wat gevierd wordt! Het kinder-

dagverblijf dat nu drie dagen in
de week open is, gaat haar deuren vanaf 1 september ook op
de woensdagen openen. Met de
opening van een vierde dag in
de week hoopt kinderdagverblijf
meer ouders een veilige en vertrouwde plek te bieden voor hun
kinderen.
Foto: Maaike Cappon Fotografie

Wedstrijd op de Jozefschool

Melissa en Cathelijne
voorleeskampioenen!
Aalsmeer - Op woensdag 22 mei
werd de allereerste voorleeswedstrijd op de Jozefschool georganiseerd. Gedurende een aantal
weken hadden de kinderen in alle groepen de mogelijkheid om
nieuwe kinderboeken te lezen en
te beoordelen. Ook konden kinderen die dit leuk vonden, strijden om voorleeskampioen van
de klas te worden. Woensdag gin-

gen de winnaars uit de groepen
5 tot en met 8 de strijd met elkaar aan in de finale van de voorleeswedstrijd. Alle groepswinnaars streden voor de titel ‘aanstormend talent’ (groep 5/6) of
‘voorleeskampioen’ (groep 7/8).
Het was een moeilijke taak voor
de jury maar de winnaars zijn gekozen. Melissa en Cathelijne, gefeliciteerd!

ker. Maar toch hebben de meiden
dat ene winnende doelpuntje nodig. En ja hoor de bal rolt voor de
voeten van een oplettende SCWspeelster en hij zit 8-7. Nu de laatste minuut nog volhouden... Eindelijk klinkt het fluitsignaal van
scheidsrechter Johan. De meiden van SCW kampioen of toch
niet?! Wat heeft concurrent AFC
gedaan? Als deze meiden hebben gewonnen met heel veel
doelpunten dan gaat het feest

in Rijsenhout niet door. Maar nadat een vader contact heeft gehad met AFC is het duidelijk, met
één doelpunt verschil is de winst
voor SCW in the pocket. Het kampioenschap is een feit!
Tijdens de slotdag van SCW zijn
Leo de Blaaij, Hitjo Schippers en
Peter Barnhoorn in het zonnetje gezet en natuurlijk werden de
meiden van MO11-1 gehuldigd
voor hun behaalde kampioenschap!

Voetbal

SCW MO11 kampioen na
spannende wedstrijd
Rijsenhout - Zaterdag 25 mei
was de slotdag van het voetbal
seizoen en speelde SCW MO11
haar kampioenswedstrijd tegen
SV Hoofddorp. Wat een triller!!
Rijsenhout heeft zes goals meer
dan naaste concurrent AFC, dus
leek de overwinning al binnen.
Na een vlot begin staat het al 3-1
voor SCW. De rust keert weder als
het 4-1 staat. Maar dan komt AFC
terug, 4-2, 4-3 en zelfs 4-4. Dan
scoort SCW weer, maar lang genieten van de voorsprong is er
niet bij. Ook AFC maakt een doelpunt: 5-5. En nog één: 5-6 voor de
tegenpartij uit Hoofddorp. Ove-

rigens werd er volgens de kenners langs de kant op hoog niveau gespeeld door beide teams,
een gelijke strijd! Het wordt 5-7,
de spanning is te snijden! Gelukkig, de stand keert naar 6-7.
Met een time-out kan mogelijk
het tij gekeerd worden. De meiden worden nog even opgepept
door de supercoach Stan, helaas
is zijn mede compagnon in crime
Senn niet aanwezig. De spanning is niet meer te houden, nog
nooit is er zo een spannende derby tussen SCW en Hoofddorp geweest. Gelukkig wordt de spanning iets minder bij de gelijkma-
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Beloning voor sterke seizoenstart

Sloeproeiteam Aalsmeer zevende

Rijsenhout - Wielrenner Owen
Geleijn uit Rijsenhout is geselecteerd voor het nationale juniorenteam dat morgen, Hemelvaartsdag, van start gaat in de
Zwitserse Tour du Pays de Vaud,
een wedstrijd tellend voor de
wereldbeker voor landenteams.
Ook zijn WTC de Amstel-clubgenoot Enzo Leijnse uit Amstelveen
maakt deel uit van de zes renners
tellende nationale ploeg. De race
telt vier ritten en eindigt aankomende zondag. Voor Owen Geleijn is het de tweede keer dat hij
met Jong Oranje in actie kan komen. Vorig jaar nam hij al deel
aan de Vredeskoers in Tsjechië.
Zijn nieuwe selectie dankt hij aan
een reeks prima resultaten in dit
seizoen. In alle wedstrijden waarin hij van start ging eindigde hij
bij de beste zeven.
Overig wielernieuws: veteraan
John Tromp uit Kudelstaart eindigde afgelopen zondag in Gouda als vijfde in een race voor zestigplussers. Hij bevond zich in
een zes renners grote kopgroep.
Drie dagen eerder was Tromp,
ondanks kramp, vierde geworden
in een koers op de Nedereindseberg bij Nieuwegein. Aalsmeerder Edwin Commandeur finishte
vorige week vrijdag bij de Masters als twintigste in de Ronde

Aalsmeer - Vorige week zaterdag vond alweer de derde wedstrijd voor het Sloeproeien in Nederland plaats. Deze keer ging
het team uit Aalsmeer op weg
naar Lemmer, voor een wedstrijd
van 22,5 kilometer lang over de
Fries wateren. Ook hier was een
groot deelnemersveld van ruim
90 sloepen aanwezig, en dat beloofde dus weer een spannende wedstrijd te worden. De Polyester uit Aalsmeer mocht om
12:52 uur aan de wedstrijd beginnen en moest gelijk starten tegen een van haar concurrenten;
het Sloepweesje uit Hoogmade.
Het doel was duidelijk, goed starten en direct weg roeien bij deze
sloep, om voldoende tijd op ze te
pakken. Dat was helaas makkelijker gezegd dan gedaan.
De snelheid zat er goed in na de
start, met een gemiddelde van
9.0 kilometer per uur werden de
eerste kilometers afgelegd en
liep de Polyester goed in op andere concurrenten. Uit de haven
ging de route het open water op
en moesten de sloepen naar de
eerste boei roeien. De Polyester
liep goed in op de Serdon, een
andere concurrent uit de Hoofdklasse. Na 4 kilometer werd deze sloep ingehaald, echter pikten
zij direct, samen met het Sloepweesje, aan om zo min mogelijk
last van de stroming te hebben.
Beide andere sloepen profiteerden hier dus flink van het team
uit Aalsmeer, want die had de
stroming vol tegen.
De eerste boei rondde het team
uit Aalsmeer fantastisch, en er
viel meteen een gat met de andere twee boten. De sloepen draaiden hier tegen de toch wel pittige wind in, en hier moest dus

Renner Owen Geleijn in
nationaal juniorenteam
van Nes aan de Amstel en Owen
Geleijn klasseerde zich als vierde
in het kampioenschap tijdrijden
van Noord-Holland.
Ronde van Rijsenhout
De startlijst voor de dorpsronde van Rijsenhout, die dit jaar op
donderdag 13 juni wordt gehouden, raakt al goed gevuld. Voor
de wedstrijd van de eliterenners
hebben zo’n veertig renners zich
ingeschreven. Zoals gebruikelijk in Rijsenhout staat ook weer
een Australiër aan de start, de
24-jarige Liam White, eerder dit
jaar derde in een rit van de professionele Herald Sun Tour. In de
vrouwenkoers komt Aalsmeerse Roza Blokker werken aan haar
basisconditie voor het komende schaatsseizoen. De gecombineerde wedstrijd voor amateurs
en junioren is dit jaar van het
programma geschrapt. Dat betekent dat er geen startgelegenheid is voor de plaatselijke favorieten Owen en Tristan Geleijn en
Luke Kooij. Het wielerevenement
in Rijsenhout wordt om 16.30 uur
geopend met drie jeugdwedstrijden, een uur later gevolgd door
de start van de koers voor vrouwen en meisjes. De eliterenners
en amateurs vertrekken om 19.15
uur.

Dennis en Deborah en Sietse en Mariëlle

Twee paren kampioen
ballroomdansen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
25 mei werden in het Topsportcentrum Almere de Nederlands
Kampioenschappen Ballroomdansen gehouden. Dit jaar dansten twee paren uit Kudelstaart
en Aalsmeer mee om een gooi te
doen naar de titel, beiden in hun
eigen klasse. Dennis en Deborah
Roubos zijn dit jaar opnieuw gestart met het wedstrijddansen en
hadden de afgelopen wedstrijden reeds alle eerste plaatsen weten te halen in de Startklasse Senioren. Bij dit Nederlands Kampioenschap hebben zij met hun
constante performance dit wederom voor elkaar gekregen en
mochten hun dansseizoen afsluiten met de titel Nederlands Kampioen Startklasse Senioren.
Sietse en Mariëlle de Ridder hadden in hun klasse, Hoofdklasse
Senioren 1, al twee keer eerder
de titel behaald maar hebben deze vorig jaar en dat jaar daarvoor
niet kunnen prolongeren. Zij zijn
dit jaar veel internationaal actief geweest en hebben met een
goed plan, hard werken en uiteraard een positieve instelling bij
dit kampioenschap voor de der-

de keer de titel Nederlands Kampioen Hoofdklasse Senioren 1 behaald. In de finale hadden zij alle dansen gewonnen en waren
daarmee overtuigend nummer
één. Hiermee zijn zij dit jaar wederom verzekerd van deelname
aan het EK en het WK.
Tijdens het kampioenschap was
hun coach, trainer en dansschoolhouder Robert Bogaart aanwezig
om zowel Dennis en Deborah, als
Sietse en Mariëlle bij te staan en
naar de overwinning toe te juichen.
Foto: Rob Ronda

Jan wint bij de
Ouderensoos

derdag 23 mei is het klaverjassen gewonnen door Jan Weij met
5034 punten. Regina Geleijn werd
tweede met 4975 punten en Rita
Moeke derde met 4851 punten.
De poedelprijs was deze week
voor An Uiterwaal met 3928 punten. Er wordt ook tijdens de vakantie iedere donderdagmiddag gekaart. Interesse? Kom eens
langs of bel voor meer informatie naar mevrouw R. Pothuizen:
0297-340776.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag van 13.30 tot
16.30 uur in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en
nieuwe kaarters worden heel hartelijk welkom geheten. Op don-

22,5 Kilometer roeien
over Friese wateren

Handbal bekerwedstrijd

Winst voor Greenpark
na super spannend duel
Aalsmeer - Het eerste duel om
de landsbeker heeft Greenpark
Aalsmeer handbal afgelopen zaterdag 25 mei gewonnen van
Kras Volendam. Een nipte winst
van 24-23, maar het kleine verschil is alvast een beetje groots
gevierd samen met het vele publiek. Uitverkocht was De Bloemhof voor dit top-handbalduel. En
tophandbal kregen de aanwezigen zeker te zien, vanaf de aanvang tot het eindsignaal bijzonder spannend en attractief. Een
echte promotie voor de handbalsport!
Greenpark Aalsmeer startte
voortvarend en wist na tien minuten een 4-1 voorsprong te nemen en binnen een kwartier
stond 6-3 op het scorebord. Daarna kwam de ommekeer en wist
Kras Volendam vooral het doel
van Aalsmeer te vinden. Vanaf
6-9 kwam Greenpark weer meer
in het spel, maar niet voorkomen
kon worden dat de teams gingen
rusten met een stand van 10-11
voor Kras Volendam.
In de tweede helft was het opnieuw Greenpark dat het heft in
handen nam. Aalsmeer wist terug
te komen dankzij enkele loepzuivere strafworpen van Remco Van
Dam. Binnen zes minuten waren
de rollen omgedraaid en stond
het 16-13 en zelfs 18-13 voor
Aalsmeer.
De spirit was er echter bij Volendam niet uit. Er werd een tandje bijgezet en de spanning was
weer helemaal terug bij 20-20.
Maar Aalsmeer was niet van plan
om de winst uit handen te ge-

ven en geconcentreerd werd het
laatste part ingezet. Greenpark
scoorde drie keer en wie dacht bij
de stand van 23-20 dat de wedstrijd gespeeld was, had het mis.
Opnieuw wist Kras Volendam de
Aalsmeerse handballers te verrassen en daarmee de spanning
op te bouwen. Pas toen bij 24-23
het eindsignaal klonk, werd op
de tribune en op het veld opgelucht adem gehaald. Toch winst
voor Greenpark Aalsmeer. Voorzitter Mike van der Laarse kijkt
tevreden terug op dit eerste duel: “Mooie pot handbal, bomvolle
Bloemhof, reclame voor de handbalsport”, laat hij weten.
Zondag in Volendam
Aanstaande zondag 2 juni volgt
het tweede duel in de best-ofthree. Dan speelt Volendam thuis
tegen Greenpark Aalsmeer. Deze wedstrijd begint om 16.00 uur
en natuurlijk hopen de Aalsmeerse handballers dat vele fans met
hen mee gaan naar Volendam. Bij
winst voor Greenpark Aalsmeer
is voor het tweede jaar op rij het
landskampioenschap behaald.
In de planning is een derde duel opgenomen op zondag 9 juni (vanaf 16.00 uur) thuis in De
Bloemhof, maar natuurlijk hoopt
Greenpark nog eenmaal te hoeven schitteren en ook de ‘pot’
aanstaande zondag winnend te
kunnen afsluiten.
De doelpunten voor Aalsmeer
zijn gemaakt door: Remco (7), Tim
(5), Samir (4), Robin en Quinten
(elk 3) en Rob en Vaidas (elk 1).
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Walking voetbal op woensdagmorgen

Roze handdoek bij FCA

Aalsmeer - Er zijn ongetwijfeld nog een aantal oud voetballers die zich kunnen herinneren
dat er bij vv Aalsmeer een speler
was die zich niet schaamde voor
zijn geaardheid. Er werden na de
wedstrijd in de kleedkamer altijd
wel wat grappen over gemaakt.
De meest populaire grap was wel
dat je nooit je stukje zeep moest
laten vallen wanneer ‘hij’ in de
buurt was. Slechte jongens humor zullen we maar zeggen.
In al de tussenliggende jaren
steekt zo nu en dan een verhaal
op over een ‘uit de kast komende’ voetballer. Niet veel, toegegeven, want er lijkt nog steeds een
taboe op te liggen. Groot was
dan ook de verrassing dat bij de
oude mannen, het zogenaamde ‘walking voetbal’, de eerste ro-

ze handdoek in de kleedkamer is
gesignaleerd. In het kader van de
privacy wetgeving worden geen
namen genoemd, maar de betreffende speler speelt met een
geel shirt.
Overigens zijn de rest van de oude mannen zeer blij met deze
persoon omdat hij best een aardig balletje kan trappen.
Wanneer je, als geïnteresseerde
of oud voetballer, ook eens een
blik in de kleedkamer wil werpen,
kom dan op de woensdagochtend eens langs. Kun je de oude
mannen ook op het veld aan het
werk zien en als je wilt, zelf ook
mee voetballen. Vanaf 10.00 uur
op de woensdagochtend op het
terrein van FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan.
Dick Kuin

een gat geslagen worden met deze twee concurrenten. Langzaam
gebeurde dit ook, maar het gat
werd niet groter dan 250 meter.
Na de tweede boei ging de route door een breed kanaal om een
groot eiland heen. Helaas zit er
in dit stuk een brug, en daar had
de Polyester last van langzamere sloepen en moest er zelfs ingehouden worden. Direct liep
het Sloepweesje weer in en kon
het team uit Aalsmeer weer opnieuw beginnen. In het kanaal
was de wind volledig weg en het
stevige zonnetje zorgde voor een
enorme hoge temperatuur. Zeer
zware omstandigheden voor alle sloepen. Maar desondanks
werd het gat met het Sloepweesje langzaam weer groter.
Het laatste stuk van de route ging
weer over het open water, tegen de wind in, terug naar de haven van Lemmer. Na 2 uur roeien begint dan alles in het lichaam
wel pijn te doen, maar het team
moest doorzetten voor een goede tijd. En dus werd er extra aangezet in de sloep en moest iedereen diep in de reserves tasten.
Na 2 uur, 34 minuten en 57 seconden finishte het team weer
in Lemmer. Uiteindelijk leverde
dit een 7e plaats op in de Hoofdklasse. Dit was toch wel een kleine teleurstelling voor het team.
Maar het verschil is zeer klein.
Als het team uit Aalsmeer 41 seconden sneller had geroeid, was
het op een 4e plaats terecht gekomen. De hoofdklasse teams zitten dus heel erg dicht bij elkaar.
Inmiddels staat het team op een
5e plaats in het tussenklassement
voor het Nederlands Kampioenschap. De volgende wedstrijd is
op 15 juni op de Kagerplassen.

Voetbal: ASC wint met 3-0

RKDES machteloos naar
nacompetitie
Kudelstaart - Het is RKDES niet
gelukt om rechtstreekse promotie af te dwingen. Er moest in
Oegstgeest gewonnen worden
van ASC, maar het zat er gewoon
niet in. Er werd met 3-0 verloren.
Er waren te veel spelers niet aanwezig en dit maakte de ploeg
machteloos. De wil was er wel,
maar het ontbrak aan stootkracht
en vertrouwen. De kansen(jes)
waren voor de Kudelstaarters
makkelijk op één hand te tellen.
De laatste vier wedstrijden zijn
er maar 2 punten gehaald en dat
breekt RKDES nu op, uiteindelijk
is de ploeg vierde geworden en
speelt aanstaande zondag 2 juni thuis de eerste nacompetitie
wedstrijd tegen Charlois uit Rotterdam.
De eerste helft waren de ploegen nog aardig aan elkaar gewaagd, wel met de meeste kansen voor ASC. Keeper Wilbert Klijmij wist een paar keer de bal uit
het doel te duwen terwijl RKDES
het moest doen met een kopbal
van Rick Verkuijl, die naast ging,
en een voorzet van Rutger Spaargaren die Roald Pothuizen net
niet kon binnen tikken. Vlak voor
rust toch de 1-0 voor ASC. Lennart Kok liet zich ‘piepelen’ rechts
achterin en dat moet je dus bij
de beste man op het veld niet
doen. Zijn voorzet werd hard en
strak binnen geschoten, keeper
Wilbert was kansloos. Een grote
domper zo één minuut voor de
rust. De beste kans voor de Afas/
Nieuwendijk brigade was vlak na
rust, een strakke indraaiende vrije
trap van Lennart Kok kon de keeper van ASC maar net onder controle krijgen. Vlak erna kon RKDES nog een kansje opschrijven,
maar de vrije trap van Elias Elhadji ging voor langs. De broertjes
Koen en Ivo Lentjes kwamen erin. Koen ging in de spits lopen
en Ivo achterin, zodat Erik Over-

vliet ook naar voren gedirigeerd
werd. Maar drie minuten later
was het klaar en over. Ivo Lentjes
maakte binnen de zestien een
overtreding en de goed leidende jonge scheidsrechter (20) gaf
een strafschop en die werd hard
door het midden binnen geschoten: 2-0. Natuurlijk probeerde de
plaatselijke FC het nog wel, maar
de counters van ASC waren gevaarlijker dan de jongens uit Kudelstaart. Het werd zelfs nog 3-0
in de laatste minuut. Een speler
van ASC kon alleen op Wilbert
Klijmij afgaan en schoof beheerst
de 3-0 binnen. Feest dus voor
de zeker 400 toeschouwers uit
Oegstgeest en de 50 man uit Kudelstaart dropen teleurgesteld af.
Het is echt te hopen dat spelers
terug komen van vakanties en
blessures, anders wordt het een
moeilijke zaak om alsnog promotie via de nacompetitie af te
dwingen en dat zou toch wel een
enorme teleurstelling zijn. Dus
mannen, recht je rug en zondag
thuis tegen Charlois er vol tegenaan! De wedstrijd aan de Wim
Kandreef begint om 14.00 uur.
Eppo

Wedstrijden
veldvoetbal
ZATERDAG 1 JUNI:
F.C.AALSMEER
FCA 1 - A.S.V. Arsenal 1 14.30 u
F.C.A. 3 - U.N.O. 3
14.30 u
S.C.W.
S.C.W. 45 +1 - V.V.Z.45+1 14.30 u
ZONDAG 2 JUNI:
F.C.AALSMEER
Vitesse’22 6 - F.C.A. 4
Legm.vogels 5 - F.C.A. 5
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S. 1 – sv.Charlois 1
Sp.Martinus 3 - RKDES 3

12.00 u
12.00 u
14.00 u
13.00 u
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Snelle tijden AVA atleten
bij Trackmeeting in Utrecht

Seizoen start weer in september

Vincent wint dartavond
Aalsmeer - Dinsdagavond 21 mei
was de een na laatste dartavond
van het seizoen en de dartgroep
kreeg zowaar Ans Engels op bezoek om een avond mee te darten. Zij speelt regelmatig in Kudelstaart en was voorheen ook altijd in het Dijkhuis te vinden. Op
deze avond speelde zij onder andere twee maal tegen Peter Bakker en dit waren echte close partijen (beiden één keer winst). Ans
wist nog een mooie 66 finish te
gooien. De grote verrassing van
de avond was echter het knappe gooien van Hans Dolk, hij wist
zich bij de eerste vier te scharen.
Over het hele seizoen bekeken is
er bij de meeste spelers wel vooruitgang te zien en met Hans dient
nu ook terdege rekening te wor-

den gehouden. Vincent Beukman was te sterk voor Hans en
Ben van Dam wist nu Jacco Piet te
verslaan, zodat Vincent en Ben in
een best of five uit moesten maken wie de sterkste was. Vincent
trok met 3-1 aan het langste eind
en mocht zich wederom de winnaar noemen. Alexander Stroomen en Iwan van Egdom blijven
ook enthousiast komen en langzaam maar zeker zie je hun spel
ook beter worden.
Op de eerste dinsdagavond in
september hoopt de dartgroep
weer veel gezellige en sportieve
darters te mogen begroeten in
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Minimum leeftijd is 16 jaar. Entree per avond is
2,50 euro.

In Aalsmeer en Kudelstaart

Avondvierdaagse start
aanstaande maandag
Alsmeer - Van maandag 3 tot en
met donderdag 6 juni vindt de
avondvierdaagse weer plaats in
Kudelstaart. Gestart wordt op
maandag om 18.00 uur bij RKDES
aan de Wim Kandreef. Op dinsdag
4 en woensdag 5 juni is het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg het
startpunt vanaf 18.00 uur. Donderdag, de laatste dag, zijn er verschillende starttijden voor de 5 kilometer-lopers (18.30 uur) en de
10 kilometer-lopers (18.00 uur).

Startpunt is deze dag ook het
Dorpshuis. Ook in Aalsmeer is de
Avond4daagse van 3 tot en met
6 juni. De deelnemers starten alle dagen bij het terrein van de Atletiekvereniging in de Sportlaan
om 18.00 uur. De meeste lopers
zijn leerlingen van de basisscholen. Wie met een groep (tien personen of meer) wil meewandelen,
kan zich inschrijven via avond4daagse_aalsmeer@hotmail.com
tot en met vrijdag 31 mei.

Tijdens de Feestweek op zondag 23 juni

Inschrijven voor vijfde
Prutrace Kudelstaart
Kudelstaart - De vijfde Prutrace
gaat weer een geweldig evenement worden voor alle Kudelstaarters en omwonenden.
Sportieve dorpsbewoners worden door de organisatie uitgedaagd om de prutsloten en hindernissen rondom de velden van
RKDES aan de Wim Kan-dreef uit
te komen proberen. Wie worden de nieuwe Prutkampioenen
van Kudelstaart? Dit jaar vindt
de Prutrace plaats op zondag
23 juni vanaf 14.00 uur. De start
is bij sportpark Calslagen in Kudelstaart. Vorig jaar trok dit evenement zo’n 175 deelnemers
en nog veel meer toeschouwers
langs de sloten van RKDES. De
Prutrace is te vergelijken met het
concept waar de ‘mudmasters’ al
enige tijd succes mee boeken.
Afgelopen jaar heeft ook een
groot aantal deelnemers van buiten de regio deelgenomen. Het
evenement dat sportiviteit en gezelligheid promoot wordt georganiseerd door de evenementencommissie van RKDES.
Ouder-Kind race
Dit jaar zal er voor de tweede
keer een ouder-kind race gelopen worden. In deze race waarin kinderen vanaf 8 jaar het parcours samen met hun ouders mo-

Koppelkaarten
BV Hornmeer

gen doorlopen gaat het niet over
de snelheid, maar voornamelijk
om het plezier. Altijd al een legitieme reden willen hebben om
met je zoon/dochter in de sloot
te springen? Schrijf je dan nu in
voor dit spelonderdeel.
Mike Multi Foundation
Ook dit jaar verwacht de organisatie weer veel deelnemers aan
dit evenement. Deelname is dit
jaar mogelijk vanaf 8 jaar (in de
ouder kind race) en kost slechts
5 euro voor 8 tot en met 17 jarigen en 10 euro voor iedereen
vanaf 18 jaar en ouder. Van elke
inschrijving zal er 1 euro naar de
Mike Multi Foundation gaan. Deze stichting maakt het mogelijk
dat mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
kunnen sporten.
Al vijftig deelnemers
De inschrijfperiode is alweer begonnen en de eerste vijftig deelnemers hebben zich al aangemeld. Ook geïnteresseerd en of
meer weten over de Prutrace?
Een sfeerimpressie is te vinden op
de site. Ook het inschrijven gaat
via
www.prutracekudelstaart.
nl. Meer informatie nodig? Stuur
dan een email naar ecrkdes@
gmail.com.
grote klasse. Op ruime achterstand zijn Paul Schouten en Piet
Gortzak geëindigd. Al met al was
het weer een prachtige strijd tussen deze kaart fanaten. En er was
ook nog een marsenprijs. Deze
ging eveneens naar George Lemmerzaal met 28 marsen, een goede tweede was ook nu weer Piet
Gortzak.

Aalsmeer - Komende vrijdag
31 mei is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer.
Kaartliefhebbers zijn van harte
welkom. De zaal van het buurthuis aan de Dreef 1 is open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en Winst Miep en Krijna
inschrijving. Het kaarten begint Het koppelkaarten op vrijdag 24
vervolgens om 20.00 uur.
mei is gewonnen door Miep Bloemen en Krijna Verhoef met 5318
George kampioen
punten. Bert van de Jagt en Ben
De jaarprijzen van het kaarten Blom werden tweede met 5217
zijn verdeeld bij buurtvereniging punten en Jan Meijer en Gerard
Hornmeer. Dat George Lemmer- Presser derde met 5145 punten.
zaal kon kaarten weet menigeen, De poedelprijs was voor Frits de
maar met zoveel overmacht kam- Jong en Paul Schouten met 3384
pioen worden is toch wel van zeer punten.

Zaalvoetbal

Polonia kampioen van
de ZABO competitie
Aalsmeer - Het 43e seizoen van
de plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer
is afgelopen weekend ten einde gekomen. De achttiende en
laatste speelronde van het seizoen 2018/2019 werd gespeeld
in sporthal De Waterlelie aan de
Dreef. Dit was een unieke gebeurtenis want nooit eerder vond
een Zabo-speelronde plaats in
deze sporthal. De slotronde kende géén groot spanningsgehalte, de kampioen was namelijk al
bekend. Het team van Polonia
Aalsmeer had de bovenste plaats
in de voorlaatste speelronde veilig gesteld door directe titelkandidaat Football Fanatics in een
rechtstreeks duel te kloppen. Het
zaalvoetbalteam prolongeerde
hiermee de Zabo-titel en is voor
het tweede achtereenvolgende
seizoen kampioen geworden van
de ZABO-competitie. Uiteraard
kan dit een knappe prestatie genoemd worden!
Bij de Zabo-slotronde op zaterdag 25 mei stonden er geen vijf
maar vier competitie wedstrijden op het programma. Het duel tussen Street Football Team tegen HFC Haarlem ging op voorhand niet door en kreeg de uitslag van 5-0 toebedeeld. De aftrap van de eerste wedstrijd was
om 19.00 uur. International Smokers Team stond tegenover Joga Bonito en de partij eindigde
met de cijfers van 4-7. Vervolgens
verscheen Polonia Aalsmeer op
het speelveld en zij hadden het
team van Woei als tegenstander.
De kersverse kampioen speelde
niet in de sterkst denkbare opstelling. Het publiek zag evengoed een leuke pot zaalvoetbal
die werd gewonnen door Polonia Aalsmeer met 5-1. De derde

Aalsmeer - De eerste zonnige
avond met aangename temperatuur van het wedstrijdseizoen
stond in het teken van de tweede Trackmeeting in Utrecht. Drie
atleten van AVA Aalsmeer wilden
hier hun tijden aanscherpen of
een debuut maken op een nieuwe afstand. Voor Nienke van Dok
betekende het haar debuut op
de 3000 meter steeplechase, normaliter gaat de 16-jarige steeplespecialist van start op de kortere 2000 meter voor de B-junioren. De 3000 meter Steeple is de
afstand voor de oudere A-junioren en senioren.
Dat ook deze langere afstand haar
goed ligt blijkt uit de 11:29,73 minuten, waarmee ze niet alleen het
A-junioren en Senioren clubrecord met 2 minuten scherper stelde, tevens is het de 16e tijd ooit
gelopen door een A-juniore in

Nederland en de 30e tijd ooit bij
de senioren. Behalve op de nationale ranglijsten staat Nienke nu
zowel op de 2000 als op de 3000
meter in de subtop op de IAAF
wereldranglijst.
Naast het sterke optreden van
Nienke was het wederom de
14-jarige Gwen Alewijnse die een
ijzersterke 800 meter wist neer te
zetten. Startend in een sterke serie wist zij het hoofd koel te houden tussen de oudere junioren
en senioren. De 2:24,28 minuten zorgde ervoor dat ze haar onlangs gelopen clubrecord bij de
C-junioren verder aangescherpte.
Tot slot was het Milan Biesheuvel die een persoonlijk record op
de 800 meter wist neer te zetten. Vechtend voor elke meter
wist hij zijn oude besttijd met
1 seconde scherper te stellen:
2:06,60 minuten.

wedstrijd van de avond ging tussen Amsec Piller en Green Fingers
Uitzendbureau. Laatstgenoemd
team moest een overwinning
boeken om als derde te eindi- Startnummer 290 Nienke van Dok. Startnummer 896 Gwen Alewijnse.
Foto: Erik Witpeerd
gen in de eindrangschikking. Na Foto: Erik Witpeerd
een snelle 0-1 en een doelpunt
vlak voor de wissel ging de ploeg
de rust met een ruime 0-5 voorsprong. In de tweede helft scoorden beide teams vier doelpunten. Green Fingers Uitzendbureau sloot de zaalvoetbalpartij af
met een verdiende en ruime 4-9
zege. De meest spannende wedstrijd van speelronde 18 was het
duel tussen Football Fanatics en
LEMO. Supporters zagen een gelijk opgaand wedstrijdbeeld maar
er kwam wél een winnaar. Football Fanatics schoot in de slotfase
de winnende treffer binnen: eindstand 3-2.
Eindstand:
Polonia Aalsmeer 18-44, Football Fanatics 18-40, Green Fingers Uitzendbureau 18-36, Joga Bonito 18-35, Street Football
Team 18-25, International Smokers Team 18-25, Amsec Piller 18- Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei één turnster van SV Omnia, te we24, HFC Haarlem 18-16, LEMO 18- vonden de Districtskampioen- ten Britt Beelen. Britt behaalde bij
schappen 4e en 5e divisie plaats de Sprong de 3e plaats. Bij Brug
16, Woei 18-3.
in de turnhal in Amsterdam-Slo- werd ze 11e, Balk 13e en Vloer
ten. De turnsters die hieraan mee 20e. Britt eindigde helaas net
Leo stopt ermee
Leo Moolhuijsen speelde tijdens mogen doen, hebben zich hier- achter de eerste vijf prijswinnade slotronde zijn laatste Zabo- voor via de rayon- en regiokampi- ressen. Maar met de 6e plaats en
wedstrijd. Helaas geen winnend oenschappen weten te plaatsen. een totaalscore van 42.850 punafscheidsduel want zijn ploeg SV Omnia had de eer om met vier ten kan ze trots zijn op haar resulverloor met 2-3. Leo is al heel turnsters onder leiding van train- taten op deze Districtskampioenlang verdienstelijk bestuurslid ster Anneke Nap hieraan deel te schappen.
In de categorie junioren 4e divisie
van de ZABO-vereniging, spon- mogen nemen.
sort daarnaast met zijn bedrijf In de categorie jeugd 5e divi- turnde er van de 35 turnsters één
ook een zaalvoetbalteam en is ja- sie hadden van de 34 deelneem- turnster van SV Omnia 2000, te
renlang actief geweest als speler. sters twee turnsters van SV Om- weten Fleur Snoek. Fleur eindigVoorheen bij De Boemerang en nia zich weten te plaatsen voor de bij de Sprong op de 8e plaats,
Districtskampioenschap- Brug 31e plaats, Balk 31e en Vloer
later bij LEMO. Na maar liefst der- deze
tig ZABO-seizoenen heeft Leo be- pen. Esmée Rolden en Ayanna 26e plaats. In het eindklassement
sloten een punt te zetten achter Hardjoprajitno. Esmée maakte bij eindigde Fleur met 41.083 punde Sprong voor het eerst op een ten op de 30e plaats. Maar zeker
zijn lange zaalvoetballoopbaan.
wedstrijd de overslag met een in de 4e divisie is het al zeer knap
halve draai in en een halve draai dat je aan deze Districtskampiuit. Dit leverde haar bij dit toestel oenschappen mag deelnemen.
de 17e plaats op. Bij Brug behaal- Bij Omnia krijgt de turnster die
de ze de 24e plaats, Balk 14e en dit seizoen de hoogste plaats beVloer 31e. In totaal behaalde ze haald heeft in de 4e divisie en de
met 38.450 de 26e plaats. Ayan- hoogste plaats in de 5e divisie
na wist bij de Sprong de 2e plaats (keuze-oefenstof ) de wisselbete veroveren. Bij Brug eindigde ze ker uitgereikt. De wisselbeker van
op de 16e plaats. Helaas viel ze de 5e divisie gaat naar Britt Beetenminste zeven personen, maar een keer van de Balk en behaal- len en van de 4e divisie naar Fleur
meer personen wordt aangera- de ze hier de 17e plaats. Bij Vloer Snoek.
den in verband met wisselen. Er werd ze 27e en in totaal eindig- Lijkt turnen jou ook een leuke
mogen maximaal drie ervaren de ze op de 13e plaats. Een mooie sport? Er is voor alle leeftijden
waterpoloërs per team meespe- prestatie.
een leuke les. Kijk op www.svomlen. Het toernooi start om 19.30 In de categorie junioren 5e divi- nia.nl voor het lesrooster en meer
uur en eindigt om 23.00 uur. De sie turnde er van de 33 turnsters informatie.
locatie is Sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef. Inschrijfkosten Van links naar rechts: Ayanna, Britt, Fleur en Esmée.
per team zijn 50 euro. Inschrijven
is mogelijk tot 9 juni via oceanuswaterpolo@gmail.com.

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Britt Beelen zesde plaats bij
Districtskampioenschappen

Voor ervaren en onervaren spelers

Doe mee aan Waterpolo
Vriendentoernooi
Aalsmeer - Op vrijdagavond 21
juni organiseert Oceanus een
waterpolotoernooi voor iedereen die het leuk lijkt om een keer
te waterpoloën. Een sportieve
avond, waarbij ervaren en onervaren spelers in één team strijden voor de winst. En jij kan meedoen! Lijkt het je leuk om kennis
te maken met deze sport of ben
je een oude bekende? Schrijf dan
jouw team in. Elk team bestaat uit

Monsterscore
Ria en Ans bij
BC Onder Ons
Aalsmeer - In totaal 26 paren wisten de weg te vinden naar buurthuis Hornmeer voor een gezellig avondje zomerbridgen bij BC
Onder Ons. Twaalf paren speelden in de A-lijn en veertien paren
in de B-lijn. Uitslag in de A-lijn:
1e Ariette Tromp en Rogier Kerner met 64,92%, 2e Jaap en Henk
Noordhoek met 60.33% en 3e
Joke Hendrikse en Rietje van der
Zwaard met 56.08%. In de B-lijn

op de 1e plaats met een monsterscore, namelijk 71.53% en een
voorsprong op nummer twee
van maar liefst meer dan 15%,
Ria Marchand en Ans Heemskerk,
2e werden Arie en Jaap Eikelenboom met 56.25% en 3e Jelly en
Jan Breetvelt met 55.90%. Het zomerbridgen is iedere woensdag
vanaf 19.45 uur. Inschrijven om
19.15 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Dreef 1.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

14.00 uur in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Het kaarten op 22 mei
is gewonnen door Ubel van der Blom
met 5116 punten, gevolgd door Rudolf Hausler met 4970 punten, Piet
Alsmeer - De volgende soos van de Buskermolen met 4904 punten en
OVAK is op woensdag 5 juni vanaf Adrie Bleker met 4865 punten.

Ubel wint bij
OVAK-soos

