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Aalsmeer - Op dinsdag 28 mei 
heeft burgemeester Gido Oude 
Kotte een bezoek gebracht aan 
het echtpaar Van der Schilden. 
Zij waren de dag ervoor, om pre-
cies te zijn op 27 mei, maar liefst 
zestig jaar geleden in het huwe-
lijksbootje gestapt. Zowel me-
neer als mevrouw Van der Schil-
den is in Aalsmeer geboren en 
getogen. Zij hebben elkaar ont-
moet in het Aalsmeerse fami-
lie-meubelbedrijf Van der Schil-
den. Op het moment dat me-
vrouw Van der Schilden als jon-
gedame kwam werken in het fa-
miliebedrijf hadden beiden nog 
een andere relatie. Mevrouw van 
der Schilden: “Mijn verkering was 
altijd weg, want die werkte als 
schipper. Al snel werd mijn aan-
dacht getrokken door de leuke 
zoon van mijn werkgever.” Ook 
meneer Van der Schilden had al 
snel zijn oog laten vallen op de 

leuke nieuwe medewerkster. Al 
snel werden zij onafscheidelijk. 
Mevrouw Van der Schilden ver-
telt: “We hebben eerst een aan-
tal jaren samengewoond op de 
Uiterweg in een bijgebouw bij 
het woonhuis van mijn ouders. 
Dat was heel modern voor die 
tijd.” Na tien jaar wonen op de 
Uiterweg verhuisde het gezin 
naar elders in Aalsmeer. Inmid-
dels woont het jubilerende echt-
paar met veel plezier aan het Pol-
dermeesterplein. Meneer Van 
der Schilden: “Mijn grote hob-
by is varen met onze vlet. Het is 
een oudje die ik jaren geleden in 
Broek op Langedijk heb gekocht. 
We hebben er heel Nederland 
mee doorgevaren en fantasti-
sche gezinsvakanties op beleefd. 
Zodra het weer het toelaat trek-
ken we er nog steeds graag op 
uit op het water.” Mevrouw Van 
der Schilden is een fervent visser. 

Zowel vanaf hun boot als op het 
eilandje in de Westeinderplassen 
dat al honderd jaar in hun fami-
lie is. Het echtpaar Van der Schil-
den-Muilwijk heeft drie kinderen 
en inmiddels acht kleinkinderen. 
Burgemeester Gido Oude Kotte 
heeft het echtpaar gefeliciteerd 
met hun huwelijksjubileum en 
overhandigde het echtpaar een 
mooie bos bloemen en een ko-
pie van de originele trouwakte. 
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BEZORGERS/STERS

Elkaar ontmoet in het familie-meubelbedrijf
Echtpaar Van der Schilden 60 jaar getrouwd

Aalsmeer voor tweede jaar op rij de beste van Nederland

Handballers Greenpark 
opnieuw landskampioen!

De week ervoor thuis met 24-23, 
afgelopen zondag 2 juni in Volen-
dam zelfs met 26-23. Het was op-
nieuw een superspannend du-
el in dit keer een tropisch war-
me sporthal Opperdam. De mee-
gekomen fans hebben zich on-
danks de warmte luid laten ho-
ren en natuurlijk werd gezwaaid 
met de vlaggen voor de ‘tijgers’ 
van Greenpark Aalsmeer. Vo-
rig jaar won de ploeg van trainer 

en coach Bert Bouwer de lands-
cup door in de � nale twee keer 
te winnen van de Limburg Lions. 
Het is de elfde landstitel in de 
clubhistorie van Handbalvereni-
ging Aalsmeer. Natuurlijk is de ti-
tel in Volendam groots feest ge-
vierd en is de ‘beroemde’ kampi-
oenschaal, vorig jaar nog onver-
wacht in Griekenland beland met 
voorzitter Mike van der Laarse, 
door iedere speler trots getoond. 

Het feest is in Aalsmeer natuur-
lijk nog eens ‘dik’ gevierd met 
eerst een vlaggen-onthaal voor 
de spelers bij sporthal De Bloem-
hof, gevolgd door een gezellig sa-
menzijn met vrienden, familie, 
sponsors en een groot aantal le-
den van Greenpark Aalsmeer. Net 
als vorig jaar gaan de landskam-
pioenen o�  cieel gehuldigd wor-
den in het gemeentehuis. De da-
tum hiervan is nog niet bekend. 
Elders in deze krant meer foto’s 
en een uitgebreid verslag van de-
ze laatste ‘handbal thriller’ om de 
landstitel.
Foto: www.kicksfotos.nl

Hulp mocht 
niet baten

Aalsmeer - Op zaterdag 1 
juni om kwart over negen 
in de ochtend zijn de hulp-
diensten gealarmeerd naar 
een reanimatie te gaan aan 
de Legmeerdijk. Een 61-ja-
rige man was onwel gewor-
den. De brandweer, politie, 
AED-team en de ambulan-
cedienst zijn ter plaatse ge-
gaan. Helaas heeft de hulp 
niet kunnen baten. De man 
is overleden.

Aalsmeer - De handballers van Greenpark Aalsmeer zijn voor het 
tweede jaar op rij landskampioen geworden. In het tweede du-
el in the best-of-three wist Aalsmeer opnieuw van Volendam te 
winnen.
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 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. 8.30-
18.00 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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. 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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 17.450

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Kerkdiensten
 Zondag 9 juni

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
B.J. Eikelboom en 18.30u. met 
ds. G. van Dijk in NGK Lichtba-
ken. Oppasdienst kinderen 0-3 
jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Mieke Wier-
da m.m.v. het Bindingkoor. 
Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl. Collecte: 
Doopsgezinde Zending.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.  
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. ZWO Dienst 
met ds. Mirjam Vermeij.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Or-
ganist: Joshua Prins. Om 19u. 
Check In.  Oost: Oos-
terkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Theo Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 

Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertol-
king en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J. 
Weij in Ontmoetingskerk Rij-
senhout (i.v.m. dorpsfeest) 
en 18.30u. met ds. G. van Dijk 
uit Sliedrecht, gez. dienst met 
CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering, 
voorganger M. van Zoelen. 
Zondag om 9.30u. Eucharis-
tieviering en om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej in Karmel-
kerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.  

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. Weij (dorpsfeest).

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.  

Zondag 10u. Dienst met pas-
tor A.M. Creemer-Allard uit Ku-
delstaart.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.  

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. dames- en heren-
koor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 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 ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

‘Song of Joy’ in Lijnbaankerk
Aalsmeer - Op eerste Pinkster-
dag, zondag 9 juni, zal Song of 
Joy uit Kudelstaart haar mede-
werking verlenen aan de och-
tenddienst in de Lijnbaankerk. 
Het koor staat onder leiding van 

Hilbert Kamphuis en Frederiek 
Kamphuis begeleidt op de piano. 
Voorganger is dominee Ben Eikel-
boom uit Rotterdam. De dienst 
begint om10.00 uur. Iederee van 
harte welkom! 

Film bij Zin-Inn
Aalsmeer - Lekker een avondje 
naar een �lm met inhoud? Kom 
dan naar de Film-Inn! De Zin-Inn 
van de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer heeft op dinsdag 11 
juni weer een �lmavond. De Zin-
Inn toont een aantal keer per jaar 
�lmhuis�lms met de mogelijk-
heid tot discussie achteraf. Voor 
informatie over de titel of inhoud 
van de �lm en de �lmagenda kan 
een mail gestuurd worden naar 
�lminn@dgaalsmeer.nl. De vrij-
willige bijdrage is 5 euro per per-
soon en dit bedrag is inclusief kof-
�e of thee. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en aanvang van de �lm 
is 20.00 uur. Iedere �lmliefhebber 
is van harte welkom.

Oost-Inn: Inloop 
en peuterinstuif

Aalsmeer - Op woensdag 12 ju-
ni van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting bij de Oost-
Inn. Onder het genot van een kop-
je ko�e of thee gezellig bijpraten 
Van 9.30 tot 10.30 uur staat ook 
de peuterinstuif op het program-
ma. Samen met je kindje tot 4 jaar 
een uurtje spelen, zingen dansen 
en knutselen. Iedereen is hartelijk 
welkom bij de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Collecte van het Oranje Fonds
Duizenden mensen in actie 
voor socialer Nederland
Aalsmeer - Duizenden inwoners 
van ons land komen van 11-15 ju-
ni in actie voor een socialer Ne-
derland. Zij doen mee met de lan-
delijke collecte van het Oranje 
Fonds. Door geld op te halen wil-
len zij ervoor zorgen dat ouderen 
niet eenzaam hoeven te zijn, kin-
deren niet in armoede op hoeven 
te groeien en er voor iedereen 
een plek is in de samenleving. 
Geven aan de collectanten kan 
zowel aan de deur als online via 
www.oranjefondscollecteonline.
nl. Iedere deelnemende collec-
tant is verbonden aan een Neder-
landse organisatie die mensen bij 
elkaar brengt. Dit kan een lokale 
dagbesteding voor mensen met 
een beperking zijn, maar bijvoor-
beeld ook de lokale hockeyclub. 
Alle deelnemende organisaties 
hebben met elkaar gemeen dat 

ze ervoor zorgen dat mensen met 
elkaar in contact komen en dat ze 
een sociaal vangnet op kunnen 
bouwen.

Opbrengsten
De helft van de opbrengst mo-
gen de deelnemers dan ook zelf 
houden, zodat zij met hun stich-
ting of vereniging nog meer men-
sen bij elkaar kunnen brengen. 
De andere helft wordt door het 
Oranje Fonds besteed aan socia-
le projecten in de provincie waar 
gecollecteerd is. Denk hierbij aan 
projecten die eenzaamheid on-
der ouderen tegengaan of die er-
voor zorgen dat mensen met een 
beperking gewoon mee kunnen 
doen in de maatschappij.

Inloopmiddag voor ouderen in Irene
Filmpje van straatvoetbal in 
‘Aalsmeer vroeger en nu’
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag 
organiseert het inloopcentrum 
voor senioren een themagroep, 
een goed gesprek onder het ge-
not van een kop ko�e. De eer-
ste vrijdagmiddag van de maand 
wordt gewijd aan Aalsmeer. Het 
Odense inloophuis beschikt over 
veel beeldmateriaal, het is de be-
doeling om kleine stukjes �lm of 
foto’s te bekijken en daar vervol-
gens over in gesprek te gaan. Het 
beeldmateriaal bestaat uit foto’s 
die geplaatst worden op de face-
book pagina ‘je bent Aalsmeerder 
als’, en uit door bezoekers mee-
genomen �lmpjes en foto’s. Aan-
staande vrijdag 7 juni zal bijvoor-
beeld een kort �lmpje te zien zijn 
van straatvoetbal. Het gesprek 

over vroeger en nu in Aalsmeer 
staat centraal. Ouderen zijn van 
harte welkom vanaf 14.00 uur in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Het thema ‘Aalsmeer vroeger en 
nu’ is voorlopig op 7 juni, 5 juli, 2 
augustus, 6 september en 4 okto-
ber. 
U hoeft zich niet van te voren aan 
te melden. Als u zelf over beeld-
materiaal beschikt en dat wilt de-
len kunt u contact opnemen met 
het ontmoetingscentrum via 06 
22468574 (Ellen Millenaar) of 
stuur een mail naar emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl. Het ont-
moetingscentrum is onderdeel 
van zorgcentrum Aelsmeer en zet 
zich in voor de senioren in de sa-
menleving. 

Oud papier
Kudelstaart - Vrijdagavond 7 ju-
ni haalt carnavalsvereniging De 
Pretpeurders en de Tennisvereni-
ging Kudelstaart het oude papier 
op. Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de 
Stichting Supporting Kudelstaart 
�nancieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus, 
verzamel het papier (geen melk 
en frisdrank pakken s.v.p.) voor 
de eerste vrijdagavond van de 
maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een 
�nanciële bijdrage op www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl

Buurthap in 
het Dijkhuis

Oude Meer - Op woensdag 12 ju-
ni organiseert buurtvereniging 
Het Dijkhuis de laatste buurthap 
voor de zomerstop. Voor slechts 
7,50 euro kan men genieten van 
een heerlijk driegangen diner. 
Aanvang 17.00 uur. Graag even 
aanmelden via info@hetdijkhuis.
net. Het Dijkhuis is te vinden aan 
de Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer..

Rondleiding 
met de IVN

Amstelland - Leden van IVN geven 
een rondleiding langs De Poel van 
Amstelveen. Als u dacht dat gras 
vooral groene stengels zijn, dan zult 
u iets geheel onverwachts zien tij-
dens de IVN rondleiding van zon-
dag 9 juni. Langs de Poel staan aller-
lei soorten gras in bloei, in boeien-
de kleuren en vormen. En natuurlijk 
is er veel meer te zien. Wandel u/ij 
mee? De rondleiding is op zondag 9 
juni en start om 10.00 uur bij de Ur-
banuskerk in Bovenkerk. Iedereen is 
welkom en deelname is gratis.

Gerda wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaver-
jasclub De Geluksvogels. Het he-
le jaar door wordt op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 29 mei is het kla-

Prijsuitreiking 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op de laatste kaart-
avond van het seizoen van Ons 
Genoegen zijn de prijzen voor 
het klaverjassen en rummikup-
pen uitgereikt. Bert van de Jagt 
won met klaverjassen met 5464 
punten, tweede werd Thea van 
Aalst met 5236 punten en der-
de Marilou van Grieken met 5194 
punten. De poedelprijs was voor 
Jopie Overdijk met 3092 punten. 
Bij de rummikupper werd Jan-
ny Flameling eerste met 24 pun-
ten en de poedel was voor Annie 
Gahrman met 105 punten.

Hoge scores bij 
zomerbridgen

Aalsmeer - Op 29 mei was er weer 
zomerbridgen bij Onder Ons. Uit-
slag in de A-lijn: 1e Sam Spaar-
garen en Kees Springintveld met 
59.17%, 2e Rita Ritzen en Christa 
Leuven met 55.42% en gedeeld 3e 
Trees de Jong en Hans Pothuizen, 

Ook de uitslag van het gehele sei-
zoen is bekend gemaakt en de 
prijzen werden als volgt verdeeld:
Eerste bij het klaverjassen met 
55900 punten Ria van de Laan. 
Op twee met 53387 punten Gees 
Hulshegge en derde met 53045 
punten Maaike Spaaargaren. De 
poedel was voor Ria Pieterse met 
42923 punten. Bij de rummikup-
per op één Alie Hoving met 257 
punten en de poedel was voor Jo 
Soest met 1181 punten.
Het was weer gezellig deze laat-
ste speelavond, het nieuwe sei-
zoen start weer op 27 augustus. 
Iedereen is welkom in het ge-
bouw van het Kloosterhof aan de 
Clematisstraat. De kaartavonden 
beginnen altijd om 19.30 uur.

Joop den Blanken en Riet Does-
wijk en Jan van Dillewijn en Joris 
van der Zwaard met 53.33%.In de 
B-lijn: 1e Wil Groot en Henny van 
der Laarse met 60.76%, 2e Donne 
Lek en Edwin Geleijn met 57.64% 
en 3e Herman en Bep Heijtel met 
55.90%.De zomercompetitie van 
Onder Ons wordt iedere woens-
dag gespeeld in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1. Inschrijven 
vanaf 19.15 uur, start 19.45 uur.

verjassen gewonnen door Ger-
da Raadschelders met 5169 pun-
ten. Guda Kluinhaar werd tweede 
met 5054 punten en Sannie Loos 
derde met 4907 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Jan 
Raadschelders met 3996 punten









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 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 verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Officiële Mededelingen
6 juni 2019

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 on-
dertrouw 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 overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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
O�ciële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.o�cielebekendmakingen.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 on-
der 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 bestuurs-
secretariaat. 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde 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 gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Rectificatie
- Stationsweg 4, 1431 EG, (Z18-001317), (Omgevingsver-

gunning, Kennisgeving ontwerp beschikking) het slopen 
van bestaande pand en het oprichten van een winkel op 
de begane grond en 6 appartementen op 3 verdiepingen 
daarboven. Toelichting: in de publicatie van week 21 is een 
onvolledige omschrijving gepubliceerd. De aanvraag, de 
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 24 mei 2019 gedurende zes weken ter in-
zage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Mendelstraat 103, 1431 KP, (Z19-032617), het maken van 

een kap met dakkapel op de woning 
-  Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-031535), het realiseren 

van een opbouw op de bestaande aanbouw 

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële 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 omge-
vingsvergunningen 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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media ge-
publiceerd. 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, kinder-
toeslag enzovoort.

GEMEENTE AALSMEER  BESCHIKKING OMGEVINGS
VERGUNNING KAVEL SCHOUTEN, GREEN PARK 
DEELGEBIED 3, NABIJ AALSMEERDERWEG 32 IN 
AALSMEER Z18002531

Besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebie-
den 3, 5 en 7’ ten behoeve van Schipholparkeren, op kavel 
Schouten in Green Park Aalsmeer deelgebied 3. Burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij een om-
gevingsvergunning verlenen in afwijking van het bestem-
mingsplan. Deze omgevingsvergunning met de bijbehorende 
stukken (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAA-VG01) wordt ge-
durende zes weken, van 7 juni 2019 t/m 19 juli 2019, ter inzage 
gelegd. Met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt 
het middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt de 
kavel Schouten in deelgebied 3 Green Park Aalsmeer (GPA) te 
gebruiken voor Schipholparkeren en hiervoor een parkeer-
terrein van maximaal 320 parkeerplaatsen te realiseren. Het 
onderhavige parkeerterrein betreft een uitbreiding van het 
reeds vergunde parkeerterrein voor Schipholparkeren. Het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ laat Schipholparkeren 
niet toe in het bestemmingsplangebied, en laat voor een groot 
deel van de kavel Schouten geen masten hoger dan 2 meter 
en een volledig gebruik als parkeerterrein niet toe. Op de 
ontwerp(beschikking) omgevingsvergunning dan wel het ont-
werpbesluit is een zienswijze, en nadere zienswijze, ingediend. 
De zienswijze, en nadere zienswijze, gaf geen aanleiding de 
omgevingsvergunning te wijzigen en geen aanleiding niet 
tot verlening van de omgevingsvergunning over te gaan. Voor 
de reactie op de zienswijze wordt verwezen naar de “Nota van 
Beantwoording Zienswijzen omgevingsvergunning Schiphol-
parkeren kavel Schouten deelgebied 3 GPA”. De gemeenteraad 
van Aalsmeer heeft op 16 mei 2019 een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) afgegeven ten aanzien van (de verlening 
van) de omgevingsvergunning ten behoeve van Schipholpar-
keren op kavel Schouten in Green Park Aalsmeer deelgebied 3.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

- 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 openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 

MAANDAG 10 JUNI 
Het gemeentehuis is maandag 10 juni (2e pinksterdag) 
gesloten.

INZAMELEN AFVAL
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de ge-
wijzigde inzameldagen.

De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige relevante stukken, waaronder 
de verklaring van geen bedenkingen, liggen gedurende zes 
weken, met ingang van 7 juni 2019 t/m 19 juli 2019, ter inzage 
op de volgende wijzen:
- Bij de receptie van het gemeentehuis van Aalsmeer, Raad-

huisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maan-
dag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie tevens open van 16.30-20.00 uur. Op 
vrijdag is de balie open van 08.30-10.30 uur.

- Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan 
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via de cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur);

- Via de gemeentelijke viewer, link: https://0358.ropubliceer.nl;
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0358.OIAVHB05xAA-VG01

Met ingang van 8 juni 2019 kan gedurende zes weken tegen 
het besluit dan wel de omgevingsvergunning beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep kan worden in-
gesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze 
op het ontwerpbesluit heeft ingediend, dan wel door een be-
langhebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij 
niet tijdig een zienswijze ingediend heeft. Het besluit tot het 
verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn a�oopt. 
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet 
op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om 
voorlopige voorziening (schorsing) indienen. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank Amsterdam is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van 
beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voor-
ziening zijn kosten verbonden.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘KUDELSTAART 2019’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraak-
verordening, bekend dat inspraak wordt verleend over het 
voorontwerp bestemmingsplan “Kudelstaart 2019” met de bij-
behorende stukken. Het gebied van het voorontwerp bestem-
mingsplan beslaat de gronden ten zuiden van de Herenweg en 
Kudelstaartseweg, ten noorden van de Hoofdweg, ten oosten 
van de Bilderdammerdijk en de gronden ten westen van de 
Legmeerdijk en Bachlaan. Het voorontwerpbestemmingsplan 
is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Kudel-
staart 2006’. Het geeft een actueel beheerkader voor het ge-
bruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het 
voorontwerp is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeg-
gen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige 
ontwikkelingen. Hierop zijn twee uitzonderingen. Ontwikke-
lingen in dit voorontwerpbestemmingsplan omvatten:
- Realiseren jongerenontmoetingsplek (jop) ter hoogte van 

het basketbalveld en skatebaan aan de Bilderdammerweg;
- Vestigen staalverwerkingsbedrijf in pand Cactuslaan 3. 

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ver-
beelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) we-
ken ter inzage met ingang van 7 juni t/m 18 juli 2019.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien
Digitaal
U kunt de digitale versie van het voorontwerp bestemmings-
plan “Kudelstaart 2019” raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0358.20-VO01
- op de gemeentelijke viewer: http://0358.ropubliceer.nl

Papier
Het papieren voorontwerp bestemmingsplan “Kudelstaart 
2019” met behorende stukken liggen gedurende de genoem-
de termijn ter inzage bij:
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op 
woensdag-avond van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 8.30-
10.30 uur;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie:

  http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Inloopavond
Dinsdagavond 25 juni 2019 organiseert de gemeente in 
Dorpshuis ‘t Podium, Kudelstaartseweg 239, een inloopavond 
over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’. De 
avond duurt van 19:00 tot 21:00 uur. Belangstellenden kun-
nen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en de be-
schreven ontwikkelingen en vragen stellen aan de aanwezige 
ambtenaren. 

Inspraak
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een in-
spraakreactie betre�ende dit voorontwerp bestemmingsplan 
schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
onder vermelding van ‘Voorontwerp bestemmingsplan Kudel-
staart 2019’ (Z19-029279). Een inspraakreactie kan ook digitaal 
worden ingediend via http://0358.ropubliceer.nl. Vervolgens 
selecteert u het betre�ende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest 
u de optie ‘reageren’.



Noorder Legmeerpolder en kern Rijsenhout

GS wijzigt begrenzing 
glastuinbouwgebieden
Amstelland - Gedeputeerde Sta-
ten heeft besloten conform de 
verzoeken van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeen-
ten Amstelveen en Haarlemmer-
meer de begrenzing van het glas-
tuinbouwconcentratiegebied te 
wijzigen. Het verzoek van de ge-
meente Amstelveen betreft het 
gebied ‘Noorder Legmeerpolder’. 
Het verzoek van de gemeente 
Haarlemmermeer gaat over het 
ontgrenzen van de glasgebieden 

rondom de woonkern Rijsenhout.
De wijziging van de begrenzing 
van het glastuinbouwconcentra-
tiegebied ‘Noorder Legmeerpol-
der’ te Amstelveen en de glasge-
bieden rondom de woonkern Rij-
senhout te Haarlemmermeer is 
nu o�cieel vastgesteld. Voor de 
beide gemeenten betekent dit 
dat zij aan de slag kunnen met de 
herinrichting van de gebieden, 
zo goed als zeker wordt gekozen 
voor woningbouw. 

Files in weekend door 
storingen aan bruggen
Aalsmeer - De bruggen stonden 
afgelopen weekend volop in de 
schijnwerpers en niet in positie-
ve zin. Vrijdagmiddag 31 mei was 
er een storing aan de Bosrand-
brug. De brug wilde niet meer 
dicht en dit zorgde voor lange �-
les rondom de Bosrandbrug. Er is 
een monteur gekomen en deze 
heeft uiteindelijk het defect ge-
repareerd. 
Het tropische weer op zondag 2 
juni werd de Aalsmeerderbrug 
over de Ringvaart iets te veel. Er 
ontstond rond kwart voor twee 
in de middag een storing aan het 
besturingssysteem. Het verkeer 
op en rond de N196 bij Aalsmeer 

heeft hier �inke hinder door on-
dervonden. De rijbaan richting 
Aalsmeer moest wegens de sto-
ring afgesloten worden en is en-
kele uren dicht gebleven. Er wer-
den borden neergezet en ver-
keersregelaars ingezet om de 
stroom auto’s de weg te wijzen 
naar onder andere de nieuwe 
N201. 
De deelnemers aan  de toerrit 
Aalsmeer Roest Niet konden op 
tijd door de organisatie gewaar-
schuwd worden en de �le vermij-
den. Er was wel enige vertraging, 
het was namelijk behoorlijk druk 
op de N201. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Impuls voor leefbaarheid en ouderenwerk

Dankzij SLS zonnepanelen 
op Het Middelpunt
Aalsmeer - In 2016 werd bekend 
dat er middels de Stichting Leef-
omgeving Schiphol (SLS) geld 
beschikbaar kwam voor de ver-
betering van de leefbaarheid in 
Aalsmeer. Het overleg van de ge-
zamenlijke ouderenbonden be-
sloot hierop zich sterk te maken 
voor buurthuis Het Middelpunt in 
Oost met als doel  versterking van 
het ouderenwerk in de wijk Oost-
einde. Op een bijeenkomst in De 
Oude Veiling in februari 2017 pre-
senteerden allerlei groepen uit 
de samenleving hun plannen in-
dien zij subsidie zouden ontvan-
gen van de Stichting Leefomge-
ving Schiphol. 
Aanvankelijk vonden de plannen 
voor het ouderenwerk in Oostein-
de geen gehoor, maar na aanpas-

sing hiervan, na overleg met een 
vertegenwoordiger van de Stich-
ting, kwam de groep uit om het 
gebouw Het Middelpunt te ver-
duurzamen door middel van zon-
nepanelen. Hiermee kan de ener-
gie rekening omlaag en blijft er 
meer geld over voor de activitei-
ten die hier plaatsvinden. En dit 
zijn er best veel, voor ouderen is 
er onder andere Meer bewegen, 
Ouderensoos, sjoelen, kaarten 
en een keer per maand een geza-
menlijke lunch. 
Kortom, de subsidie van 10.000 
euro van de Stichting Leefomge-
ving Schiphol voor zonnepane-
len op het dak van Het Middel-
punt heeft een nieuwe impuls ge-
geven aan de leefbaarheid én het 
ouderenwerk in Oosteinde.

O�ciële Mededelingen
6 juni 2019

- Aalsmeerderweg 283-21 en 283-22, 1432 CN, (Z19-
029069), het splitsen van een bedrijfsruimte naar 2 be-
drijfsruimten. Verzonden: 28 mei 2019

-  Oosteinderweg 473 A, 1432 BJ, (Z19-007517), het vestigen 
van een paardenhouderij. Verzonden: 28 mei 2019

-  Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-027003), het 
wijzigen van de gevels met laadkuil en een dakophoging 
aan de voorzijde. Verzonden: 29 mei 2019

-  Oosteinderweg 292, 1432 BD, (Z19-012223), het bouwen 
van een opbouw op het bestaande platte dak van de wo-
ning. Verzonden: 29 mei 2019

-  Oosteinderweg 392, 1432 BG, (Z19-020687), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van een pas-
toriewoning naar pastorieappartement met kamerver-
huur. Verzonden: 28 mei 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
- Oosteinderweg 205 ws, 1432 AS, (Z19-027195), het aanleg-

gen van een in- en uitrit. Verzonden: 27 mei 2019

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN 
ERFGOEDCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert 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 Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:

- Surfeiland, Kudelstaartseweg 22 (Z19-031483) Westeinder 
Waterweek op 26 tot 30 juni 2019, ontvangen 26 mei 2019

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 ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Parkeerplaats achter Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239 

(Z19-026106) Beachvolleybaltoernooi op 15 juni 2019, 28 
mei 2019 verzonden

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Oosteinderweg 591B, 1432BM (Z19-030330) Lunchlokaal 

De Drukker, ontvangen 20 mei 2019

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

TER INZAGE: 

t/m 20-06-19 De ontwerpbeschikking, de daarbij behoren-
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en 
OLV’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het re-
aliseren van een logiesvoorziening voor tij-
delijke arbeidsmigranten op het perceel Leg-
meerdijk 289-291 in Aalsmeer (Z18-007348)

t/m 20-06-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal voor Herenweg 60 Kudel-
staart, Z19-018428

t/m 5-07-19 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. pand Stations-
weg 4, 1431 EG, (Z18-001317)

t/m 18-07-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2019’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting

 t/m 19-07-19 De omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten, 
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerder-
weg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)

Op 15 juni en voor het eerst online
Start inschrijving voor 
negende Step by Step
Aalsmeer - Ook dit jaar staat Step 
by Step Aalsmeer op de eerste za-
terdag van oktober gepland. Voor 
dit jaar betekent dit dat het eve-
nement op zaterdag 5 oktober zal 
plaatsvinden en voor de tweede 
maal is de start en �nish bij voet-
balvereniging FC Aalsmeer. Het 
wordt alweer de negende editie 
van Step by Step Aalsmeer met 
wederom 800 steps aan de start! 
Jacco en Jenifer, de organisatoren 
van Step by Step Aalsmeer, zijn 
alweer razend enthousiast ge-
worden door alle voorbereidin-
gen en laten hun creativiteit er 
weer �ink op los. Uiteraard wordt 
het weer een stepronde van cir-
ca 7 kilometer door Aalsmeer, in 
teamverband met onderweg su-
perleuke opdrachten. De com-
petitie tussen de teams maakt 
het weer spannend, zo ook hoe 
de teams die dag weer verkleed 
naar het evenement komen. Na 
de �nish vindt dan de prijsuitrei-
king en het feestje met live en-
tertainment plaats bij voetbal-
vereniging FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan. Jacco en Jeni-

fer willen de potentiële deelne-
mers er op wijzen dat de inschrij-
ving dit jaar voor het eerst anders 
gaat verlopen. Op zaterdag 15 ju-
ni vindt de inschrijving namelijk 
voor het eerst online plaats via 
www.stepbystepaalsmeer.nl. Vol-
gens Jacco en Jenifer  wijst het 
de weg vanzelf als de captain van 
het team zich begeeft naar de 
website. “Uiteraard zijn we trots 
dat we onze eigen website kun-
nen gaan lanceren! Alle informa-
tie en foto’s op één plaats wat we 
ieder jaar kunnen uitbouwen. We 
willen de captains adviseren zich 
met hun team direct om 8.00 uur 
‘s morgens aan te melden om te-
leurstellingen te voorkomen. We 
waren de achtste editie namelijk 
binnen een paar uur uitverkocht! 
Zorg dus dat je zaterdag 15 ju-
ni de volgende gegevens paraat 
hebt: je teamnaam en alle namen 
van de deelnemers met hun ge-
boortedatum dan kun je het in-
schrij�ormulier direct invullen. 
We hopen uiteraard dat de en-
thousiasme voor het evenement 
dit jaar weer groot is!”

Open dag 
Wakeboard 
& Waterski 
vereniging

Aalsmeer - Op zondag 16 ju-
ni houdt Wakeboard & Waterski 
vereniging Aalsmeer een open 
dag. Van 13.00 tot 17.00 uur kan 
iedereen kennis komen maken 
met deze mooie sporten. De WSV 
Aalsmeer heeft haar clubhuis op 

het surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg. Rondom dit gebouw vindt 
de open dag plaats.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 12 juni 

vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 29 mei is gewonnen door Essy 
van Es met 5498 punten, gevolgd 
door Ria Pieterse met 5470 punten, 
Rudolf Hausler met 5104 punten en 
Rita Pannekoek met 5051 punten.

Vincent wint 3x 
op rij bij darten

Aalsmeer - Dinsdagavond 28 
mei was de laatste dartavond van 
het seizoen en er waren voldoen-
de deelnemers om met drie pou-
les te kunnen beginnen. In Pou-
le A won Gerben de Vries alle drie 
zijn partijen en werd Alexander 
Stroomer knap tweede. Gerben 
gooide onder andere een score 
van 70 uit met de bull. In poule 
B eindigde Ben van Dam boven-
aan, gevolgd door Kees de Lan-
ge. In poule C heerste Vincent 
Beukman en werd Peter Bakker 
tweede. In het verdere verloop 

van deze met lekkere hapjes op-
geluisterde avond versloeg Ger-
ben Ben met 2-0. Vincent was 
ondertussen ook doorgedron-
gen tot de �nale en in deze eind-
strijd gaf hij Gerben geen enkele 
kans. Gerben kon toch terugzien 
op een geslaagde avond. Bij het 
gevecht om de derde en vierde 
plaats wist Alexander te winnen 
van Ben en dat stelde hem zeer 
tevreden. Alle dartliefhebbers kij-
ken uit naar de eerste dinsdag-
avond van september, want dan 
gaat de dartcompetitie weer van 
start. Aanvang om 20.00 uur in 
gebouw ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. Minimum leef-
tijd is 16 jaar. Entree per avond 
2,50 euro.
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6 JUNI

 Fietstocht OVAK Pedaalrid-
ders. Start 13.30u. bij zwem-
bad, Dreef

 Expositie ‘Japan’ in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag t/m zondag 14 tot 17u.

 Ik Toon maand met Amazing 
Amateurs in etalages van win-
kels Centrum. Slotmanifesta-
tie op zaterdag 29 juni in De 
Oude Veiling.

 Wandelen door het bos. Start: 
Camping, Bosrandweg om 
19u.

 Early Gabbers Hardcore café in 
muziekcentrum N201, Zwarte-
weg van 19.30 tot 23u.

7 JUNI
 Exposities in Flower Art Muse-

um (tegenover watertoren). 
‘Bloemen van Hoop’ en ‘De 
taal van bloemen’. Open: vrij-
dag 10-17u. Zaterdag en zon-
dag 11-17u. T/m 7 juli.

 Expositie Jan Dreschler in wijk-
punt Voor Elkaer, Kudelstaart.

 Inloop voor senioren met 
beelden over oud-Aalsmeer in 
Odense huis in Irene, Kanaal-
straat. Open vanaf 14u.

 Koppelkaarten BV Hornmeer 
in buurthuis, Dreef 1 v/a 20u

 Concert Consumer Junk en 
Kid Harlequin in N201, Zwar-
teweg vanaf 21u.

 Billy’s Wild Bounce live in cul-
tureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.

8 JUNI
 Lezing in Crash Museum over 

Engelandvaarders om 13u. In 
fort Aalsmeer te Aalsmeerder-
brug. Open 11 tot 16u,

 Open Tuinen Weekend Groei 
en Bloei, 18 privé tuinen open 
van 11 tot 17u.

 Bandjesavond in straten Cen-
trum (Zijd-, Dorps-, School- en 
Marktstraat en Raadhuisplein 
op 7 locaties van 20 tot 01u.

9 JUNI
 Lezing in Crash Museum 

over Spokende vliegvelden 
om 13u. In fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug. Museum 
open 11 tot 16u.

 Open Tuinen Weekend Groei 
en Bloei, 18 privé tuinen open 
van 11 tot 17u.

 Start Dorpsfeest Rijsenhout 
in tent aan Konnetlaantje en 
in De Reede aan de Schouw-
straat. Tot en met 15 juni di-
verse activiteiten.

10 JUNI
  Amb8route Kudelstaart open. 

Startpunten Op de Hoek en 
Oevers, Kudelstaartseweg. 
Open van 10 tot 17u.

  Historische Tuin extra open 2e 
Pinksterdag. Ook dinsdag t/m 
zondag 10 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 

  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.

  Hans en Remco Millenaar live 
in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.

  Klaverjassen en domineren in 
De Reede om kampioenschap 
Rijsenhout vanaf 20u.

11 JUNI
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Walking-handball voor ou-

deren in De Bloemhof, Horn-
weg van 10.30 tot 11.30u. Elke 
dinsdag. 

 Filmavond bij Zin-Inn bij 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat vanaf 20u.

 Meezingen met Meezingben-
de in café Sportzicht, Sport-
laan vanaf 20u.

 Pupquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat van 20.30 tot 23u. 
Ook op 25 juni.

12 JUNI
 Inloop en peuterinstuif bij 

Oost-Inn in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan van 9.30 tot 
11.30u. 

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 Bobby’s Buitenspeeldag in 
Snoekbaarsstraat in Oost van 
13 tot 16u. Met voorronde NK 
knikkeren van 14 tot 17u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Pop Up Atelier voor jeugd bij 
Cultuurpunt in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u. 
Workshop gra�ti. Op 19 juni 
boetseren en 26 juni 3D prin-
ten.

 Buurthap in Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer vanaf 17u.

 Zomercompetitie Bridgeclub 
Onder Ons in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1. Inschrijven van-
af 19.15u. Aanvang: 19.45u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

13 JUNI
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Wielerronde door straten van 
Rijsenhout. Start 16.30u. met 
race voor jeugd.

14 JUNI
 Start Feestweek in Ku-

delstaart. Tot en met 23 juni 
diverse activiteiten.

15 JUNI
 Aalsmeer Flower Festival in 

Flower Art Museum en Histo-
rische Tuin. Ook zondag 16 ju-
ni. Beide dagen van 11 tot 17u.

 Zes uur van de Westeinder, 
zeilwedstrijden. Start om 10u.

 Darttoernooi in Dorpshuis Ku-
delstaart voor beginners en 
gevorderden. Vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

Ukelele-dagen!
Ukelele’s vanaf €29,95
Snaren (set) vanaf €7,95
Hoes vanaf €7,95
Lesboek vanaf €9,50

Vrijdagavond ‘Billie’s Wild 
Bounce’ live in Bacchus
Aalsmeer - Vorig jaar juni speel-
de Aalsmeerse Hein Meijer met 
gitarist Jair Stunt en Bassist Jan 
den Boer in Bacchus. Jan en Jair 
genoten van de ambiance en wil-
den graag terugkomen met een 
eigen project en dat gaat aan-
staande vrijdag 7 juni gebeuren.
Billies Wild Bounce is een zes-
mans formatie uit de regio Den 
Haag en is in 2018 opgericht. De 
bandleden delen een gezamenlij-
ke liefde voor jaren veertig en vijf-
tig swing, jazz en muziek van Bil-
ly Holiday, Ella Fitzgerald en Nat 
King Cole. Voor liefhebbers van 
standards zal het vrijdagavond 

een feest der herkenning wor-
den met nummers als ‘In my So-
litude’, ‘Besa me Mucho’, ‘Love me 
or Leave me’ en ‘What’s New’. Bil-
lie’s Wild Bounce is: Marca Paulus-
ma (zang), Ronny Singer (zang en 
trompet), Jair Stunt (gitaar), Bart 
van Riemsdijk (piano), Andreas 
Carré of Rob Sprinkhuizen (slag-
werk) en Jan den Boer (bas). Cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat gaat vrijdag 7 juni open 
om 21.00 uur. Toegang: uw/jouw 
gift
Let op: Zaterdagavond 8 juni is 
Bacchus gesloten vanwege Band-
jes avond

Zing mee met Meezing-
bende in Sportzicht
Aalsmeer - Met hart en ziel 
meezingen in je moerstaal? Een 
avondje meezingen met De Mee-
zingbende en je kan er weer te-
genaan. Johnny Jordaan, Doe 
Maar, Hazes of Sha�y. Liedjes 
brengen onder woorden wat zich 
niet zeggen laat. 
Het lied zingt over het volle le-
ven. Met een knipoog en een �in-
ke korrel zout. Dat bindt de men-
sen samen. Op dinsdag 11 juni 

speelt De Meezingbende als duo 
met Ton ver der Aa op piano en 
Chris Teunissen op gitaar in café 
Sportzicht in de Sportlaan. Lied-
boeken aanwezig. Roep verzoek-
jes en zing mee. Met hart en ziel. 
Tot zings op 11 juni vanaf 20.00 
uur in Sportzicht. 
Het is de laatste mogelijkheid 
voor deze zomer om mee te ko-
men zingen. De volgende keer is 
weer in september.

Live in The Shack: Hans 
en Remco Millenaar
Oude Meer- In The Shack en 
in Aalsmeer en omstreken zijn 
Hans en Remco Millenaar al lang 
geen onbekenden meer. Hans 
kent menigeen naast frontman 
van Hucksters, ook van Coolcast 
en Remband. Jaren geleden trad 
Remco in de voetsporen van zijn 
muzikale vader en werd gitarist in 
de succesvolle bands Hucksters 
en Remband. Naast het maken 
van muziek staat Remco regel-
matig als geluidsman achter de 
knoppen in The Shack. Dat deze 
twee samen akoestisch ook wat 
neer kunnen zetten, moge duide-
lijk zijn. Nummers van onder an-
dere Springsteen, Supertramp, 
Beatles, Eagles, Everly Brothers, 
Mumford & Sons, Pink Floyd ko-
men voorbij, dus dat wordt weer 
genieten aan de Ringvaart in Ou-
de Meer op tweede Pinksterdag, 
maandag 10 juni! Zowel Hans als 
Remco maken ontzettend graag 
muziek en daar is The Shack de 
perfecte plek voor. Een mooie 
match dus voor een heerlijke mu-
zikale Sunday-Shack-Afternoon. 

En met mooi weer staan ze op 
het gezellige terras aan het wa-
ter! The Shack is maandag 10 juni 
open vanaf 15.00 uur en Hans en 
Remco beginnen rond 16.00 uur. 
Entree is gratis. Ga voor alle info 
en openingsdagen/tijden naar 
www.the-shack.info Adres: Schip-
holdijk 253b, 1438 AC Oude Meer. 

Beachvolleybal, braderie en kulinair
Feestweek Kudelstaart!
Kudelstaart - Vrijdag 14 juni gaat 
de Feestweek Kudelstaart van 
start. De aftrap voor deze week is 
het derde Kudelstaartse Keezen-
toernooi. Meedoen is voor zowel 
de geoefende als de niet zo erva-
ren speler.
Zaterdag 15 juni begint om 12.00 
uur het traditionele Beach Vol-
leybaltoernooi achter het Dorps-
huis. Opgeven kan alleen nog 
voor de reservelijst, kijken kan al-
tijd. ‘s Avonds om 20.00 uur zal 
het tweede Kudelstaartse Feest-
week Darttoernooi beginnen. 
Toegang en deelname is gratis. 
Zondag 16 juni worden een drie-
tal �etstochten georganiseerd 
door de Schaatstrainingsgroep 
VZOD. Start hiervoor is vanaf 9.00 
uur bij Meer voor Fietsen aan 
de Kudelstaartseweg. Maandag 
17 juni is er een gezellige mid-
dag voor ouderen in het Dorps-
huis. Riet Lammers komt aan de 
hand van wat foto’s vertellen over 
vroeger. En er worden nog spel-
letjes gespeeld. Toegang is gra-
tis. Aanvang 14.00 uur. Woens-
dag 19 juni zullen er weer vele 

kramen opgesteld worden op en 
rond het winkelcentrum van Ku-
delstaart aan de Einsteinstraat. 
Vanaf 14.00 uur kan men er te-
recht voor van alles en nog wat. 
De braderie duurt tot 21.00 uur. 
Donderdag 20 juni staat kienen 
op het programma. Vanaf 20.00 
uur zullen in het Dorpshuis de 
ballen gaan rollen. Vrijdag 21 ju-
ni kan heel Kudelstaart uitlopen 
voor Kudelstaart Kulinair. Loop 
gerust eens naar de Kudelstaart-
seweg en laat u verassen door 
de plaatselijke horeca. Ook zul-
len er een aantal foodtrucks op-
gesteld staan op het parkeerter-
rein van Café op de Hoek. Zater-
dagavond 22 juni wordt het groot 
feest in het dorpshuis. Onder aan-
voering van Feest DJ Dolphin ko-
men er twee grote namen naar 
Kudelstaart. Wesly Bronkhorst en 
Peter Beense komen optredens 
verzorgen. Zondag 23 juni is het 
dan de beurt aan de RKDES Prut-
race. Of zoals men daar zelf zegt: 
De smerigste race van de regio. 
Kijk voor alle informatie op www.
feestweekkudelstaart.nl.

Heatwave Festival met 
rapper Snelle in N201
Aalsmeer - Cultuurpunt Aals-
meer, De Binding en DOCK bun-
delen hun krachten tijdens He-
atwave Festival op vrijdagavond 
21 juni in muziekcentrum N201 
aan de Zwarteweg. Samen met 
de Fresh Crew (een grote groep 
Aalsmeerse jongeren) is keihard 
gewerkt aan de organisatie van 
een eigen festival voor jongeren. 
Niemand minder dan Snelle, één 
van de snelst groeiende rappers 

van het moment, is gestrikt voor 
een vette liveshow. Naast deze 
show zijn er ook workshops zo-
als beauty, fashion en DJ te vol-
gen en treden er lokale Aalsmeer-
se talenten op. 
Heatwave is hét festival door jon-
geren uit Aalsmeer en voor jon-
geren uit Aalsmeer en omgeving 
van 12 tot 23 jaar. De kaartjes kos-
ten 5 euro per stuk en zijn ver-
krijgbaar via www.debinding.nl. 

Vierde Veteranendag in Aalsmeer
‘Neem de veteranen mee’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1 
juni organiseerde Veteranencom-
missie van Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer de vierde Veteranen-
dag voor Aalsmeerse veteranen 
en hun families. Deze lokale Ve-
teranendag is een eerbetoon aan 
wat veteranen voor de vrede en 
veiligheid in Nederland en elders 
hebben betekend. Op verzoek 
van vele veteranen was dit jaar 
het thema van de veteranendag 
‘Neem de veteranen mee’. Om 
10.00 uur ontving burgemeester 
Gido Oude Kotte de Aalsmeerse 
veteranen en hun ‘thuisfront’ in 
De Oude Veiling. Onder het ge-
not van ko�e en appeltaart sprak 
de burgemeester hen toe. Hij be-
nadrukte hun belangrijke bijdra-
ge aan het leven in vrijheid en 
veiligheid. 
Rond 11.00 uur vertrokken de 
veteranen met een bus richting 
het Nationaal Militair Museum in 
Soest. Daar stond ook een uitge-

breide lunch voor hun te wach-
ten. Na de lunch is de groep on-
der leiding van twee gidsen door 
het museum geleid. Van de pre-
historie tot het modernste vlieg-
tuig werd bewonderd. Bij enkele 
historische vliegtuigen en voer-
tuigen werden herinneringen 
over de inzet van het betre�ende 
vliegtuig door de veteranen op-
gehaald. 
Door deze verhalen ontstond er 
binding tussen de diverse vete-
ranen omdat bleek dat zij in ver-
schillende jaren in dezelfde ge-
bieden ingezet zijn geweest. Na 
de terugkomst in Aalsmeer om 
16.30 uur werd er onder het ge-
not van een drankje en een bitter-
bal nog lang na gesproken over 
de indrukken en vernieuwde ken-
nismakingen van die dag. 
Volgend jaar zal de viering van 
de vijfde Veteranen Aalsmeer sa-
menvallen met de viering op 5 
mei 2020 van ‘75 jaar bevrijding’.
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Zeven podia in verschillende straten met livemuziek!

Zaterdag Bandjesavond 
‘oude stijl’ in Centrum
Aalsmeer - Komend Pinkster-
weekend wordt een oude tradi-
tie in ere hersteld en is er op za-
terdagavond 8 juni weer een oude 
vertrouwde Bandjesavond in de 
straten van het Centrum met maar 
liefst zeven podia met verschillen-
de live bands. De avond start om 
20.00 uur en om 01.00 uur pre-
cies gaat de muziek uit. Bandjes-
avond wordt georganiseerd door 
De Jonge Heertjes, De Praam, het 
Wapen van Aalsmeer, Joppe, De 
Oude Veiling, stichting Feestweek 
Aalsmeer en muziekcentrum 
N201 onder de vlag van onder-
nemersfonds Meer Aalsmeer. Sa-
men zorgen zij voor een gezellig 
avondje uit met maar liefst zeven 
verschillende podia in de straten 
van Aalsmeer Centrum. Op ieder 
podium is livemuziek te zien en te 
horen. Bandjesavond is gratis toe-
gankelijk, alle kosten worden be-
taald uit de baromzet en de fooi-
enpot dus neem genoeg contact 
geld mee!

Huishoudelijke mededelingen
Het Raadhuisplein, de Marktstraat, 
deel Weteringstraat, School-
straat en een deel van de Dorps-
straat worden zaterdag 8 juni van-
af 17.00 uur voor het verkeer af-
gesloten. Inwoners en bezoekers 
van het centrum worden verzocht 
hun auto elders te parkeren. Tij-
dens de optredens kunnen be-
zoekers bij de verschillende ver-
kooppunten terecht voor drank-
jes en op verschillende plekken 

zijn lekkere snacks verkrijgbaar. 
Naast de toiletten bij de verschil-
lende horecazaken zijn er uiter-
aard ook extra toiletten in de na-
bijheid van de verschillende po-
dia. Maak daar gebruik van want 
de beveiliging zal streng optreden 
tegen wildplassen. De EHBO-cara-
van bevindt zich in de Wetering-
straat. De organisatie raadt aan 
om zoveel mogelijk te voet of op 
de �ets te komen, dit in verband 
met de beperkt beschikbare par-
keergelegenheid. 

4Us op Raadhuisplein
Op het Raadhuisplein De Jonge 
Heertjes het eerste podium waar 
4US komt spelen. 4US is een vijf-
koppige coverband uit Utrecht. 
Drummer Jelle en bassist Sascha 
zorgen voor de rotsvaste ritme 
sectie. Gitarist Yvo speelt de groo-
vy licks en wisselt die af met lek-
kere gitaarsolo’s. Bas zorgt voor 
hoogstandjes op de toetsen; van 
groovy hammonds en slick pia-
no’s tot gierende synthsolo’s. De 
zangeressen Joyce en Marie Loui-
se stelen de show. 

Indianah in Zijdstraat
Bij De Praam in de Zijdstraat is 
het podium voor de unieke ta-
lentvolle band Indianah onder lei-
ding van Shari�a Kanbier, een ta-
lentvolle zangeres met een unie-
ke soul-pop sound en haar broer 
drummer Jermaine Kanbier uit 
Amsterdam. Zij zijn geïnspireerd 
door hedendaagse elektronische 

de Schoolstraat: Tiam en de hete 
mannen, Gratis Bier, The Gerts, The 
Black T’s en No Pressure. Naast de-
ze bands speelt ook The Message, 
geen Bandbrouwerij band maar 
wel met een van N201 bardames 
als frontvrouw. In totaal spelen er 
dus zes bands in de Schoolstraat 
en dat betekent dat er de hele 
avond aan een stuk door livemu-
ziek te horen is in elk genre: pop, 
reggae, rock, funk, hardrock en 
feesthits; alles komt voorbij. 

(On)bekend in Weteringstraat 
De band bij Joppe in de Wetering-
straat behoeft eigenlijk nauwelijks 
introductie. De Hucksters is een 
vaste gast op Bandjesavond en 
verzorgt al meer dan 20 jaar optre-
dens in cafés, feesttenten en zalen 
in heel Nederland. Een optreden 
van Hucksters staat nog steeds ga-
rant voor een optreden vol dam-
pende rockcovers. Passie en ple-
zier spatten van de optredens af. 
Het voorprogramma is voor Clu-
eless, een jonge coverband uit 
Aalsmeer. Bestaande uit Lisa Mil-
lenaar (vocals), Bram Lek (elektri-
sche gitaar), Silke Muller (basgi-
taar), Joris van de Sande (drums) 
en Marit Enthoven (keys). Samen 
jammen zij er op los en spelen zij 
verschillende pop en rock covers.

Puur natuur in Marktstraat
De Oude Veiling doet voor de eer-
ste keer mee met Bandjesavond. 
Zij hebben de band Prime Time 
uitgenodigd om een avondvul-
lend programma te verzorgen. De 
eerste set dient als muzikale op-
warmer met heerlijke luistermu-
ziek zoals Thinking out loud van 
Ed Sheeran en Back it up van Ca-
ro Emerald. Bij de tweede set komt 
de stemming er al goed in met 
hits van Abba, Chic, Kool & the 
Gang en Michael Jackson. Vervol-
gens stroomt de vloer vol op de 
klanken van James Brown en Get 
Lucky van Daft Punk. In de laatste 
set gaan alle remmen los: de Black 
Eyed Peas, Gipsy Kings en Rihanna 
passeren in hoog tempo de revue. 
Kortom, een avond met voor ieder 
wat wils, voor jong en oud. En dat 
alles puur natuur. Prime Time gaat 
en staat voor echte en eerlijke live-
muziek.
Meer informatie over Bandjes-
avond op: www.meeraalsmeer.nl.

Illusionistenbroers nu naar EK
Roy en Justin Huiskens 
winnen NK goochelen
Aalsmeer - Op zaterdag 1 ju-
ni vonden in Ede de Nederland-
se kampioenschappen gooche-
len plaats. De jonge illusionisten-
broers Roy (19) en Justin (18) uit 
Aalsmeer, die gezien worden als 
de nieuwe generatie, behaalden 
hier de eerste prijs in de catego-
rie illusionisme. 
Hun spectaculaire act met nieu-
we, zelfbedachte illusies, eigen 
stijl en enthousiasme zorgden er-
voor dat het publiek helemaal uit 
haar dak ging.
De prijs ontvingen Roy en Justin 
uit handen van niet de minste ju-
ry. Deze bestond onder andere 

uit Victor Mids van Mindf*ck, Fer-
ri Somogyi van GTST en illusionis-
te Sittah. Ook Hans Klok deed een 
duit in het zakje door de kersver-
se kampioenen vanuit Las Vegas 
persoonlijk te feliciteren.
Van de twee broers Huiskens uit 
Aalsmeer gaat niet alleen Neder-
land meer horen, volgend jaar 
mogen Roy en Justin namelijk 
Nederland vertegenwoordigen 
op de Europese Kampioenschap-
pen in Barcelona.
Op de hoogte blijven van het 
avontuur van de twee broers? 
Volg ze dan op social media.
Foto: www.kicksfotos.nl

Van 9 tot en met 15 juni
Aftellen naar Dorpsfeest 
Rijsenhout begonnen

vel: “Het was weer een grote uit-
daging om in de ‘nieuwe opzet’ 
en met een beperkt budget een 
geweldig dorpsfeest neer te zet-
ten. We zijn dan ook trots op de 
goed gevulde agenda en diversi-
teit van het programma. Er is wer-
kelijk waar voor ieder wat wils! Ui-
teraard konden wij dit als bestuur 
niet alleen en zijn we erg dank-
baar voor de hulp en het enthou-
siasme van de verschillende vrij-
willigersgroepen die ook grote 
delen van de organisatie op zich 
nemen. Ook dit jaar is het waan-
zinnig om te zien hoe het feest 
in het dorp leeft, we verwachten 
er veel van en moeten nu alleen 
nog hopen op een beetje lek-

ker weer!” De in 2017 opgerich-
te Stichting Dorpsfeest Rijsen-
hout is inmiddels voor het derde 
jaar bezig om de voor Rijsenhout 
jaarlijkse traditie te behouden en 
voort te zetten. Ook dit jaar zal 
er weer met alle inwoners van 
Rijsenhout een week vol gezel-
ligheid, sport en plezier van ge-
maakt worden. Veel oude onder-
delen zijn behouden, maar ook 
nieuwe toegevoegd. Kijk voor het 
volledige programma of om je in 
te schrijven voor de Fietspuzzel-
tocht, het Pokemon toernooi, de 
Pubquiz, de Zeskamp of het FIFA 
& Race toernooi op de site van 
het dorpsfeest: www.dorpsfeest-
rijsenhout.nl . 

muziek, pop en soul. Naast hits 
van toen en nu spelen zij ook ei-
gen werk. 

Jubileum op het Molenplein
Op het Molenplein viert de stich-
ting Feestweek haar 25 jarig be-
staan met een feestje met Expo-
sure, dé feestband uit Friesland. 
Inmiddels is deze ervaren topfor-
matie uitgegroeid tot een geolie-
de party machine. In een nieuwe 
interactieve nonstop show komen 
meer dan 150 hits in razend tem-
po voorbij. De zespersoons forma-
tie heeft een formidabele zange-
res en zanger op het front. In de 
pauze kan gedanst worden op de 
muziek van Dj John Macraven

SuperFriday in Dorpsstraat
Bij het Wapen van Aalsmeer gaat 
partyband SuperFriday het podi-
um op. Verwacht van deze band 
een sympathieke strakke show, 
een uitgekiend repertoire en een 
wereld aan muzikale ervaring. Su-
perFriday speelt alle grote clas-
sics én de meest recente hits, van 
Santana tot Maroon 5 en van Prin-
ce tot DNCE. Een band met veel 
muzikale dynamiek, een prima 
sfeer en heel veel power. 

Jong talent in Schoolstraat
De locatie in de Schoolstraat 
wordt verzorgd door muziekcen-
trum N201. Een aantal jaren ge-
leden viel het op dat het band-
jescircuit in Aalsmeer en omge-
ving al jaren nauwelijks jonge aan-
was kende. Daarom is in N201 De 
Bandbrouwerij opgericht, een 
programma waar alle jonge muzi-
kanten kunnen aanhaken, op zoek 
naar de juiste muzikanten voor je 
eigen band. Dat heeft inmiddels 
heel wat bandjes opgeleverd die 
zowel binnen N201 zijn ontstaan. 
Tijdens deze Bandjesavond speelt 
een doorsnee van al deze muzi-
kanten op het N201 podium in 

Rijsenhout - Ook dit jaar orga-
niseert Stichting Dorpsfeest Rij-
senhout in juni weer het dorps-
feest voor alle inwoners van het 
dorp en omstreken. Samen met 
bewoners, verenigingen, winke-
liers en ondernemers is er weer 
hard gewerkt aan een gevarieerd 
programma met veel herkenbare 
maar ook nieuwe evenementen. 
Het dorpsfeest, dat gehouden 

wordt van zondag 9 tot zater-
dag 15 juni, is voor jong en oud! 
Het programma zit weer boor-
devol met sport en spel en ui-
teraard ontbreken de beken-
de leuke toertochten met de 
�ets, motor of met klassieke au-
to’s niet. Ook worden tijdens de 
feestweek een braderie, platen-
beurs en rommelmarkt gehou-
den. Voorzitter Lenhard Biesheu-

Rijsenhout - Op zaterdag 15 ju-
ni organiseert Busa Records in 
samenwerking met Dorpsfeest 
Rijsenhout van 10.00 tot 16.00 
uur een platenbeurs en rommel-
markt op het terrein van IJsclub 
De Blauwe Beugel aan het Kon-
netlaantje. Het aanbod van lang-
speelplaten is gevarieerd en er 
zijn leuke tweedehands spullen 
te koop. Omdat het Dorpsfeest 
Rijsenhout deze week plaatsvindt 
zal het een echte fair worden. Zo 
zijn er deze dag voorafgaand en 
na de oldtimerrit oldtimer auto’s 
te bewonderen en is er een fami-
lie-zeskamp voor de dorpsbewo-
ners. Uiteraard ontbreekt de mu-
ziek niet en is er een leuk terras 
voor een hapje en een drankje. 
De entree is gratis en er zijn vol-
doende gratis parkeerplaatsen. 
Edwin: “We verwachten dat er 
veel bezoekers komen en dat het 
een gezellige en levendige dag 
gaat worden.”

Liefde voor vinyl
Ondanks dat Busa Records pro-
fessioneel overkomt, is het ge-
woon de hobby van Jeroen van 
den Burg en Edwin Sauer. Jeroen 

is een geboren en getogen Rij-
senhouter. Edwin komt uit Hoofd-
dorp, maar woont al sinds 2000 in 
Rijsenhout. Uit liefde voor het vi-
nyl staan zij gemiddeld éénmaal 
per maand op een platenbeurs. 
Jeroen: “Het is hobby en dat moet 
het vooral blijven. Het geld wat 
we verdienen gebruiken we om 
ons aanbod aan te vullen en te 
verbeteren. Maar we gebruiken 
het ook om de uitstraling van Bu-
sa Records te professionaliseren.” 
Ze zijn nu ongeveer een jaar be-
zig en vinden dit een mooi mo-
ment om een platenbeurs te or-
ganiseren. Voor zover ze zelf we-
ten is er nog niet eerder in de 
Haarlemmermeer een platen-
beurs georganiseerd. Het betreft 
dus een heuse primeur.
Voor verkopers op de platen-
beurs zijn er nog hele of halve 
marktkramen te huur en voor de 
rommelmarkt verkopers grond-
plaatsen of marktkramen. 
Kijk voor meer informatie over 
de platenbeurs en rommelmarkt 
op de websites van Busa Records 
of Dorpsfeest Rijsenhout: www.
Busarecords.com of www.dorps-
feestrijsenhout.nl.

Ook tweedehands spullen en curiosa
Eerste platenbeurs tijdens 
Dorpsfeest in Rijsenhout

Bibliotheek legt oor te luister
Amstelland - Om continu te ver-
beteren heeft Bibliotheek Am-
stelland een nieuwe vorm van 
klantonderzoek geïntroduceerd. 
Met zogenaamde feedbackzuilen 
in de bibliotheek aan het Stads-
plein in Amstelveen kunnen be-
zoekers voortaan direct vertellen 
wat zij goed en minder goed aan 
het bezoek vonden.

Half miljoen bezoekers
“Met de jaarlijks toenemende be-
zoekersaantallen wordt het voor 
ons steeds belangrijker om goed 
te luisteren naar de wensen van 
alle bezoekers”, aldus Auke van 
der Meer, marketingmedewer-
ker van de Bibliotheek. “Vorig jaar 
hadden we in Amstelveen een 
half miljoen bezoekers. Dat zijn 
mensen van alle leeftijden, die 
hier komen voor taal- en com-
putercursussen, voorleessessies, 
lezingen, inloopspreekuren, om 
samen te werken of te studeren. 
Maar ook gewoon voor de krant 
of een boek. De bibliotheek is een 
plek waar je je thuis voelt en waar 
je nieuwe inspiratie op doet. Wij 

doen ons uiterste best om ervoor 
te zorgen dat iedereen hier met 
plezier komt.”

Feedback on the spot
De feedbackzuilen zijn door het 
Amstelveense bedrijf Market Vi-
sion ontwikkeld. De Bibliotheek 
meet ‘live’ de ervaringen van de 
bezoekers over bijvoorbeeld de 
werking van de WiFi, het gemak 
van de selfserviceapparatuur, de 
beschikbaarheid van werkplek-
ken en de kwaliteit van de activi-
teiten. De vragen zijn door mid-
del van smileys te beantwoor-
den. Dat maakt het invullen leuk 
en gemakkelijk. De verzamelen-
de informatie levert direct verbe-
terpunten op voor de dienstver-
lening.

Ook in overige vestigingen
Als de proef geslaagd is worden 
de feedbackzuilen ook geplaatst 
in de vestigingen in Westwijk, 
Aalsmeer en Uithoorn. Zo kan de 
klantervaring in de vestigingen 
ook met elkaar vergeleken wor-
den.
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In etalages winkels en in Oude Veiling
Ik Toon-maand: Werk van 
Gert-Jan van der Ham
Aalsmeer - De Ik Toon-maand is 
een initiatief van KCA en Cultuur-
punt. De maand is bedoeld om 
amateur kunstenaars en musici 
een podium te bieden. Naast de 
uitvoeringen en optredens is van 
van eind mei tot en met eind ju-
ni in De Oude Veiling een gevari-
eerde tentoonstelling te bekijken.
Ook dit jaar werken Aalsmeer-
se ondernemers in het centrum 
spontaan mee. In de etalages 
worden een of meerdere kunst-
werken tentoongesteld. Dit jaar 
veel nieuwe gezichten die het er 
op wagen om hun creaties aan 
een groter publiek te tonen. Het 
is mooi dat die handreiking wordt 
gedaan! Veel amateurs stappen 
nu over een drempel die zij waar-
schijnlijk anders niet hadden dur-
ven nemen.
De Nieuwe Meerbode belicht tij-
dens de Ik Toon-maand een aan-
tal deelnemende kunstenaars en 
hun werk. Deze week is dat Gert-
Jan van der Ham. Het werk van 
Gert-Jan van der Ham heeft een 
zweem weg van de Belgische ma-
gische realist Margritte. Niet zo’n 
verkeerde gedachte omdat Van 
der Ham zelf aan geeft dat zijn 
voorkeur uitgaat naar surrealis-
tische voorstellingen. Hij combi-
neert beelden, foto’s, indruk-

ken en gedachtenspinsels, daar 
maakt hij een kleine eenvoudige 
schets van die de basis vormen 
voor het uiteindelijke schilde-
rij. “Ik hoef maar om mij heen te 
kijken om te worden geprikkeld, 
ideeën te over!”

De volgende steekwoorden staan 
voor hem centraal: Beweging 
(soms mechanisch) kleur, licht, 
donker, verrassing en humor. Van 
der Ham schildert voornamelijk 
met olieverf. voor de schetsmati-
ge onderschildering gebruikt hij 
acrylverf dat sneller droogt. De 
bovenlaag is olieverf omdat dit 
mooiere diepere kleuren weer-
geeft en ook prettig schildert. Te-
kenen en schilderen doet Gert-
Jan naar eigen zeggen zijn he-
le leven. “Ik heb veel getekend 
en striptekeningen gemaakt. De 
laatste negen jaar heb ik veel olie-
verf schilderijen gemaakt en volg 
ook al jaren les bij SAKB (Stichting 
Amstelveense Kunst Belangen) 
bij Piet Reekers.” Eigenlijk vindt hij 
dit een overbodige vraag: “Of ik 
het leuk vind om te schilderen? Ik 
vind schilderen heerlijk! En hoop 
met mijn werk bij de kijker een 
glimlach te ontlokken, hen te la-
ten genieten en te verbazen.” 
Janna van Zon

Ambachten kijken op 2e Pinksterdag
Open dag Amb8Route in 
en rond Kudelstaart
Kudelstaart - Prachtige lenteda-
gen! Lammetjes in de wei, bloe-
men in de bermen; tijd voor een 
mooie �ets- of wandeltocht. En 
dan ook nog met de mogelijk-
heid om een bezoek te bren-
gen aan lokale ambachtslieden! 
Maandag 10 juni, op tweede 
Pinksterdag, kan een bezoek ge-
bracht worden bij ambachtelij-
ke plekjes in Kudelstaart en om-
geving. Acht lokale ambachtslie-
den stellen deze dag hun deuren 
en werkplaatsen open voor pu-
bliek. Een kijkje in de keuken van 
de palingroker, de zeepmaker, de 
beeldhouwer, de kaasmaker, de 
bloembollenkweker, de potten-
bakker en meer.

Extra ambachten
Op veel lokaties zijn bijzonde-
re extra ambachten te bewon-
deren. Bij het zeepatelier zijn bij-
zondere foto’s te bekijken, bij de 
pottenbakker is een heuse smid 
aan het werk. Bij de theetuin wor-
den bijzondere beelden gemaakt. 
Op het Beeldeneiland wordt por-
tretkunst getoond; je kan mo-
del komen zitten of zelf een po-
ging wagen. Bijzondere wijn van 
Kwakelse druiven kan je proe-
ven bij kwekerij Schokman en 
bij de bloembollenkweker staan 
de dahlia’s in bloei en is een hou-
ten meubelmaker aan het werk. 
Bij café Op de Hoek zijn bierbrou-
wers bezig en bij visser Rekelhof 
zijn wel heel bijzondere vangsten 
te zien. Een extra locatie tijdens 
deze open dag is het quilt atelier 
op jaagpad 18b!

Omgeving ontdekken
Van 10.00 tot 17.00 uur zijn de 
verschillende werkplaatsen en 
ateliers open voor bezoek (beel-
deneiland tot 16.00 uur). De Am-
b8route bestaat uit een �etsrou-
te langs alle deelnemers en voert 
door het dorp Kudelstaart, langs 
de Westeinder en de Drecht via 
het Jaagpad aan de Amstel weer 
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de 
omgeving per �ets en bezoek je 
bijzondere locaties. Je kan na-
tuurlijk ook een deel van de rou-
te bezoeken. De route kan bij al-
le ambachtslieden gestart wor-
den en voert langs acht ambach-
telijk plekken en een aantal ho-
reca plekken. De volgende loca-
ties doen mee aan de route: Vis-
serijbedrijf Rekelhof, Pottenbak-
kerij ‘Patch of Heaven’, weef ate-
lier ‘Achter het Schapenhek’, kwe-
kerij Schockman, meubelatelier 

Cin in Wonen, beeldeneiland/ 
atelier Femke Kempkes, kwekerij 
Bollenkwekerij Koster en natuur-
lijk zeepatelier Uzepia. Op de rou-
te zijn drie horeca punten; thee-
tuin [H]eerlijk! langs het jaagpad 
en café Op De Hoek en restaurant 
Oevers in het centrum van Ku-
delstaart. 

Fietsroute
Er is een prachtige �etsroute uit-
gezet langs alle ambachtslieden 
van ongeveer 15 kilometer. De 
routekaart is te koop bij alle deel-
nemende locaties, restaurant Oe-
vers en café Op de Hoek in Ku-
delstaart voor 3,50 euro. De rou-
tekaart bevat behalve de platte-
grond en de contact gegevens 
van de deelnemers informatie 
over de omgeving en interessan-
te kortingsbonnen. De routekaart 
is geldig voor 2 personen en kin-
deren �etsen gratis mee! De extra 
ambachten worden op een speci-
aal inlegvel bij de routekaart ge-
voegd. 

Ambachtelijke ondernemers
De Amb8route is een initiatief 
van lokale ambachtelijke on-
dernemers. Doel is mensen van 
dichtbij en veraf kennis te laten 
maken met de unieke lokale am-
bachten en de bijzondere natuur 
en infrastructuur van de polder-
gebieden in de regio. De �etsrou-
te is ook buiten deze open dag te 
maken, op de routekaart staan de 
openingstijden per lokatie aan-
gegeven. Uniek is deze dag dat 
alle deelnemers aan de Amb-
8route hun werkplekken tegelijk 
open stellen! Kijk ook op www.
amb8route.nl of op facebook

Ga er op uit, heel veel moois te zien!
8 en 9 juni: Groei & Bloei 
Open Tuinen weekend
Aalsmeer - Op zaterdag 8 en zon-
dag 9 juni kunnen 18 privé tui-
nen bezocht worden tijdens de 
open tuinen dagen van Groei & 
Bloei Aalsmeer. Op drie adressen 
zijn boekjes aanwezig met hierin 
meer informatie over de tuinen 
en hun bijzonderheden. De eige-
naren zijn aanwezig en willen op 
verzoek graag vertellen over hun 
hobby. 
De open tuinen dagen bieden 
een gevarieerd kijkje. Er zijn gro-
te haast parkachtige tuinen met 
een grote verzameling planten 
en soms met een vijver met Koi 
Karpers in veel kleuren. Ook een 
tuin waar de tweede hobby van 
de eigenaar ‘spoortreinen’ is. De 
twee hobby’s zijn gecombineerd, 
er rijdt een trein door de tuin. 
Ook kan onder andere een moes-
tuin bezocht worden. Start-adres-
sen zijn:
Legmeerdijk 186 in Amstel-
veen. Een grote tuin waar te mid-
den van bloemen en (fruit)-bo-

men gegolfd kan worden.
Schweitzerstraat 16 in Ku-
delstaart. De familie van Schaik 
heeft na toestemming van de ge-
meente het binnenplein omgeto-
verd in een gemeenschappelijke 
ruimte met schitterende borders 
en een bank waar men elkaar kan 
ontmoeten.
Stommeerkade 63, Aalsmeer. 
Hier heeft Jos Valentin samen 
met de buren een nieuwe tuin 
moeten maken na de verbreding 
van het talud. Veel aandacht is 
er voor de bijen, de andere hob-
by van Jos en hij laat bezoekers 
graag kennis maken met zijn bij-
zondere en nuttige tuin bewo-
ners.
Het advies van Groei & Bloei 
Aalsmeer: “Ga er op uit en ervaar 
dat er in Aalsmeer en omgeving 
heel veel moois te zien is!” De 
open tuinen dagen kunnen zo-
wel zaterdag 8 als zondag 9 juni 
bezocht worden tussen 11.00 en 
17.00 uur.

Hele maand juni culturele activiteiten
k Toon  maand officieel 

geopend in Oude Veiling
Aalsmeer - Maandag 3 juni werd 
in de foyer van De Oude Vei-
ling de ‘Ik Toon’ maand o�ci-
eel geopend. Gedurende de he-
le maand juni worden er door het 
Cultuurpunt een tal van culture-
le activiteiten in Aalsmeer en Ku-
delstaart georganiseerd: Het Pop 
Up Atelier, een Talentenavond, 
Het Heatwave Festival en de Slot-
manifestatie op 29 juni in De Ou-
de Veiling. En, in samenwerking 
met KCA, is er de expositie Ama-
zing Amateurs! In totaal tonen 55 

amateurkunstenaars hun creatie-
ve kwaliteiten in De Oude Veiling 
en in de etalages van winkels in 
het Centrum. 

Samenwerking
Drie glunderende sprekers die 
deze opening nog weer eens 
duidelijk maakten hoe belang-
rijk samenwerking is. Dat dit ook 
zijn vruchten afwerpt werd mooi 
zichtbaar gemaakt. Wethouder 
Wilma Alink - alweer een jaar wet-
houder van Aalsmeer met Kunst 

en Cultuur in haar portefeuille - 
heeft inmiddels haar betrokken-
heid met cultuur ruimschoots be-
wezen. Zij staat altijd klaar met 
een persoonlijk verhaal dat nooit 
te lang is maar wel de kern raakt. 
Zoals nu door aan te geven: Wan-
neer je kunstenaar bent en wan-
neer een amateur? Wat haar be-
treft mogen al deze amateurs die 
hun werk in De Oude Veiling to-
nen kunstenaars met een gro-
te K genoemd worden. “Kunst 
verbindt, alles mag en kan in 
Aalsmeer. Wij kunnen als kijker 
niet bepalen wat de kunstenaar 
denkt of bedoelt en de kunste-
naar laat het aan de kijker wat hij 
of zij ziet in het werk.” 

Zichtbaar KCA en Cultuurpunt
Toen docent Wilbert Streng een 
jaar geleden voorzitter werd van 
KCA, gaf hij aan dat voor hem 
een goede samenwerking met al-
le andere culturele verenigingen 
en stichtingen hoog in het vaan-
del stond. Niet voor niets stond er 
nu een stralende voorzitter ach-
ter de microfoon. Want met de-
ze - geslaagde - expositie bewijst 
hij dat zijn aanpak van het afgelo-
pen jaar heeft gewerkt! De onge-
dwongen sfeer, de kwaliteit van 
de kunst, de hoeveelheid kunste-
naars, de grote opkomst, alle vrij-
willigers, het zijn allemaal spon-
tane bewijzen van hoe je met el-
kaar sterker kan worden. De der-
de spreker was Lennard Gols 
van het Cultuurpunt. Ook het 
Cultuurpunt heeft een enorme 
sprong gemaakt. Het harde wer-
ken van de afgelopen jaren werpt 

zijn vruchten af. Het Cultuurpunt 
is uit de anonimiteit verdwenen 
en dat verdient een groot compli-
ment. Want de bereidheid en de 
aanvaarding van het Cultuurpunt 
was in het begin helemaal niet 
zo vanzelfsprekend. Door te blij-
ven geloven in eigen kunnen en 
professionaliteit heeft Aalsmeer 
nu een zichtbaar Cultuurpunt ge-
kregen. Hun vernieuwde onder-
komen in De Oude Veiling - de 
Huiskamer van Aalsmeer - draagt 
daar ook zeker aan bij. Tot slot wa-
ren er bloemen voor Heleen van 
Haaften (Werkgroep beeldende 
Kunst KCA). Zij en haar team heb-
ben een fraaie bezienswaardige 
tentoonstelling samengesteld in 
De Oude Veiling. 

Kunst in de etalages
Na de opening konden belang-
stellenden met de kunstenaars 
mee op rondgang langs de etala-
ges waar de hele maand juni de 
kunstwerken worden getoond. 
De komende weken zal de Nieu-
we Meerbode hier ook aandacht 
aan besteden. Het publiek wordt 
uitgedaagd om voor 27 juni hun 
favoriete kunstwerk te kiezen. 
Voor meer informatie www.sk-
ca.nl (doorklikken naar Amazing 
Amateurs).
Een maand lang cultuur beleven
De maand juni wordt een maand 
waarin inwoners, jong en oud, 
op een leuke wijze kunnen ken-
nis maken met allerlei disciplines 
binnen de kunst. Kijk voor alle ac-
tiviteiten op de website www.cul-
tuurpuntaalsmeer.nl 
Janna van Zon 

Evenement met een boodschap op 22 juni

Hele dag optredens bij 
Down Town Ophelia
Aalsmeer - DownTown Ophelia 
vindt op zaterdag 22 juni plaats 
in de Ophelialaan. Een evene-
ment met een boodschap, want 
de organisatie wil laten zien dat 
mensen met een verstandelijke 
beperking meer kunnen dan me-
nigeen denkt. Zij staan die dag 
centraal en mogen laten zien dat 
zij ook in een winkel kunnen wer-
ken, bij de horeca, de kappers of 
achter een braderiekraampje. 

Grote modeshow
Maar een ander belangrijk on-
derdeel van het evenement is 
muziek. Er staat een groot po-
dium waar de hele dag optre-
dens plaatsvinden. Ook mensen 
met een verstandelijke beper-
king staan daar in de spotlights, 
want om 1 uur komen de Let’s 
Dance Specials uit de Amstelhof 
een dansoptreden geven. En om 
4 uur mogen ze stralen op de cat-
walk tijdens het hoogtepunt van 
de dag, de grote modeshow. 

La Familia en Meezingteam
Om half 11 begint de derde edi-
tie van DownTown Ophelia en 
burgemeester Gido Oude Kot-
te opent het feestelijke evene-
ment. Daarna krijgt La Fami-
lia het podium met hun prachti-
ge liedjes. Zou zo maar kunnen 
dat hun emotionele nummer ‘Stil 
maar’ ook voorbij komt. Wat was 
dat mooi in 2017 toen zij ook de 

opening verzorgden. Een o�ci-
eel momentje is de onthulling 
van het kunstwerk voor in de Op-
helialaan. Kunstschilder Michael 
Glanz heeft de eer om dit samen 
met de creatieve Yoeri te verzor-
gen. Er gebeurt heel de dag van 
alles op het podium. Artiesten 
Danny Terp, zingende DJ Den-
nis Wijnhout en Sasja Brouwers 
zingen de sterren van de hemel. 
Aan het einde van de middag kan 
het ‘dak eraf’ met Het Meezingte-
am. De zangers gaan zeker voor 
een feestje zorgen, dus dat wordt 
weer polonaise lopen. En DJ Wal-
ly is ook niet te missen op het po-
dium. Hij zorgt ervoor dat tussen 
alle optredens door leuke muziek 
te horen is. 

Feestavond
Om 19.00 uur begint de Down-
Town Ophelia feestavond. Van-
af het grote terras kan genoten 
worden van spetterende optre-
dens van Danny Terp, DJ Wally, 
Saskia Soulful en Johnny Romein. 
Zij staan garant voor een werve-
lende show. 
Een ouderwets gezellige feest-
avond, dat gaat het worden. En 
dat alles onder het genot van een 
hapje van de foodtrucks en een 
drankje te bestellen bij de gro-
te bar geregeld door Restaurant 
Oh! Het complete programma is 
te vinden op de website www.
downtownophelia.nl. 
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Nieuwe Lidl
Aalsmeer - Vorige week stapte ik 
de nieuwe Lidl binnen. Het was 
trouwens de allereerste keer dat 
ik überhaupt in een Lidl kwam. Ik 
keek meteen vanaf de roltrap al 
mijn ogen uit. Mooie brede gang-
paden, goed licht, ruime groente-
fruitafdeling en een uitgebreid as-
sortiment brood en banket. Bij die 
broodjes ging het overigens even 
mis; hoe kreeg ik dat luikje open? 
Moest ik schuiven, trekken, du-
wen? Twee twintigers begonnen 
me een beetje uit te lachen toen ik 
vroeg hoe ik in godsnaam dat lek-
kere broodje met amandelschaaf-
sel in mijn ‘little brown back’ 
moest krijgen en deden het voor. 
‘Zo, mevrouw, u moet gewoon die 
lange lepel pakken en de spullen 
naar de zijkant schuiven en daar 
pakt u het dan vanaf.’ Wat voelde 
ik me voor het eerst in mijn leven 
een oude wijf. In april werd ik vijf-
tig en dan weet ik me meteen al 
geen raad in zo’n ultramoderne 
buurtsuper. Te erg. Ik had de tijd 
en ben op mijn gemakje alle pa-
den af gaan struinen. Eerst heel 
veel fruit ingeslagen. Op de re-
clame beweren de marketingma-
kers dat Lidl dé supermarkt is voor 
fruit. De mango’s werden goed-
gekeurd door zoonlief en verder 
ligt de fruitschaal nog redelijk vol. 
Iets te veel gekocht; de nectarines 
houden het niet meer vol, verder 
prima. Over dat teveel kopen; dat 
doe je blijkbaar bij winkels als Lidl. 
Bij de Aldi heb ik er ook een hand-
je van. Daar kom ik soms naar bui-
ten met olijven in pot, houdba-

M iranda’s
omentenm re slagroom, merkloze pistache-

nootjes en goedkope Hollandse 
garnalen, die overigens altijd pri-
ma smaken in een cocktail met 
dille, een scheut whiskey, mayo, 
een snuf paprikapoeder en een 
lepel kappertjes. Voilà, pak je toch 
meteen een receptje mee! Ook de 
Action is zo’n ‘koop-je-suf-winkel’; 
Servetjes met de meest uiteenlo-
pende printjes, een gezichtsven-
tilator op batterijen (die duurder 
zijn dat het nooit te gebruiken 
apparaatje), honderden waxine-
lichthouders en ik kom met kom-
metjes thuis die eigenlijk hele-
maal niet passen bij mijn andere 
servies. Maar ja, zo lekker goed-
koop.. Mijn wijnglazen, waarvan 
er weleens een sneuvelt na een 
tuinfeestje, komen er ook van-
daan. Lekker belangrijk.. Even te-
rug naar de Lidl. Ik ging voor een 
pak melk en broccoli voor dezelf-
de avond. En wat denk je? Kar 
vol! Er lagen naast de benodig-
de producten onder andere in-
eens dropjes, chippies, wasver-
zachter, geitenkaasbolletjes, ser-
ranoham, oordopjes en zelfs een 
nieuwe wasmand in. Toch ben ik 
blij met de nieuwe winkel die qua 
komst nogal wat voeten in aar-
de had in ons dorpje. Hoe moest 
dat nou toch allemaal? De par-
keergarage is een uitkomst. Voor-
al dat je er van twee kanten in en 
uit kan, maar ik zie dat het nog 
wel een dingetje is bij die Uiter-
weg.  Tja, en hoe zal de roton-
de uit gaan pakken op het Raad-
huisplein? Weer een project waar 
alle Aalsmeerders zich tegenaan 
gaan bemoeien..  En ook dat zal 
vast goed komen. Toch? Als we in 
ieder geval maar blijven kopen in 
het Centrum bij de ondernemers 
die daar dagelijks hun stinkende 
best staan te doen dan moet dat 
gewoon lukken. Aalsmeer heeft 
tenslotte alles!

Aalsmeer - Bij het Molenplein 
stond deze week ‘het Verzetsmu-
seum op wielen’. Speciaal voor 
scholen om op een boeiende wij-
ze kennis te maken met het ver-
zet in de Tweede Wereldoorlog. 
Lastig om je daar vooraf iets van 
voor te stellen, maar wat een ver-
rassing als je de wagen binnen 
stapt. 
Allereerst kom je in een kleine 
ruimte waar je te horen krijgt, dat 
we klok terug gaan zetten naar 
1940. We gaan vervolgens mee-
maken hoe vier kinderen de oor-
logsjaren hebben beleefd. Voor 
alle vier de kinderen is een klein 
kamertje gemaakt. En alle kamer-
tjes zijn netjes ingericht. Je pakt 
een koptelefoon en krijgt te ho-
ren om welk kind het hier gaat 
en als je goed om je heen kijkt, 
zie je fotootjes, brie�es, en over-
al verstopt leuke opdrachtjes. Het 
eerste kamertje is voor Eva, een 
joods meisje, dat met haar familie 
gaat onderduiken. Je ziet in de-
ze kleine ruimte zelfs hoe de fa-
milie zich kon verstoppen bij on-
raad, en vervolgens horen we hoe 
het het gezin vergaan is tijdens 
de oorlog. Het tweede kamertje 
is voor Jan. Hij was de zoon van 
een dominee in het oosten van 
ons land. Vader besloot om in het 
verzet te gaan. Hij krijgt te maken 
met geheime opdrachten. Onder 
het bed verstopt staat een ech-
te radio uit die tijd.  Als je de ra-
dio aanzet, komt er een medede-
ling van radio Oranje. Je hoort de 
geheime boodschap en weet wat 
dat betekent! Aan het eind krijgen 
we ook hier te horen hoe het met 

de familie a�iep. En vervolgens 
komen we in het derde kamer-
tje, en dat is nogal bijzonder: het 
is het kamertje van Nelly, en zij is 
de dochter van een NSB-er. Zij is 
lid geworden van de Hitlerjugend 
en begrijpt niet erg wat de familie 
fout doet. Haar vader wordt zelfs 
burgemeester van het dorp! Het 
geeft iedereen stof tot nadenken. 
De oorlog liep voor hen natuur-
lijk niet echt goed af. En het laat-
ste kamertje was voor Henk, een 
doodgewone jongen uit Haar-
lem. Hij verzamelt allerlei dingen 
die hij vooral vindt in de duinen: 
kogelhulzen,granaatscherven en 
nepkogels bijvoorbeeld. Het ge-
zin kan eten kopen met speciale 
bonnen (die natuurlijk ook weer 
netjes ergens in een laatje lig-
gen). Er staat zelfs een Duitse mi-
litair voor de deur, die het huis wil 
onderzoeken of er soms onder-
duikers zijn. 
En dan aan het eind gaan we 
weer even in de tijdmachine te-
rug en zijn we weer in het heden. 
Daar volgt nog een verrassing: 
de vier kinderen blijken echt be-
staan te hebben en zijn nog in le-
ven! Elk van hen vertelt even heel 
kort hoe hij of zij terug kijkt op 
die tijd en wat ze ervan geleerd 
hebben.
Na vijf kwartier was iedereen 
diep onder de indruk. Volgend 
jaar nog maar eens en ik hoop 
uit de grond van mijn hart, dat 
alle scholen dan zullen inschrij-
ven: hulde aan de mensen van 
Het Cultuurpunt, die dit organi-
seerden!
Jan van Veen

Hoe 4 kinderen de oorlog hebben beleefd

‘Het Verzetsmuseum op 
wielen’ voor scholen

Aalsmeer krijgt er een toeristische trekpleister bij

Mooie, ambitieuze plannen 
voor Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Woensdag 29 mei 
kwam het wijkoverleg De Dorper 
weer bij elkaar in De Oude Vei-
ling. IJverige belangstellenden 
konden hun lol op met een via de 
mail lijvig meegezonden boek-
werk over het plan voor een aan-
trekkelijk centrum; waar econo-
mie, verkeer en beeldkwaliteit de 
bouwstenen zijn. Nu kun je over 
allerlei aannames een avond lang 
praten maar dat levert uiteinde-
lijk niet zoveel op.
Veel interessanter was het be-
toog van gastspreker Martijn de 
Liefde – samen met zijn zaken-
partner Hedde Stegenga – erf-
pachthouder van het Fort Ku-
delstaart. De wijze waarop hij 
zijn plannen ontvouwde oogstte 
veel lof en zelfs applaus aan het 
einde van de avond. Mooi om te 
zien dat wanneer je een sterk ver-

haal enthousiast vertelt, geen kri-
tische vragen uit de weg gaat en 
deze naar tevredenheid weet te 
beantwoorden zo’n vergadering 
toch een stuk leuker wordt.

Uitdaging en een lange adem
Je kunt je afvragen; waar zijn De 
Liefde en Stegenga drie jaar gele-
den aan begonnen? De fervente 
wedstrijdzeilers van wereldklasse 
blijken echter te beschikken over 
veel ambitie, een buitengewone 
optimistische en visionaire geest, 
een rotsvast vertrouwen, een lan-
ge adem en een sterk empathisch 
vermogen. Er is altijd ruimte voor 
de dialoog, vandaar dat ook alle 
wijkraden worden bezocht en in-
gelicht. De mannen hebben een 
vastgoed achtergrond en al heel 
wat huzarenstukjes geleverd, 
maar Het Fort Kudelstaart - een 

Unesco Rijksmonument en deel 
uitmakend van de Stelling van 
Amsterdam - is wel hét kroonju-
weel. Over twee à drie jaar ver-
wachten zij dat hun droom is ver-
wezenlijkt en Aalsmeer er met 
het Fort Kudelstaart een toploca-
tie en een toeristische trekpleister 
bij heeft.

Nieuwe Fase
Het Fort gaat een nieuwe fase te-
gemoet. De bestemmingsproce-
dure loopt. De Historische kern-
waarden worden behouden. De 
contouren veranderen niet van 
zicht. De samenwerking met de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
loopt goed. De ongeveer 60.000 
vierkante meter grond en wa-
ter zal voor de watersporters een 
aards paradijs worden.
De drie peilers zijn slapen, eet-

gelegenheid en vergaderen. “Wij 
hebben veel kunnen afkijken bij 
andere forten”, aldus De Liefde. 
Fort Kudelstaart is het enige Fort 
in Nederland met zo’n jachtha-
ven waar plek is voor 130 boten 
waaronder ook een aantal antie-
ke schepen. Er komen vaste lig-
plaatsen, een passantenhaven, 
een wedstrijd zeilhaven en open 
vaarwater. Er komen 120 tot 150 
ondergrondse parkeerplekken 
voldoende om de buurt rond het 
Fort niet te belasten. Het groen 
wordt zoveel als mogelijk ge-
spaard of anders vervangen. Het 
nu nog lekkende dak wordt gere-
pareerd door de gemeente met 
subsidie van de provincie.
Al het zand - en dan gaat het over 
vele tonnen - zal worden herge-
bruikt. Daarvoor worden meerde-
re mogelijkheden aangedragen. 
Nu is vochtigheid nog een be-
hoorlijk punt, maar ook daar zijn 
oplossingen voor gevonden.

Open voor ideeën
De Liefde en Stegenga zijn mak-
kelijk aanspreekbaar en bereik-
baar. Voor vragen, op- of aanmer-
kingen: www.zeilfort.nl. 
Janna van Zon 

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
Inloopavond in Dorpshuis 
over ‘Kudelstaart 2019’

Kinderburgemeester op 
bezoek bij CDA fractie
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
28 mei kreeg de CDA-fractie hoog 
bezoek van kinderburgemeester 
Hannah Fokkema. Hannah kwam 
vertellen over hoe ze haar perio-
de als kinderburgemeester heeft 
ervaren en welke dingen ze al-
lemaal heeft bereikt. Nog onge-
veer een maand heeft Hannah 
te gaan als kinderburgemeester, 
daarna kunnen alle kinderen van 
Aalsmeer en Kudelstaart op 12 ju-
ni stemmen voor een nieuwe kin-
derburgemeester. Hannah vindt 
het wel jammer dat ze afscheid 
moet nemen, ze heeft veel leu-
ke dingen mogen doen als kin-
derburgemeester en kon eigen-
lijk ook niet kiezen over wat ze 
nou het leukste vond. Wel is het 
kinderburgemeesterschap een 
drukke baan, bijna elke week is 
er wel wat te doen en als ze stopt 
heeft ze in ieder geval de tijd om 
een middelbare school uit te kie-
zen, waar ze na volgend school-
jaar heen zal gaan.

Fietspaden en speeltuinen
Als kinderburgemeester zet Han-
nah zich vooral in voor veilige-

re �etspaden, goede speeltui-
nen, ook voor oudere kinderen, 
en bussen in supermarkten waar 
klanten hun statiegeldbonnetjes 
in kunnen doen om aan een goed 
doel te doneren. Dat laatste kan 
al bij een heel aantal supermark-
ten en Hannah heeft nu ook ge-
regeld dat dit binnenkort bij de 
Deen kan.

Veilig in Aalsmeer
Hannah sloot haar bezoek af met 
en paar goede vragen aan de 
fractie, zoals wat het belangrijk-
ste is op politiek gebied voor de 
fractie. Fractielid Paul van Soe-
len antwoordde daarop dat ie-
der raadslid zijn eigen specialitei-
ten en dus ook belangrijke pun-
ten heeft, maar dat het voor het 
CDA het belangrijkst is dat jong 
en oud �jn en veilig in Aalsmeer 
en Kudelstaart kunnen wonen, 
werken, sporten en spelen.
Het CDA is blij om te zien dat 
de kinderburgemeester zich zo 
hard inzet voor Aalsmeer en Ku-
delstaart en al haar enthousias-
me gebruikt om haar doelstellin-
gen te halen. 

Restauratie wapensteen 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De achttiende eeuw-
se wapensteen in de gevel boven 
de toegangsdeur van museum 
het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat wordt gerestaureerd. Abels, 
een bekend gevelrestaurateur uit 
Amsterdam, zal de komende we-
ken de restauratie ter hand ne-
men. Het bestuur van de stich-
ting Beheer Oude Raadhuis kon 
deze opdracht verlenen, mede 
door de �nanciële bijdrage van 
de Rabobank. Abels restaureer-
de al vele gevelstenen, met na-
me aan de vele historische pan-
den in Amsterdam. Hij begint zijn 
werkzaamheden met een uitge-
breid kleurenonderzoek, zodat 
de wapensteen weer in zijn au-
thentieke kleur wordt terugge-
bracht. Ook de ongeregeldheden 
worden onder handen genomen 
en voor de nodige bescherming 
wordt de gevelsteen opnieuw ge-
polychromeerd. 

Het Oude Raadhuis is een Rijks-
monument en is al jaren exposi-
tieruimte van de Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer (KCA). Het 
beheer van het gebouw is sinds 
2015 in handen van de stichting 
Beheer Oude Raadhuis Aalsmeer 
(BORA), die zich tot doel heeft ge-
steld het monumentale pand te 
beheren en te behouden voor de 
Aalsmeerse bevolking.

Een ergenis!
Vuilnisbakken overvol 
in het Hornmeerpark 
Aalsmeer - Tot ergenis van vele 
bezoekers worden de vuilbakken 
in het Hormeerpark al weken niet 
geleegd. In het begin bij kinder-
boerderij Boerenvreugd worden 
de bakken wel geleegd. Mogen 
de medewerkers van de Meer-
landen het Hornmeerpark soms 

niet in of weten ze niet dat hier 
ook vuilnisbakken staan? In ieder 
geval is het een zooitje. Er liggen 
onder andere erg veel honden-
poepzakjes rond de volle vuilnis-
bakken. “Niet erg fris in dit mooie 
park”, laat maker van de foto, Bart 
Gersen sr., weten.

avond begint om 19.00 uur, duurt 
tot ongeveer 21.00 uur en wordt 
gehouden in Dorpshuis ’t Podium 
aan de Kudelstaartseweg 239. Tij-
dens deze avond kunnen inwo-
ners kennis nemen van het plan 
en is er de gelegenheid voor het 
stellen van vragen.

Inspraakreacties
Het Bestemmingsplan ‘Ku-
delstaart 2019’ ligt van 7 juni tot 
en met 18 juli ter inzage in het ge-
meentehuis in Aalsmeer of bij de 
balie Bouwen van het raadhuis 
Amstelveen. Het is ook digitaal 

te raadplegen via http://0358.ro-
publiceer.nl en www.ruimtelijke-
plannen.nl. Gedurende deze pe-
riode kan iedereen een inspraak-
reactie indienen. Na de terinzage-
legging worden de reacties ver-
werkt en beantwoord. Dan neemt 
het college een besluit over even-
tuele wijzigingsvoorstellen en 
wordt het ontwerp bestem-
mingsplan opgesteld. Op dat ont-
werp kunnen zienswijzen worden 
ingediend. Na verwerking van de 
zienswijzen neemt de gemeente-
raad een besluit over het bestem-
mingsplan.

Aalsmeer - Het voorontwerp Be-
stemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’ 
komt ter inzage. Met het plan 
wordt vooral de bestaande situa-
tie gehandhaafd, maar het biedt 
op twee locaties ruimte voor nieu-
we ontwikkelingen. Het college 
van B&W vindt het belangrijk in-
woners te betrekken bij de ont-
wikkelingen in Kudelstaart. In het 
nieuwe  bestemmingsplan zijn 
de regels voor het vergunningvrij 
bouwen opgenomen voor wonin-
gen. Dit past bij de nieuwe werk-
wijze van het college. Met het di-
gitaal maken van het bestem-
mingsplan wordt ook Kudelstaart 
klaar gestoomd voor de omge-
vingswet die in 2021 in werking 

treedt. Het plan richt zich op de 
gronden ten zuiden van de He-
renweg en Kudelstaartseweg, ten 
noorden van de Hoofdweg, ten 
oosten van de Bilderdammerdijk 
en de gronden ten westen van 
de Legmeerdijk en Bachlaan. Met 
het plan wordt vooral de bestaan-
de situatie vastgelegd. Ter hoog-
te van het basketbalveld en de 
skatebaan aan de Bilderdammer-
weg is een jongerenontmoetings-
plek gepland. In het pand aan de 
Cactuslaan 3 staat in de plannen 
een staalverwerkingsbedrijf. 

Inloopavond
De gemeente organiseert een in-
loopavond op dinsdag 25 juni. De 
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Inloopcentrum Odense
Het ontmoeten van andere 
mensen, gezelligheid, meer 
sociale contacten, 
geheugentraining, een spel, 
muziek, dat allemaal is te 
vinden bij de inloop Odense. 
U kunt deelnemen aan de 
geboden activiteiten of aan 
het gehelde dagprogramma 
met lunch en wandelen. Het 
programma begint alle dagen 
om 10.00 uur tot 15.45. 
De middag activiteiten 
beginnen om 14.30. 
Elke vrijdagmiddag is een 
thema. De eerste vrijdag van 
de maand is dat Oud Aals-
meer. Er zijn mensen die zich 
verdiept hebben in de 
historie van Aalsmeer. 
Er is veel foto en �lm materi-
aal waar over gesproken kan 
worden. U bent van harte 
welkom op 7 juni. Kanaal-
straat 12.

Pinksteren 
Op 9 en 10 juni is wijkpunt 
Voor Elkaer gesloten.

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 12 juni kunt u
genieten van o.a. een 
licht gebonden Mexicaanse 
tomaten soep, stokbrood met 

kruidenboter, hawaïburger 
met kaas en ananas, 
romige kerrie saus,                                    
haricotsverts met spek en ui,
Italiaanse tomaten salade met 
olijven, rösti aardappelen
en cassata ijs met slagroom 
naar keus voor maar € 14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via Tel. 0297820979.

Vrijdag 14 juni  kunt u 
genieten van o.a. een kip 
cocktail, stokbrood met 
kruidenboter, wiener 
schnitzel, remoulade saus, 
gestoofde ratatouille,
gemende salade, pommes 
wedges en een witte 
chocolade bavarois met  
Tia Maria saus met slagroom 
naar keuze voor € 14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via Tel. 0297820979.

Kleding verkoop 
Op donderdag 13 juni is er 
een kleding verkoop van H en 
A Mode van 10.00 - 12.00 uur 
in wijkpunt Voor Elkaer. Er is 
geen modeshow. 

Inloopcentrum Odense

Activiteiten overzicht

Tot en met 29 juni op vrijdag en zaterdag

Bloemenkiosk Ophelialaan 
stopt na 45 jaar
Aalsmeer - Jos en Cok van Lam-
meren, het hardwerkende echt-
paar uit Langeraar, stoppen met 
hun bloemenkiosk die gesitu-
eerd is naast de slagerij in de Op-
helialaan. Dat dit met gemeng-
de gevoelens gepaard gaat blijkt 
wel uit het feit dat tijdens het ge-
sprek trouwe bezoekers hen een 
hart onder de riem komen steken 
en Cok tegen haar tranen vecht. 
“We gaan nog tot het einde van 
deze maand door en het is een 
weloverwogen beslissing, maar 
het is toch best moeilijk.” Begint 
ze. Twee dagen in de week was 
de kiosk geopend. Maar het stel 
heeft tevens een kwekerij in Ter 
Aar. Die blijft bestaan. Er worden 
Lathyrussen gekweekt, een sier-
bloem uit de vlinderbloemfami-
lie. Dat de kiosk ophoudt te be-
staan heeft verschillende rede-
nen. Jos wordt negenenzestig 
en er is redelijk wat concurrentie 
bijgekomen. Bij meerdere win-
kels in de straat worden tegen-
woordig bloemen verkocht. Cok, 
die vijfenzestig is geworden nu-
anceert: “Nou ja, dat zien we niet 
echt als concurrentie hoor. Het 
zijn gewaardeerde collega’s. We 

hebben hier altijd met groot ple-
zier gewerkt, met hulp van diver-
se familieleden. We hadden leuk 
contact met klanten. Aalsmeer-
ders waarderen kwaliteit en dat 
laten ze blijken. We hebben een 
zeer grote vaste klantenkring. Die 
zijn ons wekelijks trouw geweest 
en daar zijn we ze enorm dank-
baar voor. Maar aan alles zit een 
houdbaarheidsdatum. Wij zijn 
gelukkig nog gezond. Het is ge-
woon een goeie tijd om te stop-
pen. Nu krijgen we tijd voor an-
dere dingen. Ik heb duizenden-
een hobby’s. Ook is er een twee-
ling op komst van onze dochter, 
oppassen wordt zeker een bezig-
heid. We zijn al opa en oma hoor, 
onze andere dochter heeft ook 
een kind.” 
Uiteraard is daarnaast werk ge-
noeg in de kwekerij die echtpaar 
van Lammeren samen runt. De 
laatste weken gaan in. Klanten 
zijn iedere vrijdag en zaterdag 
tot en met 29 juni nog van har-
te welkom bij de Bloemenkiosk 
in Aalsmeer voor � eurige boeket-
ten, prachtige sierbloemen en na-
tuurlijk Lathyrussen. 
Door Miranda Gommans   

Nieuw bij DanceSport 
Academy NL: Salsation
Aalsmeer - Salsation is een nieu-
we en verslavende dansvorm 
waarbij je meteen je conditie 
traint! Deze nieuwe sensatie ver-
overt Nederland in een hoog 
tempo. Salsation is niet zo maar 
een dansstijl. In de 60 minuten 
durende les die gegeven wordt 
door een gediplomeerde Salsati-
on instructeur verbeter je kracht 
en � exibiliteit, maar zorg je ook 
dat je dansvaardigheden naar 
een hoger niveau gaan. Salsation 
is een echte mix van Salsa en � t-
ness. De choreogra� eën zijn toe-
gankelijk voor beginners, maar 
bevatten ook genoeg uitdaging 
voor de meer gevorderde dan-
ser/sporter. De lessen volg je so-
lo, dus zonder danspartner. Kom 
meedoen en dompel je onder in 
de bruisende energie van Salsa-
tion! De eerste (gratis) proe� es is 
op dinsdag 18 juni van 20.00 tot 
21.00 uur in de dansstudio van 
DanceSport Academy NL.

Stijldansen
De DanceSport Academy NL 
biedt ook stijldanslessen aan voor 
beginners, gevorderden en ver-
gevorderden. De danslessen zijn 
op de zondagavond, van 19.30 
tot 20.30 uur voor beginners en 
van 20.30 tot 21.30 uur voor ge-
vorderde dansers. 

Minutes
Minutes is dé uitdagende wor-
kout voor iedere sporter! Tijdens 
deze workout wordt gebruik ge-
maakt van twee gewichtjes waar-
mee je iedere minuut een ande-

re oefening uitvoert. Door het ge-
bruik van verschillende zwaartes 
in de gewichtjes is de workout 
toegankelijk en uitdagend voor 
zowel de beginnende als de ge-
vorderde sporter. Deze workout 
wordt gegeven op maandag van 
21.30 tot 22.30 uur en op dins-
dag van 19.00 tot 20.00 uur. De 
eerst workout op dinsdag zal zijn 
op dinsdag 18 juni, uiteraard is de 
eerste les een gratis proe� es. 

Minidance
Voor de jongste dansers is er Mi-
nidance. Dit is een dansles voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar, die ge-
geven wordt op de zaterdagoch-
tend van 09.45 tot 10.30 uur. Op 
swingende muziek leren de kin-
deren verschillende vaardighe-
den. Coördinatie, ritme, choreo-
gra� e en heel veel plezier staan 
voorop.

Breakdance
Breakdance is in! Zeker nu de-
ze dansvorm op het program-
ma van de Olympische Spelen 
van 2024 staat! In deze eigentijd-
se dansvorm kunnen zowel jon-
gens als meiden van alle leeftijds-
categorieën de hipste moves le-
ren. Vanaf september kun je bij 
DanceSport Academy NL een 
proe� es Breakdance volgen. 
Aanmelden voor één of meerde-
re lessen is � jn, maar niet nood-
zakelijk. Aanmelden kan via 
info@dancesportacademy.nl of 
telefonisch via 06-42208737. 
Kijk voor het laatste nieuws op 
www.dancesportacademy.nl. 

Zonnebrillen heel snel uitverkocht
Weer mooie opbrengst voor 
Mike Multi Foundation

Aalsmeer - Zaterdag 11 mei was 
er weer de jaarlijkse Geranium-
markt en braderie in het Cen-
trum. Traditiegetrouw de zater-
dag voor Moederdag. Mooie ge-
legenheid om een mooie plant 
of iets dergelijks voor moeder te 
halen. Maar inmiddels staat de 
Geraniummarkt ook bekend om 
de zonnebrillen verkoop van Ed 
Kriek Optiek. Rijen dik staat het 
publiek ‘s morgens om 7 uur al 
voor de kraam om die ene mooie 
bril voor een prikkie te scoren. 
Ook dit jaar weer enorm veel be-
langstelling voor de prachtige 
zonnebrillen van alle bekende 
merken. De een kocht twee bril-
len, een ander koos gelijk tien of 

soms nog meer exemplaren uit. 
Door allemaal werd de kraam 
blij verlaten na de aankoop. In-
middels ook een traditie is dat 
het team van Mike Multi Foun-
dation aanwezig is om iedereen 
een kopje ko�  e of thee met een 
lekker koekje aan te bieden. Ook 
hier werd gretig gebruik van ge-
maakt. Maar het team heeft ook 
bijgesprongen in de kraam, het 
was ontzettend druk, dus een ex-
tra handje hulp was erg welkom. 
Nog niet eerder waren de zonne-
brillen zo snel uitverkocht als dit 
jaar, het was dus weer een suc-
ces! Dit succes heeft weer geleid 
tot een prachtig bedrag voor de 
Mike Multi Foundation. Afgelo-
pen week werd aan Heidi Bruin 
van de Foundation de cheque 
van liefst 3.500 euro overhan-
digd door Sander Ten Seldam. Er 
lopen veel projecten bij de Foun-
dation, denk aan Jetze Plat en Ru-
ben Spaargaren die bezig zijn om 
zich te kwali� ceren voor Tokio 
2020. Maar ook de meiden Imke 
Brommer en Larissa Klaasen zijn 
hier hard mee bezig. G-voetbal, 
G-hockey, G-waterpolo, Down-
Town Ophelia, allemaal teams en 
evenementen die de Foundation 
kan ondersteunen door deze ini-
tiatieven. 

Businessclub FC Aalsmeer
Rondvaart ter afsluiting 
voetbalseizoen 
Aalsmeer - Na in het najaar van 
2017 gestart te zijn telt de Busi-
nessclub van FC Aalsmeer eind 
mei 2019 bijna 50 leden. Geza-
menlijk hebben zij het voetbalsei-
zoen 2018-2019 afgesloten door 
een enerverende rondvaart in het 
natuurgebied de Bovenlanden te 
maken met Aalsmeerrondvaart.
nl. Afsluitend is genoten van een 
prima diner bij restaurant-grand-
café Centennial. Er wordt terug-
gekeken op een zeer geslaagde 
en bovenal zeer gezellige avond 
waarbij ook nader kennis ge-
maakt is met de vele nieuwe le-
den van de businessclub en de di-
verse aspirant leden. De drankjes 
aan boord en het diner na a� oop 
liet iedereen zich goed smaken.

Stageproject
Op 1 juli zijn de leden van de 
Businessclub prominent aanwe-
zig op het MVO-evenement van 

Ondernemend Aalsmeer met een 
presentatie van het concept om 
(jeugd)leden van FC Aalsmeer te 
koppelen aan potentiële werk-
gevers in Aalsmeer en omstre-
ken. Via een stageproject is sa-
menwerking met de Hogeschool 
van Amsterdam wordt dit con-
cept nader uitgewerkt en gepre-
senteerd.

Openingsevenement
Op dinsdag 3 september staat 
het openingsevenement van het 
nieuwe voetbalseizoen, te hou-
den op locatie bij één van de le-
den, op het programma. Dit ‘Meer 
voor Ondernemers’ event is ook 
voor niet-leden toegankelijk. Na-
dere berichtgeving over de in-
houd en locatie volgt zo spoedig 
mogelijk, evenals informatie over 
het volledige programma voor de 
tweede helft van 2019. 
Foto: Ton van Eenenaam

Evenement met een boodschap
Rabobank ondersteunt 
DownTown Ophelia
Aalsmeer - Zaterdag 22 juni 
vindt voor de derde keer het gro-
te evenement DownTown Ophe-
lia plaats in de Ophelialaan. Een 
evenement met een boodschap, 
want de organisatie wil laten zien 
dat mensen met een verstandelij-
ke beperking ook kansen verdie-
nen op de arbeidsmarkt. Zij mo-
gen laten zien dat ook zij onder 
andere achter een kassa kunnen 
zitten, klanten te woord kunnen 
staan en in de horeca kunnen hel-
pen.
Een dergelijk groot evenement 
kost geld en de organisatie is op 
zoek gegaan naar sponsorinkom-
sten vanuit het lokale bedrijfsle-
ven. Ook om de JIJ & Ik Cadeau-
winkel voort te laten bestaan, 
want alles wat over blijft gaat 
naar deze bijzondere winkel waar 
mensen met een beperking wer-
ken.

Mooi initiatief
Net als voorgaande jaren draagt 
Rabobank Regio Schiphol weer 
haar steentje bij aan het eve-
nement. Een grote steen zelfs, 
want ze zijn bij deze derde edi-
tie de hoofdsponsor. “Wij on-
dersteunen dit mooie initiatief 
graag”, legt Ron Leegwater (mar-
keting en communicatie) van Ra-
bobank Regio Schiphol uit. “Werk 
vinden voor deze doelgroep blijft 
lastig en mede door DownTown 

Ophelia krijgen werkzoekenden 
met een verstandelijke beperking 
kansen.Dat de Jij & Ik Winkel in de 
Ophelialaan gekomen is, is daar 
een mooi voorbeeld van. En dat 
DownTown Ophelia nauw samen-
werkt met Ons Tweede Thuis vin-
den wij prachtig. Samenwerken 
en verbinden kunnen wij alleen 
maar toejuichen. Wij kunnen niet 
anders dan dit goede doel onder-
steunen vanuit de bank.”

Sportactiviteit
Het bestuur van DownTown Op-
helia is heel blij met de onder-
steuning vanuit de bank. Ingrid 
Kranenburg, Karin Hulleman, 
Frank Wind en Ilse Zethof wilden 
er graag een o�  cieel momentje 
van maken en in het bijzijn van 
Arjan Bot (zakelijk adviseur Rabo-
bank), Gert Labots (particulier ad-
viseur Rabobank) en Ron Leeg-
water werd een sponsorovereen-
komst ondertekend. “We wilden 
naast de sponsoring iets extra’s 
betekenen voor het evenement 
en daarom zijn we op de brade-
rie te vinden met een leuke sport-
activiteit in samenwerking met 
Sportservice Aalsmeer. Iedereen 
kan door middel van een snel-
heidsmeter zien hoe hard je een 
bal kan gooien, trappen of slaan. 
Per onderdeel kunnen prijsjes ge-
wonnen worden. Ieder uur zijn er 
winnaars”, vertelt Ron.

Fotoprijs voor 
Axel Drenth

Aalsmeer - Maandagmiddag 27 
mei zijn de Bruidsfoto Awards 
2019 voor de vijftiende keer op 
rij uitgereikt tijdens een fees-

telijk event in het Nederlands 
Openluchtmuseum in Arnhem. 
Bruidsfotograaf Axel Drenth uit 
Aalsmeer sleepte hierbij de pu-
blieksprijs in de categorie Fami-
ly & Friends in de wacht. Uit ruim 
1.200 inzendingen nomineer-
de een onafhankelijke en inter-
nationale vakjury van het eve-

nement begin dit jaar tachtig fo-
to’s in verschillende categorie-
en. De Bruidsfoto Award heeft 
als doel de nieuwste bruidsfoto-
trends te laten zien en bruidspa-
ren kennis te laten maken met 

professionele bruidsfotografen. 
Kijk voor het complete overzicht 
van alle winnaars, eervolle ver-
meldingen en een videosfeerim-
pressie van deze uitreiking op 
www.bruidsfotoaward.nl.
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Interesse om team te versterken?
Kijkje achter schermen 
bij Jachtwerf Gouwerok
Aalsmeer - Op woensdagavond 
12 juni van 18.00 tot 21.00 uur 
organiseert Jachtwerf Gouwe-
rok een open avond voor ieder-
een die nu of in de toekomst inte-
resse heeft om hun team van su-
per-jachtbouwers te komen ver-
sterken. 
Dat Gouwerok de casco’s (rom-
pen en opbouwen) voor de 
meest geavanceerde aluminium 
super jachten bouwt, is één van 
de best bewaarde geheimen bin-
nen deze wereld. 
Heb je altijd al eens geheel vrij-
blijvend een kijkje willen ne-
men achter de gevels van de 
twee opvallende hallen naast de 
Aalsmeerderbrug om te weten te 

komen wat daar nou precies ge-
bouwd wordt? Dan is dit je kans!
Tijdens deze avond vertellen de 
medewerkers van Gouwerok je 
alles over wat hun vak inhoudt 
en welke kansen er voor jou zijn. 
Er worden rondleidingen en de-
monstraties gegeven en je kunt 
de projecten in aanbouw bekij-
ken. Ook dagen zij je uit om on-
der hun begeleiding een strakke 
las te leggen.
Gouwerok is op zoek naar metaal-
bewerkers, lassers en BBL-leerlin-
gen niveau 3 maar ook zij-instro-
mers worden van harte uitgeno-
digd om langs te komen. Je bent 
de 12e juni van harte welkom aan 
de Dorpsstraat 111 in Aalsmeer!

Drie dames in de finale 
Stella Calvetti wint voor 
4e keer biertapwedstrijd 
Aalsmeer - De jaarlijkse biertap-
wedstrijd is afgelopen woensdag 
29 mei gehouden in café Jop-
pe. De biertapwedstrijd is spe-
ciaal voor mensen die normaal 
geen bier tappen, maar graag 
hun talenten in deze willen uit-
proberen. Een groot aantal deel-
nemers meldde zich in het café 
in het Centrum voor deze alweer 
negentiende editie. Over de eer-
ste ronde was de jury niet geheel 
tevreden. De getapte biertjes wa-
ren volgens hen onder niveau. “Ik 
heb nog geen net biertje gehad”, 
zo liet eigenaar Jan van Schup-
pen weten bij de aankondiging 
van de tweede ronde. Een gese-
lecteerd gezelschap mocht op-
nieuw een poging wagen om de 
jury hun tapkunst te tonen. Tij-
dens de tweede ronde werden 
mooiere biertjes getapt en was 
het voor de jury nog een lastige 
keuze om drie �nalisten te kiezen. 
De �nale ging uiteindelijk tus-

sen de dames Stella Calvetti, In-
ge Gommers en Nicolette Pecht. 
Nicolette werd derde en tussen 
Stella en Inge werd het een nek 
aan nek race. De jury vond bei-
de dames even goed en beslo-
ten werd om hen allebei nog een 
biertje te laten tappen. De juryta-
fel werd verruild voor een plaatst-
je direct voor de tappen om de 
resultaten goed te kunnen be-
oordelen. Na beraad was de ju-
ry er uit. Het was close, maar Stel-
la Calvetti mag zich voor een jaar 
biertap-kampioen noemen. Het 
is niet de eerste keer dat Stella de 
wisselbokaal in ontvangst mocht 
nemen. Ze won de biertapwed-
strijd voor alweer de vierde keer!
Voor de drie �nalisten waren er 
mooie prijzen, beschikbaar ge-
steld door Heineken Nederland. 
De jury bestond uit Kim, Hugo 
(van Heineken), Max, Dirk, Elmer, 
Axel en Jan van Joppe.
Foto: Café Joppe

Allerlei programma’s op Radio Aalsmeer

Let’s Go met 6 kandidaat- 
kinderburgemeesters  
Aalsmeer - Komende week zijn 
er weer allerlei programma’s te 
beluisteren op Radio Aalsmeer, 
zoals Halte Zwarteweg en Timo’s 
Praethuys en ‘Echt Esther’ over 
acupunctuur op donderdag. In 
Let’s Go vrijdag vanaf 18.00 uur 
komen de zes kandidaat kinder-
burgemeesters naar de studio 
om campagne te voeren. Alle ba-
sisschoolkinderen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart mogen woens-
dagmiddag 12 juni zelf hun nieu-
we kinderburgemeester kiezen 
door te stemmen. Maar wie moe-
ten ze kiezen: Alisa, Amber, Ber-
ber, Charlotte, Maarten of Nine?

Sport en muziek
In de ‘Mark en Eric Show’, even-
eens op vrijdag, komt de organi-
satie van het befaamde All Out 
40-min toernooi er een feest-
je van maken in de studio. He-
atwaves Festival komt vertellen 
over het unieke festival dat zij, sa-
men met lokaal talent, organise-
ren voor middelbare scholieren. 
Natuurlijk wordt vooruit gekeken 
naar Bandjesavond, dat de dag 
erna plaatsvindt. Mis het niet! Van 
19.00 tot 21.00 uur live op Radio 
Aalsmeer.

Brood op de Plank 
Zaterdag tussen 14.00 en 15.00 
uur hebben Dennis, Rinus en Il-
se in ‘DownTown Radio’ een inter-
view met Ons Tweede Thuis over 
de Verlengde Leerweg. Gemo-
tiveerde schoolverlaters krijgen 
hier de kans uit te vinden wat ze 
willen en kunnen op arbeidsge-
bied. Verder organiseren onder 
andere Ons Tweede Thuis en AM 
Match met hulp van DownTown 
Ophelia op vrijdagochtend 21 ju-
ni in de Oude Veiling het onder-
nemersontbijt Brood op de Plank. 
Een plek voor inspiratie, kennis-

maken, informatie en, wie weet, 
verdere afspraken tussen werkge-
vers en zeer gemotiveerde werk-
zoekenden met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. De speciale gast 
in de radioshow is dit keer Jes-
se Blom. Hij komt zaterdag naar 
de studio en dat gaat zeker een 
feestje worden.

‘Door de Mangel’ met Dave
Afgelopen maandagavond ont-
ving het team van de talkshow 
‘Door de Mangel’ een bezige bij 
in de studio. De 257e gast was 
Roland Hofman, geboren aan de 
andere kant van de ringvaart in 
Rijsenhout. Hofman is een druk-
bezet man: lid van de vrijwilli-
ge brandweer, penningmees-
ter bij de Feestweek en wande-
laar van de Nijmeegse Vierdaag-
se. “Hoe ik dat allemaal kan com-
bineren, weet ik ook niet. Veel 
plannen en een lieve vrouw, denk 
ik”, vertelde Hofman. Ook Roland 
heeft een nieuwe gast aangedra-
gen. Komende maandag ontvan-
gen presentatoren Mylène en El-
bert Huijts om 19.00 uur Dave 
Strampel als 258 gast. Roland en 
Dave zijn beide bestuurslid van 
de Aalsmeerse Feestweek. “Hij 
heeft enkele jaren geleden een 
ingrijpende operatie ondergaan. 
Ik vraag mij af in hoeverre hij nu 
weer de oude is?” Mocht je als 
luisteraar ook een vraag hebben 
voor Dave mail deze dan naar: in-
fo@radioaalsmeer.nl of bel tijdens 
de uitzending naar de studio: 
0297-325858. Radio Aalsmeer is s 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. Daar-
naast is Radio Aalsmeer te vinden 
op televisie met Tekst TV: kanaal 
12 van Caiway, of kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort. 

Hitte doorstaan, hoofd koel gehouden
Tropisch warm tijdens 
Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - De twaalfde edi-
tie van Aalsmeer Roest Niet gaat 
waarschijnlijk de boeken in als 
de meest tropische. Ruim dertig 
graden afgelopen zondag 2 juni, 
maar de bijna 200 klassieke au-
to’s en motoren hebben de hit-
te prima doorstaan. Ook de deel-
nemers hebben het hoofd koel 
weten te houden. Met het (rij)
windje erbij was het prima uit te 
houden en het was volgens al-
len weer een prachtige rit. De 
stoet had onderweg veel bekijks 
en ook bij de �nish was de ont-
vangst goed. Vele bezoekers kwa-
men de mooie klassiekers bij The 
Beach van dichtbij bewonderen. 
De rit, van ongeveer 130 kilome-
ter duurde overigens iets langer. 
Er was, heel begrijpelijk, geen re-
kening mee gehouden dat de 
Aalsmeerderbrug afgesloten 
moest worden omdat deze door 
de hitte niet meer dicht ging. Via 
een berichtje op facebook wer-

den de deelnemers hierop ge-
attendeerd. Gevolgd door even 
daarna nog een bericht. De rou-
te over de Bosrandweg bleek ook 
geen optie. Hier had een ongeluk 
plaatsgevonden en de weg was 
gestremd. 
Aangeraden werd om door de 
tunnel van de nieuwe N201 te rij-
den. Het was druk op deze route, 
maar het was een prima alterna-
tief. Ongelukken zijn er niet ge-
beurd, ondanks deze ‘klassieke af-
leiding’ voor het overige verkeer. 
Bijna 200 klassieke auto’s en mo-
toren kom je tot slot niet elke dag 
op een provinciale weg tegen! De 
organisatie van Aalsmeer Roest 
Niet was dit jaar voor het eerst 
in handen van een nieuwe groep 
liefhebbers van klassieke voertui-
gen. Petje af voor deze dame en 
heren. Aalsmeer Roest Niet was 
ook dit keer een prachtige pro-
motie van glimmend erfgoed.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Spellenavond op dinsdag 25 juni
Het eerste ‘Uurtje met je 
Buurtje’ was een succes
Kudelstaart - Dinsdag 28 mei 
hadden jongeren van Place2Bieb 
alle buren uitgenodigd voor een 
kopje ko�e of thee. De jonge-
ren wilden samen met de buren 
ideeën uitwisselen om de buurt 
nog leuker te maken. Om 19.30 
uur ging de deur van Place2Bieb 
open en de eerste buren kwa-
men al binnen. Iets later moes-
ten er stoelen bij gepakt wor-
den, omdat de animo om mee te 
praten onder de buren en jonge-
ren groot was. Onder het genot 
van ko�e of thee stelden de bu-
ren en jongeren zich eerst aan el-
kaar voor. Daarna kwamen vele 

ideeën op tafel. Van samen verha-
len vertellen, een drankje doen in 
de kroeg of zelfs een gezamenlij-
ke sport- en eetactiviteit voor de 
buurt organiseren. Veel jongeren 
willen zich ook inzetten voor de 
eenzaamheid onder oudere be-
woners.
De volgende Uurtje met je Buur-
tje zal plaatsvinden op dinsdag 
25 juni om 19.30 uur in Place-
2Bieb aan de Graaf Willemlaan in 
Kudelstaart. Dan gaan jongeren 
samen met de buren een oer-Hol-
landse spellenavond organiseren. 
Iedereen is welkom en de ko�e 
en thee staan klaar.

Zaterdag 8 en zondag 9 juni
Lezingen in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-‘45 organiseert op zaterdag 
8 juni om 13.00 uur een lezing 
over de ‘Engelandvaarders’. Kat-
wijk vervulde in de eerste jaren 
van Tweede Wereldoorlog een 
belangrijke functie als vertrek-
plaats voor Engelandvaarders. 
De lezing maakt duidelijk wat En-
glandvaarders zijn en wat hun 
motieven waren om over zee en 
land naar Engeland te ontsnap-
pen. 

‘Engelandvaarders’
George Makowski, zoon van een 
Engelandvaarder, vertelt het ver-
haal van zijn vader Tolo Makow-

ski die samen met Pim van Doorn 
een poging over zee onderna-
men. Hun ontsnapping per ka-
no vanaf het strand in Katwijk 
liep echter spaak. Hans Vinger-
ling vertelt het verhaal van een 
geslaagde poging en de rol daar-
bij van het Zeehostunneltje, aan-
gevuld met achtergrondinforma-
tie over Engelandvaarders. Hij 
vertelt ook wat er gebeurde bij 
aankomst in Engeland en wat ze 
daarna zoal gingen doen. De le-
zing begint om 13.00 uur, duurt 
inclusief vragen ongeveer een 
uur en wordt verzorgd door Ge-
orge Makowski en Hans Vinger-
ling. De lezing is gratis toeganke-
lijk voor museumbezoekers

Spokende vliegvelden
En op zondag 9 juni organiseert 
het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-‘45 een lezing 
over ‘Haunted Air�elds (spoken-
de vliegvelden) in het Verenigd 
Koninkrijk’. Zowel tijdens als na 
de tweede wereldoorlog zijn er 
veel verhalen over bijzondere, 
spookachtige verschijningen en 
gebeurtenissen op- en rond ou-
de vliegvelden in Engeland. Het 
gaat om geestverschijningen of 
bijvoorbeeld geluiden van men-
sen in een Control Tower terwijl 
die helemaal leeg is. Ook hoor-
de men op gezette tijden mu-
ziek van Glenn Miller uit een ou-
de radio terwijl die helemaal niet 
is aangesloten. Het zijn ongelofe-
lijke maar waargebeurde verha-
len gebaseerd op getuigenissen 
van mensen. Deze lezing geeft 
een aantal zeer markante voor-
beelden. Laat u verrassen en ge-
loof een beetje in het ongelofe-

lijke. De lezing wordt verzorgd 
door Peter de Raaf. De lezing be-
gint om 13:00 uur en is gratis toe-
gankelijk voor museumbezoekers

Informatie
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 iede-
re tweede zondag van de maand 
ook van 11.00 tot 16.00 uur. De 
toegang bedraagt 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor kin-
deren 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 Aalsmeer-
derbrug (nabij Rijsenhout). Kijk 
voor meer informatie over het 
museum en het werk van het 
CRASH Luchtoorlog –en Verzets-
museum ’40-‘45 op de website 
www.crash40-45.nl.

Avondvierdaagse ging door, 
lopers voor buien thuis
Aalsmeer - Even leek het er op 
dat ook dit jaar de Avondvier-
daagse een dag ingekort moest 
worden vanwege het slechte 
weer. Vorig jaar is dinsdag niet 
gelopen, vanwege harde regen 
en onweer. Afgelopen dinsdag 4 
juni werden de organisaties van 
de Avondvierdaagse in Aalsmeer 
en Kudelstaart weer geconfron-
teerd met heftige voorspellin-
gen. Codes geel en oranje vanaf 
zes uur in de avond te beginnen 
in Limburg en Zeeland. 

Geen 10 kilometer
In Aalsmeer en Kudelstaart is con-
tact opgenomen met de KNMI en 
Buienrader en deze gaven groen 
licht om wel te gaan lopen. Di-
rect om zes uur en alleen 5 kilo-
meter. Dit advies is ter harte ge-
nomen en zowel in Aalsmeer als 

in Kudelstaart is alleen deze kor-
te afstand gelopen. De 10 kilome-
ter werd geschrapt. Iedereen was 
gelukkig ruim voor de buien bin-
nen. Overigens werd aan de lo-
pers zelf de keus gelaten of ze wel 
of niet gingen deelnemen. Voor 
de begeerde medaille maakte dit 
niet uit. 

Laatste dag
Even over negenen in de avond 
barstte het los boven de gemeen-
te. Veel regen, onweer en redelijk 
harde wind. Voor woensdag en 
donderdag waren de voorspellin-
gen goed. Vandaag, donderdag 
6 juni, is de laatste loopdag en 
wacht alle sportievelingen na de 
wandeling een onthaal met mu-
ziek en misschien ook wel bloe-
men van familieleden. 
Foto: www.kicksfotos.nl
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Pas op voor 
oplichters!

Aalsmeer - Het gebeurt de 
laatste tijd regelmatig, oplich-
ting via de telefoon. In de regio 
is momenteel een groep En-
gels sprekende groep actief die 
zich uitgeeft voor medewer-
kers van Microsoft. Inwoners 
worden gebeld met de mede-
deling dat er iets mis is met de 
computer en de bellers bieden 
aan de storing te verhelpen. 
Afgelopen week is een 70-ja-
rige inwoner voor enkele hon-
derden euro’s de dupe gewor-
den van de Engelse oplichters. 
Maak geen geld over en noem 
geen tan- of pincodes. Het bes-
te is om maar direct de verbin-
ding te verbreken. 

Vreemd geluid, 
geen inbraak

Aalsmeer - Op woensdag 23 
mei even over elf uur in de 
avond dacht de beheerder van 
het Dorpshuis in Kudelstaart 
dat er ingebroken werd. Hij 
hoorde vreemde geluiden en 
besloot de politie te alarme-
ren. Agenten zijn ter plaat-
se gegaan met de speurhond 
en zijn een zoektocht gestart 
in het gebouw. Een inbreker is 
niet aangetro�en en ook geen 
sporen van een mogelijke in-
braak. Het vreemde geluid was 
zo goed als zeker een klappe-
rend zeil bij het Dorpshuis dat 
momenteel verbouwd wordt.

Na eerste hulp 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op vrijdag 31 mei 
rond vier uur in de middag zijn 
de hulpdiensten gevraagd te 
gaan naar de Gerberastraat 
waar een persoon onwel was 
geworden na een vermoede-
lijke allergische reactie. De po-
litie, brandweer, ambulance-
dienst zijn ter plaatse gegaan. 
Ook de traumaheli is geland 
met een arts om eerste hulp te 
kunnen bieden. De persoon is 
per ambulance snel naar een 
ziekenhuis gebracht.

Controle politie 
op het water

Aalsmeer - Op zaterdag 1 ju-
ni heeft de politie een controle 
gehouden op de Westeinder-
plassen van drie uur ‘s middags 
tot ongeveer tien uur in de 
avond. Er zijn behoorlijk veel 
waarschuwingen gegeven aan 
hardvaarders op met name de 
Grote Poel. Eén snelheidsduivel 
heeft direct een boete gekre-
gen. Deze captain had wel erg 
veel haast. Ook zijn waarschu-
wingen gegeven voor onder 
andere staand en roekeloos va-
ren. De politie kreeg veel posi-
tieve reacties. “De mensen wa-
ren blij met onze aanwezigheid 
op het water”, aldus de agen-
ten.

Extra toezicht 
bij vakantie

Aalsmeer - Binnenkort op va-
kantie of een lang weekend 
weg? Inwoners kunnen nog 
steeds gebruik maken van het 
zogenaamde vakantie-project 
van de politie. Er wordt dan ex-
tra gesurveilleerd in Aalsmeer, 
Kudelstaart, De Kwakel en/of 
Uithoorn. De bewoners stel-
len de politie op de hoog-
te van hun vakantie en de po-
litie houdt deze periode ex-
tra toezicht in de wijken. Inte-
resse? Stuur een mail met uw 
naam, adres, telefoonnummer, 
welke periode u met vakan-
tie bent en wie te waarschu-
wen in geval van calamiteiten 
(sleutelhouder) naar: intake.
service.aalsmeeruithoorn@po-
litie.nl. Aanmelden kan natuur-
lijk ook bij de politiebureau’s in 
Aalsmeer en Uithoorn.

Bermbrand aan Japanlaan
Aalsmeer - Maandag 3 juni even 
over tien uur in de avond werd 
de brandweer gealarmeerd voor 
een bermbrand aan de Japan-
laan. Ter plaatse bleek een stuk 
gras vlam te hebben gevat. Met 
behulp van de hoge druk straal 

had de brandweer het vuur snel 
onder controle. De oorzaak van 
de brand is onbekend. Moge-
lijk is de begroeiing gaan smeu-
len en branden door een wegge-
gooide sigaret. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Budgetoverschrijving, gebruikers tevreden

Financiële afsluiting van 
project De Oude Veiling

heeft Aalsmeer een multifunctio-
nele ontmoetingsplek voor jong 
en oud gekregen. De gebruikers 
zijn tevreden over de nieuwe 
huisvesting en kunnen hun acti-
viteiten goed uitvoeren in het ge-
bouw. In september 2018 is De 
Oude Veiling o�cieel geopend. 
Twee maanden ervoor werd door 
het college bekend gemaakt dat 
er een budgetoverschrijding zou 
zijn als gevolge van onvoorzien 
constructie-werkzaamheden, 
verborgen gebreken (onder an-
dere houtrot) en de aanwezig-
heid van asbest. 
Er werd verwacht dat de over-
schrijding rond de 100.000 eu-
ro zou worden en dit bedrag 
werd dan ook gereserveerd. Nu 
blijkt dit krediet ontoereikend. 
De overschrijding is 55.000 euro 
hoger uitgevallen. De totale kos-
ten voor de verbouwing komen 
daarmee op 1.396.000 euro. Het 
grootste deel van de overschrij-
ding is het gevolg van werkzaam-
heden aan de buitenzijde van het 
gebouw die na de zomer hebben 
plaatsgevonden. De werkzaam-

heden waren deels begroot, maar 
ook de buitenkant bleek in slech-
tere staat dan voorzien. De werk-
zaamheden zijn op een kwalita-
tief hoogwaardige en duurzame 
manier uitgevoerd, waardoor de 
onderhoudskosten de komen ja-
ren lager zullen uitvallen. 
Verder zijn er kosten gemaakt 
voor de accountscontrole ten be-
hoeve van de de�nitieve subsi-
die-toekenning door Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS) en 
voor �scale advisering inzake de 
exploitatie door ESA. De over-
schrijding leidt tot een verhoging 
van de in de begroting opgeno-
men kapitaallasten met 3.000 eu-
ro.  Eind maart heeft SLS de de-
�nitieve subsidieaanvraag van 
762.690 euro goedgekeurd. De 
Stichting is niet bereid gevonden 
om additionele subsidie voor de 
meerkosten te verlenen. De re-
novatie en herinrichting van de 
‘Huiskamer van Aalsmeer’ heeft 
de gemeente na aftrek van de 
subsidie van de Stichting Leef-
omgeving Schiphol  633.310 eu-
ro gekost.

Hoezo gematigde groei van luchthaven Schiphol?
Wethouder Van Duijn: “Het is tijd 
dat welzijn boven welvaart gaat”

Aalsmeer - “Het was weer zover. 
De afgelopen periode stond mijn 
telefoon opnieuw roodgloeiend: 
‘Meneer de wethouder, wanneer 
doet u er nou eens iets aan? We 
worden gek van de herrie’. Het 
was dan ook zoals vaker extreem 
druk in het luchtruim boven on-
ze gemeente. We waren dit keer 
voorbereid. De luchtverkeerslei-
ding had keurig van tevoren aan-
gekondigd dat de nieuwe werk-
wijze met digitale �ightstrips 
met een proefperiode gepaard 
zou gaan. Met als gevolg een �in-
ke toename van het zuidelijk ge-
bruik van de Zwanenburgbaan in 
combinatie met (nog) meer starts 
vanaf de Aalsmeerbaan. Recht 
over Aalsmeer, Kudelstaart en 
de nabije omgeving en dan ook 
nog eens tegelijkertijd. Vliegtuig-
geluid in stereo dus. Daar kwam 
nog eens bij dat de Kaagbaan 
uitviel vanwege een reparatie 
aan een rijbaan. En tot overmaat 
van ramp stond er ook nog eens 
overwegend noordenwind. Geen 
wonder dat het  inwoners weer te 

veel werd. Het gaat natuurlijk om 
een relatief korte periode van zes 
weken. 

Grote onzekerheid
En toch is dat zorgwekkend. Want 
we verkeren nog steeds in grote 
onzekerheid over hoe het besluit 
in Den Haag over de toekomst 
van Schiphol zal uitvallen. Vol-
gende week zou de kamer met 
de minister over vliegveld Lely-
stad gaan praten. Nu dat is uitge-
steld, omdat er nog geen bericht 
uit Europa is over de verkeers-
verdeelregeling die de minister 
heeft voorgesteld, wordt de druk 
om te groeien op Schiphol steeds 
groter. De mensen daar zijn het 
immers toch al gewend. En vlieg-
tuigen worden steeds stiller. Daar 
op Schiphol kan best wel wat 
bij, als het maar ‘gematigd’ ge-
beurt. Maar in de afgelopen we-
ken hebben wij weer een voor-
proe�e gehad van de ‘gematig-
de groei’ waar men, als het om de 
toekomst van Schiphol gaat, zo 
gemakkelijk over spreekt. Gema-

tigde groei. Dat is de nieuwe to-
verformule. ‘Gematigd’ klinkt aar-
dig, wel doordacht. Als iets maar 
met mate gebeurt, kan het geen 
kwaad. Gematigd is goed. Dus als 
Schiphol gematigd wil groeien, 
waarom zouden we ons daar dan 
druk om maken? Gematigd: dat 
moet wel in balans met de omge-
ving zijn. 

Lichtend baken
In een nog niet eens zo ver ver-
leden was Schiphol voor de om-
geving van onze gemeente 
Aalsmeer een lichtend baken. Niet 
alleen economisch, met banen en 
ontsluitingsmogelijkheden op de 
wereld, ook als uniek gegeven op 
zich. Wie heeft in Aalsmeer niet 
meegemaakt dat familie van ver 
buiten de Randstad een nacht-
je kwam slapen omdat ze de vol-
gende dag vanaf
Schiphol op vakantie gingen? 
En wie kan zich de enthousias-
te kreetjes van een klein kind 
niet herinneren als reactie op de 
komst van een blauwe Boeing: 
‘Kijk nog één!’ en dat je dan als 
ouder kon zeggen: ‘Nu weer even 
wachten tot de volgende komt’. In 
Aalsmeer had je bumperstickers 
waarop stond: ‘kom je aan Schip-
hol, dan kom je aan mijn baan’. 

In balans
Dát was de tijd van matige over-
last, van economische groei in ba-
lans met de omgeving. Díe voor-
delen van de luchthaven wogen 
voor veel Aalsmeerders in die tijd 
nog ruim op tegen de, ook toen al 
ervaren, overlast. Maar de tijden 
zijn veranderd. Vliegtuigen mo-
gen dan wel veel stiller zijn, maar 
het zijn er zoveel. Die frequentie, 

het gebrek aan rust, dat maakt 
dat de balans doorslaat en dat 
veel inwoners de last niet meer 
kunnen dragen. En dat wordt 
nog moeilijker als nut en nood-
zaak niet meer zo vanzelfspre-
kend zijn. Waaróm moet Schiphol 
eigenlijk groeien? Het antwoord 
dat Schiphol goed is voor de eco-
nomie is onbevredigend en niet 
onderbouwd. Wat is ‘gematigde 
groei’? Is dat iets minder groei-
en dan waar de markt om vraagt? 
Moeten we eigenlijk altijd willen 
wat de markt vraagt? Je hoeft niet 
alleen maar te groeien om toch 
succesvol te zijn. 

Vestigingsklimaat
Wat mij betreft is het tijd om wat 
dieper te graven en in beeld te 
brengen wat de betekenis is van 
Schiphol voor het vestigings-
klimaat van onze regio. Zelfs de 
Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur zei het recent: ‘Het 
begrip netwerkkwaliteit vraagt 
om een nadere analyse. En het 
wordt tijd om Schiphol eens als 
een gewoon bedrijf, een bedrijf 
als alle anderen, te behandelen’. 
Laten we dat advies ter harte ne-
men en nu eerst eens goed on-
derzoeken wat er nodig is voor 
een aantrekkelijk vestigingskli-
maat. Volgens mij hoort daar in 
ieder geval ook bij dat je hier 
prettig kunt wonen, werken én 
recreëren. Nabij de luchthaven 
is daarvan nauwelijks meer spra-
ke. Toenemende overlast drukt 
in elk geval zwaar op het woon- 
en leefklimaat in onze gemeente. 
En ja, zelfs het ondernemerskli-
maat heeft �ink te leiden nu he-
le bedrijventerreinen onder strik-
te beperkingen vallen vanwege 
het overvliegende luchtverkeer. 
Groeien om het groeien, daar is 
deze regio niet mee gediend. Het 
is tijd dat welzijn boven welvaart 
gaat.”

Robbert-Jan van Duijn
Wethouder Schipholzaken,
Gemeente Aalsmeer

Brandweer rukt uit voor 
brand in container
Aalsmeer - Op vrijdag 31 mei, 
even over half zeven in de och-
tend, is de brandweer van 
Aalsmeer uitgerukt voor een 
brand in een container aan de 
Legmeerdijk. De inhoud van een 
gesloten zeecontainer was gaan 

branden. Met lage druk heeft 
de brandweer het vuur weten te 
blussen. De inhoud van de con-
tainer moet als verloren worden 
beschouwd. Er is gelukkig nie-
mand gewond geraakt.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Gestolen Audi 
weer retour

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 31 mei op zaterdag 1 juni 
was tussen 01.07 en 01.30 uur 
een gloednieuwe Audi Q3 ge-
stolen vanaf het terrein van 
autobedrijf J.C. Baarse aan de 
Oosteinderweg 222. De auto 
had nog geen kenteken, omdat 
deze ‘vers’ uit Duitsland kwam. 
Op facebook werd een oproep 
gedaan om uit te kijken naar de 
2.0 TFSI Quattro met S-line. Er 
volgden diverse reacties, waar-
van een merendeel zei bang te 
zijn dat de auto inmiddels al 
ergens in het buitenland ‘ver-
bouwd’ werd. Maar, in de avond 
volgde een onverwachts tele-
foontje. Er was in Hoofddorp 
een Q3 gezien waarvan de deur 
open stond. Mogelijk was dit 
de gestolen Audi. De eigena-
ren van het autobedrijf zijn di-
rect in de auto gesprongen en 
hebben de politie gealarmeerd. 
Aangekomen bij de locatie 
bleek het inderdaad de Q3 van 
Baarse te zijn. Er is overleg ge-
weest met de politie en de auto 
is op sporen onderzocht. Daar-
na is de auto vrijgegeven en 
hebben de eigenaren de Audi 
terug gereden naar Aalsmeer. 
Team J.C. Baarse wil iedereen 
die heeft meegeholpen bij de-
ze hartelijk bedanken. 

Vanavond in het gemeentehuis
Commissie Maatschappij 
& Bestuur in vergadering
Aalsmeer - De Commissie Maat-
schappij & Bestuur vergadert 
vanavond, donderdag 6 juni, van-
af 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De volgende 
onderwerpen staan ter bespre-
king op de agenda. 

Peuterarrangementen 2020
Door ontwikkelingen vanuit het 
Rijk en een nieuwe taakstelling 
wordt het gesubsidieerde aan-
bod van voorschoolse voorzie-
ningen herzien. De vraag aan de 
raad is om het aanbod voor het 
peuterarrangement qua uren 
mee te laten gaan met de voor-
schoolse educatie. Deze verho-
ging van het aantal uren kost de 
gemeente volgend jaar 30.000 
euro extra. De commissie wordt 
gevraagd een advies te geven 
over dit vernieuwde aanbod. 

Jaarstukken 2018
Met de jaarstukken legt het colle-
ge verantwoording af over de re-
alisatie van de door de raad in de 
begroting vastgestelde beleids-
voornemens. De jaarrekening 
laat een tekort zien van 3,9 mil-
joen euro. Het voorstel is om dit 
tekort te dekken uit de algeme-
ne vrije reserve. Verder vraagt het 
college om 243.100 euro uit de al-
gemene reserve te halen voor in-
vesteringen die in 2018 gepland 
waren, maar nog niet zijn afge-
rond. Tot slot is het voorstel van 
het college om 5,9 miljoen euro 

aan restantkredieten beschikbaar 
te houden. De commissie wordt 
gevraagd hierover een advies te 
geven. 

Bestuursrapportage 2019
Met de Bestuursrapportage 2019 
wordt de raad geïnformeerd over 
afwijkingen in de begroting van 
het lopende jaar 2019. Op grond 
daarvan wordt de programmabe-
groting bijgesteld. 
Tevens vraagt het college om 
40.000 euro beschikbaar te stel-
len voor een onderkomen voor 
de veerdienst Aalsmeer-Rijsen-
hout. De commissie wordt ge-
vraagd een advies te geven over 
de door het college voorgestelde 
wijzigingen van de begroting en 
de reserves en voorzieningen.

Openbaar en inspreken
Geïnteresseerd? De vergade-
ring is openbaar. Belangstellen-
den zijn als toehoorders van har-
te welkom om de vergadering op 
de publieke tribune bij te wonen. 
De vergadering is ook te volgen 
via de livestream vanaf de ge-
meentelijke website en is achter-
af terug te kijken. Ook is er de mo-
gelijkheid om in te spreken in de 
commissie over de op de agen-
da staande onderwerpen. Opge-
ven hiervoor bij de gri�e is wel 
noodzakelijk en dan kan via grif-
�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 
0297-387584 tot uiterlijk 12.00 
uur vandaag, donderdag 6 juni. 

Aalsmeer - De afgelopen maan-
den hebben de laatste, afronden-
de werkzaamheden aan De Ou-

de Veiling plaatsgevonden. Het 
project kan nu �nancieel afgeslo-
ten worden. Met De Oude Veiling 
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Gratis creatieve workshops
Pop Up Atelier voor jeugd 
op woensdagmiddag 
Aalsmeer - De IkToon maand is 
begonnen, en dat betekent dat 
een maand lang alle amateur-
kunst en amateurkunstenaars in 
het zonnetje staan. In Aalsmeer 
vinden deze maand diverse cul-
turele activiteiten plaats. Eén 
van deze activiteiten is het Pop 
Up Atelier. Bij het Pop Up Atelier 
krijgen kinderen bij Cultuurpunt 
Aalsmeer iedere woensdagmid-
dag de kans om een to�e, beel-
dende workshop van een echte 
kunstenaar te volgen. Afgelopen 
woensdag was dat een workshop 
zeefdrukken, maar er volgen nog 
drie gave workshops waar jij gra-
tis aan mee kan doen.

Graffiti en boetseren
Aanstaande woensdag 12 ju-
ni kun je tijdens de Buitenspeel-
dag in Kudelstaart meedoen met 
een workshop gra�ti van gra�-
ti artiest Sander Bosman. Op een 
groot doek ga je aan de slag met 
spuitbussen om er een mooie 
gra�ti-wand van te maken. 

Woensdag 19 juni is er een work-
shop boetseren. Met Stichting 
de Werkschuit Aalsmeer maak je 
een eigen beeld. Een speelgoed-
beestje dient als voorbeeld. 

Persoonlijk ontwerp
Woensdag 26 juni is alweer het 
laatste Pop Up Atelier. Je kunt 
dan kennismaken met de nieuw-
ste aanwinst van Cultuurpunt 
Aalsmeer: de 3D printer. Met be-
hulp van een tekenprogramma 
op de iPad maak je een persoon-
lijk ontwerp dat vervolgens daad-
werkelijk geprint wordt. Denk bij-
voorbeeld aan het maken van je 
eigen sleutelhanger of Legoblok-
je, super gaaf! 
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar oud? 
Dan ben je van harte welkom! 
Wel graag even aanmelden van 
tevoren in verband met het aan-
tal beschikbare plaatsen. Aan-
melden kan door een mail met 
jouw naam en leeftijd te sturen 
naar wdoornebosch@cultuur-
puntaalsmeer.nl

Sponsorloop levert bijna 17.000 euro op

Team Hollander buigt 
diep voor Jozefschool
Aalsmeer - Na twee weken van 
geld inleveren en tellen werd op 
woensdag 29 mei eindelijk het 
totaalbedrag van de sponsor-
loop op de Jozefschool bekend-
gemaakt. Voor een vol school-
plein, waar de kinderen geno-
ten van een ijsje na de sportdag, 
heeft juf Marije een cheque van 
maar liefst 16.979,80 euro over-
handigd aan Team Hollander. Wat 
een waanzinnig mooi bedrag! 
Het team heeft een diepe buiging 
gemaakt voor alle helden van de 
Jozefschool. Drie jaar geleden 
liep deze school al 14.730,17 eu-
ro bij elkaar en niemand had ge-
dacht dat de leerlingen dit nog 
een keer zo zouden overtre�en. 
Op 15 mei hebben de leerlingen 
van de Jozefschool deelgenomen 

aan de mini Roparun voor Team 
Hollander. Op vrijdag 7 juni ver-
trekt team Hollander naar Ham-
burg voor de ‘echte’ Roparun. Een 
estafetteloop van meer dan 500 
kilometer van Parijs en Hamburg 
waarbij mensen, in teamverband, 
een sportieve prestatie leveren 
om op die manier geld op te ha-
len voor mensen met kanker. Alle 
activiteiten van het team zijn in-
middels achter de rug en na de �-
nish op maandag 10 juni in Rot-
terdam kan het team een prach-
tig totaal bedrag gaan doneren 
aan de Stichting Roparun. Dit 
jaar lopen de teams onder ande-
re voor het koppelbed: de ideale 
oplossing voor mensen die graag 
nog samen willen zijn in een zor-
gomgeving. 

Woensdag 12 juni van 13 tot 17 uur
Bobbie’s Buitenspeeldag 
in de Snoekbaarsstraat
Aalsmeer - Woensdag 12 juni 
tussen 13.00 en 17.00 uur is het 
weer Bobbie’s Buitenspeeldag op 
de speelvelden in de Snoekbaars-
straat De buitenspeeldag is een 
landelijk initiatief van Jantje Be-
ton en Nickelodeon om kinderen 
te stimuleren om meer buiten te 
spelen. 
Met de buitenspeeldag is de 
straat voor één dag weer van de 
kinderen en kunnen ze veilig bui-
tenspelen zonder op auto’s te 
hoeven letten. Er zijn deze mid-
dag tal van activiteiten; de kin-
deren kunnen springen op gro-
te springkussens, muziekwork-
shops volgen van het Cultuur-
punt en nog veel meer. Ook is er 
een politiebus en een politiemo-
tor te bewonderen. De kinderen 
krijgen gratis verfrissend water 
en fruit in het kader van het ge-
meentelijke Jongeren Op Gezond 

Gewicht programma. Speciaal dit 
jaar is dat één van de voorron-
den voor NK knikkeren gehouden 
wordt op Bobbie’s Buitenspeel-
dag. Meer informatie is te vinden 
op www.nkknikkeren.nl
 
Vrijwilligers gezocht
Echter, Bobbie kan dit niet al-
léén organiseren. De organisa-
tie zoekt nog vrijwilligers die het 
leuk vinden om te helpen. Aan-
melden kan bij de organisatie 
van het evenement Marie Loui-
se Boom-Hoes via marielouise.
hoes@gmail.com. 

Verkeersmaatregelen
De Snoekbaarsstraat wordt op 
12 juni ‘s middags tussen de Bra-
semstraat en de Koningsstraat af-
gesloten voor autoverkeer. De af-
sluiting is van 12.30 uur tot circa 
17.30 uur. 

“Ik zal de kinderen en mijn collega’s gaan missen”

Juf Ellen neemt afscheid 
als kleuterjuf
Aalsmeer - Ellen van Lieshout 
bereikt binnenkort de gerechtig-
de pensioenleeftijd en gaat stop-
pen als kleuterjuf. Aan de eetta-
fel in haar gezellige doorzonwo-
ning in de Hornmeer vertelt ze 
hoe het in haar loopbaan is ver-
gaan: “Ik was negentien in 1972 
toen ik de school voor kleuter-
leidster had afgerond en gelijk 
begon. Dat was op een Katholie-
ke school die verbonden was aan 
een klooster in ‘De Pijp’ in Am-
sterdam. De stad waar ik geboren 
ben. Ik nam de plaats in van de 
laatste non. Ouders waren daar 
blij mee, want het werd meteen 
minder streng. Ik had destijds een 
klas met veertig kinderen. De klas 
zat aan de andere kant van het 
klooster en dan moesten we door 
de gang naar de gymzaal. De kin-
deren mochten dan alleen op 
de zwarte tegels lopen (de witte 
werden vies) en muisstil zijn. Dat 
was wat hoor. Wel een mooie tijd. 
Met schoolreisje gingen we bij-
voorbeeld naar de Efteling. Één 
leerkracht per veertig kinderen. 
Dat kun je je toch niet meer voor-
stellen? En dan liepen ze gewoon 
netjes in een rijtje hoor. Ik heb 
twaalf jaar op die kleuterschool 
gewerkt. In de pauze liepen we al-
tijd over de Albert Cuyp. Dan rie-
pen de mensen: ‘Kijk, daar komen 
de kleuterju�es aan.’ Met sommi-
ge collega’s van toen ben ik nog 
steeds bevriend.” 
Ellen woont inmiddels 42 jaar in 
Aalsmeer. Er kwamen vier kin-
deren. Toen haar jongsten (een 
tweeling) drie waren is ze gestart 
op de middaggroep van Peuter-
speelzaal Oostkroost in Aalsmeer 
Oost, daarna kwam Ellen bij de 
Oosteinderschool terecht. “Een 
prachtige school waar ik heel 
trots op ben en met zoveel plezier 
werk. Een gezellig team en �jne 
sfeer. Het mooie van dit beroep is 
dat je de liefde voor de kinderen 
deelt en ze een �jne schooltijd wil 
meegeven.”

Een mooi volkje
De kleuters zijn altijd Ellen’s favo-
rieten geweest. “Een mooi volk-
je, waar wij als volwassenen nog 
veel van kunnen leren. Ze staan 
onbevangen, positief en enthou-
siast in het leven en om te helpen 
daar een groei in te maken, is het 
mooiste wat ik heb kunnen doen. 

Een feestje ervan maken. Het 
was nooit saai. Natuurlijk zijn er 
ook keerzijdes: Iets wat zeer ver-
drietig was, was als er een ouder 
overleed. Je leeft mee met de fa-
milie en probeert er samen met 
de kinderen zo goed mogelijk 
doorheen te komen. Dat heeft al-
tijd diepe impact op mij gehad en 
ik ben al deze ouders nooit ver-
geten. Helaas waren het er meer 
dan je zou wensen.” 

Veel veranderd
Er is veel veranderd in de loop der 
jaren. Ellen zou de kinderen wel 
wat meer rust gunnen. Er wordt 
zoveel van iedereen verwacht te-
genwoordig. Die druk en prikkels 
zou volgens haar wat minder mo-
gen. “Je kunt de tijd niet verande-
ren, maar wel hoe je ermee om-
gaat. Kinderen zijn niet zozeer 
veranderd, de omgeving ech-
ter wel. Ik zou wensen dat er wat 
meer aandacht zou zijn voor el-
kaar. Kinderen hebben daar recht 
op en genieten daar ook van. Ze 
moeten zich veilig en geborgen 
voelen om zich goed te kunnen 
ontwikkelen. Ik heb altijd gepro-
beerd uit die basisgedachte te 
werken.” 
Het zal best wennen zijn dat Ellen 
na dit schooljaar stopt. “Ik zal de 
blije kindergezichtjes gaan mis-
sen en ook mijn collega’s. Een 
vreemde gedachte hoor om bin-
nenkort niet meer deel uit te ma-
ken van onderwijsland, maar er 
komen mooie dingen voor terug; 
Meer tijd voor mijn (klein)kinde-
ren, vriend(en) en familie, het lijkt 
me leuk om portretten te leren 
schilderen en me eindelijk eens 
te verdiepen in het sorteren van 
alle foto’s van mijn kinderen. En 
een keer op vakantie buiten de 
schoolvakanties om!” 
Tot besluit wil juf Ellen nog graag 
een dankwoord uitspreken: “Ik 
bedank alle lieve collega’s, ou-
ders, maar vooral alle kinderen 
voor de prachtige, onvergetelij-
ke jaren dat ik hun collega en juf 
mocht zijn.”
Door Miranda Gommans  
 
Oproep voor alle oudleerlingen van 
juf Ellen: Jullie mogen een kaart-
je of een andere verrassing voor 
juf Ellen voor 14 juni langsbren-
gen op de school of mailen naar  
jose@oosteinderschool.nl

Buitenspeeldag in Snoekbaarsstraat
Voorrondes NK knikkeren 
op woensdag 12 juni
Aalsmeer - Ben je tussen de 6 en 
12 jaar oud en wil jij dé knikker-
kampioen van Aalsmeer én van 
heel Nederland worden? Kom dan 
lekker buiten spelen op woens-
dag 12 juni en doe mee met de 
gratis voorrondes van het Neder-
lands Kampioenschap Knikkeren 
2019! De kinderen nemen het op 
de Snoekbaarsstraat tegen elkaar 
op met wedstrijdjes en kunnen 
potjes spelen op diverse knikker-
banen. Het wordt een sportieve 
dag waarbij ook het buiten spe-
len centraal staat: want het is de 

landelijke Buitenspeeldag! Team 
Sportservice Aalsmeer zorgt voor 
een mooi knikkerprogramma en 
een workshop Pimp je Water. De 
knikkerkampioen van Aalsmeer 
mag door naar de �nale in Ou-
wehands Dierenpark in Rhenen 
en maakt kans op de Nederland-
se titel. De voorronde voor het 
NK knikkeren op woensdag 12 ju-
ni is van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Snoekbaarsstraat. Geïnteresseer-
den kunnen zich gratis inschrij-
ven via: https://www.nkknikke-
ren.nl/inschrijven.

Zeilwedstrijden scoutinggroepen
Ti o actief in De Kaag
Aalsmeer - Elk Hemelvaart week-
end strijden er rond de 300 bo-
ten (1500 kinderen van scouting-
clubs) tegen elkaar om de Kaag-
cup. De meeste deelnemers ko-
men uit Zuid-Holland, maar ook 
andere scoutinggroepen we-
ten De Kaag te vinden. De bo-
ten word ingedeeld in verschil-
lende klassen, zodat je wel strijd 
tegen je eigen niveau. Ti�o is ook 
al jaren aanwezig. Op Hemelvaart 
donderdag is het verzamelen op 
de locatie Ten Have en zodra al-
les compleet is vertrekken de 
speltakken zeilend naar De Kaag. 
Dit jaar voer de d’Artagnan mee 
voor alle spullen. Het weer was 
behoorlijk onstuimig en de wind 
was zeer krachtig. De gidsen wa-

ren met 17 meiden (3 vletten), de 
verkenners met 8 (2 vletten) en 
de wilde vaart met 14 mensen 
aanwezig (1 vlet en de schouw). 
Op de heenweg hebben de spel-
takken ook nog gehiked. Aan-
gekomen werden de speltak-
ken verdeeld. Gidsen en verken-
ners zaten op het eiland van boer 
van Schie. De wilde vaart zat op 
botenvaareiland. Na twee span-
nende zeildagen werd op zater-
dagavond de uitslag bekend ge-
maakt. Gidsen veld 5 (1547) wa-
ren zesde geworden. Gidsen veld 
4 (1645) 23ste en gidsen veld 4 
(1479) 8ste. De verkenners (1317) 
22ste. Al met al een prima uit-
slag. Zondag voer de gehele 
vloot al sleppend weer terug naar 

Aalsmeer. Onderweg werd er nog 
heerlijk met water gespeeld, want 
het was een tropische dag. Ti�o is 
alle vrijwilligers, leiding en kinde-

ren dankbaar voor een geslaagde 
Kaagcup-weekend. Meer info is te 
vinden op www.ti�o.nl of op face-
book en instagram account.

Activiteiten in het Amsterdamse Bos
Huisje bouwen voor mol 
en slootjesonderzoek
Amstelland - Komen jullie mee-
bouwen aan een huis voor mol-
letje en z’n vriendjes op zondag 
16 juni om 12.00 uur, 13.30 uur 
of 15.00 uur in het Amsterdam-
se Bos? Molletje en zijn vriendjes 
moesten vluchten voor een bull-
dozer. Nu willen ze in het Bos ko-
men wonen. In een mooi molle-
tjeshuis. Deze activiteit staat on-
der leiding van Natuur is een 
Feest en is geschikt voor kinderen 
van 2 tot 7 jaar en (groot)ouders 
en begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Duur: 1 uur buiten en de start is 
bij De Boswinkel.
Kom mee op slootjesonderzoek 
op zondag 16 juni om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur in het Am-
sterdamse Bos. Welke onderwa-
terbeesten wonen er in het Bos? 
Laat je verrassen. 
Deze activiteit staan onder lei-

ding van de bosju�en en is ge-
schikt voor jong en ouder. Kos-
ten 5 euro per kind en 2,50 euro 
per volwassene. Duur: 1 uur bui-
ten en de start is bij De Boswinkel.
Aanmelden voor beide activitei-
ten is verplicht en kan telefonisch 
via 020-5456100, via de websi-
te www.amsterdamsebos.nl en 
in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. 
Open: dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.
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Afsluiting wedstrijdseizoen
Pittige regionfinale voor 
zwemmers van Oceanus

Aalsmeer - Dit jaar was de regio-
�nale voor de Oceanus Zwem-
mers tot 12 jaar extra pittig door 
de samenvoeging van twee re-
gio’s waardoor er nog maar vijf 
regio’s in Nederland over zijn. Dat 
was dus wel even wennen aan de 
concurrentie. Verspreid over twee 
dagen liet Oceanus zien wat zij 
waard was en liet prachtige tij-
den, schitterende persoonlijke re-
cords en natuurlijk het benodig-
de klatergoud zien. 
Hannah Fokkema beet de spits af 
met de 100 meter vlinderslag en 
behaalde een prachtig persoon-
lijk record, net als Elise Schip-
per. Bij haar was het bijzonde-
re dat drie zwemmers exact de-
zelfde tijd zwommen. Dat krijg je 
als je zoveel topzwemmers bij el-
kaar voegt. En daarna verscheen 
Otis Latunij bij de start en hij had 
het geluk aan zijn zijde met een 
mooi persoonlijk record, net als 
Yana Vasilyeva. Daarna verscheen 
de Golden Boy aan de start. Luca 
Boorsma presteerde het weer om 
een fenomenale tijd neer te zet-
ten voor de 100 meter schoolslag 

en het goud met gemak naar bin-
nen te zwemmen. Daarna ver-
schenen Stijn Kleijn en Floris van 
der Salm aan de start met de 100 
rug. Floris liet een verbetering van 
zijn techniek zien met een mooi 
persoonlijk record tot gevolg en 
Stijn zwom met kracht ook een 
persoonlijk record. Beiden waren 
aan elkaar gewaagd en grepen al-
lebei net naast het brons. Op dag 
twee mocht Elise Schipper voor 
Oceanus de spits afbijten met de 
400 meter vrije slag. Dat zijn maar 
liefst 16 banen. Zij verbeterde 
haar tijd met maar liefst 14 secon-
den, gevolgd door Lente Achter-
berg die 3 seconde van haar tijd 
afsnoepte. Ook verscheen Sun 
Blesgraaf aan de start voor de 100 
wissel. Ook zij verbeterde haar 
tijd met de 100 wissel met maar 
liefst 7 seconden, gevolg door Ki-
ara Koster die haar persoonlijke 
record met 11 seconde verbeter-
de. Dan volgt er weer een span-
nende race tussen Stijn Kleijn en 
Floris van der Salm op de 100 me-
ter vlinderslag. Op 0.01 seconde 
greep Floris mis voor een bron-
zen plak. Bloedstollend. Ook So-
raya greep net een medaille mis 
bij de 100 meter rug, maar welis-
waar goud gemist maar zilver in 
de pocket! Fantastisch gewoon.
Net als dag één werd dag twee af-
gesloten met een estafette. Een 
mooi slot van deze twee dagen. 
Voor enkele zwemmers staan ge-
lukkige nog een landelijke �na-
le op het programma, maar voor 
de meeste Oceanus-leden was dit 
de afsluiting van het wedstrijd-
zwemseizoen.

Voor jongens en meiden 7 tot 17 jaar
Jeugdkamp waterskiën en 
wakeboarden bij WSVA
Aalsmeer - Op zaterdag 15 en 
zondag 16 juni organiseert de 
Waterskivereniging Aalsmeer 
(WSVA) een jeugdkamp waterski-
en en wakeboarden voor jongens 
en meisjes vanaf 7 tot en met 17 

jaar (beginners en gevorderden). 
Met ervaren instructeurs en be-
geleiders wordt op zaterdagoch-
tend gestart en kunnen de kinde-
ren drie keer skiën of wakeboar-
den. Tussendoor is er een lunch 
en s’ avonds een gezellige bar-
becue. Er wordt overnacht naast 
het clubgebouw in twee ten-
ten. Op zondag eerst een ont-
bijt en daarna kan er nog twee 
keer geskied of geboard wor-
den. Het weekeinde wordt afge-
sloten met een lunch. Het jeugd-
kamp is bedoeld om de kinderen 
een boost te geven in de tech-
niek van deze mooie sport. Mee 
doen? Stuur dan een mail naar  
info@wsva.nl voor meer informa-
tie.

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar
Pannakooi bij The Gate
Aalsmeerderbrug - Jongeren-
centrum The Gate heeft een nieu-
we pannakooi. Het team van The 
Gate nodigt jongeren uit om eens 
langs te komen om een balletje te 
trappen. Dat kan op donderdag 
en vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur. 
The Gate is een gezellige plek 
voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 
Naast de pannakooi worden er re-
gelmatig leuke activiteiten geor-
ganiseerd, zoals FIFA, tafelvoetbal 
en binnenkort staat er een boks-

clinic voor meiden op het pro-
gramma. Houd Instagram ‘The 
Gate Aalsmeerderbrug’ in de ga-
ten om helemaal up-to-date te 
zijn. 

The Gate is gevestigd aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug, 
net over de brug bij Aalsmeer aan 
de N196. Het jongerencentrum is 
een initiatief van de Levend Evan-
gelie Gemeente en Teen Challen-
ge. 

Thema was dit jaar Alfabet
Wederom een fantastisch 
36e Voetbalkamp RKDES
Kudelstaart - Zoals al 36 jaar 
lang, ging op Hemelvaartsdag 
het voetbalkamp bij RKDES van 
start. Het thema van dit jaar was 
het Alfabet. In totaal 336 kinde-
ren waren ingedeeld in 28 groe-
pen en iedere groep kreeg een 
letter van het Alfabet en mocht 
zelf een naam verzinnen voor hun 
team. Na het maken van de mas-
cotte vlag en een gezamenlijke 
aftrap begon het actieve gedeel-
te voor de kinderen op de velden. 
De voetbalschoenen konden aan 
en er werd fanatiek maar sportief 
meegedaan. Op deze donderdag 
waren er allerlei voetbalspelen in 
combinatie met niet-voetbal ge-
relateerde spelen. Na het avond-
eten (door ouders zelf gebakken 
pannenkoeken) werd de dag af-
gesloten met een avondspel. De 
tweede dag was deels op loca-
tie. De jongste groepen gingen 
naar Het Speelkasteel in Hoofd-
dorp, de middelste groepen naar 
zwembad De Meerkamp en de 
oudste groepen gingen los bij 
Poldersport in De Kwakel. De an-
dere helft van de dag werden 

weer leuke (voetbal) spelletjes 
gedaan. Vrijdagavond was de tra-
ditionele Playbackshow die druk 
bezocht werd door trotse ouders. 
Zaterdag was weer een stralen-
de dag met veel plezier en water-
spelletjes en opblaasspelen. In de 
middag werd er gestreden om de 
Penalty bokaal. Aan het einde van 
de middag werd gezamenlijk het 
kamp afgesloten met een heerlijk 
patatje. 
Doodmoe maar zeer voldaan gin-
gen de kinderen op huis aan. Het 
was wederom een geweldig, su-
per leuk en gezellig kamp! Dit 
was mede te danken aan het fan-
tastische weer. Op naar 2020 met 
hopelijk wederom prachtig weer 
en even zoveel animo. RKDES be-
dankt iedereen die in welke vorm 
dan ook een bijdrage heeft gele-
verd om deze drie dagen tot een 
succes te maken. 
Extra dank gaat uit naar de lei-
ders, smeerploeg en alle men-
sen die ervoor gezorgd hebben 
dat alle begeleiding en kinderen 
van een natje en een droogje zijn 
voorzien. 

Voetbal jeugd
Twee kampioenteams 
bij FC Aalsmeer JO13
Aalsmeer - Twee kampioenen in 
de Jeugdteams JO13 van voetbal-
vereniging FC Aalsmeer. Een pri-
ma prestatie van beide teams. De 
JO13-1 heeft al zijn wedstrijden ge-
wonnen in de voorjaarscompetitie, 
het waren er elf in totaal. De JO13-
3 won de eerste acht wedstrijden in 

de competitie, de laatste drie wed-
strijden waren de lastigste, maar 
uiteindelijk werd het team overtui-
gend kampioen in de laatste wed-
strijd. Trainers en begeleiding van 
de teams: Top wat jullie met z’n al-
len voor de teams gedaan hebben 
en spelers: Gefeliciteerd!

Geslaagd jeugdtoernooi 
bij schaakclub AAS
Aalsmeer - Maar liefst 78 jeugdi-
ge schakers waren zaterdag 1 ju-
ni naar Kudelstaart gekomen om 
deel te nemen aan het AAS Grand 
Prix toernooi. Het Grand Prix toer-
nooi is een cyclus van acht jeugd-
toernooien die onder auspiciën 
van de Leidse Schaak Bond geor-
ganiseerd worden door acht ver-
schillende schaakverenigingen. 
Het toernooi verliep soepel on-
der leiding van het AAS-team on-
dersteund door de ouders van 
Luuk Valkering. De toernooiad-
ministratie werd verzorgd door 
het GP-programma van Leur Soft-
ware Buro, zodat Ben nu eens me-
degebruiker was van zijn eigen 
software. 
Enige hilariteit deed zich ‘s och-
tends voor toen een jonge speler 
in groep 7 verloor en het op een 
huilen zette. De toegesnelde va-
der kreeg te horen: “Hij sloeg ex-
pres al mijn stukken.” De zware 
jongens in groep 1, geharde vete-
ranen van menig jeugdtoernooi, 
merkten op “Als je niet tegen je 
verlies kan, dan moet je hier net 
aan mee doen” en schaakten ver-
der. Er deden zeven Azen mee 
aan het toernooi. Bryan van Nes, 
groep 8, deed voor het eerst mee 
aan een GP toernooi en moest 
nog even wennen, maar liet na af-

loop weten zich prima vermaakt 
te hebben. Hij wist één punt bin-
nen te slepen. Robert Vermeulen, 
groep 7, wist de vierde plaats te 
veroveren. Robert doet al langer 
mee aan de GP’s en speelde een 
verdienstelijk toernooi, maar viel 
net buiten de prijzen. Marien Ver-
meulen, groep 6, mocht wel een 
beker in ontvangst nemen. Hij 
werd derde. Marien speelde een 
erg goed toernooi en won te-
recht de derde prijs in groep 6. Si-
mon Rudolph, groep 5, had pech. 
Hij kwam net in de erg sterke vijf-
de groep terecht en scoorde maar 
één punt. De ambitieuze Aas-
schaker was hier niet erg tevre-
den over. Broer Konrad Rudolph, 
groep 4, was aanmerkelijk meer 
tevreden. In groep 4 haalde hij 
5 punten en een mooie tweede 
prijs. Christiaan Baraya, groep 3, 
kon het niet bolwerken in groep 
3 en haalde 2 punten. Luuk Valke-
ring, groep 2, was na het vorige 
succesvolle GP-toernooi gepro-
moveerd naar de sterke tweede 
groep met daarin allemaal jeugd-
spelers die alle GP-toernooien af-
lopen. Er gingen wat punten ver-
loren door concentratiegebrek 
waardoor Luuk op 2 punten bleef 
steken.
Door Ben de Leur

Schaakexamens bij AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 31 
mei waren er schaakexamens bij 
schaakvereniging AAS. De jaar-
lijkse afsluiting van weer een sei-
zoen AAS. In de beneden zaal de-
den elf kinderen examen in Op-
stapje, stap 1 en stap 2. Opstap-
je is voor de zeer jonge kinde-
ren, Daria was met 4 jaar de jong-
ste AAS deelneemster. Boven de-
den acht jonge Azen examen in 
stap 3, 4 en 5. Hier werden heel 
wat peentjes gezweten en bleek 
dat de leraren er niet voor niets 
het hele seizoen op hebben ge-
hamerd om vooral je huiswerk 
te doen. Want schaken is vooral 
doen en veel oefenen, daardoor 
wordt onder andere patroonher-
kenning getraind. Zij die min-
der enthousiast huiswerk maak-
ten kwamen dan ook in tijdspro-
blemen en niet ingevuld is niet 
goed. 
De stappenmethode is de o�cië-
le schaakmethode van de Neder-
landse Schaak Bond en beslaat 
naast Opstapjes, Extra en Plus-
boeken de stappen 1 tot en met 
6. Stap 5 was dit seizoen de hoog-
ste stap waarin les gegeven werd 
bij AAS en Luuk Valkering de eni-
ge leerling die hierin examen 
deed. Tijdens de zomervakantie 
zal bekend worden wie zijn/haar 
examen gehaald heeft.

Het seizoen 2019-2020 begint in 
september, op vrijdag de 13e.

Prijsuitreiking 
Na 27 spannende ronden van 
het AAS schaakseizoen was er 
natuurlijk ook de prijsuitreiking. 
De beker voor beste Stap 1 was 
duidelijk voor Merel. Merel werd 
pas lopende het seizoen lid van 
AAS, maar was met 11 punten en 
een 13e plaats duidelijk de bes-
te Stap 1 leerling. Ook met dui-
delijke overmacht ging de be-
ker voor beste Stap leerling naar 
Luuk B die 14,5 punten en de vier-
de plaats haalde. De beste stap 3 
was Marien met 11 punten en een 
knappe vijfde plaats. En dan de 
bekers voor de top drie. Na span-
nende strijd won Christiaan de 
beker voor de derde plaats met 
15.5 punt. Christiaan doet stap 4. 
Konrad haalde aan het einde van 
het seizoen Christiaan in en haal-
de 17 punten en werd daarmee 
knap tweede. Konrad doet ook 
stap 4. En de winnaar van de AAS 
jeugdcompetitie 2018-219 was 
de ongenaakbare Luuk V! Luuk 
haalde maar liefst 25 punten en 
was de laatste weken al niet meer 
in te halen. Kijk voor meer infor-
matie en de volledige stand op: 
www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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Van achterstand naar toch nog winst
Handbal: RKDES D1 geeft 
waardevolle levensles
Kudelstaart - Na een maand 
langs de zijlijn van de compe-
titie te hebben gestaan, traden 
de handballers van RKDES D1 af-
gelopen zaterdag aan tegen de 
spelers van VOS uit Zwanenburg. 
In het begin van de wedstrijd 
was het zoeken. Het duurde niet 
lang voor het thuisteam uit Ku-
delstaart tegen een achterstand 
van 6 tegentre�ers aankeek.
Niet dat er geen kansen of doel-
pogingen waren, maar het leek 
wel alsof de scherpte er even niet 
was. Vooral verdedigend had-
den de RKDES’ers het lastig. Maar 
ongeveer halverwege de wed-
strijd begon er iets te veranderen, 
vooral nadat Tristan de ban brak 
en de score attent opende na een 
rebound voor de Kudelstaartse 
formatie. Het kon dus toch! Niet 
lang daarna deed topscorer Mar-
tijn het dunnetjes over, slalom-
de tussen een paar verdedigers 
door, en harkte de bal in de krui-
sing met een prachtig sprong-
schot. Lente deed, na een doel-
poging of zes, ook een duit in het 
zakje en scoorde na een briljante 
pass van Ben.
Bij de limonadebreak stond de 
zaak er al iets minder dramatisch 
voor. RKDES had op dat moment 
vier punten, en VOS acht, maar 
het was duidelijk: de Kudelstaart-
se helden voelden dat het moge-
lijk was. In de tweede helft ging 
het team door waar het laat in de 
eerste helft mee begonnen was. 
Mees, de stofzuiger van het mid-
denveld, pakte ballen waar ie kon 
en dreef zijn boomlange tegen-
standers tot waanzin met zijn fa-
natieke gejaag. Mooi dat hij via 
een briljante uitbraak een doel-
puntje meepikte. Lucas, normali-
ter wel goed voor een paar prach-
tige doelpunten, werd constant 
belaagd door de verdedigers en 

kwam helaas niet tot scoren.
De mooiste actie van de wedstrijd 
kwam wel op zijn naam. Met een 
elleboog van een tegenstander in 
zijn nek en een andere VOS’er, die 
bedoeld of onbedoeld, een tackle 
had ingezet op zijn tengere lede-
maten wist Lucas ternauwernood 
de bal te bezorgen bij zijn maatje 
Luuk, die helemaal vrijstond op 
rechts. Vanuit een praktisch on-
mogelijke hoek werkte Luuk de 
bal in de touwen. Wat een assist! 
Wat een goal!
Het aanwezige publiek raakte in 
vervoering. Het was genieten! 
Het was ook genieten om te kij-
ken naar Justin. Vechtend voor el-
ke bal, zich desnoods op het asfalt 
werpend, nam twee doelpuntjes 
voor zijn rekening en zorgde voor 
de gelijkmaker laat in de tweede 
helft: 9-9. Vanaf dat moment kon 
de wedstrijd beide kanten op val-
len. Het publiek hield de adem in 
toen de tegenstander een penal-
ty kreeg. Maar Ben, een tovenaar 
op het doel, pakte de bal met zijn 
linkerteen.
En ook al stond het nog steeds 
gelijk, de Kudelstaartse formatie 
wist het al: de punten zouden in 
Kudelstaart blijven. Dankzij het 
overzicht van spelverdeler en rots 
in de branding Matthijs was het 
voor de verdedigers uit Zwanen-
burg altijd uitkijken voor zijn be-
ruchte kanonskogels vanuit de 
tweede lijn en werden aanvallen 
opgezet en steekpass na steek-
pass gegeven. Uiteindelijk be-
paalde Tristan, de man die RKDES 
deze zaterdag bij de hand nam en 
de score opende, de stand op 12-
11. Gewonnen! Het was weer ge-
nieten voor spelers en publiek. 
De Kudelstaartse reuzen gaven 
les! Een waardevolle levensles. 
Nooit bij de pakken neer gaan zit-
ten!

Korfbalcompetitie jeugd
D1 VZOD nu al kampioen
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 1 juni moest de D1 van korf-
balvereniging VZOD spelen te-
gen de nummer twee, KIOS. Het 
zou een spannende wedstrijd 
zijn, want VZOD moest winnen 
om alleen kampioen te worden. 
De eerste wedstrijd tegen KIOS 
was geëindigd in 8-8, dus VZOD 
moest aan de bak. De spelers die 
de klus moesten gaan klaren wa-
ren de dames Kim, Luna, Noel-
la en Veronique en de heren Gijs, 
Sven, Juup, Lars en Jurre. De wed-
strijd begon wat nerveus waar-
door het eerste doelpunt even op 
zich liet wachten. Maar de score 
werd geopend door Kim op aan-

geven van Gijs. De ban was ge-
broken. VZOD liep uit naar 0-3 
voordat KIOS wat terug kon doen 
en scoorde: 1-3. De tweede helft 
hetzelfde beeld, VZOD de iets be-
tere ploeg. Met nog een mooie 
doorloopbal van Jurre werd het 
3-6. Tegen het einde van de wed-
strijd leek het nog even span-
nend te worden, stand 4-6 met 
nog ongeveer 5 minuten op de 
klok. Veronique maakte aan alle 
onzekerheid een eind door met 
een mooi afstandsschot de 4-7 te 
scoren. Het kampioenschap was 
binnen. Met nog één wedstrijd te 
spelen is de D1 al kampioen. Wat 
een prestatie, gefeliciteerd!

Korfbalcompetitie junioren
Kampioenschap A1 VZOD
Kudelstaart - De A1 junioren van 
korfbalvereniging VZOD konden 
al afgelopen zaterdag 1 juni kam-
pioen worden door te winnen 
van Velocitas uit Leiderdorp. Dit 
zou nog weleens spannend kun-
nen worden, omdat het team de 
uitwedstrijd tegen Velocitas had 
verloren met 9-7. Dat dit toen on-
nodige verliespunten waren wist 
men wel. Na een moeizaam zaal-
seizoen waren ze het vertrouwen 
in zichzelf en elkaar verloren. Ge-
lukkig heeft het team dit buiten 
tijdens de veldcompetitie weer 
herpakt. VZOD ging weer veel be-
ter spelen, raakte steeds meer in 
een �ow en won vervolgens elke 
wedstrijd. Maar de vraag blijft wel 
of het dit keer ook weer zou gaan 
lukken. De temperatuuromstan-
digheden waren met ruim 25 gra-
den hetzelfde als de eerste wed-
strijd tegen Velocitas.
Trainers/coach Jessica Verheul 

startte de voorbespreking dat 
er een team moest staan dat sa-
menwerkt en moet doen waar 
ze goed in zijn. Met wat gezon-
de spanning begonnen ze aan 
de wedstrijd. Het begin liep wat 
stroef, mogelijk toch wat last van 
de zenuwen, maar toen er een-
maal gescoord werd kregen de 
spelers vertrouwen en ging het 
steeds beter lopen. 
De ruststand was 8-4. Dit mocht 
VZOD niet meer weggeven. De 
korfballers moesten nog even 30 
minuten vol aan de bak, om te la-
ten zien dat zij de terechte kam-
pioen zijn. Dat werd zeker ge-
daan, er werd soepeler gespeeld 
en hier en daar werden de reser-
vespelers ook ingezet. Zo stond 
er een team wat met elkaar sa-
mengewerkte wat een team no-
dig heeft om kampioen te wor-
den. Eindstand:15-8. Een dik ver-
diend kampioenschap!

Prijzen voor Sietse, Marielle, Jan en Mario

Fantastisch dansweekend!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hebben twee paren van Dans-
school Robert Bogaart deelgeno-
men aan verschillende internatio-
nale wedstrijden in Duitsland en 
niet bepaald onverdienstelijk. 
Sietse en Marielle de Ridder na-
men deel aan een grote wedstrijd 
in Bremen en wisten daar uitein-
delijk de halve �nale te beha-
len. Met een uiteindelijke negen-
de plaats waren zij het hoogst ge-
plaatste Nederlandse paar. Na het 
behalen van de Nederlandse titel 
vorige week, was dit een extra kers 
op de taart. In Hamburg werd ook 
een grote internationale Equality 
danswedstrijd gehouden, de Ger-
man Open voor Equality dancing. 
Dit zijn wedstrijden voor man-
nenparen en vrouwenparen. Jan 
de Haas en Mario Grech worden 
al jaren in de ballroomdansen ge-
traind door Robert Bogaart, de La-
tindansen neemt Chantal Bogaart 
voor haar rekening. Tijdens deze 

wedstrijd wisten Jan en Mario be-
slag te leggen op de eerste plaats 
is de hoogste klasse voor het ball-
roomdansen. Met de Latindansen 
eindigden zij op een mooie der-
de plaats in de B-klasse. Al met al 
zorgde deze resultaten er ook nog 
eens voor dat zij kampioen wer-
den in het 10-dansen (ballroom 
en latin gecombineerd). Het was 
weer een fantastisch dansweek-
end!

Spectaculaire show van 
Blackbird Dance Centre
Aalsmeer - Afgelopen zondag 2 
juni werd in De Meerse in Hoofd-
dorp de spectaculaire dansshow 
gehouden van Blackbird Dance 
Centre uit Aalsmeer. Ruim vijftig 
danseres en danseressen hebben 
het afgelopen jaar weer hard ge-
traind om de show van de grond 
te krijgen en het resultaat mocht 
er zijn. 
Een spetterende show van twee 
keer 45 minuten. De show werd 
twee maal opgevoerd, er was een 

middag- en een avondvoorstel-
ling. Het thema van de show was 
DNA, er kwamen zelfs levensgro-
te moleculen langs op het podi-
um. In de show waren veel ver-
schillende soorten dansen te 
zien. Het geheel stond onder lei-
ding van dansjuf Merel. 
Na a�oop van de shows mocht 
Merel samen met al haar dansers 
en danseressen een staande ova-
tie in ontvangst nemen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Internationaal voetbaltoernooi
Meidenteams FC Aalsmeer 
laten Europa zweten
Aalsmeer - Op 29 mei hebben 
de meiden van de JO13-2007-3M 
(Generation One) en de JO11-6M 
deelgenomen aan het internati-
onaal voetbaltoernooi van Aal-
borg in Denemarken. De eerste 
wedstrijden begonnen aan het 
begin van de middag en de laat-
ste in de avond. De verwachtin-
gen waren hoog gespannen voor 
beide teams. Hoe zouden ze het 
doen tegen de top van Europa? 
De JO13-2007-3M (Generation 

ONE) liet zien dat ze zich prima 
kan meten met de MO15 teams 
op dit niveau. De FCA meiden 
hebben in de poule fase alles ge-
wonnen. Poule fase kampioenen, 
1 gelijk met 0-0 en de volgende 
gewonnen met 2-0. Helaas werd 
er door de directe concurrent ook 
met 2-0 gewonnen waardoor er 
volgens de regels penalty’s ge-
nomen moesten worden. Helaas 
had de organisatie de regels een 
dag er voor aangepast. Er werd 

Wedstrijdzeilen, inschrijving geopend
‘6 uur van Westeinder’ ook 
voor optimistenzeilers
Aalsmeer - Voor het vierde jaar 
op rij organiseert Westeinder 
Zeilwedstrijden samen met Wa-
tersport Vereniging Schiphol op 
zaterdag 15 juni de ‘6-uur van 
de Westeinder.’ Alle klassen in de 
kajuit- en open zeilboten kun-
nen deelnemen aan deze race en 
door de toepassing van het SW-
handicapsysteem is de kans om 
voorin te eindigen voor alle deel-
nemers even groot. 
Om 8.15 uur vindt het palaver 
plaats in Het Kombuis van de 
WV Schiphol aan de Uiterweg. 
Het startschot is om 10.00 uur 
op de Grote Poel en tot 16.00 uur 
moet door de deelnemers een 
zo groot mogelijke afstand wor-
den afgelegd over een van tevo-

ren bekend gemaakte wedstrijd-
baan. Voor het eerst worden ook 
de jeugdige zeilers in de Optimis-
ten-klasse uitgenodigd, zij varen 
een race van 3 uur en starten om 
12.00 uur.
Tijdens de races zal een pendel-
dienst tussen de haven van de 
WV Schiphol en het wedstrijdveld 
zijn voor de toeschouwers. Na af-
loop van de wedstrijden vindt de 
prijsuitreiking plaats in Het Kom-
buis en is er de mogelijkheid om 
gezellig te blijven eten. 
Ga je deze uitdaging aan? Schrijf 
je dan in via www.wvschiphol.nl/
nieuws/de-6-uur-van-de-west-
einder-2019 of ga naar de web-
site van de WZW: westeinderzeil-
wedstrijden.nl/evenementen .

nu geloot in plaats van penalty’s. 
En ja helaas niet in de �nale. Hoe-
wel de fout door de organisatie 
is toegegeven werd deze niet te-
ruggedraaid. De meiden moesten 
voetballen voor de derde en vier-
de plek. En onder het oog van de 
massaal toegestroomd publiek 
werd er door de FCA meiden ge-
streden als leeuwinnen. Helaas 
wilde de bal er niet in en penal-
ty’s moesten de beslissing geven 
wie derde en vierde zou worden. 
Resultaat na 3 genomen penalty’s 
door beide teams was 1-1. Toen 
de vierde. Ja, doelpunt. De tegen-
stander schoot net links van de 
paal naast, dus de wel verdien-
de derde plek voor de Generation 

One meiden! Een mooi detail is 
dat het hele toernooi de 0 is ge-
houden door de meiden! 
DE JO11-6M meiden hebben in 
de poule fase 2 wedstrijden ge-
wonnen, 1 wedstrijd verloren en 1 
gelijk. Helaas net geen �nale pou-
le voor deze meiden. Ze moch-
ten strijden voor de vijfde tot en 
met de achtste plek. De kwali�-
catie wedstrijd werd met 7-0 ge-
wonnen en dus op naar de wed-
strijd om de vijfde plek. Het team 
en staf hadden maar één doel, de 
nare smaak van de verloren pot 
op donderdag weg spelen. En 
dat gebeurde. De tegenstander 
werd compleet overlopen, maar 
de bal wilde er niet in. Maar ge-
lukkig lukte het Jet Snoek wel om 
het net te vinden en de vijfde plek 
was binnen!
Wat een fantastisch weekend 
voor de meiden en de staf. Het 
doel was ervaring opdoen en la-
ten zien wie FC Aalsmeer is en dat 
is meer dan gelukt. Er kwamen 
van de grote BVO clubs compli-
menten binnen bij Aalsmeer over 
de prestaties en de manier van 
voetballen en begeleiden. Pas 
toen kwam men er achter dat de 
FCA meiden gemiddeld een jaar 
jonger zijn dan de meeste BVO 
teams. 
De meiden van FC Aalsmeer staan 
op de deur te kloppen van het 
vrouwen voetbal in Nederland. 
De toekomstige toppers in Euro-
pa spelen nu bij FC Aalsmeer!
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Na twee keer winst op Kras Volendam

Greenpark Aalsmeer voor 2e 
keer op rij landskampioen!
Aalsmeer - De handballers van 
Green Park Aalsmeer hebben de 
landstitel zondag 2 juni succes-
vol geprolongeerd. In Volendam 
werd er gewonnen met 23-26. 
Een week eerder was Green Park 
Aalsmeer in de eerste wedstrijd 
van de best-of-three �nale om 
het landskampioenschap al met 
24-23 te sterk.

Tweede keer op rij
Het is het tweede jaar op rij dat 
Greenpark Aalsmeer met trainer/
coach Bert Bouwer landskampi-
oen weet te worden. Vorig jaar 
werd in de �nale over eveneens 
twee duels gewonnen van Lim-
burg Lions. Het is de elfde lands-
titel in de clubhistorie van Hand-
balvereniging Aalsmeer.

Alles of niets
De eerste minuten van de wed-
strijd is het duidelijk dat het voor 
Volendam alles of niets is. Bij winst 
zal een derde beslissingswed-
strijd gespeeld moeten worden. 
Het is Verbeij die met een aantal 
goede reddingen Aalsmeer op de 
been houdt. Aan de hand van Sa-
mir Benghanem komt Aalsmeer 
er vervolgens goed uit, hij scoort 
een prachtige goal achter zijn 

rug langs. Na twintig minuten 
gaat het nog steeds gelijk op en 
staat het 8-8. Aalsmeer pakt ver-
volgens de voorsprong via een 
rake zevenmeter van Blaauw. 
Met nog zeven minuten te gaan 
maakt Trainavicius zijn tweede 
goal van de middag, daarmee 
brengt hij Aalsmeer langszij. Jor-
dy Baijens loopt tegen een twee 
minuten tijdstraf aan. De overtal-
situatie wordt niet optimaal be-
nut door Aalsmeer, waardoor Vo-
lendam in de buurt blijft. De dek-
king van Aalsmeer staat goed en 
Volendam komt er met moeite 
doorheen. Aalsmeer benut aan 
de andere kant van het veld hun 
kansen wel. Aan het eind van de 
eerste helft wordt het gat gesla-
gen, 2 minuten tijdstraf voor Van 
Schie en de gegeven strafworp 
zorgen voor een stand van 9-11. 
Aalsmeer loopt zelfs even uit naar 
drie goals, maar in een snelle te-
genaanval maakt Jordy Baijens 
er 10-12 van. De teams gaan met 
deze stand rusten.

Drie goals
Tim Bottinga scoort de eerste 
goal na rust, dit zorgt wederom 
voor een voorsprong van drie 
goals voor Aalsmeer. Robin Jan-

Eijlers houdt Volendam in de race. 
Blaauw brengt Aalsmeer met een 
strafworp wederom op een ver-
schil van vier doelpunten. Volen-
dam komt er moeilijk doorheen, 
het blok van Bottinga zorgt er-
voor dat er niet gescoord wordt. 
Aalsmeer scoort wel, dit zorgt 
voor een tussenstand van 13-19 
halverwege de tweede helft.

Knappe reddingen
Florent Bourget schiet een straf-
worp raak waardoor Volendam 
weer iets dichterbij komt. Knap-
pe reddingen van Verbeij zorgen 
er voor dat Volendam niet ver-
der inloopt, ondanks het feit dat 
Nils Dekker van Aalsmeer twee 
minuten tijdstraf heeft. Een aan-
tal minuten later benut Volen-
dam de man meer situatie beter, 
Claessens zorgt ervoor dat het 
gat weer vier doelpunten is. Met 
nog tien minuten te gaan komt 
Volendam zelfs terug tot een ver-
schil van drie doelpunten: 16-19. 
Doordat Volendam de open kan-
sen vervolgens niet maakt loopt 
Aalsmeer wederom uit. Met een 
prachtig vliegertje wordt het ver-
schil weer vijf goals. De doelpun-
ten volgen elkaar aan beide zij-
den snel op, met nog zes minuten 
te spelen staat het 18-23. Volen-
dam start vijf minuten voor tijd 
een sloto�ensief met zeven veld-
spelers en een leeg doel wanneer 
er wordt aangevallen. Dit leidt 
tot goals, echter scoort Aalsmeer 
ook. De wedstrijd is hierdoor ge-
speeld. Aalsmeer is landskampi-
oen na een 23-26 overwinning.

Felicitaties gemeente 
De felicitaties van het gemeen-
tebestuur van Aalsmeer zijn al 
binnen en natuurlijk volgt nog 
een o�ciële huldiging in het ge-
meentehuis. “Poetsen jullie de 
schaal alvast mooi op”, aldus een 
twitter van wethouder Robbert-
Jan van Duijn van sportzaken. De 
datum van de huldiging is nog 
niet bekend.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

sen verkleint het gat weer. De 
paal zorgt ervoor dat Jansen even 
later niet zijn vierde van de mid-
dag maakt. Aalsmeer pro�teert 
van een tijdstraf aan Volendamse 
kant en loopt uit naar: 11-14. 
Een goede aanval afgerond door 
Curic zorgt ervoor dat Volendam 
iets dichterbij komt. Na een goal 
van Ouderland en een goede save 
van Verbeij staat er 12-15 op het 
scorebord. Jordy Baijens krijgt na 
een overtreding op Boomhou-
wer, voor de derde keer twee mi-
nuten tijdstraf. Dit betekent einde 
wedstrijd voor hem. Tim Bottin-
ga vergroot direct de voorsprong 
voor Aalsmeer: 12:16. Curic scoort 
snel en brengt het verschil terug 
naar drie. Een knappe redding van 

Voetbalcompetitie
RKDES nog in de race 
voor promotie
Kudelstaart - RKDES is nog in 
de race voor promotie omdat ze 
afgelopen zondag met 2-0 wist 
te winnen van het Rotterdamse 
Charlois. Doelpuntenmakers wa-
ren Erik Overvliet en Lennart Kok. 
Gijs Lentjes mocht dit keer in de 
basis starten terwijl ook goaltjes-
dief Indy van Koert na een vakan-
tie weer in de basis begon. Warm 
was het op sportpark Calslagen, 
zeer warm zelfs met temperatu-
ren boven de 30 graden Celsius 
en dan nog al die warmte die van 
het kunstgras afkomt. Charlois 
bleek een geduchte tegenstan-
der te zijn, grote mannen die er 
pittig ingingen en juist daarmee 
hebben de jongens van RKDES 

vaak wat moeite. De eerste kan-
sen waren dan ook voor de Rot-
terdammers, maar het net werd 
gelukkig nog niet gevonden. Na 
10 minuten moest Troy Zwanen-
berg zich al geblesseerd laten 
vervangen door Robin van der 
Steeg. Na een kwartiertje voet-
ballen kreeg ook de Afas/Nieu-
wendijk brigade aardige kansen. 
Over rechts kwam Rutger Spaar-
garen een paar maal goed door, 
maar een goal leverde dit alle-
maal niet op. Na 20 minuten had 
de plaatselijke FC een penalty 
moeten hebben toen Indy van 
Koert vrij kon inschieten maar 
van achteren onderuit werd ge-
tikt. Hij kreeg hem echter niet, 

absolute mis peer van de scheids-
rechter. Ook Indy van Koert kwam 
in deze fase een paar keer goed 
door, maar telkens kwam RKDES 
een teenlengte te kort. Vlak voor 
rust dan toch de voorsprong. Een 
vrije trap van Elias Elhadji beland-
de op het hooft van Erik Overvliet 
en hij kopte over de keeper heen 
de bal het doel in: 1-0. Net in de 
tweede helft een identieke si-
tuatie, maar ditmaal kon de Ku-
delstaartse luchtmacht er niet bij. 
Wilbert Klijmij redde fraai op een 
inzet van een Charlois speler, zo-
dat de voorsprong in stand bleef. 

Charlois bleef de aanval zoeken 
en de Kudelstaarters bleven loe-
ren op de counter. Lennart Kok 
kwam in het veld en hij liet zich 
gelijk gelden door de 2-0 strak in 
de verre hoek te schieten. Indy 
van Koert kwam sterk door over 
rechts, dreigde de bal kwijt te ra-
ken, maar plots lag het leer voor 
de voeten van Lennart Kok en 
hij haalde dus hard uit. De laat-
ste 20 minuten van de wedstrijd 
was er weliswaar een veldover-
wicht voor Charlois maar de ver-
dediging van RKDES bleef toch 
vrij gemakkelijk overeind zodat 

de 2-0 over de eindstreep werd 
getrokken. Prima prestatie in de-
ze hitte. Maandag 10 juni, twee-
de Pinksterdag, op neutraal veld 
tegen Esto uit Bodegraven. De 
winnaar van deze wedstrijd pro-
moveert naar de tweede klasse 
en de verliezer krijgt dan nog een 
herkansing. De wedstrijd gaat 
gespeeld worden op het terrein 
van AVV Alphen in Alphen aan de 
Rijn en begint om 14.00 uur. De 
voetballers van RKDES hopen dat 
veel Kudelstaarters hen komen 
aanmoedigen.
Eppo

Deelname ruim 250 atleten
19e Pinkstermeerkamp 
bij AV Startbaan
Amstelveen - Op zondag 9 en 
maandag 10 juni organiseert AV 
Startbaan voor de 19e keer de 
Pinkstermeerkamp waar ruim 
250 atleten van verenigingen uit 
het hele land aan meedoen. Dat 
zijn allemaal atleten (junioren en 
senioren) die aanleg hebben om 
alle of bijna alle onderdelen goed 
te beoefenen.

Bij een meerkamp worden de 
verschillende onderdelen in 
twee dagen gedaan. De meer-
kamp varieert van een 6-kamp 
voor de jongste junioren meisjes 
tot een 7-kamp voor de senioren 
vrouwen en een 10-kamp voor 
de senioren mannen. De meer-
kamp bestaat uit loop-, spring en 
werponderdelen. Voor ieder on-Anne van de Wiel bij het verspringen op de Pinkstermeerkamp 2018.

derdeel is een puntentelling be-
dacht om de prestaties van de di-
verse onderdelen te kunnen ver-
gelijken. Een tijd op een sprint is 
immers wat anders dan een aan-
tal meters bij het verspringen. De 
punten van alle onderdelen wor-
den aan het eind bij elkaar op-
geteld. Diegene met de meeste 
punten is de winnaar.

Topatletiek
Dit jaar doet bijna de hele top 10 
van het NK bij de vrouwen seni-
oren van 2018 mee! Ook Neder-
lands Kampioene Myke van de 
Wiel is aanwezig. Daarnaast doen 
er veel talentvolle junioren uit het 

hele land mee. Twee dagen topat-
letiek bij AV Startbaan dus.

Op zondag, eerste pinksterdag, is 
het nog drukker als ook nog eens 
ruim 100 pupillen een 2-kamp 
doen. Deze 2-kamp bestaat uit 
een 60 meter sprint en een 600 
meter. Wil je ook eens bijna al-
le atletiek onderdelen, waaron-
der ook polsstokhoogspringen, 
van dichtbij zien, kom dan kijken 
op een van de Pinksterdagen bij 
AV Startbaan in Amstelveen. Het 
adres is Startbaan 1a in Amstel-
veen. De wedstrijd begint iedere 
dag om 10.30 uur en duurt tot het 
einde van de middag.

Ook winst FCA zaterdag
FC Aalsmeer zaterdag heeft 
eveneens winst weten te boeken 
en is door naar de volgende ron-
de. Thuis aan de Beethovenlaan 
pakte FCA een 3-1 overwinning 
op ASV Arsenal.
Foto: RKDES

Wedstrijden 
veldvoetbal

ZATERDAG 8 JUNI:
F.C.AALSMEER
Z.O.B. 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
H.C.S.C. 2 - F.C.A. 2 12.00 u 
Muiden 45+1 - FCA 45+1 12.00 u

S.C.W. 
H.Y.S. 2 - S.C.W. 5 11.30 u 

MAANDAG. 10 JUNI:
R.K.D.E.S.
E.S.T.O. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u
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Op 22 en 23 juni in Ahoy Rotterdam
26 Trampolinespringers 
van SV Omnia naar NK
Aalsmeer - Trots! Dat zijn ze ze-
ker, de maar liefst 26 trampoline-
springers van SV Omnia 2000 die 
op 22 en 23 juni mogen deelne-
men aan het Nederlands Kampi-
oenschap in Ahoy Rotterdam.
Trots zijn ook hun trainers, en na-
tuurlijk ook hun vaders, moeders 
en alle andere trouwe suppor-
ters van deze kanjers. Het afge-
lopen jaar hebben de springers 
heel hard getraind om nieuwe 
oefeningen onder de knie te krij-
gen en steeds verder te perfecti-
oneren. 
Bij de individuele springers uit 
de 3e en 4e divisie stromen Bing 
Blom, Eva Soppe, Stelle van Leeu-
wen, Finn Kweekel, Hannah Ser-
né, Quinte Immink, Katelijne van 
der Avoird, Fabienne Homma, Re-
na Sack, Nicky Schijveschuurder 
en Duncan Lemstra door naar het 

NK. Bij het onderdeel Synchroon 
zullen Eva en Luna Soppe, Kate-
lijne van der Avoird en Merel van 
Wilgenburgh en Fabienne Hom-
ma en Hannah Serné laten zien 
wat zij in huis hebben. 
Ook in de 1e en 2e divisie is Om-
nia goed vertegenwoordigd: 
Roan Bertholet, Fenne van der 
Zwaard, Marlies Kok, Fenno van 
Beek, Jay Roelfsema, Sem van 
Tol, Lisa Wolterman, Sabine Boeg-
man en Finn-Julien Falk springen 
in het onderdeel Individueel. Bij 
synchroon zullen Casper en Mel-
vin Dokter, Jay Roelfsema en Joey 
Visser, Lisa Wolterman en Sabi-
ne Boegman en Sem van Tol en 
Finn-Julien Falk op de trampoli-
nes staan. SV Omnia 2000 wenst 
al haar trampolinetoppers heel 
veel succes!
Foto: Michael Bertholet

Nils Eekhoff faalt in kasseikoers
Owen Geleijn klautert 
vlot in Tour de Vaud

Brenner. In de drie ritten door het 
middelgebergte kon Geleijn zich 
steeds in de spits van het peloton 
handhaven. Hij �nishte als elfde, 
veertiende en 22ste. Alleen in de 
proloog en de tijdrit, zijn zwakste 
onderdelen, leverde hij tijd in op 
de wereldtoppers. Na Lars Bo-
ven (tweede) en Amstelvener En-
zo Leijnse (zesde) was Geleijn de 
derde gerangschikte van het Ne-
derlandse zestal. In het ploegen-
klassement eindigde Jong Oranje 
als tweede achter de Amerikaan-
se selectie.

Niet attent
Voor Nils Eekho� verliep afge-
lopen zondag de belofteneditie 
van Parijs-Roubaix teleurstellend. 
De Rijsenhouter, vooraf door be-
zoekers van de site Wieler�its nog 
aangewezen als absolute topfa-
voriet, reed, evenals zijn teamge-
noten van opleidingsploeg Sun-
web, niet attent en miste daar-
door de beslissende ontsnap-
ping. Een poging van Eekho� om 
alsnog in de spits van de race te 
komen mislukte. Hij arriveerde als 
vijftigste op de wielerbaan van 
Roubaix, ruim achter de Britse 
winnaar Pidcock.
Jordy Buskermolen uit Ku-
delstaart eindigde zaterdag als 
twintigste in de Ronde van Pa-

pendrecht. Na zijn succesvol-
le strandraceseizoen was het de 
eerste keer dit jaar dat de hij weer 
koerste op asfalt en klinkertjes. 
Een vierde plek was er voor John 
Tromp (Kudelstaart) bij de zestig-
plussers in Sloten.

Ronde van Rijsenhout
Volgende week donderdag 13 
juni wordt de traditionele Ron-
de van Rijsenhout verreden. De 
vrouwenrace is dit jaar internati-
onaal getint met deelname van 
Ashlee Ankudino�, Georgia Ba-
ker en Anette Edmonson, drie Au-
stralische rensters met een aar-
dige uitslagenlijst. Yvette de Ko-
ning (Stompetoren), vorig jaar 
winnares, komt vanaf 17.30 uur 
ook in actie. Bij de mannen, die 
om 19.15 uur vertrekken, aast 
Mitchell Huenders uit Veenen-
daal op een tweede achtereen-
volgende zege. Andere favorie-
ten op de voorlopige startlijst 
zijn Daniël Langereis, Liam White, 
Sjors Handgraaf en Robert Berk. 
Het wielerfeest in Rijsenhout be-
gint om 16.30 uur met wedstrij-
den voor de jeugd. Uit eigen 
dorp hebben Maddy Ahrens, Elise 
Herfst, Jay Koolhaas en Danischa 
Aukes zich daarvoor al ingeschre-
ven. Komen kijken naar de wed-
strijden is leuk en kost niets.

Klaas Spaargaren tweede 
op WK Laser Zeilen
Aalsmeer - Zeiler Klaas Spaarga-
ren is weer terug in Aalsmeer en 
wel met een prachtige prijs. De 
inwoner heeft tijdens het afgelo-
pen lange weekend, van 29 mei 
tot en met 2 juni, deelgenomen 
aan het wereldkampioenschap 
R.C. Laser zeilen in Valenciennes 
in Frankrijk. 
De totaal 35 deelnemers uit acht 
landen hebben in vijf dagen 35 
wedstrijden gezeild. “Het waren 
spannende wedstrijden. Er is echt 
gestreden”, vertelt Klaas. “De zeil-
condities waren overigens prima.” 
Voor de inwoner vooral tijdens 
de eerste dag. Deze wist hij win-

nend af te sluiten. Ook dag twee 
verliep prima, een derde plaats 
voor Klaas. Na dag drie liep de in-
woner een podiumplek mis en 
werd vierde. Maar in de eindklas-
sement wist hij toch als tweede te 
eindigen en mocht hiervoor een 
mooie prijs in ontvangst nemen. 
Het WK is gewonnen door rege-
rend wereldkampioen Tjakko Kei-
zer. Op drie is Dave Fowler uit En-
geland geëindigd. Klaas Spaar-
garen is inmiddels weer terug in 
Aalsmeer en kijkt terug op een 
goed verlopen en gezellig toer-
nooi. “Geslaagd”, laat de topzeiler 
tot slot weten.

Van 14 tot en met 23 juni
Darttoernooi tijdens de 
Feestweek Kudelstaart
Kudelstaart - Volgende week is 
de Feestweek van Kudelstaart, 
deze duurt van vrijdag 14 juni 
tot zondag 23 juni. Op zaterdag 
15 juni is overdag een beachvol-
leybaltoernooi, en in de avond 
is er voor het tweede jaar op rij 
een darttoernooi in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Het is een 
dartfestival voor zowel de geoe-
fende darter als de ‘feestweek be-
zoeker’. Gezelligheid staat voor-
op, niks moet alles mag. Niet dar-
ten, of toch (eventueel later op 
de avond) één potje meedoen? 
Geen probleem. Het spelsysteem 
is ook aangepast, er wordt name-
lijk Tac Tics gespeeld. Voor dit spel 
is geen rekenvaardigheid nodig, 
dat is ook weer een drempel min-
der voor de recreatieve darter. Bij 
dit spel moeten de getallen 10 tot 

en met 20 geraakt worden, ofte-
wel vijftig procent van de pijlen 
tre�en het juiste doel. Bovendien 
mag je de helft van deze helft ook 
nog eens missen, want iedereen 
krijgt een ‘maat’ (medespeler). 
Het is namelijk een blind koppel 
toernooi. Dit betekent dat er door 
loting koppels worden gevormd. 
Voor de geoefende darters, en 
misschien stiekem wel de geta-
lenteerde ‘leken’, zijn op het eind 
van de avond �nales. Kortom, een 
dartfestival voor zowel de ‘feest-
vierders’ als de geoefende dar-
ters. Het dartsfestival is volgen-
de week zaterdag 15 juni, start-
tijd is 20.00 uur, maar meedoen 
kan dus zonder inschrijving op 
elk gewenst tijdstip. Deelname is 
ook nog eens gratis dus komt al-
len, gezellig !

4.500 Euro voor Bartiméus Fonds
1.450 Fietsers namen 
deel aan Dorpentocht
Amstelland - De 42e versie van 
de Dorpentocht was ouderwets 
gezellig. Het was een hele mooie 
dag om te �etsen; misschien zelfs 
wel een beetje te warm. Race�et-
sen, elektrische �etsen, tandems 
en zelfs een step, allemaal gezien. 
En natuurlijk nog veel ‘gewone’ 
�etsen. In totaal hebben 1.450 
mensen deelgenomen aan editie 
42 van de jaarlijkse Dorpentocht. 
En zoals altijd was de opbrengst 
weer voor een goed doel; dit jaar 
het Bartiméus Fonds. Dit fonds 
komt op voor de duizenden blin-
de kinderen in Nederland die ook 
gewoon dagelijks willen leren, 
spelen en sporten. De opbrengst 
van de Dorpentocht is bestemd 
voor belangrijke extra’s voor kin-
deren met een visuele beperking.
Deze startposten waren door 
de vrijwilligers van de stichting 
Dorpentocht vrolijk versierd met 
vlaggetjes in vele kleuren en 
mooie beachvlaggen in de oranje 
huiskleur van stichting Dorpen-
tocht. Al vóór de o�ciële starttijd 
van 09.00 uur stonden de eerste 
deelnemers ongeduldig te wach-
ten om te mogen vertrekken.
De �etstocht moest met een rou-
tebeschrijving worden ge�etst. 

Maar de organisaties had de hele 
route ook ‘uitgepijld’ met bordjes 
met het bekende Dorpentochtlo-
go. Bij elke startpost moest men 
als bewijs van deelname een 
stempel met een letter halen. Al-
le letters op een rij vormden het 
codewoord van de dag ‘Niet zien’ 
(55 km) of ‘Zien’ (35 km). Een volle 
stempelkaart gaf na a�oop bij in-
levering recht op het fel begeer-
de erelint; geel-blauw met zilve-
ren opdruk. Er zijn enkele deelne-
mers die alle 42 erelinten hebben! 
Op meerdere plaatsen konden de 
deelnemers eten of drinken ko-
pen. Maar veel �etsers hebben 
langs de kant van de weg gepick-
nickt. Dat leverden mooie foto’s 
op. Veel van deze foto’s zijn over 
enkele dagen te zien en te bestel-
len op www.dorpentocht.net.
’s Avonds na de �etstocht, kon 
het bestuur van stichting Dor-
pentocht onder luid applaus van 
de vrijwilligers een cheque van 
4.500 euro overhandigen aan de 
vertegenwoordiger van het Bar-
timéus Fonds, die deze gift met 
veel dank in ontvangst nam. 
De volgende Dorpentocht staat 
al weer gepland. En dat is op zon-
dag 7 juni 2020. 

6 Kilometer van Leimuiden naar Aalsmeer

Poeloversteek op 1e dag 
Westeinder Water Week
Aalsmeer - De legendarische 
zes kilometer lange zwemtocht 
van Leimuiden naar Aalsmeer 
(Poeloversteek) gaat dit jaar 
plaatsvinden op woensdagavond 
26 juni, op de eerste dag van de 
Westeinder Water Week. De start 
is om 19.00 uur bij jachthaven 
Kempers Watersport in Leimui-
den en de groep zwemt langs de 
uitgelegde boeien – langs de re-
creatie eilanden tussen de Grote 
en Kleine Poel – richting de wa-
tertoren en de �nish op het surf-
strand. Ook is er weer een hal-
ve afstand, de 3 kilometer. De-
ze deelnemers worden met een 
boot van de organisatie vanaf de 
jachthaven in Leimuiden naar het 
3 kilometer startpunt gebracht 
om vanaf daar hun tocht te star-
ten en richting het surfstrand te 
zwemmen. De deelnemers die 
nog niet toe zijn aan de lange-
re afstanden kunnen deelnemen 
aan de 750 en de 1500 meter. De-
ze prestatietochten worden van-
af recreatie-eiland Vrouwentroost 
georganiseerd voor jong en ou-
dere zwemmers.

Boten en kano’s
Alle deelnemers zwemmen ver-
plicht met een oranje ‘veiligheids 
zwemboei’ en een fel gekleur-
de en genummerde badmuts op, 
zodat zij voor zowel organisatie 
als ook de recreatievaart goed te 
zien zijn. Het is voor de deelne-
mers aan te raden om met wet-
suit te zwemmen als de water-
temperatuur nog te koud is voor 
de anderhalf à tweeënhalf uur 
dat de zwemmers in het water 
liggen. Voor de veiligheid van de 
zwemmers op de 6 en 3 kilome-
ter zullen er rechts van de zwem-
route boten meevaren en aan de 
linkerkant van de zwemmers zul-
len leden van kanovereniging Mi-
chiel de Ruyter uit Uithoorn de 
veiligheid van de deelnemers 
in de gaten houden. De deelne-
mers, die in Leimuiden starten, 
worden vanaf het surfstrand met 
een touringcar naar het startpunt 
gebracht.

Dubbele oversteek
Eén lid van Oceanus gaat een 
dubbele oversteek zwemmen. 
Margreet van der Pol is in training 

voor de IJsselmeer oversteek van 
22 kilometer lengte. Zij zal om 
16.45 vanaf het surfstrand zwem-
mend vertrekken naar Leimui-
den, daar keren en dezelfde route 
weer terug zwemmen. Dan heeft 
zij er een training van 12.5 kilo-
meter opzitten als zij weer terug 
is op het surfstrand. Vanaf 20.00 
uur zullen er zwemmers �nishen 
van de korte afstanden en af-
hankelijk van de wind zullen vlak 
voor 20.30 de eerste zwemmers 
van de lange afstanden hun voe-
ten op het surfstrand zetten.

Inschrijven
De inschrijving is nog niet ge-
sloten en er zijn nog een tiental 
plekken over, dus oud Oceanus-
zwemmers / triatleten en leden 
van andere regionale zwem- en 
triathlon-verenigingen kunnen 
nog inschrijven tot het startveld 
vol is. Aanmelden kan door mid-
del van het invullen van het in-
schrij�ormulier op https://www.
oceanusaalsmeer.nl/triathlon/
poeloversteek-2019 en te sturen 
naar poeloversteek@gmail.com 
Inschrijven en betalen kan tot 9 
juni, maar wacht niet tot het laat-
ste moment in verband met het 
maximaal aantal deelnemers. Dat 
is voor 6 kilometer 60 starters, 
voor 3 kilometer 30 starters en 
voor 1500 en 750 meter afstan-
den 50 starters. Vol is vol en de in-
schrijving is geregistreerd als de 
betaling is ontvangen. De de�ni-
tieve informatie voor de 6 en 3 ki-
lometer ontvangt iedere deelne-
mer een week voor het evene-
ment, maar veel staat al op de 
website: www.oceanusaalsmeer.
nl. 

Weersomstandigheden
De organisatie neemt maatre-
gelen om een veilige en sportief 
evenement te organiseren. Hier-
bij kan de wedstrijdleider de be-
slissing nemen om eventueel de 
tocht aan te passen vanwege bij-
voorbeeld weersomstandighe-
den. In al die jaren is dat nog niet 
nodig geweest, dus kom de start 
van de Westeinder Water Week 
en de �nish van de Poeloversteek 
beleven op woensdagavond 26 
juni op het Surfeiland aan de Ku-
delstaartseweg!

Rijsenhout - Mooi resultaat 
voor wielrenner Owen Geleijn in 
de Tour du Pays de Vaud. In de-
ze Zwitserse wereldbekerwed-
strijd voor landenteams eindig-

de de Rijsenhoutse junior afge-
lopen zondag op de 23ste plek in 
het eindklassement. Na vier da-
gen �etsen moest hij 4 minuut 14 
toegeven op de Duitse uitblinker 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Het was weer vol-
le bak afgelopen vrijdag 31 mei 
bij buurtvereniging Hornmeer 
en heel gezellig. Het koppel-
kaarten is uiteindelijk gewonnen 
door Pia Hansen en Ans Does-
wijk met 5464 punten, gevolgd 
door Jan Meijer en Gerard Presser 

met 5310 punten en op drie Wim 
Spring in t Veld en Rijk van Eg-
dom met 5181 punten. De poe-
delprijs was voor het koppel Mar-
ja van Schip en Essy van Es met 
3520 punten.

Komende vrijdag 7 juni is er weer 
koppelkaarten. Iedereen is van 
harte welkom in het buurthuis 
aan de Dreef 1. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor ko�e, thee en inschrijving.

Klaverjassen 
en domineren 
in De Reede

Rijsenhout - Op maandag 10 ju-
ni om 20.00 uur worden in dorps-
huis De Reede weer de jaarlijk-
se kampioenschappen klaverjas-
sen en domineren georganiseerd 
door de Stichting Zorgzaam Rij-

senhout. De inschrijving is vanaf 
19.30 uur en het kaarten start om 
20.00 uur. Er zijn weer geweldi-
ge prijzen te winnen en natuurlijk 
worden hapjes en drankjes deze 
avond niet vergeten. Neem bu-
ren, kennissen en vrienden mee 
voor deze gezellige avond. Deel-
name aan deze kampioenschap-
pen kost 2,50 euro per persoon 
en inschrijven vooraf is niet no-
dig. 






