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Aalsmeer Flower Festival is een 
cultureel dagje uit tussen de bloe-
men. Tijdens het evenement laten 
bloemdesigners fantastische cre-
aties zien met verse snijbloemen 
en planten. De levendige kleuren, 
de inventieve presentaties en de 
combinatie met natuur, kunst en 
muziek zorgen voor een vrolijke 
dag uit voor jong en oud. Onder 
het thema ‘Flora’s Finest’ worden 
de nieuwste trends in bloemde-
sign getoond. 

Historische Tuin
In museum de Historische Tuin 
(Praamplein 1) komen onder lei-
ding van arrangeur Elize Eveleens 
tal van bijzondere projecten. Mo-
derne bloemsierkunst vloeit hier 

samen met de natuurlijke omge-
ving van de Tuin. Kunstenaars-
duo AlexP maakt bezoekers on-
derdeel van een kunstwerk met 
de video-installatie MAPP. In de 
veilingzaal is een bloemenshow 
vol inspiratie van Flower Circus en 
worden veilingen gehouden. Ate-
lier Steengoed toont bloemrijke 
kunst. Ook kunnen bezoekers lek-
ker uitblazen bij Het Tuinhuis. 

Flower Art Museum
De andere locatie is het Flower Art 
Museum (Kudelstaartseweg 1, te-
genover de watertoren), het eer-
ste museum ter wereld dat ge-
heel in het teken staat van he-
dendaagse kunst geïnspireerd op 
bloemen. Onder leiding van arran-
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Wat is glucose en waarom 
is het zo belangrijk?

juni  2019

Wat is glucose nu 
precies? Glucose is 
een koolhydraat. Ons 
lichaam is in staat om 
glucose uit suikers en 
zetmeel te halen. De glucose 
komt dan in ons bloed terecht. 
De weefsels (vooral de spieren) 
nemen deze glucose dan weer op en 
verbranden die. Glucose is de brandstof 
waardoor ons lichaam kan presteren. 
Het is dus een onmisbaar product voor 
ons voorbestaan, evenals bijvoorbeeld 
water en zuurstof.

Glucosewaarden en het belang daarvan
Met een glucosemeter kunt u uw glucose-
waarden bepalen. Als u nuchter bent, zal de 
glucosewaarde in het lichaam erg laag zijn. 
Na het eten van een maaltijd met koolhydra-
ten neemt de hoeveelheid bloedglucose rela-
tief snel toe. Dat gaat door tot ongeveer 1 of 
2 uur na de maaltijd. Als de glucosewaarde 
in het bloed is gestegen, zorgt het hormoon 
insuline in het bloed dat de glucose snel 
door het lichaam wordt opgenomen. Op die 
manier worden de normale glucosewaarden 
weer snel bereikt. Er is ook een hormoon dat 
ervoor zorgt dat er weer glucose uit de weef-
sels wordt opgenomen als het gehalte in het 
bloed te laag wordt. Dit hormoon heet gluca-
con. Bij de gezonde mensen zorgt het lichaam 
ervoor dat de molaire waarde van glucose 
in het bloed tussen de 4 en 8 mmol per liter 
bedraagt. 

Verstoring van de glucosewaarde in het bloed 
Een van de meest voortkomende chronische 
ziekten is diabetes. Deze volksziekte komt 
voor als type 1 en type 2. Bij type 1 maakt de 

schild-
klier in 
het geheel 
geen insuline 
aan. De oorzaak van dit foutje in het lichaam 
in nog onbekend. De patiënt moet in dat geval 
door injecties of een insulinepomp dagelijks 
voldoende insuline krijgen toegediend om de 
glucosewaarde op een juist niveau te houden. 
Bij diabetes type 2 wordt er te weinig insu-
line aangemaakt. Vaak  is het mogelijk met 
medicijnen een normaal leven te leiden. De 
oorzaak van type 2 is ook nog niet duide-
lijk, maar lijkt wel samen te hangen met een 
ongezonde levensstijl.

Een te laag bloedsuikergehalte 
o� ewel hypoglykemie 
Bij diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, 
ontstaat meestal een probleem met een te 
hoge glucosewaarde in het bloed. Maar door 
de ontregeling van het bloedsuikergehalte 
kan er ook een te lage waarde ontstaan. Dan is 
het van belang om snel glucose aan het bloed 
toe te voegen. Normaal gesproken zit glucose 
niet als zodanig in onze voeding. Het ontstaat 
door de spijsvertering in ons lichaam. Maar u 
kunt wel glucosestroop maken of het direct 
eten. Het wordt dan dextrose of druivensui-

ker genoemd. Als u last hee�  van hypogly-
kemie is het verstandig altijd een voorraadje 
glucose beschikbaar te hebben voor direct 
gebruik. Het grote belang van met meten van 
de glucosewaarde. Het meten van de gluco-
sewaarde van het bloed is iets dat diabetes 
type 1 patiënten dagelijks doen. Ook voor type 
2 patiënten is het verstandig om de bloedglu-
cose regelmatig te testen. Indien de molaire 
waarde buiten de normale glucosewaarden 
ligt, brengt dit schade toe aan het lichaam. 
Hoe langer de waarden afwijken, hoe ernsti-
ger de schade kan worden. Als het gaat om 
het op de juiste wijze meten van de gluco-
sewaarde kunt u terecht bij uw huisarts of 
andere specialisten op medisch gebied. Zij 
kunnen u ook alles vertellen over de betekenis 
van de metingen die u doet. 

Het gebruik van glycogeen in het lichaam 
Het lichaam kan maar een beperkte hoeveel-
heid glucose opslaan. Dit gebeurt in de 
lever. De stof die daar wordt bewaard noemt 
men dan glycogeen en niet glucose. Als het 
lichaam snel energie nodig hee� , bijvoor-

beeld in 
een nood-

situatie wordt 
deze hoeveelheid 

aangesproken. Normaal 
gesproken hebben gezonde 

mensen een voorraad glycogeen 
die voldoende is voor een uur sporten. 

Bij diabetes kan ook deze voorraad in de lever 
te laag worden. Het lichaam kan dan gedu-
rende een korte periode glucose maken uit 
eiwit of vet. Dit gebeurt met behulp van stres-
shormonen zoals adrenaline en cortisol. Dit is 
niet goed voor het lichaam. Voor extra inspan-
ningen die een diabetespatiënt dus zeker te 
zijn dat de bloedsuikerspiegel in orde is.

Symptomen van diabetes 
Diabetes type 1 wordt vaak snel ontdekt 
omdat de symptomen zeer he� ig zijn en de 
patiënt raakt op den duur bewusteloos. 
Diabetes type 2 wordt ook wel een sluipmoor-
denaar genoemd omdat de symptomen vaak 
niet erg duidelijk zijn of niet herkend worden. 
Vaak is een test van het bloed noodzakelijk en 
ook in dat geval is de uitslag vaak niet eendui-
dig. De meest duidelijke aanwijzingen voor 
diabetes type 2 zijn 
•	 veel voorkomende vermoeidheid 
•	 problemen met de ogen, zoals branderig-

heid en slecht, wazig of dubbelzien
•	 slecht genezende wonden 
•	 tintelende handen en voeten/minder of 

geen gevoel meer in de voeten 
•	 kortademigheid 
Ga bij twijfel even langs bij uw huisarts voor 
een bloedtest. Een normale bloedsuikerspie-
gel is belangrijk voor een gezond lichaam.

Bron: Bloeddrukmeterswebshop.nl 
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Bloemenevenement op zaterdag 15 en zondag 16 juni

Aalsmeer Flower Festival: 
Feest voor alle zintuigen
Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt in bloemendorp 
Aalsmeer de zesde editie van Aalsmeer Flower Festival gehou-
den. Het evenement verbindt bloemen met kunst en cultuur en 
laat bezoekers op twee locaties kennismaken met verrassende 
bloemsierkunst. 

geur Marloes Joore gaat bloem-
sierkunst hier een spannende ver-
binding aan met beeldende kunst. 
Haar projecten zijn te vinden bij 
de tentoonstellingen Bloemen van 
Hoop en De Taal van Bloemen. Op 
het buitenterrein zijn workshops 
van o.a. Bloemies voor kinde-
ren en volwassenen, demonstra-
ties, bloemige snacks en een kin-
derspeurtocht. Ook de toekom-
stige attractie FloriWorld presen-
teert zich. 

Live muziek en watertaxi’s
Op beide locaties is er live mu-
ziek. Bij de Historische Tuin spe-
len duo Primrose en duo Geor-
ge Carlo M en Steven Hupkens, 
bij het Flower Art Museum treden 
The Sphere Quartet en vrouwen-
koor Davanti op. Bezoekers kun-
nen gratis gebruikmaken van de 
watertaxi’s van Westeinder Rond-
vaart (versierd door Boerma Insti-
tuut) die over de Westeinderplas-
sen varen tussen de twee loca-
ties. Ook rijdt er een pendelbus.

Aalsmeer Flower Festival is 15 
en 16 juni van 11.00 tot 17.00 
uur. Tickets zijn het hele week-
end geldig en kosten 10 euro 
aan de deur of 7,50 euro in de 
voorverkoop. De online voorver-
koop loopt nog tot en met 14 ju-
ni. Voor kinderen tot en met 14 
jaar is de entree gratis. Voor par-
keren wordt geadviseerd gebruik 
te maken van het parkeerterrein 
aan de Dreef, bij het zwembad. 
Er zijn ook � ets- en wandelroutes 
tussen de locaties beschikbaar. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.aalsmeer� owerfestival.nl.

Donderdag 20 juni in gemeentehuis
Grootse huldiging van 
handbalkampioenen!
Aalsmeer - De handbalkampi-
oenen van Green Park Aalsmeer 
worden op donderdag 20 ju-
ni feestelijk gehuldigd in het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Niet 
alleen Heren 1 wordt in het zon-
netje gezet, ook de jongens van 
de A1 en de meiden van de C1 
krijgen de kampioensbloemen. 
Heren 1 werd voor de elfde keer 
in de geschiedenis kampioen van 
Nederland en prolongeerde de ti-
tel van vorig seizoen. 

“Onze helden”
Mike van der Laarse, trotse voorzit-
ter van de handbalvereniging, zegt 
uit te kijken naar de huldiging. “Dit 
soort momenten zijn belangrijk 
voor onze helden. En zeker ook 
voor de jeugdelftallen die er alle-
maal van dromen net als de gro-
te mannen juichend met de schaal 
in hun handen te mogen staan.” De 
drie schalen komen uiteraard mee 
naar het gemeentehuis om te wor-
den getoond aan het publiek.   

In het zonnetje
Wethouder sport Robbert-Jan 
van Duijn zal de handbalkampi-
oenen huldigen en toespreken. 
“We zijn als gemeente heel erg 
blij met de successen van onze 
handbalvereniging. De landelijke 
uitstraling van de winst van He-
ren 1 is prachtig en aan de kam-
pioenschappen van de jonge jon-
gens en meiden kun je zien dat 
de toekomst er ook rooskleurig 
uitziet”, zegt Robbert-Jan. “Ze ver-
dienen het allemaal om eens � ink 
in het zonnetje te worden gezet.”
De huldiging in de burgerzaal van 
het gemeentehuis is op donder-
dag 20 juni om 19.30 uur, vooraf-
gaand aan de gemeenteraadsver-
gadering, en belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Inbraak woning
Kudelstaart - Op vrijdag 7 ju-
ni is ingebroken in een woning 
aan de Herenweg, hoge num-
mering. Aan de achterzijde heb-

ben de dieven een raam weten 
te openen en zijn het huis inge-
gaan. De gehele woning is door-
zocht. Vooralsnog is niet bekend 
of er buit is gemaakt. De diefstal 
werd rond half elf in de avond 
ontdekt.

Burgemeester en wethouders willen graag van u als inwoner horen 
wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wat speelt er in uw omgeving? 
Waarom woont u hier graag? Hoe ziet u de toekomst? 
Zin in een gesprek en een kop koffi e? 
Op zaterdag 22 juni staan zij met de koffi ebus 
tussen 11.00 – 13.00 uur in Winkelcentrum Kudelstaart.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de 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

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 16 juni

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Arie Verduijn.

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.A.T. Witzier en 18.30u. 
met ds. P.A. van Veelen in NGK 
Lichtbaken. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Wikke Huizing. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: MCC 
Syrië.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins, viering maaltijd 
van de Heer.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
P.J. Verhagen uit Harderwijk. 
Organist: R. Postma.  
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met dhr. E. Kramer, 
Aalsmeer. Organist: Theo Cees 
Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Willem Ouweneel. 

Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J.F. 
Ezinga uit Lunteren en 18.30u. 
met ds. P.A. van Veelen uit 
Bennebroek, gez. dienst met 
CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeer-

weg.  Zaterdag 17u. in Kloos-
terhof Woordcommunievie-
ring, voorganger M. van Zoe-
len. Zondag om 9.30u. Woord-
communieviering. Voorgan-
ger Rob Mascini en om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russisch-

orthodoxe dienst. Heilige Ma-
ria van Egypte Kerk. Zaterdag 
17.30u. Avondgebed. Zondag 
10u. Goddelijke Liturgie

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. G. v/d Meeberg uit 
Nieuw-Vennep.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
M.J. Zandbergen, Aalsmeer.

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

Zondag 11u. Dienst o.l.v. Paro-

chianen m.m.v. jong gelegen-
heidskoor. 

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.

Oost-Inn: Inloop, 
lunch en creatief

Aalsmeer - Op woensdag 19 ju-
ni wordt van 9.30 tot 11.30 uur 
weer inloop en ontmoeting ge-
houden in de Oost-In. De koffie 
en thee staan klaar. Aansluitend 
wordt van 12.00 tot 13.00 uur een 
lunch geserveerd en ‘s avonds 
van 19.30 tot 21.30 uur staat een 
creatieve avond op het program-
ma. Het thema is ‘Bloemen’. Ieder-
een is hartelijk welkom bij al deze 
activiteiten in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk 
op de website www.oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Inloopmiddag 
voor 65+ers

Aalsmeer - Op zondagmiddag 
16 juni is er in de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer weer in-
loop voor 65+ers. Het thema de-
ze middag is Vriendschap. De in-
loop is voor alle senioren vanaf 65 
jaar in Aalsmeer en omgeving die 
de zondagmiddag zo lang vinden 
duren. De middagen hebben een 
open karakter. Veel mensen heb-
ben inmiddels de weg naar de in-
loop gevonden. De inloopmid-
dag start om 15.00 uur en duurt 
tot 16.30 uur. Er wordt begon-
nen met een kopje thee of koffie, 
er klinkt een verhaal of mooi ge-
dicht. Aansluitend is er alle gele-
genheid voor de ontmoeting met 
elkaar bij een goed gesprek of tij-
dens een van de spellen die klaar-
staan. De middag vindt plaats in 
het kerkgebouw van de Doops-
gezinde Gemeente aan de Zijd-
straat 55. Telefoon kerkgebouw: 
0297-326527. Er wordt een vrij-
willige bijdrage van 2 euro per 
persoon gevraagd. Kijk voor meer 
info op: www.dgaalsmeer.nl.

Chinees eten bij 
Open Hof Keuken
Alsmeer - Op vrijdag 21 juni 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken, 
Sportlaan 86. Op het menu staat 
Chinees eten. De kosten bedra-
gen 4.50 euro per maaltijdgebrui-
ker. Vanaf 17.45 is de deur open en 
de maaltijd eindigt om ongeveer 
20.00 uur. Het doel van de Open 
Hof Keuken is ontmoeting en de-
ze smakelijke activiteit is voor ie-
dereen toegankelijk. Opgeven 
kan via het emailadres: diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via 
het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 16 juni.

Ouderen in de bloemetjes gezet
Bloemstukjes maken in 
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Vorige week dins-
dag middag 4 juni was het een 
zeer kleurig bloemengeheel in 
de grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Dit was het gevolg van 
een aanbod van een bekend be-
drijf uit Aalsmeer, die de ouderen 
in de gemeente eens in het zon-
netje wilde zetten. Met maar liefst 
vijf personeelsleden brachten vo-
rige week dinsdag veertien vol-
le emmers bloemen in alle kleu-
ren en soorten en ook nog vier 
kratten groen naar zorgcentrum 
Aelsmeer. Vanaf 14.30 uur kon-
den de bewoners naar de grote 
zaal komen, waar ze werden ont-
vangen met een kopje koffie of 
thee. Om 15.00 uur toen iedereen 

binnen was en een plekje aan ta-
fel had gevonden, kon er begon-
nen worden aan het bloemstukje.
Er werden er maar liefst vieren-
dertig bloemstukjes gemaakt. 
De ene nog mooier dan de ande-
re. Na anderhalf uur intensief be-
zig te zijn geweest, ging iedereen 
uiterst tevreden met een prach-
tig zelfgemaakt bloemstukje naar 
huis. Het was een zeer geslaagde 
middag. 
De medewerkers van Zorgcen-
trum Aelsmeer zijn heel bij en 
dankbaar dat er mensen zijn die 
iets moois willen doen voor de 
ouderen in de gemeente. Zo een 
middag als deze doet de bewo-
ners erg goed!

Sporten met een handicap
MMF ondersteunt Esther 
Vergeer Foundation
Aalsmeer - Leuk nieuws van de 
Mike Multi Foundation. MMF is 
een samenwerking aangegaan 
met de Esther Vergeer Founda-
tion. De Esther Vergeer Founda-
tion heeft als doel het stimule-
ren van kinderen en jongeren met 
een handicap om te gaan sporten 
en hen de kans te geven hun ta-
lenten te ontwikkelen. Want door 
de sport sta je positiever en ster-
ker in de maatschappij. Deze vi-
sie sluit perfect aan bij het doel 
van de Mike Multi Foundation. De 
Mike Multi Foundation zal al het 
drukwerk uit handen nemen en 
daarmee is MMF een nieuwe part-
ner van de Esther Vergeer Foun-
dation en MMF zal ook een advi-
serende rol gaan spelen. Zo ont-
staat er een mooie samenwerking 
tussen twee Foundations die zich 
inzetten voor sporters met een 
handicap. Esther Vergeer heeft 
van april 1999 tot januari 2013 
onafgebroken de eerste plaats op 
de wereldranglijst in het rolstoel-
stennis bezet. Esther Vergeer is 
zevenvoudig Paralympisch kam-

pioen en zal in 2020 Chef de Mis-
sion zijn bij de Paralympics in To-
kio 2020. De Mike Multi Founda-
tion ondersteunt onder andere 
rolstoeltennisser Ruben Spaarga-
ren en handbiker Jetze Plat.

Sponsors gezocht voor verse bloemen
Bloemschikken met groep 
bewoners van Kloosterhof
Aalsmeer - Dankzij een mooie 
sponsoring van Duo Plant is het 
mogelijk om te gaan bloem-
schikken met de bewoners van 
het Kloosterhof. Om de twee we-
ken wordt er op de dinsdagoch-
tend met een paar dames aan 
bloemenschikken gedaan. Deze 
bewoonsters waren thuis ‘verse 
bloemen in de vaas’ gewend en 
troffen in het zorgcentrum toch 
net iets te vaak een kunstboe-
ket aan. En ja, dat kan toch niet 
in bloemendorp Aalsmeer. De 
bewoners genieten van deze ac-
tiviteit en elke keer wordt er iets 
nieuws bedacht. Eerst geschikt in 
een vaas, toen bloemen in aller-
lei oude theepotten. Heel gezel-
lig. De komende twee maanden 
zitten de bewoners van ‘t Kloos-
terhof nog in de bloemetjes van 
Duo Plant, maar daarna houdt de 
sponsoring weer op. De mede-
werkers zijn nu op zoek naar be-
drijven die vanaf augustus ver-
se bloemen willen sponsoren en 

hopen dat inwoners zich melden 
op te helpen bij het bloemschik-
ken. Stuur voor sponsoring en/
of medewerking een mail naar: 
welzijn@zorgcentra-meerlanden.
nl, bel naar: 0297-326970 of doe 
melding bij de receptie. 

Een van de bewoonsters maakte 
vroeger zelf allerlei bloemwerk. Zij 
geniet zichtbaar van de activiteit 
bloemschikken.

Kunstkast in 
Berkenlaan

Aalsmeer - In de Berkenlaan gaan 
ze ook op de kast. Cathy van der 
Meulen beschildert een elektri-
citeitskast van Liander in de Ber-
kenlaan. Zij tovert een oude groe-
ne kast om naar een echt kunst-
werk. De eerste streken zijn gezet. 
Ook nieuwsgierig naar het eind re-
sultaat? Fiets eens langs in de Ber-
kenlaan. Kunstenares Cathy van 
der Meulen heeft al eerder twee 
kasten in de gemeente beschil-
derd. Cathy zet er vaart achter 
en hoopt een dezer dagen haar 
kunstkast te kunnen voltooien. 
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 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.

 Wielerronde door straten van 
Rijsenhout. Start 16.30u. met 
race voor jeugd. Dorpsfeest 
t/m 15 juni. Programma: www.
dorpsfeest-rijsenhout.nl. 

14 JUNI
 Inloop voor senioren met na-

tuur�lm ‘De Nieuwe Wildernis’ 
in Odense huis in Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14.30u.

 Exposities in Flower Art Muse-
um (tegenover watertoren). 
‘Open: vrijdag 10-17u.

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

 Bandbrouwerij voor kids in 
N201, Zwarteweg, 19 tot 21u.

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

 Start Feestweek in Kudelstaart 
met Keezen-kampioenschap 
in Dorpshuis vanaf 20u.

 Juice dancefeest 16+ in N201, 
Zwarteweg van 22 tot 03u.

15 JUNI
 Aalsmeer Flower Festival in 

Flower Art Museum en Histo-
rische Tuin. Van 11 tot 17u.

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

 Platenbeurs en rommelmarkt 
op terrein IJsclub, Konnetlaan-
tje in Rijsenhout van 10 tot 
16u.

 Crash Museum in fort Aals-
meer te Aalsmeerderbrug 
open 11 tot 16u. Ook woens-
dag 11 tot 16u.

 Beach volleybaltoernooi tij-
dens Feestweek Kudelstaart. 
Achter het Dorpshuis v/a 12u.

 Rondje ijsbaan zwemmen bij 
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade 1 
vanaf 13u.

 Sport- en spelmiddag voor 
deelnemers Junior Pramen-
race in The Beach, Oosteinder-
weg 247 vanaf 15u.

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

 Ierse folk van The Coinciden-
ces in café Joppe, Wetering-
straat v/a 21.30u.

 Hardcore reload met Anger-
noizer en Chaotic Hostility in 
N201, Zwarteweg. Open 23u.

16 JUNI
 Aalsmeer Flower Festival in 

Flower Art Museum en Histo-
rische Tuin. Van 11 tot 17u.

 3 Fietstochten in feest-
week. Start Meer Fietsen, Ku-
delstaartseweg vanaf 9u. 

 Open dag Waterski- en Wa-
keboardvereniging op Surfei-
land van 13 tot 17u.

 Inloop 65+ bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat 55 van 
15 tot 16.30u.

 Greenday Undercover in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

17 JUNI
  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.

  Ouderenmiddag in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 14u.

  Start schoolvoetbaltoernooi 
bij FCA in Beethovenlaan. Tot 
en met donderdag start 18u. 
Vrijdag �nales vanaf 18.30u.

  Bijeenkomst Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

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

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Historische Tuin open dinsdag 

t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein

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

19 JUNI
 Inloop bij Oost-Inn in De Mika-

do, Catharina Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u. Lunch 12-13u. 
en creatief 19.30-21.30u.

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

 Schoolvoetbaltoernooi voor 
groepen 3 en 4 basisscholen 
bij FCA, Beethovenlaan, 13u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Braderie in en rond winkelcen-
trum Kudelstaart,14 tot 21u.

 Pop Up Atelier voor jeugd bij 
Cultuurpunt in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u. 
Workshop boetseren. Op 26 
juni 3D printen.

 Optreden smartlappenkoor in 
zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 15u.

 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.

20 JUNI
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Huldiging handbalkampioe-
nen Greenpark in gemeente-
huis vanaf 19.30u.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis vanaf 20u.

 Kienen om kampioenschap 
van Kudelstaart in Dorpshuis 
v/a 20u.

21 JUNI
 Optreden vrienden van het 

levenslied in Voor Elkaer, Ku-
delstaart, 14.30 tot 16u.

 Kudelstaart Kulinair op de Ku-
delstaartseweg.

 Heatwave festival met rapper 
Snelle voor jongeren 12-23jr. 
in N201 vanaf 19.30u.

22 JUNI
 Feestavond met Wesley 

Bronkhorst en Peter Beense in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

 Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Tips voor vaderdag
Gitaarband
Gitaarsnaren
Gitaarhoes
Stemapparaat

of een.. 
GITAAR!

Ierse Folk in Joppe van 
The Coincidences
Aalsmeer - Ierse muziek staat al-
tijd garant voor sfeer en feest. Op 
zaterdag 15 juni komt de Ierse 
band The Coincidences met au-
thentieke instrumenten en songs 
café Joppe op z’n kop zetten. Het 
Ierse feestje begint om 21.30 uur.
The Coincidences bestaat welis-
waar uit Nederlandse muzikan-
ten, maar ze spelen Ierse mu-
ziek alsof het Ierse bloed door 
hun aderen stroomt. De band 
bestaat uit acht topmuzikanten, 
die allemaal een eigen muziek-
carrière hebben. Daarnaast vor-
men ze samen The Coincidences 
en dat doen ze met overgave. De-
ze band krijgt élke zaal aan het 
dansen en klappen. De Ierse mu-

ziek wordt gemaakt met speci�e-
ke instrumenten, zoals de Uille-
ann Pipes (een soort doedelzak), 
de Irish Bouzouki en de Irish whis-
tle. Daarnaast zijn er natuurlijk 
banjo’s, mandolines en een Ierse 
trommel. 
The Coincidences speelt een keur 
aan Ierse liedjes, van razendsnel-
le jigs en reels tot melancholie-
ke ballads en traditionals. De bei-
de jonge zangeressen in de band 
laten elke song sprankelen. Wie 
ooit in een Ierse pub is geweest, 
en heeft genoten van de muziek, 
moet beslist aanstaande zater-
dag naar café Joppe in de Wete-
ringstraat! De toegang is hele-
maal gratis!

Snelle mixtechnieken en veel gezelligheid

Uptempo hardcore met 
Angernoizer in N201
Aalsmeer - Feesten en concep-
ten komen en gaan, trends veran-
deren voortdurend, maar Hard-
core Reload is al vele jaren niet 
weg te denken in het regionale 
hardcore circuit en dat is tamelijk 
uniek te noemen. Inhoudelijk is 
het altijd meegegaan in de trend 
van de dag en daarom belooft 
het ook aanstaande zaterdag 15 
juni in N201 weer een rammer 
van een editie te worden vol up-
tempo hardcore! Sinds het ont-
staan van het genre is hardcore 
een bekend fenomeen in de regio 
en N201 was er begin jaren ne-
gentig als één van de eerste loca-
ties bij waar veel feesten georga-
niseerd werden. In tegenstelling 
tot vele popzalen en mega eve-
nementen draait het bij Hardcore 
Reload niet om de allerduurste li-
ne-up en veel poeha, maar puur 
om de liefhebbers en de muziek 
zelf en wordt meestal gekozen 
uit talentvolle opkomende dj’s 
die letterlijk in hoog tempo hun 
sporen aan het verdienen zijn in 
het hardcore circuit. Deze editie 
staan er echter ook grote namen 

achter de knoppen met Anger-
noizer en Chaotic Hostility, die al 
over de hele wereld elk feest plat 
draaien, aangevuld met de opko-
mend talenten Re-spect, The Do-
pe Doctor, Koshkurah en Trespas-
sed. Gegarandeerd de hele avond 
vol gas uptempo hardcore nieu-
we stijl met veel eigen produc-
ties, razendsnelle mixtechnieken 
en vooral heel veel gezelligheid 
met alle liefhebbers onder elkaar!
De zaal van N201 aan de Zwarte-
weg gaat open om 23.00 uur.
Kaarten zijn 10 euro in de voor-
verkoop verkrijgbaar via nowon-
linetickets.nl en (indien beschik-
baar) voor 10 te koop aan de deur 
op de avond zelf. Er wordt veel 
drukte verwacht, dus haal je tic-
kets op tijd online. Minimumleef-
tijd is 18 jaar en ID verplicht.

Woensdag 19 juni voor 25ste keer
Jaarmarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag 19 
juni wordt voor de 25ste keer de 
jaarmarkt in Kudelstaart gehou-
den van 14.00 tot 21.00 uur. Altijd 
een uiterst gezellige dag voor ve-
len. Er is van alles te doen en te 
zien voor jong en oud. Er is mu-
ziek van Jan Springintveld en Mo-
kumse Danny komt ook weer zin-
gen. Meezingen en luisteren kan 
vanaf de bar op het plein . Voor 

de jeugd  komt Clown Kees langs, 
dagverblijf Snoopy schminkt 
weer vele gezichten en er is een 
draaimolen. Op de markt zijn 
ruim honderd kramen met voor 
ieder wat wils. Kortom, er is over-
al aan gedacht, de voorwaarden 
voor een geslaagde dag zijn vol-
op aanwezig. Ook het weer werkt 
altijd mee, dus tot woensdag de 
negentiende.

Stevige ‘echte mannen’ muziek
Greenday undercover in 
The Shack zondag
Oude Meer - Fans van Greenday 
opgelet! Green Day werd vaak 
neergezet als band die de punk-
rockmuziekstijl wereldwijd po-
pulair maakte en deed herleven. 
Reden genoeg voor een eerbe-
toon aan deze band die wereld-
wijd meer dan 65 miljoen albums 
verkocht en vijf Grammy Awards 
heeft gewonnen. Op zondag 16 
juni brengen een viertal te gek-
ke muzikanten een eerbetoon 
aan de immens populaire Ame-
rikaanse rockband Greenday. En 
het kan niet vaak genoeg ge-
zegd worden; ook dit is weer zo 
een ongeëvenaarde undercover-
sessie, dus altijd met klasse mu-
zikanten op het podium. Vijf jaar 
geleden stonden deze mannen 
al in een volle dampende under-
covertent op de Zwarte Cross, en 
voordat ze deze zomer daar weer 
de boel op zijn kop gaan zetten 
staan ze in The Shack, en nog wel 
op Vaderdag, dus neem je vader 
mee voor een middag stevige 
‘echte mannen’ muziek aanstaan-

de zondagmiddag! Line-up: Chris 
van der Meer (drums), Loek Hau-
wert (gitaar en zang), Frans Mo-
lenaar (gitaar) en Jan Jaap Onver-
wagt (bas).

Barrelhouse
Al 45 jaar ‘on the road’ en op zon-
dag 23 juni zijn ze terug op het 
podium in Oude Meer: Barrel-
house, één van Nederlands aller-
beste bluesbands. Een wervelen-
de bluesshow met zangeres Tine-
ke Schoemaker, Guus Laporte (gi-
taar en zang), Johnny Laporte (gi-
taar), Jan Willem Sligting (bas en 
accordeon), Han van Dam (piano) 
en Bob Dros (drums).

Informatie
Zondag 16 juni is The Shack open 
vanaf 15.00 uur. Greenday under-
cover begint om 16.00 uur en de 
entree is 10 euro. Kijk voor het 
programma en openingsdagen 
en tijden op www.the-shack.in-
fo. Adres: The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Cool BlenZ, Melany en 
Denise op 9e Plaspop
Aalsmeer - Alweer de negende 
editie van Plaspop vindt plaats op 
zaterdag 29 juni. Op zes verschil-
lende locaties in de Westeinder-
plassen kan genoten worden van 
acts en livemuziek. De komende 
weken volgt een kennismaking 
met de deelnemers. Bij het Torre-
gat laat Cool BlenZ zich horen en 
zien. De band bestaat uit vier en-
thousiaste muzikanten en de er-
varen leadzangeres Heidy Crooy-
mans. Zij brengen hun repertoire 
met een dosis aanstekelijke ener-
gie. Repertoire dat eigenlijk het 
beste te omschrijven is als een 
mengeling van de mooiste jaz-
zy/easy listening tot en met be-
kende funky songs. “De omstan-
digheden waaronder Cool BlenZ 
al gespeeld heeft variëren van 
bloedhete terrasjes tot winter-
se vlonders met vuurkorven, dus 
een optreden op het water willen 
we graag aan ons lijstje toevoe-
gen”, aldus de bandleden.

Allround artiesten
De allround artiesten Mela-
ny Sharon en Denise Kroes heb-
ben allebei de zware HBO oplei-
ding Lucia Marthas in Amsterdam 
doorlopen, waar ze allebei diver-
se dansstylen en zang hebben 
gestudeerd. Dit jaar hebben Me-
lany en Denise meegedaan aan 

het nieuwe dans- en zang tvpro-
gramma ‘Dancesing’ waar ze door 
Treintje, Gordon, Timor en Ken-
zo werden beoordeeld en bij de 
laatste twaalf terecht kwamen! 
Nu wacht weer een nieuwe uit-
daging: Samen optreden tijdens 
Plaspop, omdat Denise Kroes een 
Aalsmeerse is en ze het een super 
leuk concept vinden. Melany en 
Denise zullen bij Schuilhaven de 
Kodde allerlei hitjes zingen, die 
iedereen mee kan zingen en de 
rest blijft nog een verrassing! 

Drie keer optreden
Plaspop start zaterdag 29 juni 
om 20.30 uur, om 21.30 uur is het 
tweede en om 22.30 uur het der-
de optreden. De avond wordt ge-
zamenlijk afgesloten vanaf 23.15 
uur op de Koddespoel.

Jazzweekend Nieuwe Meer
Aalsmeer - Het zesde jazzweek-
end op jachthaven de Nieuwe 
Meer, van 28 tot en met 30 juni, 
heeft dit jaar het thema: Jazzvir-
tuozen beleven de Blues. Jazzmu-
sici van diverse pluimage gaan, 
elk op eigen wijze, terug naar de 
bronnen van de jazzmuziek: de 
blues in al zijn verschijningsvor-
men. Op vrijdagavond 28 juni 
begint om 21.00 uur een optre-
den van het Christian Pabst kwar-
tet met: Christian Pabst (piano), 
Linus Eppinger (gitaar), Giusep-
pe Campisi (contrabas) en Erik 
Kooger (drums). Op zaterdag-
avond 29 juni gaan om 21.00 uur 

de spots aan voor het Michael Va-
rekamp kwintet met Michael Va-
rekamp (trompet en zang), Dmitri 
Chapeau (tenorsax), Mark van der 
Feen (piano), Harry Emmery (con-
trabas) en Erik Kooger (drums).
Zondagmiddag 30 juni verzorgt 
het Green�eld/Van Beest kwar-
tet vanaf 16.00 uur de muzikale 
afsluiting van het weekend. Met: 
Rinus Groeneveld (tenorsax), Jos 
van Beest (piano), Erik Schoon-
derwoerd (contrabas) en Ruud 
van der Steen (drums). Het Jaz-
zweekend op de Nieuwe Meer 
wordt georganiseerd in samen-
werking met KCA en Bacchus.





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.
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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.

moet u vooraf telefonisch contact opnemen met het Bu-
reau (0348 - 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen 
met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde 
van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen be-
langhebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van 
artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. 
Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop 
het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97, 3440 AB Woerden

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste 
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de gronden van het bezwaar. (projectnr. 2017.050.00)

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN POLDERZOOM FASE 
2 EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE

Ontwerp bestemmingsplan Polderzoom fase 2
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp bestem-
mingsplan “Polderzoom fase 2” met de bijbehorende stukken 
(IDN : NL.IMRO.0358.07N-OW01).
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op 
grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens 
zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor een deel van de 
geprojecteerde woningen binnen het plangebied.
Polderzoom fase 2 is een onderdeel van het project Tuinen van 
Aalsmeer. Er kunnen in dit plangebied circa 121-125 woningen 
worden gerealiseerd. Hiermee kan worden bijgedragen aan 
de huisvestingsvraag van woningzoekenden in Aalsmeer en 
wordt de leefbaarheid van het gebied verbeterd.

Locatie
Het plangebied Polderzoom wordt grofweg begrensd door 
de Stommeerkade in het noorden en oosten, de Burgemees-
ter Kasteleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het 
zuiden en de Wissel en het baanvak in het zuidwesten en ligt 
tussen het Spoorlijnpad en de Stommeerkade.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt 
gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van vrijdag 14 
juni 2019 t/m donderdag 25 juli 2019.

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Aghbal S. 25-03-1998 04-06-2019
Bentaleb I. 13-12-2017 04-06-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
 - uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-

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

schrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VERGADERING DONDERDAG 20 JUNI 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 20 juni 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 

Om 19.30 uur vindt in de Burgerzaal de huldiging 
plaats van de teams Heren 1, Heren A1 en Dames C1. 
De drie teams hebben het Kampioenschap behaald.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00   Voorafgaand aan de 
   raadsvergadering wordt stilgestaan 
   bij het overlijden van oud-raadslid 
   de heer J. Coerse
20.05 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2.  Vaststelling van de agenda 
   3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 16 mei 2019
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUKKEN

20.10 R-2  Verlenging onthe�ng woonplaats-
   vereiste wethouder R.K. van Rijn
 R-3  Wijzigen Gemeenschappelijke 
   Regeling Openbare Gezondheids-
   zorg Amstellend (GR OGZ)
 R-4  Aanbod Peuterarrangementen 2020
 R-5  Meerjarenprojectenplan Buiten-
   ruimte Aalsmeer 2019-2022
 R-6  Actualisering grondexploitaties 
   ultimo 2018
 R-7  Vaststellen Plan van Eisen Europese 
   aanbesteding accountantsdiensten 
   2020-2024

  BEHANDELSTUK

20.15 R-8  Vaststellen jaarstukken 2018
21.00 R-9  Bestuursrapportage 2019
22.00   Vragenkwartier

  SLUITING 

VERGADERING DONDERDAG 27 JUNI 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 27 juni 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
   2. Vaststelling van de agenda 
   3. Bekrachtigen geheimhouding

  BEHANDELSTUK

20.05 R-2  Kadernota 2020
23.10 R-3  Vergadering Regioraad Vervoerregio 
   Amsterdam op 9 juli 2019

  SLUITING 

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt 
bekend dat zij bij besluit van 29 mei 2019, kenmerk IenW/BSK-
2019/119756, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en 
vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaat-
bare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de 
gevels van woningen gelegen aan de weg “Oosteinderweg”, 
te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, vanwege de weg “Oostein-
derweg”, mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90, 
vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd 
besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot 
het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg 
“Oosteinderweg”, binnen de woningen voor zover niet wordt 
voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhin-
der genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Ter inzage 6 weken vanaf 14 juni 2019
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken lig-
gen met ingang van 14 juni 2019 gedurende de bezwaarter-
mijn van 6 weken ter inzage op:
- het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer. Alleen op 

afspraak (0297-387575);
- het gemeentehuis van de gemeente Amstelveen. Ope-

ningstijden: maandag, dinsdag, woensdag 08.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag van 8.30-12.30 uur;

 - het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d 
te Woerden) op werkdagen van 8.30-17.00 uur. Mocht u 
van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dan 



Proosten op een behouden vaart
Nieuwe aluminium praam 
voor De Poddeworsten

praam werd te water gelaten, of-
�cieel gedoopt en de ingebruik-
name werd bezegeld met een 
proefvaart, een vlootschouw en 
ter afsluiting een borrel. De tewa-
terlating was bij jachthaven Per-
soon aan de Uiterweg en is pri-
ma verlopen. Het was een gezelli-
ge happening. De Poddeworsten 
zijn klaar voor de Pramenrace in 
september.
Foto: www.kicksfotos.nl
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De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
Digitaal
U kunt het ontwerp bestemmingsplan raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
  ?planidn=NL.IMRO.0358.07N-OW01
- en op de gemeentelijke website via: 
 http://ro0358.ropubliceer.nl
Papier
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken en 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen gedurende de 
genoemde termijn ook ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
  http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan 

Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale 
balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/
in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen. 

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betre�ende dit ontwerp bestemmingsplan schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder ver-
melding van zaaknummer Z-19/032141.

Een zienswijze moet worden ondertekend en moet 
tenminste bevatten
a. De naam en adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

gericht is;
d. De gronden van het bezwaar.

Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden 
gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
dient u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak te 
maken met de behandelend ambtenaar. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van 
de nieuw aan te leggen Burgemeester Ho�scholteweg. Ten ge-
volge van de activiteiten op het gezoneerde industrieterrein 
Schiphol Oost ter plaatse van het plangebied blijkt dat er een 
geluidsbelasting veroorzaakt zal worden die hoger bedraagt 
dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) maar niet meer 
bedraagt dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 
dB(A). Ook hiervoor dient een hogere grenswaarde te worden 
vastgesteld. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan 
wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaar-
den voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbe-
reid. Het betre�ende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende 
stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoem-
de termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen 
het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar 
voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Bur-
gemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden Polderzoom fase 2’.

ONTWERP EXPLOITATIEPLAN POLDERZOOM FASE 2

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, be-
kend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp “exploita-
tieplan Polderzoom fase 2”. (IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01).

Kostenverhaal 
De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) verplicht gemeen-
ten in afdeling 6.4 Grondexploitatie om tegelijkertijd met het 
bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd en het niet noodzakelijk 
is eisen te stellen aan het plan. Binnen het plangebied “Polder-

zoom fase 2” bevinden zich eigenaren met wie de gemeente 
nog geen overeenkomst heeft gesloten en waarvan het niet 
zeker is dat dit vóór vaststelling van het bestemmingsplan 
nog gebeurt. Om deze reden is de gemeente voornemens te-
gelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingplan een 
exploitatieplan vast te stellen.

Exploitatieplan 
Het primaire doel van een exploitatieplan is om kosten die ten 
behoeve van de ontwikkeling van het gebied moeten worden 
gemaakt te kunnen verhalen bij alle eigenaren in het exploi-
tatieplangebied, zodat zij bij zelfrealisatie een evenredige bij-
drage betalen in de exploitatiekosten. 

Ter inzage
Het ontwerp exploitatieplan ligt gedurende zes (6) weken ter 
inzage met ingang van vrijdag 14 juni 2019 t/m donderdag 25 
juli 2019.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
Digitaal
U kunt het ontwerp bestemmingsplan raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
  ?planidn=NL.IMRO.0358.07NEX-OW01
- en op de gemeentelijke website via: 
 http://ro0358.ropubliceer.nl
Papier
Het ontwerp exploitatieplan ligt gedurende de genoemde ter-
mijn ook ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
  http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan 

Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale 
balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/
in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen. 

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betre�ende dit ontwerp explotatieplan schriftelijk ken-
baar maken bij het college van burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermel-
ding van zaaknummer Z-19/032141.

Een zienswijze moet worden ondertekend en moet ten-
minste bevatten
a. De naam en adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

gericht is;
d. De gronden van het bezwaar.

Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden 
gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
dient u via het centrale nummer 020 - 540 49 11 een afspraak 
te maken met de behandelend ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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.
-  Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-033622), het plaatsen van 

een erfafscheiding aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning.

-  Dorpsstraat 32, 1431 CD, (Z19-033658), het wijzigen van 
de bestaande winkel en bovenwoning naar 7 appartemen-
ten, hetwijzigen van de voorgevel en het vervangen van 
de kap 

-  Kamperfoeliestraat 64, 1431 RP, (Z19-033203), het aanbou-
wen van een serre 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Chrysantenstraat 19, 1431 BM, (Z19-029885), het maken 

van een uitbouw aan achterzijde van de woning en maken 
van een opbouw op de woning. Verzonden: 07 juni 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (Z19-019833), het bouwen 

van een loods. Verzonden: 06 juni 2019

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:
-  Zwarteweg 23a en 23b en Vuurdoornstraat 1a en 1b, 1431 

VH, (Z19-021382), het bouwen van 4 vrijstaande woningen 
en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 juni 
2019

-  Oosteinderweg 59 ws, 1432 AD, (Z19-010166), het vervan-
gen van de woonark. Verzonden: 05 juni 2019

-  Mijnsherenweg 28A, (Z19-008350), het bouwen van een 
kas met bedrijfsruimte. Verzonden: 04 juni 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
uitgebreide procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Dreef 1A-1B, 1431 WC, (Z19-009167), brandveilig gebruik 

Integraal kindcentrum voor basisonderwijs en kinderop-
vang. Verzonden: 04 juni 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:
- Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010981), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. functiewijziging naar ka-
mergewijze verhuur. Verzonden: 04 juni 2019

- Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010857), het legaliseren 
van een gewijzigde indeling van een dubbel woonhuis ten 
opzichte van verleende vergunning (Z-2013/006294). Ver-
zonden: 04 juni 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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

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 (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.
- Einsteinstraat tussen Mijnsherenweg en Robend (Z19-

026129) Braderie Kudelstaart op 19 juni 2019, verzonden 
12 juni 2019

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Westeinderplas + Starteiland + WV Schiphol (Z19-032523) 

6-uurs van de Westeinder (Zeilwedstrijd) op 15 juni 2019, 
melding akkoord 6 juni 2019

- Gemaalstraat (Z19-033891) Buurt Borrel op 6 juli 2019, 
melding akkoord op 7 juni 2019

- Kudelstaartseweg 239 (Z19-033286) Feestavond in het ka-
der van Feestweek Kudelstaart op 22 juni 2019, melding 
akkoord 5 juni 2019

- Copernicusstraat (Z19-033909) Sportmiddag op 22 juni 
2019, melding akkoord 11 juni 2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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 05-07-19 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)

t/m 25-07-19 Ontwerp bestemmingsplan met bijbeho-
rende stukken Polderzoom fase 2 en ont-
werpbesluit Hogere grenswaarde (IDN : 
NL.IMRO.0358.07N-OW01)

t/m 25-07-19 Ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”. 
(IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)

t/m 26-07-19 Besluit en de daaraan ten grondslag liggen-
de stukken m.b.t. bekendmaking wet geluid-
hinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting die de gevels van 
woningen gelegen aan de weg “Oosteinder-
weg”, te Aalsmeer mogen ondervinden

Lezing in Crash Museum 
over onderscheidingen
Aalsmeerderburg - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40- ‘45 organiseert op zaterdag 22 
juni om 13.00 uur een lezing over 
Onderscheidingen voor het Ver-
zet. Rogier Rijpkema (luitenant-
kolonel KLu b.d.) neemt bezoekers 
mee in zijn uitgebreide verhaal 
over Ridderorden en Onderschei-
dingen. De onderwerpen die aan 
bod komen zijn: Korte introductie 
over Nederlandse ridderorden en 
onderscheidingen, de verlenings-
criteria: ‘in den strijd’, het Verzets-
kruis, Besluiteloosheid, Het weige-
ren van onderscheidingen. Daar-
naast komen: Militairen versus 
burgers, getuigenverklaringen, de 
Invloed van het Koningshuis, het 
verzet in Oost-Azië (Nederlands-
Indië) en de overige onderschei-

dingen voor het Verzet aan de or-
de. De lezing is gratis toegankelijk 
voor museumbezoekers.

Vele publicaties
Rogier Rijpkema is bestuurslid en 
redacteur van de Studiekring Rid-
derorden en Onderscheidingen 
en verantwoordelijk voor de re-
dactie van de publicaties van die 
vereniging. Hij heeft vele publica-
ties over onderscheidingen op zijn 
naam staan, onder andere het ju-
bileumboek ‘1815-2015 Militaire 
Willems-Orde, 200 jaar moed, be-
leid en trouw’ en bijdragen aan 
het tijdschrift ‘Decorare’ en een 
monogra�e over onderscheidin-
gen voor het Verzet. Momenteel 
werkt hij aan een boek over de 
‘Eervolle Vermelding bij dagor-

der’. Rogier is daarnaast als advi-
seur verbonden aan de Commis-
sie Dapperheids-onderscheidin-
gen Defensie en de Afdeling De-
coraties van het Ministerie van De-
fensie.

In Fort bij Aalsmeer
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. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. Het 
museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). Kijk voor meer in-
formatie over het museum en het 
werk van het CRASH Luchtoorlog 
–en Verzetsmuseum ’40- ‘45 op:  
www.crash40-45.nl.

Aalsmeer - Een bijzondere en ge-
denkwaardige gebeurtenis afge-
lopen maandag 10 juni voor pra-
menraceteam De Poddeworsten. 

De heren hebben een nieuwe, 
aluminium praam laten bouwen 
en op tweede Pinksterdag was 
de doopplechtigheid. De nieuwe 
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Cultuurpunt en KCA: ‘Ik Toon’ maand
Kunst in etalages van 
winkels in Centrum
Aalsmeer - De hele maand ju-
ni is kunst te zien in de etalages 
bij de ondernemers in het cen-
trum. Nu is het niet zo dat je van 
een geweldige kunst promena-
de kan spreken maar er moet ook 
niet onderschat worden wat er 
allemaal bij komt kijken om zo’n 
project te starten en vervolgens 
in goede banen te leiden. Boven-
dien is dit nog maar het tweede 
jaar. Dus dat allemaal in ogen-
schouw nemend, is er toch spra-
ke van een  succes. Als advies: Be-
gin in De Oude Veiling, op de ver-
dieping waar het Cultuurpunt 
huist is een tentoonstelling in-
gericht waar je als kijker toch kan 
zien, hoeveel goede amateurkun-
stenaars er in Aalsmeer rondlo-
pen. Vaak anoniem maar door 
hun werk komen zij naar buiten 
en dat is ook goed. Zij verdienen 
een podium! Neem bijvoorbeeld: 
Het kleine kunstwerkje van Riët-
ta van der Kolk in de vitrine waar-
van de eierschaal de basis is. Met 
welk een precisie en voorzichtig-
heid moet dit gemaakt zijn. Die 
precisie is ook terug te vinden in 
het geborduurde gobelin schil-
derijtje gemaakt door Rien de 
Ruiter. “Hoe lang heb je hierover 
gedaan?”, was een begrijpelij-
ke vraag. “Dat wil je niet weten!”, 
was het antwoord. Eén ding is ze-
ker, deze man bezit engelenge-
duld! Heel verrassend is het werk 
van Jan Dreschler, altijd weer leuk 
om te zien dat er ook geëxperi-
menteerd wordt. Dit jaar komt 
de voormalige directeur van het 
Zorgcenturm Aelsmeer met een 
schilderij dat is opgebouwd met 
gaas en doek dat weer beschil-
derd is. Het ontstane 3D effect is 
origineel. Fotogroep Aalsmeer is 
met een prachtige foto van Mar-
lien Smit een opvallende deelne-
mer.

Een schone taak
Voor de kijkers ligt er een schone 
taak om uit te zoeken welk kunst-
werk hen het meest aanspreekt. 
Uw keuze kunt u sturen naar 
www.skca.nl (doorklikken naar 
Amazing Amateurs) Wacht overi-
gens nog even met uw definitie-
ve keuze te maken, want ook in 
de etalages komt u kunstwerken 
tegen die toch behoorlijk wat be-
wondering opeisen. Zoveel werd 
wel duidelijk bij de eerste rond-
gang waar kunstenaars en be-
langstellenden gezamenlijk langs 

de etalages de getoonde kunst-
werken bespraken. Neem bij-
voorbeeld het schilderij van Wil-
ly van Loon in de etalage van Van 
de Schilden Lingerie, haar werk 
voegt zich geheel bij hun assor-
timent. Gerard Zelen heeft - op 
verzoek van de ondernemer - 
een plek gekregen in de etalage 
van de fotowinkel. Gids Heleen 
van Haaften vertelde dat Gerard 
van oorsprong huisschilder is  en 
zich nu toelegt op de kunst. Zijn 
werk is totaal anders van voor-
stelling dan verleden jaar, maar 
de kleurstelling en compositie to-
nen opnieuw een soort meester-
schap. Ook kledingzaak Van Uf-
felen had een duidelijke voor-
keur uitgesproken voor de Beeld-
houwgroep Aalsmeer. Abstracte 
en figuratieve beelden van Pier-
re de Lens steen, sieren de etala-
ge. Bij Bakkerij Vooges staat werk 
van Hanneke van den Blink in de 
etalage. Haar kleindochter is een 
super inspiratiebron en een leu-
ke bijkomstigheid is dat de ge-
bruikte kleuren zich geheel voe-
gen bij de bruine broden. Anne-
marie Groenveld is blij met haar 
plek in de etalage van Eye-Wish. 
Zij laat met haar aquarel zien dat 
Aalsmeer veel mooie verscholen 
plekjes kent. Of de vos van Ag-
nes van der Wal ook uit Aalsmeer 
komt? Zou zo maar kunnen! De 
kippen rond de Kerkweg zijn hun 
leven niet zeker en een heel bru-
tale vos waagt zich zelfs aan de 
overkant van de Aalsmeerder-
weg. Bij Gentleman’s Place staat 
een beeldje van Anneke Coster, 
een werk waar je wat langer naar 
moet kijken. Bij GSM Doc ver-
warmt Steve Gailey met zijn oran-
je rode tinten de etalage. Ook het 
portret van Anja van Leeuwen 
past goed bij de sfeer van Siphra. 
Aan de overkant de Gezond-
heidswinkel met een aquarel van 
Leuntje van Popering en dat Rien 
de Ruiter geen loep nodig heeft 
bij zijn borduurwerk is ongeloof-
lijk. Evenals zijn opmerking dat 
de achterkant van het borduur-
werk bijna gelijk is aan de voor-
kant. Er is geen knoopje te zien.
Volgende week verder met de 
etalage van Bakker Bertram.
Wilt u ook mee wandelen langs 
de etalages? Dat kan op zondag 
23 juni om 12.00 uur Verzame-
len bij het Oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat 9. 
Janna van Zon 

Feestelijke afsluiting ‘Ik Toon’ maand
Woord aan kunstenaars 
in ‘Sprekend Aalsmeer’
Aalsmeer - In de gemeente 
Aalsmeer barst het van het crea-
tieve talent. Van graffiti artiesten 
tot architecten en van muzikan-
ten tot acteurs: Aalsmeer heeft 
het allemaal. Juni staat in het te-
ken van de amateurkunst. Onder 
de noemer ‘Ik Toon’ worden er di-
verse activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud en krijgt men 
volop de kans zijn of haar kun-
sten te tonen. 
Op zaterdagmiddag 29 juni 
wordt de maand feestelijk afge-
sloten in De Oude Veiling aan 
de Markstraat. In en rondom het 
pand is van alles te beleven. In 
de kleine zaal is daar Sprekend 
Aalsmeer, waarbij drie Aalsmeer-
se kunstenaars en cultuurliefheb-
bers vertellen over hun werk in 
de kunsten. Het is de eerste edi-
tie. Sander Bosman, Tobias Rothe 
en Joop Kok geven de aftrap.

Drie kunstenaars 
Sander Bosman is graffiti artiest. 
Voor hem begon het allemaal in 
de jaren tachtig. Hij raakte ver-
slaafd aan letters en kleuren en 
bezocht regelmatig Amsterdam 
om foto’s te maken van werken 
die hem inspireerde tot het zelf 
maken van schetsen. Later ging 
hij ’s nachts de straat op met een 
tasje spuitbussen om ‘tags en 
pieces’ te zetten. Regelmatig be-
zocht hij ook New York City, de 
bakermat van de graffiti. Steeds 
vaker kreeg Sander opdrachten, 

en in 2006 richtte hij zijn bedrijf 
‘Lak aan Alles’ op, waardoor hij 
van zijn hobby zijn werk kon ma-
ken. Sander verzamelde de afge-
lopen dertig jaar tal aan spannen-
de verhalen, pakkende foto’s en 
onvergetelijke ervaringen, die hij 
graag met u deelt. 
Tobias Rothe was als tandtech-
nicus altijd bezig met het maken 
van werkstukken. Echter, werken 
binnen de kaders van de anato-
mie en telkens zoeken naar de 
gulden middenweg tussen func-
tionaliteit en esthetiek gaf niet 
altijd genoeg voldoening. In de 
kunst kan Tobias werken en den-
ken volgens zijn eigen regels en 
wetten. Kunst is iets waarbij hij 
de kaders los kan laten om niet 
meer gelimiteerd te hoeven wor-
den door pasvorm, functionaliteit 
of esthetiek of welke criteria van 
een ander dan ook: Tobias kan vrij 
werken. Hij deelt zijn passie graag 
met u.
Joop Kok, architect in hart en nie-
ren, vertelt over De Oude Veiling. 
Waarom is De Oude Veiling op die 
plek gebouwd? Hoe zag het oor-
spronkelijke gebouw eruit? Wist 
u dat de architect zich heeft la-
ten inspireren door de traditio-
nele bouwvormen uit Zwitser-
land, Savoye en Tirol? Al dit soort 
vragen en de bijbehorende ant-
woorden komen aan bod en vor-
men een inleiding op de vraag 
waarom De Oude Veiling een mo-
nument is.  

Vrijdag beste urban en dancehits
Juice: 16+ feest in N201
Aalsmeer - Sinds de verhoging 
van de alcoholleeftijd is er wei-
nig meer te beleven in het ech-
te uitgaansleven als je nog geen 
18 bent. Maar in N201 gelukkig 
wel en aanstaande vrijdag 14 ju-
ni kunnen de voetjes weer van 
de vloer met dj’s Madsko, Thom 
Brooklyn, Pequeno en Finn99 tij-
dens het nieuwe 16+ concept Jui-
ce! 
Reken op de beste urban en 
dancehits van dit moment, het 
zal er weer heet aan toe gaan!
Er wordt geen alcohol verkocht 
aan jongeren onder de 18 jaar, 
het personeel zal hier zorgvul-
dig op toezien. Vanaf 18 jaar is er 
op vertoon van een speciaal pols-
bandje wel alcohol verkrijgbaar, 
het precieze alcoholbeleid kun je 
vinden op de website van N201 
bij het event in de agenda.

Het feest in muziekcentrum N201 
aan de Zwarteweg is van 22.00 
tot 03.00 uur en de minimumleef-
tijd is 16 jaar, ID verplicht! Kaar-
ten kosten 8,50 euro in de voor-
verkoop en 10 euro aan de deur. 
De verkoop gaat vrij hard mo-
menteel, dus bestel je tickets op 
tijd online!

Laatste weekend in Oude Raadhuis
Japan: Onuitputtelijke 
bron van inspiratie
Aalsmeer - In de tweede helft 
van de negentiende eeuw was er 
grote bewondering voor vrijwel 
alles wat uit Japan kwam. Wes-
terse kunstenaars leerden van dit 
Japonisme dat ze hun kunstwer-
ken niet altijd traditioneel hoef-
den in te delen - van dichtbij naar 
ver weg -  zoals in een kijkdoos. 
De stijl en onderwerpkeuze van 
de Japanse kunst waren een on-
uitputtelijke inspiratiebron voor 
de ontwikkeling van een mo-
derne decoratieve kunst. Het is 
KCA gelukt om deze stromingen 
zichtbaar te maken in een expo-
sitie die nog tot en met dit week-
end te bezoeken is. “De Japanse 
kunst is iets als de primitieven, als 
de Grieken, als onze oude Hollan-
ders, Rembrandt, Potter, Hals, Ver-
meer, Van Ostade, Ruisdael. Dat 
kent geen einde”, schrijft Vincent 
van Gogh in 1888 aan zijn broer 
Theo. Van Gogh zag de Japan-
se kunst als artistiek voorbeeld 
en schatte deze kunst even hoog 
in als de klassieke hoogtepun-
ten in de Westerse kunstgeschie-
denis.  In het Oude Raadhuis zijn 
nu aansluitend op deze gedach-

te originele rolschilderingen te 
zien uit de negentiende en twin-
tigste eeuw. Het zijn antieke schil-
deringen van goede kwaliteit ge-
maakt door traditionele Japanse 
scholen, zoals Shijo-Maruyama, 
Nanga, Nihonga and Zen. Op de 
schilderingen zijn net zoals in Van 
Gogh’s tijd voorbeelden te zien 
van vrouwenfiguurtjes in tuinen, 
bloemen en vogels op knoestige 
takken. Werk met een sterke poë-
tische zeggingskracht.

Oermateriaal klei
Het werk van de twee keramis-
ten die tegelijkertijd exposeren 
sluit hier wonderwel bij aan. Het 
heeft een esthetische fijnzinnige 
expositie opgeleverd van een ho-
ge decoratieve waarde. Het werk 
van de Aalsmeerse keramiste An-
neke Harting spreekt wat dat be-
treft bijna voor zich. Haar werk 
vindt haar oorsprong in een reis 
die ze ooit naar Japan ondernam 
en in de taal. Sterker nog, al van-
uit haar jeugd is Harting gefasci-
neerd door het zeer aardse oer-
materiaal klei. Haar keramische 
‘bouwsels’ zijn geïnspireerd op 

Grote Bonte Specht
Aalsmeer - Er zijn gebieden in 
Nederland waar deze vogel zel-
den te zien is. In echte akker-
bouwstreken met weinig bosge-
bied zul je de Grote Bonte Specht 
amper zien. In het groene hart 
komt hij steeds vaker voor. Ook 
in woonwijken met veel groen en 
bomen is het een regelmatig ge-
hoorde gast. Het hakken met zijn 
snavel klinkt vaak ver door. Om 
hem te zien is een wat betere oe-
fening nodig. Maar ga gewoon 
op het geluid af, als hij druk be-
zig is, is deze vogel goed te bena-
deren. Mits dat langzaam aan en 
in alle rust gebeurt. De specht tikt 
en hamert om diverse redenen 
op boomstammen en takken. De 
snelle roffel is vaak een bekend-
making naar partners of concur-
rentie; hier zit ik, hoor je me? Het 
langzamere tikken en hameren 
is meestal een teken van foera-
geren. Door op takken of stam-
men met een wat losse bast af te 
gaan en te bewerken met de ster-
ke snavel, maakt hij stukken bast 
los om bij kleine diertjes en lar-
ven te komen die tussen hout en 
bast zitten. 

Verder is er het vrij harde geha-
mer. Dan is de specht bezig met 
het hakken van een gat in de 
stam van een boom. In dit gat, 
wat ca. 5 cm doorsnee is, gaat de 
specht steeds verder naar binnen 
om hier een nest, of een slaap-
plaats te maken. Holtes van 20 
cm doorsnee zijn vrij normaal. 
Een werkje voor stevige koppijn 
zou je denken. Ga gerust je gang 
op een stuk oude boomstam met 
een Zwitsers zakmes. De natuur 
heeft echter zijn werk goed ge-
daan. Uit simulaties is gebleken 
dan het gehamer met de sna-
vel, van vliegende klap naar stil-
stand, een vertraging van 1200 G 
is. Als men bedenkt dat een fron-
tale auto aanrijding, met werking 
van kreukelzones een vertraging 
van 100 G oplevert, dan is deze 
klap dus twaalf keer zo hard. De 
specht kan dit met diverse uit-
rustingen ondervangen: De sna-
vel heeft een elastische over-
gang naar het bot gedeelte; tus-
sen snavel en de hersenen zit een 

laag poreus bot, dat ook voor de 
absorptie dient; tussen de sche-
deldelen en de hersenen ligt een 
laag vocht als schokdemper en 
tussen tongbeen en schedelde-
len zit ook een elastische over-
gang. Al met al is de schedel uit-
gerust met een flink aantal schok-
dempers. 
De grote bonte specht is een vo-
gel die het hele jaar aanwezig is. 
Alleen in de winterperiode wordt 
hij minder gehoord, dus ook min-
der gezien. Omdat de specht zijn 
jongen niet meer hoeft te voe-
den, wordt ook zijn eet patroon 
anders . Hij gaat wat meer op ve-
getarisch voedsel af. Zaden van 
dennenappels, noten, eikels en 
bessen. Zelfs de veel geplaatste 
pindakaas potten en zaadkorven 
zijn erg in trek bij deze vogel. Met 
kan de specht heel goed op een 
voederplaats verwachten. Door 
de prachtige zwart, wit en rood 
kleurstelling en door zijn gedrag 
en houding tegen takken en bo-
men is deze specht een hotspot-
ter voor vogelfotografen. Nog 
een bijzonderheid van de specht 
zijn de tenen. Bij de meeste vo-
gels drie naar voren en één naar 
achter. De specht twee om twee. 
Hier door kan hij ook heel goed 
neerwaarts afdalen langs boom-
bast of tak. Zijn sterke tenen en 
de positie hiervan, met onder-
steuning van de sterke staart ma-
ken een ware acrobaat van deze 
vogel. Neem eens de tijd om het 
geluid van de specht te lokalise-
ren en hem te observeren. Geniet 
van deze mooie vogels en hier-
door ook van heel de natuur.

Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR

Japanse tradities en ceremonies 
zoals haar keramische theesetje 
en bonsaiboompje hiervan ge-
tuigen. Haar sterke verbonden-
heid met klei vormt samen met 
haar tweede liefde, de taal, de ba-
sis voor haar werk waaronder mo-
numentale vaasobjecten. 
En dan heeft Anneke het over 
taal in al haar rijke verschijnings-
vormen die ze weer onderdeel 
maakt van haar objecten. Werk 
van Anneke is door heel het land 
terug te vinden.

Oer fascinatie
Die oer fascinatie voor klei deelt 
ze met de tweede keramiste Mar-
ga Bogaard. Boogaard maakt ge-
ometrische vormen die opge-
bouwd zijn uit honderden stukjes 
klei die laag voor laag zijn opge-
bouwd. Vooral de bolvorm heeft 
haar belangstelling. Ze wil tel-
kens weten hoever ze kan gaan 
met klei. Haar werkstukken lij-
ken voor de oppervlakkige be-
schouwer zo uit de 3D-printer ge-
rold te zijn. Wat blijkt is tegenge-

steld. Het gaat hier om een zeer 
arbeidsintensief maakproces dat 
soms maanden kan duren. Het is 
een techniek die volgens Boog-
aard uniek is in de wereld van 
het keramiek. Een techniek die ze 
zichzelf heeft aangeleerd. Nadat 
de vorm staat, wordt de laatste fa-
se afgerond met het spuiten van 
een speciaal porseleinslib. Hier-
door ontstaat er een ruwe afwer-
kingslaag die nog meer de aan-

dacht op de eigenlijke vorm legt. 
Om die reden gebruikt Boogaard 
rustige kleuren zoals zwart, wit en 
terracotta. Het gaat haar om de 
vorm, niets meer en niets minder.
Zeer de moeite waard en nog 
te zien van donderdag 13 tot en 
met zondag 16 juni van 14.00 tot 
17.00 uur in het Oude Raadhuis 
aan de Dorpsstraat 9.

Door Jan Daalman

Schouwteam is op pad geweest
Aquariums bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 17 ju-
ni organiseert Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. Op 11 
mei is het schouwteam, bestaan-
de uit Carel Keim en Jan Mans, 
weer een dag op pad geweest 
om de deelnemers te bezoe-
ken die hun aquarium of terrari-
um aan de kritische blikken van 
deze heren ter beschikking had-
den gesteld. Carel en Jan heb-
ben van elke bak weer vele foto’s 
gemaakt die op deze avond zul-
len worden getoond en door Jan 

van commentaar zullen worden 
voorzien. Uiteraard kan de eige-
naar of eigenaresse zijn/haar ver-
haal vertellen over hoe de hob-
by wordt beleefd. Veelal wordt 
dit een bijzondere avond en ook 
wel een beetje spannend om je 
bak op het witte doek te zien en 
wat er over wordt besproken. De 
avond in buurthuis Hornmeer be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854. 
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Aalsmeer -  Het waaide flink en in 
de ochtend viel er nog een regen-
bui, niet echt goed weer voor een 
buiten-evenement. Een groot 
aantal activiteiten werd zater-
dag 8 juni dan ook afgelast, maar 
niet de bandjesavond in het Cen-
trum van Aalsmeer. Naar dit ge-
zellige evenement, als vanouds 
in de straten in het dorp, werd 
door menigeen reikhalzend uit-
gekeken. 
Na twee jaar bandjesavond al-
leen op het Raadhuisplein weer 
‘oude stijl’. Lekker slenteren door 
het dorp en genieten van livemu-
ziek, hapjes, drankjes en elkaar, 
want bandjesavond was altijd 
een moment waar bekenden el-
kaar weer eens tegen kwamen en 
de vriendschapsbanden herpakt 
werden. De organisatie weet dat 
dit evenement grote waardering 
heeft en daarom werd ook be-
sloten om de weergoden te trot-
seren en ‘gewoon’ de podia neer 
te zetten en geluid en licht op te 
bouwen. Gekeken was natuurlijk 
wat het weer in de avond ging 
doen en dit was redelijk positief: 
De wind zou iets gaan liggen en 
regen zou uitblijven. En dit weer-
beeld is uitgekomen. Het was fris, 
maar geen reden om niet naar 
bandjesavond te gaan, zo bleek. 
Heel veel inwoners en bezoe-
kers uit de regio kwamen naar 
het Centrum en gezien alle reac-
ties is volop genoten van de di-
versiteit aan optredens en de ge-
weldige sfeer bij de totaal zeven 
locaties. Topdruk was het vooral 
voor de podia bij Joppe in de We-
teringstraat, waar de Hucksters 
als vanouds trakteerde op rock-
hits, en op het Molenplein, waar 
de 25-jarige Feestweek haar ju-
bileum vierde met een optreden 
van de feestband Exposure. Maar, 
de andere vijf locaties mochten 
ook niet klagen over publiek. De 

Bij de horeca-ondernemers be-
treft de ergernis het zelf meene-
men van drankjes. Maar verder 
alleen maar een positieve terug-
blik. Geen schermutselingen en 
vooralsnog geen meldingen van 
vernielingen. 
Ook de politie is tevreden over 
bandjesavond ‘oude stijl’. Nog 
even (na)genieten met foto’s van 
www.kicksfotos.nl. 

bezoekers bleven graag staan in 
de Schoolstraat waar N201 jonge 
bands liet optreden, in de Dorps-
straat waar SuperFriday voor 
swingende muziek zorgde bij ‘t 
Wapen, in de Zijdstraat waar de 
Praam een binnen-buiten feestje 
vierde en in de Marktstraat waar 
bij De Oude Veiling de veelzijdi-
ge band Prime Time een gevari-
eerd optreden presenteerde. Het 
Raadhuisplein vol krijgen is na-
tuurlijk een heel ander verhaal. 
Toch kwamen de bezoekers ook 
graag kijken en luisteren naar 
de coverband 4US bij de Jonge 
Heertjes. De organisatie kijkt te-
vreden terug op een goed ver-
lopen en heel gezellige bandjes-
avond én het publiek ook. “Vol-
gend jaar graag weer”, aldus ve-
len. 

Wildplassen
Eén minpuntje dan: Er waren 
door de organisatie bij alle loca-
ties en langs de route toiletten en 
plaspalen geplaatst, toch zijn ook 
enkele portieken gebruikt om de 
blaas te legen en dat is niet leuk 
voor de betreffende bewoners. 

Lekker slenteren en genieten van muziek

Bandjesavond ‘oude stijl’: 
Druk en gezellig!





12 13 juni 2019

De late lente
Aalsmeer - In de lente is het een 
genot om door het Bovenlanden-
gebied te varen. Het frisse lente-
groen van de elzen, waterwilgen, 
esdoorns en berken trekken ge-
lukkig de aandacht, waardoor de 
wildgroei van uitheemse palm-
bomen en snelgroeiende conife-
ren minder zichtbaar wordt. Ei-
genlijk vind ik dat deze bomen 
niet in het veenlandschap passen 
waar wij zo trots op zijn. De hek-
jes en afrasteringen die de men-
sen aanbrengen om hun territo-
rium af te schermen, verdwijnen 
langzaam maar zeker achter de 
prachtige wilde bloemensoorten, 
brandnetels, rietpollen en bijzon-
dere varen soorten zoals de Ko-
ningsvaren.

Eensgezind
Het wuivende, nog korte, licht-
groene riet, wat nu erg snel 
lengte maakt, is de broedplaats 
voor insecten, kikkers en vogels 
die goed gedijen in de vochti-
ge moerasomgeving. De teel-
takkers waar de seringen, Ilex en 
sneeuwballen al nieuwe takken 
vormen, zien er strak en verzorgd 
uit. Voorjaarsgroen in alle variatie 
met hier en daar nog een enkele 
bloeiende sering. En verwilderde 
sneeuwballenbomen tonen de 
laatste bloesem. Eensgezind la-
ten zij nog een paar dagen hun 
schoonheid zien, voordat de wit-
te bloemen langzaam bruin zul-
len kleuren en gaan uitvallen. De 
rododendrons beginnen overal 
uitbundig te bloeien. Op de gras-
akkers grazen vreedzaam de vele 
ganzen met hun nakomelingen.

Onder de waterspiegel
Het water is kraakhelder. Er is nu 
nog geen algengroei. Het water 
van de Bovenlanden heeft een 

BOVENLANDEN

donkere, kleiachtige bodem. Bij 
een zanderige ondergrond, zou je 
je in het middellandse zeegebied 
wanen. Als je stil gaat liggen met 
de boot, kun je toch, met goed 
zonlicht, erg veel ontdekken on-
der de waterspiegel. Mooi groot 
groen hoefbladachtige vormen 
en beginnend waterlelieblad zijn 
op vele plekken te onderschei-
den, net als meerdere soorten 
waterplanten die bijna woeke-
rend hun weg weten te vinden.

Grote scholen vis kom je tegen 
op luwe, beschutte plekjes. Mij 
intrigeert het dat de blankvoorn 
(uit de familie van de karperach-
tigen) met duizenden bij elkaar 
klonteren. In de bovenste lagen 
water zwemmen de kleine visjes, 
hoe dieper, hoe groter de vissen. 
Visjes van een paar centimeter 
tot rond de vier decimeter kwa-
men aan mij voorbij. Hun knalro-
de vinnen en staarten met de wit-
te schubben spreken tot mijn ver-
beelding.

Fluitconcert
Als het begint te schemeren, lijkt 
ook de wind vaak te gaan slapen. 
Er valt een rust over het gebied. 
Bij een groot berkenbos gooi ik 
mijn ankertje uit. Het is tijd voor 
de vogels die, bij mijn glaasje wit-
te wijn, een romantisch fluitcon-
cert inzetten. 
De explosie van de late lente 
geeft de Westeinderplassen het 
aanzien zoals het volgens mij be-
doeld is...

Reactie? bob@bovenlanden.nl

Zaterdag beetje weggewaaid
Open tuinen op zondag 
goed bezocht
Aalsmeer - De weergoden wa-
ren zaterdag 8 juni erg onrustig 
met het gevolg dat het bezoeken 
van de open tuinen er nagenoeg 
niet van kwam. In de ochtend was 
het rustig, maar in de loop van de 

middag gingen de echte liefheb-
bers gelukkig wel op pad. De har-
de wind werd getrotseerd. Zondag 
9 juni was alles anders. Het zonne-
tje scheen, echt een dag op buiten 
te zijn. De tuineigenaren waren 

vroeg opgestaan om herstelwerk 
na de storm te verrichten. Klaar om 
vanaf elf uur bezoekers te kunnen 
ontvangen. En deze bezoekers 
kwamen, met velen zelfs. Ze ge-
noten van grote en kleine hobby-
paradijzen in het groen, vol bloe-
men en her en der met leuke aan-
gebrachte details. Ook de met de 
andere hobby, onder andere bijen 
en treinen, gecombineerde tuinen 
oogsten veel bewondering.
Groener en bloeiender
Totaal achttien mooie voorbeel-
den van tuinliefhebbers waren 
dit weekend te bewonderen. Al-
len van inwoners die hun dorp 
Aalsmeer mooier willen maken. 
Groei & Bloei afdeling Aalsmeer 
en omstreken doet elk jaar een 
poging om mee te werken aan 
een groener en bloeiender 
Aalsmeer. Naast de open tuinen-
route wordt in mei al vele jaren de 
Geraniummarkt georganiseerd.

Voortuin keuring
Ook worden jaarlijks voortuinen 
gekeurd in iedere keer andere 
wijken. Dit jaar gaan de juryleden 
in de eerste twee weken van juli 
op pad in Kudelstaart. In de Riet-
landen en de wijk op het voor-
malige RKDES-terrein worden de 
voortuinen beoordeeld. Gekeken 
wordt onder andere naar: Is de 
tuin zichtbaar vanaf de weg en is 
er over de beplanting nagedacht, 
zodat er het hele jaar door kleur 
is? Past de tuin bij het huis en is 
het onkruid weg? Er zijn ook dit 
jaar dertig groenbonnen te ver-
delen. 
Woont u/jij in één van twee ge-
noemde wijken? Zorg dan dat de 
voortuin er goed, netjes en ver-
zorgd bij ligt en wie weet wordt 
dit beloond met een groenbon. 
Deze maand juni is er nog alle tijd 
om nog wat extra tijd in de tuin 
te steken!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

World Music Festival
Tinto Quintet met bokaal 
terug uit Innsbruck
Amstelveen - Het Tinto Quin-
tet uit Amstelveen, bestaande uit 
Geertje Vrolijk, Carola Jongkind, 
Yvon Meijerink, Marcel Theebe en 
Rina van Houten, heeft onlangs 
meegedaan met het World Music 
Festival in Innsbruck (Oostenrijk). 
De spelers, die tevens lid zijn van 
Concertina’s Accordeonorkesten, 
vormen sinds 2015 een kwintet 
en krijgen muzikale adviezen van 
Elly Meekel.
Het kwintet heeft in Innsbruck 
een mooie prestatie geleverd. 
Met het predikaat ‘ausgezeichnet’ 
(uitstekend) hebben ze in hun ca-

tegorie Kamermuziek Accordeon 
Oberstufe een derde plaats be-
haald. De juryvoorzitter, tevens 
componist van één van de twee 
door hen gespeelde stukken, 
heeft het Tinto Quintet gecompli-
menteerd met de positieve, ener-
gieke uitstraling en het muzika-
le spel. 
Ook heeft hij nog tips gegeven 
hoe met name zijn eigen stuk 
nog beter tot zijn recht kan ko-
men. Kortom, genoeg redenen 
om over drie jaar weer mee te 
doen aan dit voor accordeonlief-
hebbers fantastische festival.

Feestweekend op zaterdag 22 en zondag 23 juni

Lijnbaankerk Aalsmeer 
bestaat 100 jaar
Aalsmeer - De christelijke gere-
formeerde kerk aan de Lijnbaan 
bestaat dit jaar 100 jaar. Niet het 
gebouw maar de gemeente! 

Geschiedenis
In de 19e eeuw tot aan 1919 wa-

ren onder verschillende namen 
groepjes gereformeerden als 
de Afgescheidenen, Kruisgezin-
den of Independenten actief in 
Aalsmeer. De institutie van de 
huidige gemeente, zoals dat of-
ficieel heet, was op 3 juni 1919. 

Eerste steenlegging in 1936 van het kerkgebouw aan de Lijnbaan.

Toen besloot men zich aan te 
sluiten bij de landelijke Christe-
lijke Gereformeerde Kerken. In 
de eerste jaren bleef het leden-
tal onder de 100 (1920-22), in 
1929 zijn er 213 leden. Dit groeit 
snel door tot 304 in 1936. Dat jaar 
markeert ook de ingebruikname 
van het huidige kerkgebouw: De 
Lijnbaankerk. Tot die tijd kerkte 
men in de ‘klompenschuur’, toen 
gesitueerd ter hoogte van Zijd-
straat 23 tegenover korenmolen 
De Leeuw. Na de oorlog groei-
de de gemeente door naar 403 in 
1950, 514 in 1963 om in 1994 een 
hoogtepunt te halen met 688 le-
den. Dit is dan wel inclusief de le-
den van de later zelfstandig ge-
worden wijkgemeente in Hoofd-
dorp. Sindsdien neemt het leden-
tal geleidelijk af naar 370 in 2019. 

Anno 2019
De Lijnbaankerk is in 2019 als 
100-jarige nog springlevend. De 
Lijnbaankerk is een eigentijd-
se christelijke geloofsgemeen-

schap geworteld in de gerefor-
meerde traditie. De gemeente wil 
zich van harte inzetten om men-
sen, binnen en buiten de kerk, 
God en elkaar te laten ontmoeten 
én te dienen én lief te hebben. El-
ke zondag is er om 10.00 uur een 
dienst voor jong en oud. Ook in 
de middag of avond zijn er dien-
sten in samenwerking met het 
Lichtbaken in Rijsenhout. 
In samenwerking met andere ker-
ken en geloofsgemeenschappen 
in Aalsmeer wordt geprobeerd 
relevant te zijn voor de samenle-
ving. Voorbeelden daarvan zijn 
het helpen bij de integratie van 
vluchtelingen. De jaarlijkse buurt-
barbecue van Dorpshaven wordt 
gehouden op het parkeerterrein 
achter de kerk, waarbij de kerk 
de elektriciteit en de toiletvoor-
zieningen levert. Samen met de 
buurt is onlangs een AED-cursus 
gehouden, want op het kerkplein 
hangt een AED.
Bij een verjaardag hoort een 
feestje en de 100-jarige doet dat 
niet op haar verjaardag, maar 
twee weken later over een heel 
weekend! Zaterdagmiddag 22 ju-
ni wordt koffie en thee geschon-
ken en aansluitend is er een buf-
fet. Voor de kinderen zal er een 
verrassing aanwezig zijn. Op zon-
dag 23 juni wordt een feestelijke 
dienst gehouden waarin het 100 
jarig bestaan herdacht zal wor-
den. Dominee André Jansen zal 
voorgaan. André was voorgan-
ger van 2000 tot 2010. De dienst 
begint om 9.45 uur en is voorbe-
reid door alle generaties van 0 tot 
100 jaar. Gezamenlijk zal in de-
ze dienst het Avondmaal worden 
gevierd. 

‘Heel Lijnbaan bakt’
Na de dienst zal er een feestelijke 
bijeenkomst zijn, waar de culinai-
re kwaliteiten van gemeentele-
den gekeurd én geproefd kunnen 
worden. Er is namelijk een ‘Heel 
Lijnbaan bakt’- wedstrijd uitge-
schreven. Een deskundige jury 
zal de creatieve baksels beoor-
delen op originaliteit. De prijs be-
staat uit een high tea voor twee 
en alle baksels zullen uiteraard 
door iedereen geproefd kunnen 
worden. Kijk voor meer informa-
tie op: www.lijnbaankerk.nl/wie-
zijn-wij/100-jaar 
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Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 14 juni bent u van 
harte welkom in de inloop 
Odense in het gebouw van 
Ontmoetingscentrum Irene. 
Deze middag om 14.30 uur 
gaan we kijken naar ‘‘De 
Nieuwe Wildernis’’, een 
Nederlandse natuur�lm. De 
�lm volgt de vier jaargetijden 
in het jonge natuurgebied de 
Oostvaardersplassen in Flevo-
land. Vindt u het ook leuk om 
mee te kijken? Kom dan naar 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
Vrijdag 21 juni is er een 
diaserie met verschillende 
Hollandse kenmerken. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 19 juni kunt u
genieten van o.a. meloen 
met Ardennerham, stok-
brood met kruidenboter, kip 
saté met satésaus, Vlaamse 
frieten met mayonaise,                                                                                             
aardappelsalade, quiche 
lorraine puntje, garnituur van 
kroepoek, gefruite uitjes en 
ananas en een bananenijs 
met pisang ambon saus  
met slagroom naar keuze 
 voor maar 14 euro. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

Vrijdag 21 juni  kunt u 
genieten van o.a. een 
huzarenslaatje, stokbrood 
met kruidenboter, rijk gevulde 
goulash, Hongaarse groenten 
mix, gestoofde tomaat met 
parmezaanse kaas, bieten  
salade, basmati rijst met garni-
tuur en bosvruchtenkwark
 voor 14 euro.  U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Optreden Zorgcentrum 
Aelsmeer
Op woensdag 19 juni bent u 
van harte welkom om te 
komen luisteren bij het op-
treden van het  Smartlappen 
koor ‘‘Denk aan de buren’’ uit 
Aalsmeer. Aanvang: 15.00 uur. 

Optreden in wijkpunt 
Voor    Elkaer
We luiden de zomer in met 
een optreden van Vrienden 
van het Levenslied, op 21 juni 
2019. Ze treden op van 14.30- 
16.00 uur tijdens de ‘‘Musica’’ 
in wijkpunt Voor Elkaer. Entree 
5 euro. U kunt zich opgeven 
bij een van onze gastvrouwen/ 
gastheer, tel. 0297-820979. 

Inloopcentrum Odense

Activiteiten overzicht

Op zoek naar gemotiveerde medewerkers?

Ondernemersontbijt 
‘Brood op de Plank’
Aalsmeer - Vrijdagochtend 21 ju-
ni kunnen geïnteresseerde on-
dernemers uit Aalsmeer en om-
streken naar het ondernemers-
ontbijt ‘Brood op de Plank’ tussen 
7.30 en 9.30 uur in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Zeker on-
dernemers die op zoek zijn naar 
gemotiveerde medewerkers. 
Daar kunnen ze in gesprek gaan 
met werkzoekenden met een 
licht verstandelijke beperking of 
afstand tot de arbeidsmarkt. Een 
plek voor inspiratie, kennisma-
ken, informatie en wie weet, ver-
dere afspraken. Voor sommige 
mensen is het lastig een baan te 
vinden. Bijvoorbeeld door een 
beperking of afstand tot de ar-
beidsmarkt. Zij zijn vaak juist heel 
gemotiveerd om te werken.
Ondernemers willen mensen wel 
een kans geven maar zien op te-
gen allerlei regels.

Programma
Tijdens ‘Brood op de Plank’ kun-
nen ondernemers kennismaken 
met gemotiveerde mensen die 
op zoek zijn naar een werkplek. 
Ze kunnen informatie opdoen 
over de Participatiewet, allerlei 
regelingen en kansen voor werk-
gevers. En informatie wordt ge-
geven over mogelijkheden voor 
werkplekken of stages voor men-
sen met een arbeidsbeperking.
De bijeenkomst begint om 08.00 
uur met een woordje van wet-
houder economische zaken Ro-

bert van Rijn, gevolgd door twee 
ondernemers die uitleggen hoe 
zij het traject hebben doorlopen 
tot het aannemen van iemand 
met een beperking. Daarna stel-
len een aantal werkzoekenden 
zich voor. 

Wie doet er mee 
Bij ‘Brood op de Plank’ werkt 
een aantal organisaties samen: 
AM match, Afslag Werk van Ons 
Tweede Thuis, RIBW KAM, GGZin-
geest en Roads. En de bijeen-
komst in Aalsmeer, wordt mede 
mogelijk gemaakt met hulp van 
Stichting DownTown Ophelia en 
de gemeente Aalsmeer. Ze zijn al-
lemaal verschillend maar hebben 
dezelfde missie: mensen met een 
beperking mee laten doen. Par-
ticipatie en maatschappelijk be-
trokken ondernemen gaan na-
melijk prima samen. Onderne-
mers zijn goed in ondernemen, 
zij zijn goed in het toepassen 
van wet- en regelgeving. Samen 
kunnen mensen geholpen wor-
den om mee te doen in de maat-
schappij!

Aanmelden
Schroom niet, kom gewoon lek-
ker ontbijten in De Oude Veiling 
(Marktstraat 19) en kijk wat het 
brengt. Het verplicht tot niets, 
maar kan wel veel brengen. Aan-
melden voor deze bijeenkomst 
via: https://onstweedethuis.nl/
brood-op-de-plank/contact

“Stilstand is achteruitgang en ik wil vooruit”

René Bultena gaat voor 
crowdfunding
Regio - De Nieuwe Meerbode 
plaatst heel veel advertenties. 
Maar de advertentie over crowd-
funding is zo vernieuwend en 
apart, dat aan René Bultena de 
reden van plaatsing is gevraagd. 
In het interview ging hij in op de 
achtergrond van de crowdfun-
ding. Crowdfunding is voor hem 
een nieuwe manier om geld aan 
te trekken buiten de banken om. 
Bultena constateert namelijk een 
terugtrekkende beweging van 
banken om MKB-bedrijven te fi -
nancieren en zeker geldt dat vol-
gens hem voor recreatiebedrijven. 
En zo stelde hij: “Stilstand is ach-
teruitgang en ik wil vooruit. De 
crowdfunding is bedoeld om Wa-
tersportcentrum Proosdij te her-
fi nancieren, een solide basis voor 
verdere ontwikkeling.” In het inter-
view ging hij verder in op het be-

Fietsen, wandelen, naar een museum
Nieuwe contacten voor 
60+ met ‘Leuke luitjes’
Regio - Leuke luitjes biedt nieu-
we contacten voor 60-plussers 
in Noord-Holland. Bij het ouder 
worden vallen bestaande contac-
ten soms weg. Veel ouderen wil-
len toch hun hobby blijven doen, 
maar hebben moeite om daar-
voor nieuwe contacten te vinden. 
Leuke luitjes wil het makkelijker 
maken om nieuwe maatjes te vin-
den want die zijn dichterbij dan 
men denkt.

Eenzaamheid voorkomen
De initiatiefnemers willen iets 
doen om eenzaamheid te voor-
komen. Meer dan een derde van 
de Nederlanders heeft eenzaam-

heidgevoelens, jonge en oude-
re mensen. Tijdens gesprekken 
met ouderen ontdekten Ronald, 
Wilma en Lukas dat veel ouderen 
moeite hebben om nieuwe ma-
tjes te vinden om samen leuke 
dingen te doen. Ronald: “Bestaan-
de maatjes vallen soms weg als je 
ouder wordt en hoe vind je dan 
nieuwe maatjes voor de gezellig-
heid of om actief te blijven? Met 
je laptop, je tablet of je smartp-
hone natuurlijk! Jongeren doen 
dat en ouderen kunnen dat ook.” 
Daarom is Leuke luitjes ontwik-
keld, speciaal voor ouderen van-
af 60 jaar die leuke dingen willen 
doen. Fietsen, wandelen, samen 

Zaterdag jaarlijkse botendag
Uitwaaien op Westeinder 
met Dag van je Leven
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
15 juni houdt Stichting Dag van 
je Leven weer haar jaarlijkse bo-
tendag vanuit jachthaven Kem-
pers bij Leimuiden. Zo’n vierhon-
derd mensen met een verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking 
gaan samen met hun begeleiding 
of familie een paar uurtjes genie-
ten op één van de maar liefst 75 
deelnemende boten. Het is het 
bestuur van de stichting voor de 
zestiende keer gelukt om alle Ons 
Tweede Thuis-cliënten die mee 
wilden varen een plekje te kun-
nen geven aan boord. 
Het belooft weer een groots 
spektakel te worden met na af-
loop live muziek in de jachtha-
ven. Zingende DJ Dennis gaat er 
vast voor zorgen dat er verschil-

lende polonaises gelopen kun-
nen worden. Hopelijk laat de 
zon zich ook nog zien zaterdag. 
Mochten de weersvoorspellingen 
goed genoeg zijn om te gaan va-
ren, dan wordt het vast weer een 
groot feest op het water. 

Zwemvesten-sponsor gezocht
Dag van je Leven heeft veilig-
heid hoog in het vaandel staan 
en heeft daarom eigen zwemves-
ten aangeschaft. Dit was een gro-
te uitgave van 1.500 euro en de 
stichting is nog op zoek naar een 
sponsor hiervoor. 
Komt u/jij zaterdag tussen elf en 
één uur gezellig versierde boten 
tegen op de Westeinderplassen? 
Vergeet dan vooral niet te zwaai-
en! 

Leuke evenementen bij 
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Kunst, cultuur, mu-
ziek en leuke evenementen. We 
zijn er weer bij deze week met de 
radio, zowel op lokatie als in de 
eigen studio van Radio Aalsmeer. 
De avondvierdaagse komt voor-
bij vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur 
in Let’s Go, ‘DownTown Radio’ is er 
zaterdag vanaf 13.00 uur weer in 
aanloop naar 22 juni en ‘Blikope-
ner Radio’ onderzoekt op maan-
dag tussen 18.00 en 19.00 uur of 
er ook apps met een positieve in-
vloed op kinderen bestaan.

‘Ik Toon’ in That’s Life
Jenny Piet en Wilbert Streng zijn 
er donderdag tussen 20.00 en 
22.00 weer met hun maandelijk-
se radio lifestyle magazine. Hel-
een van Haaften van Stichting 
KCA en André Vulperhorst van 
het Cultuurpunt zijn er bij van-
wege de Ik Toon maand en waar-
van de Amazing Amateurs een 
onderdeel zijn. Verder Truus Ou-
dendijk (journalist, columnist en 
tekstschrijver), spelen met taal 
is voor haar een feest. Natuurlijk 

Jonas Ponsen (in het rood) van Let’s Go op Radio Aalsmeer interviewt de 
jonge deelnemers van de Avondvierdaagse in Kudelstaart.

ook het Flower Festival dit jaar 
bij de locaties Flower Art Muse-
um en de Historische Tuin. Goos 
Bartels van het bestuur komt ver-
tellen over dit kleurrijke schouw-
spel. En natuurlijk live muziek, de-
ze keer harpiste Petra Rosa met 
niet alleen klassiek, maar ook jazz 
en pop. Radiotechniek wordt ver-
zorgd door Dennis Wijnhout.

Botendag
DownTown Radio is zaterdag bij 
de Dag van je Leven botendag 
aanwezig, wat altijd een feest-
je is. Dennis en Ilse doen live ver-
slag vanuit Jachthaven Kempers. 
Rinus blijft in de radiostudio om 
iedereen op de hoogte te stel-
len over de laatste nieuwtjes over 
DownTown Ophelia, want dit 
grote evenement vindt volgen-
de week alweer plaats. Het ra-
dioprogramma wordt zaterdag 
om 13.00 uur al uitgezonden, ge-
volgd door ‘Weekendmagazine 
met Rinus’. Voor een keer omge-
draaid in de programmering dus.

Blikopener Radio
Kunnen computerspellen ook 
een pósitieve invloed hebben 
op kinderen? Christian Batist be-
denkt en ontwikkelt computer-
spellen en geeft zijn verhelderen-
de visie tijdens Blikoper Radio op 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur. 

Door de Mangel
Op Tweede Pinksterdag ontving 
het team van ‘Door de Mangel’ 

een vrachtwagenchauff eur die 
zich in zijn vrije tijd bezighoudt 
met techniek in de breedste zin 
des woords. Dave Strampel is 
bestuurslid van de Aalsmeerse 
Feestweek en is verantwoorde-
lijk voor alles op technisch ge-
bied. Ook Dave heeft weer een 
nieuwe schakel aan de ketting 
toegevoegd. Komende maandag 
ontvangen presentatoren Mylè-
ne en Elbert Huijts om 19.00 uur 
de beste vriend van Dave. Als 
259e gast schuift elektricien Mark 
Dessi aan in de studio. Mark ont-
houdt al zijn technische kennis in 
zijn hoofd. Dave is erg benieuwd 
hoe hij dat toch voor elkaar krijgt. 
Mocht je als luisteraar ook een 
vraag hebben voor Dessi, mail de-
ze dan naar: info@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar de studio: 0297-325858. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Daarnaast is Ra-
dio Aalsmeer te vinden op tele-
visie met Tekst TV: kanaal 12 van 
Caiway, of kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort. 

Wandelaars en vervoerders gezocht
Rollatorwandelen is leuk!
Aalsmeer - De Rollatorwan-
delclub van Aalsmeer heeft op 
woensdag 5 juni voor het eerst 
gewandeld. Binnen, wel te ver-
staan, want het regende behoor-
lijk en dus ontmoetten de wande-
laars elkaar in de mooie nieuwe 
sportzaal bij Zwembad De Wa-
terlelie. Tien deelnemers stonden 
om half 11 ’s ochtends startklaar.
Onder leiding van Tessa (fysio-
therapeute bij PACA) is begon-
nen met het controleren en op 
de goede hoogte instellen van 
de rollators. Belangrijk, want, zo-
als Tessa vertelde, heeft vrijwel 
iedereen de handvaten te hoog 
staan, waardoor de houding van 

de wandelaar en de positie van 
de wandelaar ten opzichte van 
de rollator niet optimaal zijn. En 
ze had gelijk, want toen even la-
ter de eerste rondjes werden ge-
wandeld, zagen de kijkers van-
af de kant in het eerste kwar-
tier een opmerkelijke verande-
ring: De wandelaars liepen rech-
ter op en ze keken meer om zich 
heen. Carola (sportcoach) en Tes-
sa maakten er met wat slalom-
truukjes, een paar oefeningen en 
een praatje een leuke, afwisselen-
de wandeling van. Dat een aantal 
deelnemers zich fl ink had inge-
spannen, was te zien aan hier en 
daar een bezweet gezicht bij het 

koffi  e drinken of samen eten. 
Naar een museum, concert of sa-
men aan de slag met fotocame-
ra of de breipennen. Dichtbij wo-
nen andere ouderen met dezelf-
de interesses en ze vinden elkaar 
dankzij www.leukeluitjes.nl. Joke: 
“Ik heb ondertussen al vier keer 
met Anja afgesproken en er staan 
nog twee afspraken gepland. Vol-
gens mij is dit een fi jn, langdurig 
contact aan het worden.”

In jouw buurt
Alle Noord-Hollandse 60-plus-
sers zijn welkom bij Leuke luitjes. 
Na aanmelding kun je zelf nieuwe 
contacten zoeken en kennis gaan 
maken. Deelname is gratis. Leuke 
luitjes kan dit gratis doen voor ou-
deren dankzij steun van fondsen, 
zoals het Oranjefonds, en door do-
naties. En ook omdat de mensen 
achter Leuke luitjes zich onbetaald 
inzetten. Kijk voor meer informatie 
en uitjes op: www.leukeluitjes.nl

koffi  edrinken. Over de wandelac-
tiviteiten van de Rollatorwandel-
club waren de deelnemers en de 
toeschouwers het wel eens: “Dit is 
heel leuk en nuttig! En volgende 
week komen we weer!” Mee wan-
delen met de Rollatorwandel-
club? Ook u bent van harte wel-
kom bij Zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef 7 op woensdag om 
half elf ’s morgens. Wanneer ver-
voer van en naar het zwembad 
echt een probleem is, kan gebeld 
worden met de Rollatorwandel-
club via 06-10196667. De vrijwilli-
gers gaan hun best doen om een 
chauff eur in te schakelen. 
En andersom: Op woensdagmor-
gen vaak wel tijd om iemand met 
de auto van en naar de Rollator-
wandelclub te brengen? Bel dan 
boven genoemd telefoonnum-
mer. Uw inzet maakt het verschil!

perkt aantal banken dat in Neder-
land actief is. Volgens hem is dat in 
Duitsland anders. Daar opereren 
nog vele lokale banken, die veelal 
lokaal het MKB fi nancieren, een rol 
welke in Nederland meer en meer 
door crowdfunding wordt over-
genomen. In een van de groot-
ste crowdfunding organisaties in 
Nederland, Collin Crowdfund, die 
actief is met toestemming van 
de Autoriteit Financiële Markten, 
heeft hij een betrouwbare en des-
kundige partner gevonden. Hier-
door kan hij mensen een mooie 
investeringsmogelijkheid bieden 
tegen een aantrekkelijk rende-
ment en een eerste hypothecaire 
dekking als zekerheid. Het volledi-
ge interview is op de website van 
de Nieuwe Meerbode te lezen.
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Laptop uit auto 
gestolen

Aalsmeer - Op vrijdag 7 juni is 
even voor half zes in de avond 
ingebroken in een auto, die ge-
parkeerd was op een plein aan 
de Stationsweg. Uit de Nissan 
zijn een laptop, computer-ac-
cessoires en een mobiele tele-
foon gestolen.

Porsche weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Tussen vrijdag 7 en 
maandag 10 juni is ingebroken 
in een woning aan de Fuutlaan. 
Via de achterzijde zijn de dieven 
het huis ingegaan. Zowel op de 
bovenverdieping als op de be-
gane grond zijn alle kasten 
doorzocht. De dieven hebben 
de sleutel weten te vinden van 
de auto van de eigenaars en zijn 
er in de Porsche 911 turbo van-
door gegaan. De sportauto is 
grijs van kleur en het kenteken 
is 59-TB-NF. Wie meer informa-
tie heeft wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844. De vermissing 
werd maandag rond zeven uur 
in de avond ontdekt.

Bankpas weg 
na bezoek

Aalsmeer - Op woensdag 5 juni 
is een bewoner van het Drie Ko-
lommenplein gedupeerd door 
een zogenaamde pakketbezor-
ger. Tussen kwart voor twee en 
twee uur in de middag ging de 
bel bij de bewoner en er werd 
open gedaan. De bezorger had 
een pakket voor een van de bu-
ren en vroeg of de bewoner dit 
wilde aannemen. Voordat de 
bezorger weer weg ging vroeg 
hij of hij even naar het toilet 
mocht. De bewoner heeft dit 
toegestaan. Vlak nadat de be-
zorger weer weg was, ontdek-
te de bewoner dat zijn pinpas 
uit z’n portemonnee was ver-
dwenen. Er is direct alarm ge-
slagen bij de bank en de politie, 
maar er was reeds een klein be-
drag opgenomen. Het onder-
zoek naar de bezorger is nog in 
volle gang. De pas is na de mel-
ding direct geblokkeerd.

Brandblussers 
leeg gespoten

Aalsmeer- In de avond of 
nacht van donderdag 6 op vrij-
dag 7 juni is ingebroken in een 
bedrijf aan de Cactuslaan. De 
dieven hebben zich toegang 
tot het pand verschaft door 
een deur open te wrikken. In 
het bedrijf is de deur van het 
kantoor geopend en de ruimte 
is geheel doorzocht. Ook is ge-
probeerd om de kluis te ope-
nen, maar dit is niet gelukt. Er 
wordt onder andere een bank-
pas vermist. De schade is be-
hoorlijk groot, omdat de inbre-
kers enkele brandblussers ge-
heel leeg gespoten hebben. De 
inbraak heeft tussen tien voor 
negen op donderdagavond en 
tien voor zes vrijdagmorgen 
plaatsgevonden.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 6 ju-
ni is tussen half vijf en half zes 
in de middag een �ets gesto-
len vanaf de Hornweg, hoge 
nummering. De �ets is van het 
merk Cortina U4 transport en 
is blauw van kleur. Het zadel is 
grijs en voorop zat een wit krat-
je. Het serienummer eindigt op 
280. Tussen zondag 9 en maan-
dag 10 juni is nog een �ets ge-
stolen. Dit keer vanaf de Zwar-
teweg. De Gazelle Orange is 
wit van kleur en het registra-
tienummer eindigt op 342. De 
�ets is gestolen tussen vier en 
vier uur ‘s middags.

Proces-verbaal 
na vechtpartij

Aalsmeer - Op zondag 9 juni 
rond half elf in de avond werd 
de politie gevraagd naar een 
vechtpartij te gaan in het Ra-
meaulaantje. Tijdens een tuin-
feest hadden twee in Aalsmeer 
verblijvende mannen en twee 
vrouwen onenigheid met el-
kaar gekregen en dit was uitge-
mond in een �inke ruzie waar 
rake klappen vielen. Toen de 
agenten arriveerden probeer-
den reeds twee mannen de ru-
zie te sussen, maar optreden 
van de agenten was nodig om 
de kemphanen uit elkaar te ha-
len. De vechtersbazen bleken 
behoorlijk veel alcohol gedron-
ken te hebben. Er is proces-ver-
baal opgemaakt wegens open-
bare dronkenschap.

Tentslaper 
gearresteerd

Aalsmeer - Op maandag 10 
juni even voor twee uur in de 
middag kreeg de politie een 
melding dat in een tentje in 
het Seringenpark een man lag 
te slapen. Agenten zijn direct 
poolshoogte gaan nemen en 
tro�en de persoon nog aan in 
de tent. Het bleek een beken-
de van de politie te zijn. Onge-
veer een jaar geleden was de 
36-jarige man uit Polen gear-
resteerd vanwege een aantal 
inbraken in Aalsmeer. Hij is op-
nieuw in de boeien geslagen. 
Hij bleek nog een gevangenis-
straf uit te moeten zitten van 
veertien dagen.

Noodweer van woensdag op donderdag

“Nog nooit zulke grote 
hagelstenen gezien”
Aalsmeer - “Nog nooit zulke gro-
te hagelstenen gezien”, “Wat een 
knoeperds” en “Ik dacht even dat 
het dak ging instorten.” Enkele 
opmerkingen over het noodweer 
in de avond en nacht van woens-
dag 5 op donderdag 6 juni en dan 
met name over de enorme hagel-
stenen die naar beneden kwa-
men. Natuurlijk wel eens gezien 
op �lmpjes en foto’s, maar niet in 
het echt en zo dichtbij. Er werd in 
eerst instantie code geel afgege-
ven door het KNMI, maar niet veel 
later werd dit opgeschaald naar 
code oranje en hiervan bleek in 
de regio Amsterdam Amstelland 
geen woord gelogen. Heel har-
de regen, een hagelbui met ste-
nen bijna zo groot als pingpong-
ballen en met �inke onweer en 
bliksem, waarvan de klappen 
heel veel mensen hebben doen 
opschrikken. In Aalsmeer is de 
schade meegevallen. Natuurlijk 
veel takken van bomen en her en 
der wateroverlast, maar de buur-
gemeenten zijn meer getro�en 
door het noodweer. Zo zijn in 
Amstelveen en Amsterdam be-
hoorlijk veel bomen omgewaaid, 
zijn takken van bomen afgebro-
ken en is er wateroverlast ont-
staan. De Oranjebaan in Amstel-
veen is zelfs afgesloten geweest 
vanwege grootschalige opruim-

werkzaamheden. In het Amster-
damse Bos zijn eveneens enkele 
bomen geveld, maar hier lijkt de 
schade mee te vallen.

Tenten bij FCA
In Vinkeveen is er een windhoos 
geweest, die onder andere de 
feesttent van Vinkevest heeft ont-
manteld. In Aalsmeer was er in 
deze gelijk de angst om de ten-
ten in de Hornmeer, waar op het 
terrein van FC Aalsmeer afge-
lopen weekend het Weekaatje 
plaatsvond. Het terrein was dras-
sig, maar de storm heeft de leuke 
wigwams gelukkig gespaard. De 
brandweer Amsterdam-Amstel-
land is deze nacht maar liefst 150 
keer uitgerukt. En ook donderdag 
bleef het druk met opruimen van 
alle stormschade. Wat een weer!

Boom omgewaaid
Na de hagelstenen bijna zo groot 
als pingpong ballen van woens-
dag op donderdag, was zaterdag 
8 juni een onstuimige dag. Het 
waaide �ink en rond tien over vijf 
in de middag werd de brandweer 
gealarmeerd voor een omge-
waaide boom op de Mr. Jac. Tak-
kade. Een treurwilg was door de 
storm uit de grond gerukt en was 
over de weg gevallen. De brand-
weer heeft de boom in stukken 

Centrumvisie: Nu doorpakken
Aalsmeer - De Centrumvisie is 
afgelopen woensdag 5 juni be-
sproken in de vergadering van de 
commissie Ruimte en Economie. 
In grote lijnen waren er vooral po-
sitieve woorden voor deze impuls 
voor een aantrekkelijk en bereik-
baar winkelgebied.
Er waren drie insprekers. Chris-
tiaan Sijnen van ondernemers-
vereniging Meer Aalsmeer, die 
een vurig betoog hield over de-
ze broodnodige vernieuwing na 
ruim 25 jaar! Hij ging in op de 
totstandkoming van de visie, die 
in een klankbordgroep met on-
dernemers, bewoners en de ge-
meente stapsgewijs is gemaakt. 
Hij beëindigde zijn verhaal met 
de hoop uit te spreken dat spoe-
dig aangevangen wordt met de 
grondige vernieuwing van het 
Centrum. Tweede spreker was ar-
chitect Joop Kok en hij wees min 
of meer op de wapenspreuk van 
Aalsmeer, ‘behoud wat ge hebt’, 
en de foto hierbij met de op-
haalbrug en het beeld van Flora 
op het Raadhuisplein benadruk-
te zijn pleidooi om de historie in 
acht te houden.

Rotonde 
Joop Kok pleitte voor een roton-
de op de kruising Uiterweg met 
de Van Clee�kade en stelde voor 
om bij het water op het plein 
een verblijfsplek te creëren met 
bankjes en bloemen. Dit ter ver-
vanging voor de ‘zitters’ op het 
muurtje voor het gemeentehuis 
waar nu de weg gepland is. Der-
de spreker was Leo van Erp en hij 
sprak positief over het plan. Be-
grijpelijk, want in 2016 heeft AB 

een plan gepresenteerd, met een 
nieuwe verkeersroute en een her-
inrichting van het Raadhuisplein, 
dat kenmerken van de visie nu 
vertonen. Leo van Erp raadde de 
bestuurders aan om de route te 
laten lopen via het Drie Kolom-
menplein waardoor het Raad-
huisplein meer een ontmoetings-
plek kan worden.

Eénrichtingsverkeer
In de visie wordt voorgesteld 
om de wegen nabij de Zijdstraat 
deels eenrichting te maken. Wie 
via de Van Clee�kade het dorp 
inrijdt, zal vanaf de Marktstraat 
geen tegenliggers meer tegen 
komen. Vanaf hier wordt eenrich-
ting ingesteld. De Uiterweg verla-
ten kan alleen rechts de Stations-
weg op. Terug naar de Van Clee�-
kade kan via de weg die komt op 
het Raadhuisplein, langs de win-
kels en het gemeentehuis.

Stappen maken
De tips van de sprekers gaven 
de wethouders Robert van Rijn 
en Robbert-Jan van Duijn mee te 
zullen nemen, maar eigenlijk wil-
len de twee snel aan de slag en de 
visie tot uitvoer gaan brengen. Er 
is zo’n 1,5 tot 2 jaar gewerkt aan 
de visie. “We willen stappen ma-
ken en zullen de visie op accen-
ten aanpassen. We gaan niet op-
nieuw naar de tekentafel. We wil-
len nu doorpakken”, aldus wet-
houder Van Rijn. En, als antwoord 
op het verhaal van Joop Kok: “Het 
instellen van eenrichting komt de 
doorstroming ten goede, evenals 
de veiligheid, zo is uit het verkeer-
sonderzoek gebleken. Een roton-

de hier is juist onveilig.” De frac-
ties toonden zich redelijk tevre-
den over de visie. “De schep mag 
morgen de grond in”, zo zei René 
Martijn van Absoluut Aalsmeer. 
De andere fracties schaarden zich 
achter deze uitspraak. Dirk van 
Willegen van het CDA: “Mooie vi-
sie. Ga door met het leefbaar hou-
den en aantrekkelijker maken van 
het Centrum.” En Erik Abbenhues 
van de VVD: “Nu doorgaan, geen 
rondjes meer blijven draaien. An-
ders praten we er over tien jaar 
nog over.” Het leverde hem een 
applaus vanaf de publieke tribu-
ne op.

(Online) winkelen
Een poging van voorzitter Ronald 
Fransen om een discussieboom-
pje op te zetten, pakte verkeerd 
uit. Het voorstel van de VVD om 
alleen nog elektrische vrachtwa-
gens toe te laten in het Centrum 
werd positief, maar realistisch 
ontvangen. Zover is deze sector 
nog niet. De opmerking van Jelle 
Buisma van de PvdA om het win-
kelaanbod onder de loep te ne-
men, deed haren overeind zet-
ten. Er wordt heel veel online ge-
kocht, vraagt dit niet om een an-
der winkelgebied? De Centrum-
visie raakte op de achtergrond, 
de reacties van de andere raads-
leden waren verbolgen. Het gaat 
om het aantrekkelijk maken van 
het Centrum en ja, mensen gaan 
wel naar winkels, naar het Cen-
trum voor allerlei inkopen, spe-
cialisatie, ontmoeten en gezel-
ligheid. In de visie wordt hier ook 
veel aandacht aan geschonken. 
Er is ruimte voor meer terrasjes 

en de straat krijgt een uniforme 
inrichting met veel groen. Verder 
krijgen de ondernemers de mo-
gelijkheid om hun (te) grote win-
kels te verkleinen door aan de 
achterzijde woonruimte te creë-
ren. Aan de straatkant moet wel 
een winkel me etalage behou-
den blijven. De ‘online- en winkel-
discussie’ werd door René Mar-
tijn van Absoluut Aalsmeer de�-
nitief in de kiem gesmoord. “On-
zin-discussie. Daar doet AA niet 
aan mee.” En weer klonk applaus. 
Heel kort, want eigenlijk mag dit 
niet in de raadzaal.

Postkantoor en Studio’s 
Kritiek had Absoluut Aalsmeer 
over het feit dat de visie slechts 
een klein gedeelte van het cen-
trum betrof. Het oude postkan-
toor en Studio’s Aalsmeer zijn niet 
bij de plannen betrokken, terwijl 
laatstgenoemde geuit heeft hier 
woningen te willen realiseren. 
Een behoorlijke verandering! In 
deze werd voorgesteld de Wete-
ringstraat door te trekken naar 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
Het antwoord van wethouder 
Van Duijn was kort, maar duide-
lijk. Het postkantoor is al eerder 
uit het plan ‘geknipt’ en de plan-
nen van Studio’s Aalsmeer zijn 
bekend, maar er staat nog niets 
op papier.

Geen woorden, maar daden
De wethouders toonden zich 
vastberaden. Dit is de visie, wat 
gaat komen kan, maar er op 
wachten is geen optie. Het is dui-
delijk: Voor deze heren is het mo-
ment aangebroken om de uitvoer 
ter hand te nemen. Geen woor-
den meer, maar nu daden. De 
Centrumvisie mag nog een con-
cept zijn, maar de basis is sterk 
en als het aan de wethouders 
ligt blijvend. Uiteraad gaan goe-
de ideeën en suggesties verwerkt 
worden in de de�nitieve visie.

Ter inzage
Van de fracties is er min of meer 
groen licht, maar beklonken is 
het zeker nog niet. Het woord 
is nog aan de inwoners. De con-
cept Centrumvisie ligt sinds 11 ju-
ni ter inzage en reageren kan tot 
en met 19 juli. Daarna wordt er 
opnieuw over gesproken in com-
missieverband en tot slot vindt 
de�nitieve besluitvorming plaats 
in de gemeenteraad. De planning 
is dat eind 2020 gestart kan wor-
den met eerst het vervangen van 
de riolering in de Zijdstraat en de 
herinrichting van het winkelge-
bied.

Door Jacqueline Kristelijn

gezaagd, zodat de weg weer toe-
gankelijk werd voor het verkeer. 
De gemeente heeft de resten van 
de wil inmiddels opgehaald. Van 
maandag 10 op dinsdag 11 ju-
ni werd opnieuw code rood aan-

gekondigd en natuurlijk was de 
brandweer paraat. Gelukkig bleef 
het dit keer bij een �kse regenbui 
en lichte onweer. De brandweer 
hoefde niet in actie te komen. 
Foto: Brandweer Aalsmeer.

Jaarlijks project Eigen Haard
Nominatie wijk Stommeer 
voor gevelgedicht
Aalsmeer - Jaarlijks wordt er een 
bedrag uitgetrokken door Eigen 
Haard om een project te kunnen 
verwezenlijken in woonwijken. 
De voorwaarden hiervoor zijn dat 
het een verfraaiing van de buurt 
moet opleveren en een maat-
schappelijk belang dient te heb-
ben dat breed gedragen wordt. 

Samenwerking met verschillende 
groeperingen binnen de wijk en 
creatief en cultureel interessant 
zijn verder van belang.
Wijkraad Stommeer en de bewo-
nerscommissie Stommeer heb-
ben in samenwerking met KCA 
een plan ingediend om op de 
�at aan de Ophelialaan/Parklaan 

een gedicht te plaatsen. Bezoe-
kers van het Seringenpark, wan-
delaars van het pelgrimspad en 
�etsers kunnen genieten van een 
gedicht van de Aalsmeerse dich-
ter John Tesselaar.
Er waren vijf gedichten geselec-
teerd in de voorrondes. Op 28 
mei nodigde Eigen Haard vijf ge-
nomineerden uit op de kick-o� 
om het juryrapport te overhandi-
gen. De betrokkenen uit Amster-
dam, Amstelveen en Aalsmeer 

moeten nu hun concept verder 
uitwerken en vóór 1 augustus in-
dienen om kans te maken op ver-
wezenlijking van hun project.
Medio september zal de winnaar 
of winnaars bekend gemaakt 
worden. Het is te hopen dat pro-
ject Gevelgedicht Stommeer in 
de prijzen valt en Aalsmeer poë-
tisch rijker zal worden voor ieder-
een die even tijd neemt om een 
mooie tekst te lezen. Wordt ver-
volgd.
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Nu ter inzage in het gemeentehuis
Ontwerp Centrumvisie 
en beeldkwaliteitsplan
Aalsmeer - De plannen om 
Aalsmeer centrum aantrekkelij-
ker, bereikbaarder en herkenbaar-
der te maken komen ter inzage. 
Van 11 juni tot en met 19 juli kun-
nen geïnteresseerden en belang-
hebbenden het ontwerp Cen-
trumvisie en het ontwerp beeld-
kwaliteitsplan Aalsmeer Dorp be-
kijken en van commentaar voor-
zien. Het college heeft de ambi-
tie het centrum van Aalsmeer te 
ontwikkelen tot een aantrekkelij-
ke, herkenbare en karakteristieke 
plek: zowel functionele als speci-
alistische detailhandel, cultureel 
maatschappelijke functies en ho-
reca. Alle plekken met elkaar ver-
bonden in een openbare ruim-
te van hoge kwaliteit, met vol-
doende verblijfs- en parkeerplek-
ken, groen en water. Het wordt 
een gezelliger centrum in bele-
ving en gebruik, met de moge-
lijkheid voor boodschappen bij 
een supermarkt en de kleine spe-
ciaalzaak, maar ook voor een kop 
ko�  e, een diner, een bezoek aan 
een culturele of maatschappelij-
ke instelling of een ontmoeting 
op een levendig terras, een beslo-
ten plein of een prettige plek aan 
het water. 
De plannen zijn te vinden op 
www.aalsmeer.nl/Centrumvisie 
en www.aalsmeer.nl/Beeldkwa-
liteitsplan Aalsmeer Dorp. Ieder-
een die de plannen op papier 

wil inzien kan terecht bij de ba-
lie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis in Aalsmeer aan het Raad-
huisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag 
is de centrale balie open van 8.30 
tot 20.00 uur. 

Reageren
Reacties op de plannen zijn uiter-
aard welkom. Dit kan ter atten-
tie van burgemeester en wethou-
ders via e-mail naar projecten.
aalsmeer@amstelveen.nl of per 
brief naar postbus 4, 1180 BA in 
Amstelveen. Op de brief schrijft u 
waarop u wilt reageren (Centrum-
visie of Beeldkwaliteitsplan). Voor 
vragen kan contact opgenomen 
worden met de projectleider via 
telefoonnummer 020 540 4911. 

Wat gebeurt er daarna?
Na a� oop van de inzagetermijn 
worden alle reacties gebundeld 
en in een Nota van Beantwoor-
ding voorzien van een antwoord.  
De stukken worden vervolgens 
tezamen met de Nota van Beant-
woording ter vaststelling voorge-
legd aan de gemeenteraad. De 
Nota van Beantwoording wordt 
aan alle indieners van een reactie 
toegezonden. Tegen de vaststel-
ling van beide stukken staat geen 
beroep open.

Aalsmeer - Laatst kreeg ik ex-
cuses van de klachtencoördi-
nator van de Luchtverkeerslei-
ding op Schiphol. Het had al-
les te maken met onduidelijke 
communicatie. Ze had graag 
eerder uitgelegd dat de over-
last nog wat groter zou wor-
den, zo mailde ze.  Een weken-
lange durende herrie en � jn-
stofuitstoot is nu ons deel en 
dat elke anderhalve minuut, 
soms wel twaalf uur per dag en 
ja, ik heb geklaagd.  
Schiphol kiepert met verbou-
wingen als excuus, al jaren alle 
rotzooi over de schutting bij de 
buren. En dat geldt ook voor 
de communicatie. Dit vanuit 
de wonderlijke gedachte dat 
als je maar uitlegt dat er zware 
overlast komt het dan goed is. 
Eénrichtingsverkeer dat is het.
Vrolijk samenwerken
Als je dan om je heen kijkt naar 
de buurgemeenten wordt het 
wel duidelijk. Behalve in Am-
sterdam waar GroenLinks de 
scepter zwaait, zitten de ge-
meenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer en 
Uithoorn colleges die qua sa-
menstelling veel op de rege-
ring lijken. Er is college op col-
lege onderhandeld aan de vol-
ledig mislukte Alderstafel. Het 
zijn nu deze gemeenten die op 
de blaren zitten en het meeste 
overlast van Schiphol hebben. 
De VVD is daarbij nog steeds 
overal de grootste, behalve in 
Aalsmeer waar het CDA dat 
is. Er wordt op collegeniveau 
al jaren vrolijk samengewerkt 
vooral tussen CDA en VVD en 
daarbij een derde wiel. De ene 
keer is dat D66, de ander keer 
de PvdA dan wel een lokale be-
langenpartij. 

Volksverlakkerij
Den Haag wil onder aanvoe-
ring de VVD en CDA-regering 
dat Schiphol groeit en nieuwe 
grenzen krijgt terwijl de oude 
nog geeneens zijn vastgesteld. 
Den Haag wil daarbij onder het 
mom van veiligheid ook één 
luchtruim. Fijn is dat wel, zo is 
het verhaal, want dan kan de 
overlast beter verdeeld wor-
den over het hele Nederlandse 

luchtruim en wordt groei weer 
mogelijk. Dat elk vliegtuig nog 
steeds moet starten of landen 
lijkt er verder niet toe te doen. 
O ja en de vliegtuigen worden 
stiller. Homeopathische volks-
verlakkerij, dat is het. 

Opiniestuk wethouder
De lokale vertegenwoordigers 
belijden ondertussen op lo-
kaal niveau dat ze staan voor 
het belang en de gezondheid 
van hun bevolking. Afgelopen 
week is er zo nog een opinie-
stuk van de Aalsmeerse CDA-
wethouder verschenen. Daar-
in pleit hij op persoonlijke ti-
tel voor meer welzijn en voor 
een Schiphol dat als een ge-
woon bedrijf zou moeten wor-
den behandeld. Een goed stuk 
hoor, maar levert het behal-
ve zijn eigen exposure iets op? 
Het zegt veel over de frustra-
tie in Aalsmeer. Nog geen dag 
later klaagt de sympathieke 
VVD-wethouder van Amstel-
veen dat ook hij vindt dat het 
zo niet langer kan met precies 
hetzelfde e� ect. Het is Gronin-
gen en Tatasteel all over. Er is 
meer moed nodig, veel meer 
moed.

Boter op het hoofd
De lokale bestuurders van de-
ze vier gemeenten hebben bo-
ter op het hoofd. Ik vraag me af 
hoe je lid kunt zijn en blijven 
van een partij die akkoord gaat 
met het verstieren van de leef-
baarheid in je eigen gemeen-
te? Je zou toch verwachten 
dat burgemeesters en wethou-
ders het vuur uit hun slo� en lo-
pen voor de toekomst en voor 
het welzijn van hun bevolking. 
Dat ze toch eens naar een ech-
te balans tussen Schiphol en 
de omgeving zouden streven 
door het simpelweg keihard 
af te dwingen. Schiphol staat 
toch niet boven de wet? Des-
noods met een � inke scheut 
burgerlijke of bestuurlijke on-
gehoorzaamheid, rechtszaken, 
wat al niet meer, maar ik ben 
bang dat het excuses worden.

Jan Daalman
jdaalman@xs4all.nl

Aalsmeer - Naar aanleiding 
van het onderwerp ‘Centrum-
visie: Plan voor aantrekkelijk 
Centrum’ vraag ik me af of er 
binnen de gemeente Aalsmeer 
wel echt een visie is over de 
toekomst van Aalsmeer maar 
ook Kudelstaart. En of er amb-
tenaren zijn die verder (dur-
ven) te kijken. Er ligt nu een 
plan op tafel voor een aantrek-
kelijk centrum van Aalsmeer. 
Een gedurfd plan met grote 
wijzigingen voor het centrum 
van Aalsmeer. En, dit plan mag 
ook iets kosten; ongeveer 6,5 
miljoen euro. Gelukkig kunnen 
de ondernemers zich vinden 
in deze plannen. Maar zijn we 
toch nog niet een beetje met 
symptoom bestrijding bezig? 
Moeten we niet eens breder 
en verder gaan kijken dan al-
leen de Zijdstraat en het Raad-
huisplein? Mijn gedachte is, 
als burger en inwoner van Ku-
delstaart, dat we het toch weer 
‘half’ gaan doen.
Met een ‘outside the box’ bril 
eens gaan denken aan oplos-
singen: maak een parkeerga-
rage onder het Raadhuisplein, 
maak een autovrij Raadhuis-
plein met terrassen en hore-
ca, maak een nieuwe ontslui-
ting vanaf de Uiterweg over de 
Ringvaart naar de N201, Stu-
dio’s weg en een nieuw cen-
trum bouwen inclusief (onder-
grondse) parkeergarage, Stu-
dio’s weg en combinatie van 
‘wonen en werken’ met (onder-
grondse) parkeergarage, etc. 
Dit kost misschien meer dan 
de 6,5 miljoen euro maar dan 
is Aalsmeer echt klaar voor de 
toekomst. Maar eerst moet het 
probleem duidelijk op tafel ko-
men te liggen. In Aalsmeer, 
maar ook Kudelstaart, is men 
bezig met een korte termijn-
visie en oplossing. Elke keer 
zie ik weer kleine stukjes waar-
voor iets leuks wordt bedacht 
maar men kijkt niet naar de 
grote gemene deler. Vraag is 
alleen waardoor we geremd 

worden om breder en verder te 
kijken dan een paar jaar? Ook 
Kudelstaart krijgt niet de visie 
die nodig is voor de toekomst. 
Eenrichtingsverkeer over de 
Kudelstaartseweg, vanaf het 
Dorpshuis tot Café Op de Hoek. 
Wanneer een extern bureau dit 
roept dan moet het goed zijn 
toch?  Nee, natuurlijk niet! Of 
neem als voorbeeld het Zeil-
fort Kudelstaart. Hoe mooi zou 
het zijn als je een complete in-
vulling zou maken van het sur-
feiland tot en met het fort Ku-
delstaart in relatie tot het wa-
tersportcentrum van Aalsmeer 
en Kudelstaart met zeilschool, 
restaurants en hotel. 
Laten we daarom eerst het pro-
bleem gaan onderkennen, dui-
delijk de randen van het pro-
bleem in kaart gaan brengen 
en kijken naar een oplossing. 
Een oplossing die ook breder 
zal liggen dan alleen het Raad-
huisplein of het eenrichtings-
verkeer van de Kudelstaartste-
weg. Niet iedereen zal blij zijn 
met de wijzigingen, maar zo-
lang er geen visie is voor de 
toekomst dan is zelfs de korte 
termijngedachte al te ver.
Ik daag de gemeente uit om 
eens in gesprek te gaan met 
een aantal burgers om samen 
te kijken naar het probleem en 
als het probleem goed voor 
ogen staat wat voor creativiteit 
er uiteindelijk bij de burgers zit 
om een lange termijnvisie neer 
te zetten. Maar we moeten zelf 
durven en niet alles door exter-
ne bureaus laten uitwerken. En 
met een goed plan zijn er best 
wel investeerders die willen in-
vesteren. Maar als we liever 
blijven hangen in het heden 
en blij zijn met wat we hebben, 
dan vooral niet bewegen. Maar 
dan ook niet meer zeuren dat 
we als Aalsmeer en Kudelstaart 
niets hebben vergeleken met 
Amstelveen of Hoofddorp!

Maarten Weijers 
maarten.weijers@gmail.com

Aalsmeer - Reactie architect 
Jaap Tromp op de onlangs 
door de wethouders gepre-
senteerde Centrumvisie: “Ruim 
vijf jaar geleden, op 2 februa-
ri 2014 om precies te zijn, heb 
ik een plan aan het gemeen-
tebestuur voorgelegd waar-
door de bereikbaarheid van 
het Centrum sterk verbetert. Ik 
heb daar nooit een reactie op 
gehad; daarom herhaal ik nog 
eens de punten waar naar mijn 
mening de schoen wringt:
1.  De winkels op het Raad-

huisplein zijn een onlos-
makelijk onderdeel van het 
hele winkelcentrum. Daar-
om mogen zij niet door een 
drukke verkeersweg ge-
scheiden worden van de 
winkels aan de Van Clee� -
kade en de Zijdstraat. Dus 
moet de Van Clee� kade 
vanaf de hoek Stationsweg 
met de Zijdstraat tot de Ge-
dempte Sloot voor alle ver-
keer worden afgesloten.

2.  Als de Van Clee� kade is in-
gekort, ontstaat in het voet-
gangersgebied tussen ho-
tel De Jonge Heertjes en de 
winkels van de Zijdstraat 
een gezellig dorpsplein. 
Het beeld van Flora wordt 
verplaatst en komt beter 
tot recht op een verhoging 
boven een vijvertje. Rond-
om die vijver kunnen zitjes 
worden geplaatst.

3.  Vanaf de Stationsweg 
wordt de Van Clee� ka-
de bereikt door een twee-

baansweg via het Drie Ko-
lommenplein voorlangs het 
gemeentehuis. De T-krui-
sing Stationsweg en Drie 
Kolommenplein zou een ro-
tonde kunnen worden. Bij 
het Medisch Centrum zou-
den bushaltes kunnen ko-
men.

4.  Door de verdwijning van 
een stuk Van Clee� kade 
(dat dorpsplein is gewor-
den) loopt de Uiterweg uit 
op de Stationsweg – het 
kruispunt is dus verdwe-
nen. De Van Clee� kade kan 
dan weer bereikt worden 
via het Drie Kolommen-
plein.

5.  Op het Raadhuisplein, tus-
sen de tweebaansweg 
langs het gemeentehuis 
en het ‘dorpsplein’ langs de 
Stationsweg komt een par-
keerterrein voor ongeveer 
tachtig auto’s. Voor de uit-
voering van deze plannen 
is het noodzakelijk dat het 
water tussen de Stations-
weg en het gemeentehuis 
wordt overkluisd. De op-
haalbrug verliest zijn func-
tie en kan worden verwij-
derd. 

Het is aan te bevelen dat de 
bestaande bomenrijen wor-
den verwijderd en wordt ver-
vangen door aangepaste – en 
meer uitgebreide – groenvoor-
zieningen, ook voor de winkel 
van Lidl.”

Architect Jaap Tromp

LEZERSPOST

LEZERSPOST

LEZERSPOST

Schiphol: Er is meer moed nodig, 
veel meer moed!

Breder kijken dan Zijdstraat 
en Raadhuisplein

Reactie op Centrumvisie

Bankjes en vuilnisbakken..
Aalsmeer - Het niet tijdig le-
gen van de prullenbakken in het 
Hornmeerpark, blijkt niet de eni-
ge ergernis bij inwoners. Het 
ontbreken van vuilnisbakken 
bij bankjes wordt ook gezien als 
een groot gemis. Het probleem 
in beide gevallen is hetzelfde. Le-
ge blikjes, papiertjes en ander af-
val worden achter gelaten en dit 
is natuurlijk geen fraai gezicht. 
Een geliefde verblijfplek blijkt het 
bankje in de Hornmeer, tegen-
over de winkels, te zijn. Echter, 
een vuilnisbak ontbreekt hier en 
dus ligt er nagenoeg dagelijks al-
lerlei troep rond het bankje. “Heel 
vervelend”, aldus een bewoner. 
Hij raadt de gemeente aan om 
niet alleen hier, maar op meerde-
re locaties, naast bankjes vuilnis-
bakken te zetten. En dat is best 
een goed idee! 
Een opmerking bereikte de re-
dactie verder nog over de vol-
le afvalbakken in het Hornmeer-
park. Eens is de schrijver het met 
het feit dat het vies is dat er troep 
en zakjes met hondenpoep rond 
de volle bakken liggen, maar 

wees blij dat deze hier neerge-
legd worden. Dit afval dan maar 
stiekem dumpen in de bosjes is 
erger. Tja... 
Toch maar als gemeente op-
dracht geven om vaker de bak-
ken in het Hornmeerpark te le-
gen en eens te kijken waar extra 
afvalbakken zwerfvuil zou kun-
nen voorkomen.

Fracties akkoord met 
jaarstukken 2018
Aalsmeer - De commissie Maat-
schappij & Bestuur heeft don-
derdag 6 juni de jaarstukken 
2018 besproken. De fracties ga-
ven aan in grote lijnen positief te 
staan tegenover het voorstel van 
het college. Evenwel zijn er van-
uit de commissie aandachtspun-
ten meegegeven om meer grip te 
krijgen op de jeugdhulp, grond-
exploitaties en de leges. Ook is 
een aantal vragen gesteld die het 
college nog schriftelijk zal beant-
woorden. De raad zal over het 
voorstel stemmen in de raadsver-
gadering volgende week donder-
dag 20 juni. 

Bestuursrapportage 2019
Door middel van de Bestuurs-
rapportage 2019 is de raad geïn-
formeerd over afwijkingen in de 
begroting van het lopende jaar 
2019. Over een aantal ontwikke-
lingen heeft de raad vragen ge-
steld. Deze zullen schriftelijk be-

antwoord worden. De commissie 
heeft een positief advies gegeven 
om het in de raadsvergadering 
van 20 juni te behandelen. Dan 
zal besluitvorming plaatsvinden 
over de voorgestelde wijzigingen 
in de begroting. 

Aanbod Peuterarrangementen 
Door ontwikkelingen vanuit het 
Rijk en een nieuwe taakstelling 
werd de vraag aan de commissie 
voorgelegd om het aanbod voor 
het peuterarrangement qua uren 
mee te laten gaan met de voor-
schoolse educatie. De commis-
sie gaf aan akkoord te gaan met 
dit vernieuwde aanbod. De be-
sluitvorming hierover zal even-
eens plaatsvinden in de raadsver-
gadering van 20 juni aanstaande.  
Er zijn door de fracties geen vra-
gen ingediend voor het vragen-
kwartier. Meer weten over de be-
sproken onderwerpen? Kijk dan 
op www.aalsmeer.nl.

Fietstocht langs lokale ambachten
Amb8Route: Paling eten 
en zeepjes ruiken
Kudelstaart - Zon en regen tij-
dens de open dag van de Amb-
8route in Kudelstaart afgelopen 
maandag 10 juni. Toch was me-
nigeen op de � ets gestapt en 
was de tocht ingezet voor bezoe-
ken aan lokale ambachten. Paling 
eten, zeepjes ruiken, bloemetjes 
kijken en aan de slag bij de kun-
stenaars. Tijdens de open dag wa-
ren alle deelnemers van de Am-

b8route aanwezig en er waren 
enkele extra ambachten te zien, 
waaronder bierbrouwen en meu-
bels maken. 
Op andere dagen de Amb8rou-
te bezoeken (� etstocht is onge-
veer 15 kilometer lang) behoort 
ook tot de mogelijkheid. Kijk voor 
openingstijden en activiteiten op 
www.amb8route.nl. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Wie wordt de nieuwe 
kinderburgemeester?
Aalsmeer- Gisteren, woensdag 
12 juni, was de jaarlijkse buiten-
speeldag met onder andere de 
voorronde voor het NK knikke-
ren in de Snoekbaarsstraat. Maar, 
er was meer. Er kon gestemd wor-
den op de zes kinderen, die geno-
mineerd zijn voor de functie van 
kinderburgemeester. De afgelo-
pen weken hebben de zes zich-
zelf gepromoot op hun school, 
bij de vereniging en er zijn �y-
ers geplakt en uitgedeeld. Op 
drie plaatsen in Aalsmeer en Ku-
delstaart kon gestemd worden. 
Lang hoeven de zes overigens 
niet te wachten op de uitslag. De-
ze wordt vandaag, donderdag 13 
juni, bekend gemaakt. Op maan-
dag 17 juni wordt de nieuwe kin-

derburgemeester door de burge-
meester en de wethouder gefeli-
citeerd op zijn of haar school.

Installatie op 27 juni
Tijdens ‘Bouw een Bootje’ op 27 
juni wordt afscheid genomen van 
de huidige kinderburgemeester 
Hannah Fokkema en wordt de 
nieuwe kinderburgemeester o�-
cieel voor een jaar geïnstalleerd.
Wie wordt de nieuwe kinderbur-
gemeester? Amber van Kessel, 
Charlotte Spaargaren, Nine Went-
zel, Berber Veldkamp, Alisa Koc-
kelkorn of Maarten Hulleman? 
Op de actuele nieuwssite van de 
krant (www.meerbode.nl) is van-
daag of morgen de uitslag te le-
zen. Spannend!

Allerlei spelletjes in The Beach
Zaterdag sportmiddag 
voor junior pramenrace
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 15 juni vindt weer zoals ieder 
jaar de sportmiddag voor de juni-
or pramenrace plaats. Vanaf 14.45 
uur begint de inschrijving en om 
15.00 uur start de sportmiddag 
echt. Drie velden in The Beach 
worden omgetoverd tot strijdto-
neel om door middel van spelle-
tjes te bepalen wie er tijdens de 
junior pramenrace op zaterdag 
29 juni op welke plaats mag star-
ten. 
De topper van vorig jaar, de ver-
kleedrace, maakt dit jaar weer 
deel uit van het circuit. Maar ook 
dit jaar heeft het bestuur weer 
nieuwe spelletje bedacht. Wat 

denk je van een echte hindernis-
baan, toren bouwen en kleed-
je hoppen? Het team dat wint 
krijgt startnummer 1 bij de junior 
pramenrace en de Jan Stenhuis-
bokaal en wie wil dat nou niet? 
Maar het winnen is niet het be-
langrijkst. Het bestuur wil er voor-
al een hele gezellige middag van 
maken. Natuurlijk wordt wel ver-
wacht dat ieder team in polonai-
se het veld op komt, want dat 
hoort natuurlijk bij een sportmid-
dag waarvan het thema, net als 
de juniorrace, ‘Carnaval’ is! Kijkers 
en aanmoedigers zijn welkom in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a.

Officiële opening door burgemeester
Schoolvoetbaltoernooi 
start maandag bij FCA
Aalsmeer - Maandag 17 juni 
geeft burgemeester Gido Oude 
Kotte om 18.00 uur het startschot 
voor het jaarlijkse schoolvoetbal-
toernooi voor basisscholen in de 
Gemeente Aalsmeer. Geduren-
de de hele week wordt door 198 
teams, bestaande uit kinderen uit 
de groepen 3 tot en met 8 van de 
basisschool, op het terrein van 
FC Aalsmeer aan de Beethoven-
laan gestreden om de eer van de 
school. Maar liefst 1.500 kinderen 
hebben zich dit jaar voor het toer-
nooi aangemeld. Het schoolvoet-
baltoernooi voor scholen wordt 
jaarlijks georganiseerd door één 
van de twee voetbalverenigingen 
die de gemeente Aalsmeer rijk is: 
FC Aalsmeer uit Aalsmeer en RK-
DES uit Kudelstaart. Dit jaar is FC 
Aalsmeer aan de beurt. Het doel 
van dit toernooi voor de twee 
voetbalverenigingen is om de 
schooljeugd kennis te laten ma-
ken, voor zover nodig, met de 
voetbalsport en de jeugd vooral 
een sportieve en gezellige week 

te bezorgen. Uiteraard zien RK-
DES en FC Aalsmeer ook graag 
dat het toernooi een promotie 
is voor de voetbalsport en dat 
de jeugd zich zal aansluiten bij 
een van de verenigingen. Voorop 
staat echter dat de schooljeugd 
een paar leuke en sportieve avon-
den heeft waarbij het aankomt 
op spanning, plezier en strijdlust 
in alle categorieën.
De wedstrijden trekken veel sup-
porters. In verband met de be-
perkte parkeergelegenheid rond 
het sportcomplex worden sup-
porters gevraagd zoveel mogelijk 
met de �ets te komen. Auto’s mo-
gen uitsluitend op de daarvoor 
aangegeven plaatsen worden ge-
parkeerd.
Van maandag tot en met don-
derdag beginnen de wedstrijden 
om 18.00 uur. De �nale-avond 
op vrijdag start om 18.30 uur. Op 
woensdagmiddag 19 juni spelen 
de allerkleinsten (groepen 3 en 4) 
vanaf 13.00 uur hun eigen school-
voetbaltoernooi. 

Met bandcoaches Gina en Jeroen Heijne

Bandbrouwerij voor kids 
vrijdag in N201
Aalsmeer - Sinds begin april is 
in N201 begonnen met de band-
brouwerij voor kids. Onder bege-
leiding van bandcoaches Gina en 
Jeroen Heijne kunnen alle kinde-
ren lekker samen muziek maken 
en dat is ontzettend leuk en leer-
zaam! Vrijdag 14 juni is er weer 
bandbrouwerij voor kids, dus als 
je de vorige keer niet kon ben je 
van harte welkom. 
Het is niet verplicht om er altijd 
bij te zijn, je kunt ook een paar 
keer meedoen als dat zo uitkomt. 
De bandbrouwerij is voor kinde-
ren van 8 tot 13 jaar en voorwaar-
de om mee te kunnen doen is wel 
dat je een beetje muziekles hebt 
gehad. Speelniveau is echter niet 
belangrijk, want bandcoaches Gi-
na en Jeroen zullen zorgen dat 
iedereen mee kan doen die een 
beetje zijn best doet. Je hoeft al-
leen je eigen instrument mee te 
nemen want alles is verder aan-
wezig. 

Op woensdag 10 juli is een klein 
concert gepland met de jonge 
bandbrouwers, daarvoor zal met 
zijn allen gezellig geoefend gaan 
worden om er iets moois van te 
maken! De bandbrouwerij voor 
kids is in de oefenruimtes op de 
eerste etage van N201 aan de 
Zwarteweg om de week op vrij-
dagavond van 19.00 tot 21.00 
uur, voor de zomervakantie dan 
nog één keer, op 28 juni. 

Groene schoolpleinen bij Rietpluim
Feestje voor vernieuwd 
kleuterplein van OBS
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag werd de opening van het ver-
nieuwde schoolplein van OBS Ku-
delstaart gevierd met een feestje. 
De school had een aanvraag inge-
diend bij het Schipholfonds om 
het kleuterplein te modernise-
ren met nieuwe houten speeltoe-
stellen, bomen en een buitenklas. 
Bestuursleden van het Schiphol-
fonds Olga Vossen en Rolf Groot 
waren naar Kudelstaart gekomen 
met een cheque. 
Na enkele plechtige woorden 
van directeur Mark van Leeuwen 
en ook Rolf Groot werd de span-
ning goed opgebouwd bij de be-
kendmaking van het bedrag dat 
OBS Kudelstaart kreeg. Tien kin-
deren uit de onderbouwklassen 
kregen een cijfer, punt of komma 
op een papiertje in hun handen 
en roetsjten ermee de gloednieu-
we glijbaan af. Oudere leerlingen 
mochten ermee op een bankje 
gaan staan, waarna Rolf de kin-
deren in de juiste volgorde ging 
zetten. Hiermee werd zichtbaar 
dat het Schipholfonds maar liefst 
22.424,70 euro heeft gedoneerd 
aan de openbare basisschool in 
Kudelstaart.

Sportief bewegen stimuleren
Doel van het Schipholfonds is om 
in de buurt van Amsterdam Air-
port Schiphol een bijdrage te le-

veren om sportief bewegen te sti-
muleren. Naast algemene dona-
ties steunt het fonds grote initia-
tieven door middel van een do-
natie die echt het verschil kan 
maken. De donatie aan OBS Ku-
delstaart is zo’n grote donatie. 
Het fonds is in 1994 opgericht, op 
initiatief van Amsterdam Airport 
Schiphol, met als doel de maat-
schappelijke betrokkenheid van 
de luchthaven met de omgeving 
tot uiting te brengen. Het fonds 
ontvangt hiervoor jaarlijks een 
schenking van de luchthaven.

Samenwerking Antoniusschool
In samenwerking met de naast-
gelegen Antoniusschool kreeg 
het grote schoolplein eerder al 
een metamorfose en nu hebben 
ook de kleinste OBS-leerlingen 
een prachtig schoolplein waar ze 
zich lekker op kunnen uitleven. 
Met giften van ouders, de ouder-
raad en de Rabobank en door de 
opbrengst van een sponsorloop 
kon er al een �ink bedrag betaald 
worden, maar de school kwam 
nog veel geld tekort om alles te 
kunnen realiseren. Het Schiphol-
fonds bracht uitkomst. 
De groene schoolpleinen van het 
gebouw de Rietpluim zijn prach-
tig geworden. Ook de kinderen 
die in de buurt wonen maken hier 
dankbaar gebruik van. 

‘Geknipt’ voor vierdaagse
Aalsmeer - Wat een ongeloo�ij-
ke prestatie weer van al die kin-
deren, die zingend en fruit-etend, 
onder begeleiding van vrolijke 
marsmuziek op de vierde dag de 
�nish haalde. Terechte bloemen 
en een dik verdiende medaille 
was hun deel. Maar ook een vol 
geknipte wandelkaart bleek een 
trofee! Het fenomeen vierdaag-
se blijft een apart soort hoogte-
punt in ieders schooltijd. Dit jaar 
stond ik langs de kant. Niet he-
lemaal! Mijn kleinkinderen had-
den me warm gemaakt om mee 
te doen. Niet als wandelaar, maar 
als wandelvierdaagse contro-
le knipper op hun parcours. On-
wennig gaf ik op de eerste dag 
mijn eerste knip in een wandel-
kaart van een klein meisje. Ape-
trots op haar eerste gaatje, net of 
het haar eerste oorbelgaatje be-
trof, ging ze vol enthousiasme op 
weg: “Tot morgen.” Het werd één 
groot feest, al deze vier dagen. 
Gelukkig was moedernatuur al 
deze lopers goed gezind. Ze kwa-
men droog over. Nou droog? Me-

nigeen kwam bezweet, maar vol-
daan aan de eindstreep. Ook de-
ze ‘knipper’. Ik had het niet wil-
len missen. Het werd een fami-
liefeest (zie foto) voor groot en 
klein. Groot compliment voor de 
organisatie en hun vele vrijwilli-
gers, maar vanaf deze plek, roep 
ik nog meer aspirant ‘knippers’ 
op, om zich ook op te geven voor 
volgend jaar. Loop mee, langs de 
kant staan kan altijd nog! 
Gerard Zelen 

Activiteiten voor jeugd in bibliotheek
Robots in de Maakplaats
Amstelland - Elke woensdagmid-
dag is er van alles te doen in de 
Maakplaats in Bibliotheek Am-
stelveen Stadsplein. De Maak-
plaats is zo ingericht dat kinderen 
zich door middel van ontdekkend 
leren, kunnen ontwikkelen op het 
gebied van maken, digitale tech-
nologieën en creativiteit. Binnen 
de vier thema’s Lego, Maken, Ro-
botica en Digitale verhalen biedt 
de Maakplaats iedere woensdag-
middag voor verschillende leef-
tijdscategorieën workshops aan. 
Zo kunnen kinderen al op jonge 
leeftijd beginnen met de ontwik-
keling van belangrijke 21e-eeuw-
se vaardigheden als mediawijs-

heid, computational thinking en 
creatief denken. 

Programma op 19 juni
Op woensdag 19 juni is het van 
15.00 tot 16.00 uur de beurt aan 
kinderen van 7 tot 10 jaar. Tijdens 
Dash & Dot maken zij kennis met 
deze twee grappige robotjes en 
ontdekken ze hoe je ze kunt be-
sturen en leren ze de beginselen 
van programmeren. Kosten: 5 eu-
ro (leden) en 10 euro (niet leden).

Programma op 26 juni
Op woensdag 26 juni is er van 
15.00 tot 16.30 uur voor kinderen 
van 10 tot 12 jaar een Maakplaats 
workshop Lego Mindstorms. Bij 
deze workshop gaan de kinderen 
aan de gang met een robot met 
veel meer mogelijkheden; mo-
toren en sensoren zijn allemaal 
apart aan te sturen met een app 
op een tablet. Kinderen gaan ook 
aan de gang met tast, licht, rota-
tie en afstand. Kosten: 7,50 euro 
(leden) en 15 euro (niet-leden).
Ga voor meer informatie en aan-
melden voor de Maakplaats 
workshops naar www.debiblio-
theekamstelland.nl/maakplaats. 

Korting met Aalsmeerpas!
‘Timbo en de waterslang’ in 
Openluchttheater Elsrijk
Amstelland - Op zondagmid-
dag 16 juni speelt Duo Melan-
ge ‘Timbo en de waterslang’ in 
Openluchttheater Elsrijk in Am-

stelveen. Timbo is een olifant uit 
het snikhete Afrika, waar hij leeft 
in een �jne kudde. Omdat het wa-
ter op is, besluit hij naar het ver-

re Noorden te reizen. Onderweg 
beleeft hij allerlei avonturen en 
sluit hij vriendschap met Pedro, 
de eerste mens die hij in de noor-
delijke landen tegenkomt. In het 
dorp van Pedro is volop water en 
Timbo’s vriend bedenkt een plan 
dat alle olifanten in Afrika aan wa-
ter moet helpen. Dan begint Tim-
bo aan de terugreis, maar die zit 
vol gevaren. Lukt het hem om de 
andere olifanten te redden? 
Acteur Bram leest voor en Anne 
en Melanie begeleiden het ver-
haal op hun violen. Als het ver-
haal spannend is, is de muziek 
natuurlijk ook spannend. Als het 
verhaal grappig is, dan de mu-
ziek dat ook! Kleurrijke tekenin-
gen illustreren het verhaal. Op 
een speelse manier maken kinde-
ren kennis met klassieke muziek 
en de verschillende emoties die 
muziek kan uitdragen. De voor-
stelling aanstaande zondag duurt 
ongeveer drie kwartier. Theater 

open 14.30 uur, aanvang 15.00. 
Kaarten à 5 euro zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. Houders van een 
Amstelveenpas of een Aalsmeer-
pas krijgen 50% korting per be-
zoeker. Voor pashouders met jon-
ge kinderen geld 90% korting per 
bezoeker. Het uitgebreide pro-
gramma met aanvangstijden en 
meer informatie is te vinden op 
de website www.openluchtthea-
terelsrijk.nl. 
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Wat is glucose en waarom 
is het zo belangrijk?

juni  2019

Wat is glucose nu 
precies? Glucose is 
een koolhydraat. Ons 
lichaam is in staat om 
glucose uit suikers en 
zetmeel te halen. De glucose 
komt dan in ons bloed terecht. 
De weefsels (vooral de spieren) 
nemen deze glucose dan weer op en 
verbranden die. Glucose is de brandstof 
waardoor ons lichaam kan presteren. 
Het is dus een onmisbaar product voor 
ons voorbestaan, evenals bijvoorbeeld 
water en zuurstof.

Glucosewaarden en het belang daarvan
Met een glucosemeter kunt u uw glucose-
waarden bepalen. Als u nuchter bent, zal de 
glucosewaarde in het lichaam erg laag zijn. 
Na het eten van een maaltijd met koolhydra-
ten neemt de hoeveelheid bloedglucose rela-
tief snel toe. Dat gaat door tot ongeveer 1 of 
2 uur na de maaltijd. Als de glucosewaarde 
in het bloed is gestegen, zorgt het hormoon 
insuline in het bloed dat de glucose snel 
door het lichaam wordt opgenomen. Op die 
manier worden de normale glucosewaarden 
weer snel bereikt. Er is ook een hormoon dat 
ervoor zorgt dat er weer glucose uit de weef-
sels wordt opgenomen als het gehalte in het 
bloed te laag wordt. Dit hormoon heet gluca-
con. Bij de gezonde mensen zorgt het lichaam 
ervoor dat de molaire waarde van glucose 
in het bloed tussen de 4 en 8 mmol per liter 
bedraagt. 

Verstoring van de glucosewaarde in het bloed 
Een van de meest voortkomende chronische 
ziekten is diabetes. Deze volksziekte komt 
voor als type 1 en type 2. Bij type 1 maakt de 

schild-
klier in 
het geheel 
geen insuline 
aan. De oorzaak van dit foutje in het lichaam 
in nog onbekend. De patiënt moet in dat geval 
door injecties of een insulinepomp dagelijks 
voldoende insuline krijgen toegediend om de 
glucosewaarde op een juist niveau te houden. 
Bij diabetes type 2 wordt er te weinig insu-
line aangemaakt. Vaak  is het mogelijk met 
medicijnen een normaal leven te leiden. De 
oorzaak van type 2 is ook nog niet duide-
lijk, maar lijkt wel samen te hangen met een 
ongezonde levensstijl.

Een te laag bloedsuikergehalte 
o� ewel hypoglykemie 
Bij diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, 
ontstaat meestal een probleem met een te 
hoge glucosewaarde in het bloed. Maar door 
de ontregeling van het bloedsuikergehalte 
kan er ook een te lage waarde ontstaan. Dan is 
het van belang om snel glucose aan het bloed 
toe te voegen. Normaal gesproken zit glucose 
niet als zodanig in onze voeding. Het ontstaat 
door de spijsvertering in ons lichaam. Maar u 
kunt wel glucosestroop maken of het direct 
eten. Het wordt dan dextrose of druivensui-

ker genoemd. Als u last hee�  van hypogly-
kemie is het verstandig altijd een voorraadje 
glucose beschikbaar te hebben voor direct 
gebruik. Het grote belang van met meten van 
de glucosewaarde. Het meten van de gluco-
sewaarde van het bloed is iets dat diabetes 
type 1 patiënten dagelijks doen. Ook voor type 
2 patiënten is het verstandig om de bloedglu-
cose regelmatig te testen. Indien de molaire 
waarde buiten de normale glucosewaarden 
ligt, brengt dit schade toe aan het lichaam. 
Hoe langer de waarden afwijken, hoe ernsti-
ger de schade kan worden. Als het gaat om 
het op de juiste wijze meten van de gluco-
sewaarde kunt u terecht bij uw huisarts of 
andere specialisten op medisch gebied. Zij 
kunnen u ook alles vertellen over de betekenis 
van de metingen die u doet. 

Het gebruik van glycogeen in het lichaam 
Het lichaam kan maar een beperkte hoeveel-
heid glucose opslaan. Dit gebeurt in de 
lever. De stof die daar wordt bewaard noemt 
men dan glycogeen en niet glucose. Als het 
lichaam snel energie nodig hee� , bijvoor-

beeld in 
een nood-

situatie wordt 
deze hoeveelheid 

aangesproken. Normaal 
gesproken hebben gezonde 

mensen een voorraad glycogeen 
die voldoende is voor een uur sporten. 

Bij diabetes kan ook deze voorraad in de lever 
te laag worden. Het lichaam kan dan gedu-
rende een korte periode glucose maken uit 
eiwit of vet. Dit gebeurt met behulp van stres-
shormonen zoals adrenaline en cortisol. Dit is 
niet goed voor het lichaam. Voor extra inspan-
ningen die een diabetespatiënt dus zeker te 
zijn dat de bloedsuikerspiegel in orde is.

Symptomen van diabetes 
Diabetes type 1 wordt vaak snel ontdekt 
omdat de symptomen zeer he� ig zijn en de 
patiënt raakt op den duur bewusteloos. 
Diabetes type 2 wordt ook wel een sluipmoor-
denaar genoemd omdat de symptomen vaak 
niet erg duidelijk zijn of niet herkend worden. 
Vaak is een test van het bloed noodzakelijk en 
ook in dat geval is de uitslag vaak niet eendui-
dig. De meest duidelijke aanwijzingen voor 
diabetes type 2 zijn 
•	 veel voorkomende vermoeidheid 
•	 problemen met de ogen, zoals branderig-

heid en slecht, wazig of dubbelzien
•	 slecht genezende wonden 
•	 tintelende handen en voeten/minder of 

geen gevoel meer in de voeten 
•	 kortademigheid 
Ga bij twijfel even langs bij uw huisarts voor 
een bloedtest. Een normale bloedsuikerspie-
gel is belangrijk voor een gezond lichaam.

Bron: Bloeddrukmeterswebshop.nl 
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BEWEGEN

Meer dan de hel� van de vrouwen boven de 50 worstelt met overgewicht 
(zeggen de statistieken) en ik krijg regelmatig mails van vrouwen die me bijna 
in paniek schrijven: “Marjolein, help! Ik eet minder en beweeg meer maar ik val 
niet meer af! Wat moet ik doen?” Ik leg het je uit. Zet je schrap want mijn verhaal 
is anders dan wat je altijd te horen hebt gekregen.

Richt je focus op méér energie, 
niet op afvallen
Om te beginnen zeg ik tegen iedere vrouw 
(of man) die wil afvallen altijd de focus 
te richten op het krijgen van méér ener-
gie, niet op afvallen.  Als je focust op méér 
energie heb je in ieder geval je focus op het 
verbeteren van je gezondheid. Méér ener-
gie vertelt je of je op de goede weg bent. 
Afvallen wil lang niet altijd zeggen dat je 
gezond bezig bent: veel vrouwen worden er 
doodmoe van.
Er wordt vaak gezegd: je moet afval-
len om gezond te worden. Ik zeg: je moet 
éérst gezond worden, dan volgt afvallen 
bijna altijd als vanzelf (of aankomen als je 
te mager bent.) Deze twee hebben name-
lijk veel meer met elkaar te maken dan je 
denkt.

Er zijn vele redenen waarom je 
niet kunt afvallen
Laat ik voorop stellen dat er vele redenen 
kunnen zijn waarom het soms onmoge-
lijk lijkt om af te vallen. De wereld om ons 
heen vertelt het verhaal dat het makke-
lijk is: minder eten en meer bewegen. Zo 
simpel is het absoluut niet. Afvallen is een 
complex proces omdat ons lichaam een 
uitermate complex organisme is en ieder 
lichaam uniek.

In mijn boek Het Energieke Vrouwen 
Voedingskompas beschrijf ik tien oorzaken 
waarom iemand niet afvalt ondanks minder 
eten en meer bewegen. Om er enkele kort 
uit te lichten:

•	 Dikmakende bacteriën in je darmen 
hebben de overhand gekregen (echt 
waar!)

•	 Je alvleesklier maakt steeds te veel 
insuline aan

•	 Je lever hee� moeite met ontgi�en 
en afvoeren van hormoonverstorende 

sto�en die worden opgeslagen in je 
vetcellen

•	 Je stofwisseling staat als gevolg van 
jarenlang (crash)diëten in de overle-
vingsstand en slaat zoveel mogelijk vet 
op

•	 Je lichaam mist enkele belangrijke 
voedingssto�en die nodig zijn om 
vetten te verbranden, zoals magne-
sium en zink

•	 Je gebruikt medicijnen (denk ook aan 
de pil) die maken dat je moeilijk kunt 
afvallen

Vandaag wil ik er een belangrijke aan 
toevoegen: je valt niet af omdat je je 
lichaam voortdurend laat branden op 
glucose in plaats van vetten. Ik ga je dit 
uitleggen. Het goede nieuws is dat veel van 
deze oorzaken met één slimme omschake-
ling verdwijnen als sneeuw voor de zon: de 
omschakeling  van glucoseverbranding naar 
vetverbranding.

De grootste vijand van de waarheid 
is een mythe
John F. Kennedy hee� ooit gezegd dat de 
grootste vijand van de waarheid meestal 
niet een bewuste leugen is maar een hard-
nekkig mythe. Als het gaat om afvallen zijn 
we allemaal gaan geloven in de mythe dat 
we dik worden van het eten van vetten. Ik 
heb het ook jarenlang geloofd.

Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw 
hebben we vetten in de ban gedaan en 
zijn we nu als mensheid dikker, vermoei-
der en zieker dan ooit. Overgewicht neemt 
extreme vormen aan en hart- en vaatziek-
tes zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 
1. Diabetes type 2 wordt een wereldwijde 
epidemie genoemd en steeds meer mensen 
worstelen met chronische ziektes. Hoe 
kan dit? Dit komt doordat het verhaal dat 
we dik en ziek worden van het eten van 

Marjolein Dubbers

Je vetverbranding weer op gang krijgen 

Marjolein Dubbers 
• Oprichtster Energieke Vrouwen Academie
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl

over de auteur

MEDISCH

Genieten van de zon

Zeker in de zomer moet de huid gedurende de hele dag extra beschermd en verzorgd worden tegen de schade-
lijke e�ecten van de zon; van zonsopgang tot zonsondergang. Maar wat is goed beschermen want de zon hee� 
ook een positief e�ect op mensen. Warmte en licht zorgen ervoor dat we ons goed voelen. 

De zon gee� ook UV-straling af. Hierdoor maakt het 
lichaam vitamine D aan. Dit is goed voor sterke botten. 
UV-straling helpt ook bij het verminderen van bepaalde 
huidziekten zoals psoriasis. De zon kan echter ook schade-
lijke gevolgen hebben zoals huidveroudering en huidkan-
ker. Zonnebrand zorgt ervoor dat schadelijke UV-straling 
de huid niet beschadigt en zorgt ervoor dat de huid niet 
snel veroudert. Voor het beste advies over zonbescher-
ming, afgestemd op jouw huidtype, ga je naar de schoon-
heidsspecialist. De zon produceert UV-A stralen en UV-B 

stralen. Van te veel UV-A stralen veroudert je huid snel-
ler. Van teveel UV-B stralen, kun je verbranden. Een goed 
zonnebrandproduct beschermt tegen beide. Hoe hoger 
de factor, hoe langer de zonnebrand beschermt tegen de 
schadelijke stralen van zon. Lees in ieder geval goed de 
verpakking. Het hangt van je huidtype af hoe lang je veilig 
in de zon kunt zitten zonder zonnebrand. Smeer je in ieder 
geval in voordat je in de zon gaat liggen. Smeer opnieuw 
nadat je gezwommen hebt. Een peeling verwijdert de dode 
huidcellen en zorgt voor een mooiere tint. Hiervoor zijn 

diverse producten voor thuis verkrijgbaar. Voor een goed 
product of een intensievere peeling, bijvoorbeeld micro-
dermabrasie, ga je naar de schoonheidsspecialist.

Karin Rutte

Karin Rutte  • Schoonheidsspecialiste
Caring,  praktijk voor huidverzorging Santpoort
www.caringsantpoort.nl

over de auteur

gezonde vetten een mythe is. Het is onzin.
Je lichaam hee� een natuurlijke aanleg om 
vetten te verbranden (!)
Al in de vij�iger jaren ontdekte dr. Alfred 
W. Pennington, een onderzoeker op het 
gebied van obesitas, dat het lichaam onge-
kende hoeveelheden vet kan verbran-
den. Het vet dat we eten wordt grotendeels 
gelijk verbrand en gebruikt als energie: ons 
lichaam hee� een natuurlijk aanleg om 
vetten te verbranden. Ja, lees deze laatste 
zin nog maar eens een keer: ons lichaam 
hee� een natuurlijke aanleg om vetten te 
verbranden!

Je lichaam kan energie maken van koolhy-
draten en vetten die je eet. Het verbran-
den van vetten is echter een veel ‘schoner’ 
proces waarbij veel minder vrije radicalen 
worden aangemaakt. Vrije radicalen liggen 
ten grondslag aan chronische ontstekingen 
die op hun beurt zorgen voor chronische 
ziektes. Daarnaast kan je lichaam van een 
vetmolecuul meer dan twee keer zoveel 
energie maken als van een glucosemole-
cuul. Glucosemoleculen maakt je lichaam 
aan zodra het zoetigheid of koolhydraten 
hee� gekregen.

Lees verder op www.lijfengezondheid.nl
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Familie Van Weerdenburg 
de snelste in Oosterbad
Aalsmeer - Op zaterdag 1 juni 
werd de familiestrijd gestreden in 
Het Oosterbad en verloor de fami-
lie Alderden haar titel aan de fami-
lie Van Weerdenburg die dit jaar 
de snelste en behendigste bleek. 
Er werd tijdens de familie-estafet-
te eerst gestreden om de snelheid 
in vier verschillende slagen. Daar-
na was er een handicaprace. Bij de 
familie Alderden deed het jong-
ste familielid alweer mee dat sinds 
een paar maanden in het bezit is 
van haar B-diploma. Vervolgens 

Promotiekans nog niet verkeken!
RKDES strijdend ten onder 
tegen ESTO: 3-4
Kudelstaart - RKDES is er afgelo-
pen maandag 10 juni weer niet 
in geslaagd om promotie naar 
de tweede klasse af te dwingen, 
er werd met 3-4 verloren van ES-
TO uit Bodegraven. Zonder veel 
vaste krachten moest RKDES op 
het veld van Alphen aantreden, 
Koen Lentjes en Tijn Kraak ston-
den voor het eerst dit jaar in de 
basis en deden het verdienste-
lijk. Maar ook Maarten van Put-
ten maakte zijn rentree niet op 
zijn vertrouwde rechtsbuiten 
plaats, maar als linksachter. Ook 
hij speelde een verdienstelij-
ke wedstrijd. De eerste kans was 
voor Indy van Koert, maar zijn in-
zet ging net voor langs. De eerste 
kans van ESTO was wel raak, een 
hoge voorzet werd in één keer 
op de panto�el genomen en het 
was 0-1. Pas na een half uur kwa-
men de Kudelstaarters beter in 
de wedstrijd dat leidde tot een 
mooie kans van Indy van Koert, 
maar hij was even de bal kwijt 
en kans verkeken. In de rebound 
knalde Lennart Kok op de vuisten 
van de ESTO keeper, rust 0-1. Na 
de pauze gingen de Kudelstaar-
ters er weer fel tegen aan en dat 
leidde ook tot de 1-1, een mooie 
strakke voorzet van Rutger Spaar-
garen werd hard onder de lat ge-
peerd door Indy van Koert. De he-
le Kudelstaartse aanhang ging er 
goed voor staan of zitten, want 
nu doordrukken was het mot-
to. Maar hoe lullig kwam RKDES 
weer op achterstand. Een ESTO 
speler werd in buitenspel posi-
tie aangespeeld, maar de KNVB 
grensrechter oordeelde anders. 
Maarten van Putten zette nog 
een wanhoop sliding in en gleed 
de speler onderuit, rood voor 
Maarten en een vrije trap op rand 
zestien. De muur stond niet goed 
nog geen halve goal werd afge-
schermd en een speler schoot 
langs de muur hard binnen: 1-2. 
Na ruim een uur leek het doek 
voor de Afas/Nieuwendijk briga-
de te vallen nadat een speler van 
ESTO, keeper Tijn Kraak dolde en 
de 1-3 maakte. Maar wie dacht 
dat de Kudelstaarters het opga-
ven kwam bedrogen uit. Jimmy 

Baars en Rick Verkuijl kwamen in 
de ploeg en RKDES ging er on-
danks de 10 man en 1-3 achter-
stand vol in, vechtend voor de 
laatste kans. Rick Verkuijl maakte 
een wereldgoal met een prachti-
ge omhaal van rand zestien: 2-3 
en RKDES speelde alles of niks. En 
weer moesten de Kudelstaarters 
een bittere pil slikken toen in de 
88ste minuut ESTO op 2-4 kwam. 
Wedstrijd gespeeld zou je zeg-
gen, maar daar dachten de rood-
zwarten toch anders over. RKDES 
jaagde de tegenstanders het hele 
veld na en prompt maakte weder-
om Rick Verkuijl de 3-4 en heel de 
RKDES clan ontplofte bijna toen 
Indy van Koert ook nog de 4-4 
leek te scoren, maar helaas deze 
werd afgekeurd voor vermeend 
buitenspel. Daar werd langs de 
lijn ernstig aan getwijfeld. Kort-
om, hard gevochten, weinig ge-
luk gehad maar wel een team ge-
zien die er voor wilde gaan en 
hopelijk valt volgende week het 
kwartje de goede kant op. 

Zondag in Voorschoten
RKDES is nog steeds niet uitge-
schakeld voor promotie. Aan-
staande zondag 16 juni moeten 
de voetballers van RKDES tegen 
Concordia uit Delft. De wedstrijd 
wordt gespeeld op het veld van 
Voorschoten en begint om 14.00 
uur. De winnaar speelt een �na-
leronde voor promotie tegen de 
winnaar van Stompwijk tegen Xe-
rxes. Kom de RKDES jongens weer 
steunen!

Degradatie FCA zaterdag
Als het RKDES aanstaande zon-
dag 16 juni lukt om promotie te 
maken naar de tweede klasse, 
komt de ploeg op gelijke hoog-
te met FC Aalsmeer zaterdag. 
Dit team wist afgelopen zater-
dag 8 juni in de nacompetitie niet 
te winnen van ZOB in Zuidoost-
beemster. Er werd met 4-1 verlo-
ren en dit betekent, na drie jaar in 
de eerste klasse gespeeld te heb-
ben, degradatie naar de tweede 
klasse.

Eppo

Veldkorfbalcompetitie
Junioren VZOD verdiend 
kampioen!
Kudelstaart - De junioren van 
VZOD, konden al afgelopen za-
terdag 8 juni kampioen worden 
door te winnen van Velocitas uit 
Leiderdorp. Dit zou nog weleens 
spannend kunnen worden, om-
dat het team de uitwedstrijd te-
gen Velocitas had verloren met 
9-7. Dat dit toen onnodige ver-
liespunten waren, wist men wel. 
Na een moeizaam zaalseizoen 
waren ze het vertrouwen in zich-
zelf en elkaar verloren. Geluk-
kig heeft het team dit buiten tij-
dens de veldcompetitie weer her-
pakt. VZOD ging weer veel be-
ter spelen, raakte steeds meer in 
een �ow en won vervolgens el-
ke wedstrijd.  Maar de vraag blijft 
wel of het dit keer ook weer zou 
gaan lukken. De temperatuurom-
standigheden waren met ruim 
25 graden hetzelfde als de eerste 
wedstrijd tegen Velocitas. Trainer/
coach Jessica Verheul startte de 

voorbespreking dat er een team 
moest staan dat samenwerkt en 
moet doen waar ze goed in zijn. 
Met wat gezonde spanning be-
gonnen de korfballers van VZOD 
aan de wedstrijd. Het begin liep 
wat stroef, mogelijk toch wat last 
van de zenuwen. Toen er eenmaal 
gescoord werd kregen de spelers 
vertrouwen en ging het steeds 
beter lopen. De ruststand was 
8-4. Dit mocht VZOD niet meer 
weggeven. Ze moesten nog even 
30 minuten vol aan de bak, om te 
laten 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! Gefelici-
teerd spelers en coach van VZOD!

Rijsenhouter rijdt perfecte lijnen
Derde overwinning voor 
wielrenner Nils Eekhoff

Rijsenhout - Vorig jaar miste hij 
de zege in de proloog-tijdrit van 
de Vredeskoers door een tegen-
sputterend versnellingsapparaat, 
vorige week donderdag liep bij 
wielrenner Nils Eekho� de ket-
ting wél gesmeerd. Met een snel-
heid van 55 kilometer per uur 
�itste de renner uit Rijsenhout 
over het twee kilometer lange 
parcours in het Tsjechische Krnov 

en behaalde zo zijn derde over-
winning van het seizoen. De Brit 
Ethan Vernon en de Italiaan Dal-
la Valle waren bijna drie seconden 
trager, de Deen Mikkel Bjerg, we-
reldkampioen tijdrijden bij de be-
loften, eindigde als vijfde op vijf 
seconden. Omgerekend bedroeg 
de voorsprong van Nils Eekho� 
op de nummer twee ongeveer 
veertig meter. “Ik stond te kijken 
van het grote verschil op zo’n kort 
rondje”, sprak de renner van Jong 
Oranje. “Vooraf had ik het par-
cours goed in me opgenomen, 
zodat ik de perfecte lijnen kon 
rijden.” Op de tweede dag moest 
Eekho� zijn hoop op een nieuwe 
zege, en behoud van zijn leiders-
trui, laten varen doordat ploeg-
genoot Marijn van den Berg deel 
uitmaakte van een zes renners 
grote kopgroep. Eekho� was een 
dikke minuut daarachter wel de 
sterkste sprinter van het peloton: 
zevende. In de zware bergetap-

Triatlon Oceanus
Ticket naar Hawaï voor 
Ironman Henk van Laar
Aalsmeer - Op zaterdag 1 juni 
om 7 uur viel het startschot voor 
de Ironman en begon Henk aan 
3,8 kilometer zwemmen, 180 ki-
lometer �etsen en 42,2 kilometer 
lopen. Het waaide zaterdag weer 
enorm hard op Lanzarote en de 
combinatie met de warmte en de 
vele hoogtemeters maakt deze 
wedstrijd tot één van de zwaar-
ste Ironmans. Goed doseren tij-
dens het �etsen opgedragen 
door zijn coach Frank Heldoorn 
en een goede verzorging zijn dan 
cruciaal! Henk van Laar deed bei-
de perfect en eindigde daarmee 
op een knappe tweede plek in 
zijn leeftijdsgroep.  Om het feest 
compleet te maken leverde hem 
dat ook nog een startbewijs voor 
Ironman Hawaii (WK) later dit jaar 
op. 
 
Dames tweede in Weert
De tweede wedstrijd dit week-
end voor de triatleten van Ocea-
nus was een stayer sprintwed-
strijd in Weert. Aan de start ston-
den Birgit Berk, Mariska Visser, Di-
ana Gorter en Annika Fangmann. 
Na een sterk zwem onderdeel 
van Birgit (als derde uit het wa-
ter), ontstond er met �etsen een 
groep van ongeveer 12 dames 
met daarbij ook Diana en Anni-
ka. Na een snelle wissel bevond 
Annika zich als eerst op het loop-
parcours, maar werd snel voorbij 
gelopen door de snellere lopers 
waaronder Birgit en Diana. Na 5 
kilometer lopen was de �nish in-
zicht, waar Birgit als eerst van het 
team binnen kwam op plek 5, Di-
ana volgde op 9, Annika op 16 en 
Mariska op 28. Mariska heeft een 
opmars gemaakt van plek 75 na 
het zwemmen tot 28 met daar-
bij een derde looptijd. Als tweede 
team mochten de dames plaats-
nemen op het podium. Op naar 
Rotterdam op 22 juni!
 
Derde divisie heren noord
Ook de heren mochten zich mel-
den voor een sprint: De twee juni-
oren Justin Heysteeg en Vincent 

Tweede plaats Henk van Laar. 
Foto: Trikipedia

van Dijk en twee senioren Marcel 
Krijtenberg en Menno Wiersma 
gingen de strijd aan voor een 
mooi eindresultaat. De mannen 
konden zich goed meten met de 
anderen. Justin reed zelfs naar 
een 30ste plek overal, met een 
gemiddelde �etssnelheid van 40 
kilometer per uur! Uiteindelijk 
kwam het gehele team als 18de 
over de streep.
 
Team Relay eredivisie dames
Zondag 9 juli was het de dag van 
de eredivisie dames en heren. 
Deze korte wedstrijd (250 me-
ter zwemmen, 6,5 kilometer �et-
sen en 1250 meter) lopen vroeg 
om alle oerkrachten van iedere 
atleet. Bij de dames beet Noa ol-
denhog het spits af met een su-
per zwemtijd en een goed �ets-
onderdeel was het lijf leeg maar 
werd alles gegeven voor het lo-
pen. Kim Groeneveld zwom de 
tegenstanders zo voorbij, met 
�etsen lekker aangehaakt en met 
lopen alles gegeven. Dit resul-
teerde in een 14de plaats overal. 
Nelleke, winnaar van de zilveren 
medaille op het WK, ging er vol 
voor waarna Thara het mocht af-
maken. Met zwemmen kon ze de 
tegenstanders nog voorblijven, 
maar met �etsen moest ze haar 
meerdere erkennen. Maar al met 
al een verdienstelijke elfde plaats 
overal als team!
 
Team Relay eredivisie heren
Na een vervelende polsbreuk was 
ook Davy Heysteeg weer van de 
partij en kon hij samen met Hidde 
Molle, Ian Pennekamp en Sander 
Berk de strijd aan. Doel was een 
top 10 notering! Ian mocht als 
eerste starten en liet zien dat de 
top 10 haalbaar was, hij ronde het 
parcours af in 17.42 minuten en 
was daarmee de nummer twee 
van alle heren. Na Ian mocht Davy 
aan de bak, echter door een war-
rig parcour sprong hij te vroeg op 
zijn �ets en kreeg een Penalty aan 
zijn broek. Echter dit bracht hem 
niet van de wijs en gaf alles met 
lopen waarna Hidde het mocht 
overnemen deze had een steady 
race en kroop zelf nog een plek-
je naar voren. Aan Sander de eer 
om het af te maken en dit deed 
hij met verve. De mannen sleepte 
een achtste plaats overal binnen.
 
Jeugd en junioren
Aanstaande zaterdag 15 juni mo-
gen alle jeugd en junioren triatle-
ten starten voor een wedstrijd op 
het circuit van Zandvoort. Mocht 
je nu ook enthousiast zijn gewor-
den, kom gerust eens mee trai-
nen. Stuur voor meer informatie 
een mail naar jeugd@oceanustri-
athlonteam.nl of naar senioren@
oceanustriathlonteam.nl

Vrijdag en zaterdag in Dorpshuis
Keezen en darten tijdens 
Feestweek Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dag 14 juni vinden alweer de der-
de Kudelstaartse Keezen Kampi-
oenschappen plaats. Dit in het ka-
der van de Feestweek Kudelstaart. 
In de afgelopen maanden zijn er 
al diverse koppels in training ge-
weest. Hetzij thuis, hetzij tijdens 
één van de maandelijkse Keezen-
avonden in het Dorpshuis. Nu dus 
de kampioenschappen. Maar ge-
traind of niet, iedereen is van har-
te welkom tijdens deze avond, 
die om 20.00 uur begint. Inschrij-
ven kan (nog) via e-mailadres kee-
zeninkudelstaar@gmail.com. Al-
leen kijken en aanmoedigen kan 
natuurlijk ook.

Bitter Ballen Bokaal
Tijdens de Feestweek van Ku-
delstaart is er voor het tweede 
jaar op rij ook een darttoernooi in 
het Dorpshuis. Dit dartfestival is 
zaterdag 15 juni en is voor zowel 
de geoefende darter als de ‘feest-
week bezoeker’. Gezelligheid 
staat voorop, niks moet alles mag. 
Niet darten, of toch (eventueel la-
ter op de avond). Eén potje mee-
doen? Geen probleem. Of in het 
begin wel meedoen maar tot de 
ontdekking komen dat de bar een 
betere plaats is om de avond door 
te komen, ook geen probleem. 
Het spelsysteem is ook aange-
past, er wordt namelijk Tac Tics 
gespeeld. Voor dit spel is geen re-
kenvaardigheid nodig, dat is ook 
weer een drempel minder voor 
de recreatieve darter. Bij dit spel 
moeten de getallen 10 tot en met 
20 geraakt worden, oftewel 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 name-
lijk een blind koppel toernooi. Dit 
betekent dat er door loting kop-
pels worden gevormd. Voor de 
geoefende darters, en misschien 
stiekem wel de getalenteerde ‘le-
ken’, zijn op het eind van de avond 
�nales. Bovendien is er tussen-
door nog de Bitter Ballen Bokaal 
te winnen. Dit wordt gespeeld 

pes op zaterdag en zondag werk-
te hij in dienst van zijn ploegge-
noten en eindigde in het klasse-
ment op plek 52. Het Nederlands 
zestal werd in de teamrangschik-
king negende. 

Vormpiek
De vierdaagse in Tsjechië was een 
onderdeel van de wedstrijden-
reeks om de wereldbeker voor 
landenteams met renners jonger 
dan 23 jaar. Nils Eekho� kijkt er 
met genoegen op terug. “Na de 
Ronde van Overijssel, enkele we-
ken geleden, ben ik ziek gewor-
den, maar nu tik ik mijn vormpiek 
opnieuw aan.” 

werd er gestreden om de indivi-
duele tijd. Daar werd Miquel de 
snelste met een tijd van 16.96 over 
25 meter vrije slag. Tweede werd 
Valentijn met 17.75 en derde werd 
Job in een tijd van 18.58 seconde.
Buiten het zwembad
Aanstaande zaterdag 15 juni 
wordt de IJsbaan van ijsclub Oost 
gezwommen. Het blijft een apart 
en spannend iets om buiten het 
zwembad te zwemmen en vooral 
heel erg mooi, zo tussen de serin-
genakkers door.

Midzomernachtzwemmen
Ook iets om in de agenda te note-
ren is vrijdag 21 juni: Midzomer-
nachtzwemmen. Er zal weer een 
spectaculaire opblaasrun in het 
diepe bad liggen voor de jongste 
bezoekers van het natuurbad aan 
de Mr. Jac. Takkade 1. 
Kijk voor meer informatie op de 
website:  www.het oosterbad.nl

volgens het ‘balletje balletje’ spel. 
Kortom, een dartfestival voor zo-
wel de ‘feestvierders’ als de ge-
oefende darters. Het dartsfestival 
aanstaande zaterdag 15 juni be-
gint om 20.00 uur, maar meedoen 
kan dus zonder inschrijving op elk 
gewenst tijdstip. Deelname is ook 
nog eens gratis, dus komt allen!
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Met internationaal deelnemersveld
Vandaag wielerronde 
van Rijsenhout
Rijsenhout - Vanmiddag, don-
derdag 13 juni, wordt door de 
Stichting Wielervrienden Rijsen-
hout de Dorpsronde van Rijsen-
hout georganiseerd. Deze mooie 
wielerronde die dit jaar zijn 55ste 
editie ingaat is een evenement 
in het dorpsfeest van Rijsenhout. 
Het bestuur en haar leden van de 
stichting hebben afgelopen win-
ter en voorjaar zeer hard gewerkt 
om er wederom een spectaculai-
re ronde van te maken. In over-
leg met de KNWU hebben zij een 
paar mooie categorieën in het 
programma gerealiseerd. 

Dikke Banden Race 
De Dorpsronde start om 16.30 
uur met de Dikke Banden Race 
voor meisjes en jongens. Deelne-
men is gratis en je kunt inschrij-
ven een uur voor de start bij de 
organisatie nabij de start en �-
nish. Je krijgt van de organisatie 
een mooi T-shirt en de eerste drie 
ontvangen een medaille. De Dik-
ke Banden Race is een �etswed-
strijd voor jongens en meisjes van 
7 tot en met 12 jaar oud, die geen 
wielerlicentie of basislidmaat-
schap bij de KNWU hebben. Deel-
name is mogelijk op je eigen �ets 
– geen race�ets – en er wordt ge-
reden in verschillende leeftijds-
groepen. Bij voldoende deelne-
mers rijden de jongens tegen el-
kaar en de meisjes tegen elkaar. 
De winnaars van de lokale Dikke 
Banden Race mogen deelnemen 
aan de landelijke �naledag. Een 
helm dragen is verplicht. Mocht 
je die niet hebben, dan zijn deze 
gratis te leen bij de organisatie. 

Prijzengeld 
Om 17.30 uur beginnen de wed-
strijden voor licentiehouders en  
gaan de dames van start in de ca-
tegorie: Dames Elite / Belofte club 
vrouw / Amateur vrouw en Juni-
oren vrouw. De organisatie pro-
moot al jaren het vrouwenwiel-
rennen en heeft dan ook het prij-
zengeld gelijk getrokken met dat 
van de heren. Ook dit jaar zijn er 
weer dames vanuit alle windstre-
ken: Melanie Hessling uit Ems-
detten, Jenny Hofmann uit Lep-

zig Duitsland, So�a Liodaki uit 
Griekenland, Ashlee Ankudnino�,  
Kristina Clonan, Georgia Baker en 
Macey Stewart allen uit Austra-
lië, Pernille Mathiesen uit Dene-
marken en Alicia Evans uit Nieuw 
Zeeland  zullen onder andere te-
genstand moeten bieden aan 
Roos Markus, Yvette de Koning, 
Gaby Gieskens, Mariska Jetten, 
Liesbeth Zeeman, Anouk Maer-
ten-van der Kieft, Roza Blokker 
en veel andere sterke dames. De 
dames rijden 55 kilometer en de 
huldiging zal om ongeveer 19.00 
uur plaats vinden.

Kampioen Cameron Scott 
Na de huldigingen zullen de he-
ren zich gaan opstellen, voor hun 
wedstrijd over 80 kilometer. Ook 
hier staan zeer sterke renners 
aan de start. Ook in deze catego-
rie Elite, Belofte, Amateurs heb-
ben renners van Down Under de 
weg naar Rijsenhout gevonden. 
Zij waren hier al meer te gast en 
hebben hun belofte om nog eens 
de mooie Ronde van Rijsenhout 
te bezoeken ingewilligd. Roy Pie-
ters, de zoon van oud profren-
ner Peter Pieters, heeft de boys 
weer kunnen overtuigen om in 
Rijsenhout te komen koersen. Li-
am White, Sam Welsford, Came-
ron Scott, Alexander Porter, Leigh 
Howard en Kellan O’ Brein onder 
leiding van Tim Decker staan he-
denmiddag dus aan de start. Er 
zal dus weer hard gestreden wor-
den, maar de Elite, Belofte, Ama-
teurs, waaronder de winnaar van 
2018 Mitchel Huenders, maar ook 
toppers als Lex Ligtenberg, de 
broers Witten en Lieven Antho-
nisse, Roy Pieters en vele andere 
goeie renners uit Nederland zul-
len genoeg tegenstaand bieden, 
om te strijden voor de mooie prij-
zen die de organisatie dankzij de 
gulle donatie van de plaatselijke 
sponsors ter beschikking heeft. 
Om 19.15 uur start Heren Elite, 
Belofte en Amateurs.
De organisatie nodigt liefhebbers 
en belangstellenden van harte uit 
om alle wieler-talenten te zien en 
aan te komen moedigen in Rij-
senhout. 

Sponsorcontract voor AVA
Aalsmeer - In het Green Trade 
Centre is op donderdag 6 juni 
een sponsorcontract getekend 
tussen Waterdrinker Aalsmeer en 
Atletiekvereniging Aalsmeer. Wa-
terdrinker wordt hiermee naam-
sponsor van de maandelijk-
se baanlopen, die elke tweede 
woensdag van de maand gehou-
den worden op het atletiekcom-
plex van AVA. Momenteel wordt 
de atletiekbaan gerenoveerd; 
de eerste Waterdrinker Baan-
loop vindt plaats op woensdag 
11 september. Beide partijen zijn 

blij met de samenwerking! Selma 
van der Beek, manager marke-
ting communicatie, is blij dat Wa-
terdrinker een bijdrage kan leve-
ren aan deze lokale vereniging en 
hoopt ook dat veel collega’s mee 
gaan lopen met de 1, 3 of 5 kilo-
meter. 
AVA is blij met de �nanciële steun 
en dankbaar voor de bloemen 
en planten die maandelijks door 
Waterdrinker ter beschikking ge-
steld worden. Beide hopen op 
veel deelnemers en een goede 
samenwerking!

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Het koppel kaarten 
op vrijdag 7 juni is gewonnen 
door Manfred de Grauw en Geor-
ge Lemmerzaal met 5656 punten. 
Op twee Bert van der Jagt en Ben 
Blom met 5480 punten en op drie 
Arie Brouwer en Corrie Feenstra 
met 4978 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Jan Meijer en 
Gerard Presser met 4140 punten.
Komende vrijdag 14 juni is er weer 
koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer. 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.

Zomerdrive bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - Met 24 paren viel de 
opkomst bij de zomerdrive van 
Bridgeclub Onder Ons op 5 juni 
enigszins tegen, maar desondanks 
werd er met veel enthousiasme ge-
streden om de plantjes. De uitslag: 
in de A-lijn: 1e Agneet v.d. Goot 
en Wil Jongkind met 60.42%, 2e 
Lucas Rombouts en Gert Wentzel 
met 57.08% en 3e Ariette Tromp 
en Rogier Kerner met 55.42%. In 
de B-lijn: 1e Henk van Leeuwen en 
Paul van Veen met 64.58%, 2e Ria 
en Renze Bijker met 59.17% en ge-
deeld 3e Thea Wijnen en Annie van 
Buijten en Atie Doeswijk en Leo 
Bouterse met 57.92%. De zomer-
drive is iedere woensdag in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef. In-
schrijven vanaf 19.15 uur. Aanvang 
is 19.45 uur.

Marjan van Ginkel, Selma van der Beek en Linda Jonker bij de onderteke-
ning van het sponsorcontract.

Klaverjassen bij 
De 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 er gekaart op 
de woensdagavond vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis. Op 5 juni 
is het klaverjassen gewonnen 
door Marga da Silva met 5841 
punten. Erik v.d. Beitel werd 
tweede met 5113 punten en 
Ben v.d. Voort derde met 5050 
punten. De poedelprijs was de-
ze week voor Gerard Pouw met 
3760 punten.

Werkzaamheden in zomerperiode
Zwembad De Waterlelie 
werkt aan de toekomst
Aalsmeer - In de zomerperiode 
vinden er bij Zwembad De Wa-
terlelie verschillende grote on-
derhoudswerkzaamheden plaats. 
Hiermee kan het 45-jarige zwem-
bad dan weer even voort. Dit be-
tekent echter wel dat de binnen-
baden de eerste 3 weken van de 
zomervakantie gesloten zijn (13 
juli tot en met 4 augustus). De 
buitenbaden zijn uiteraard zoveel 
mogelijk open, met hopelijk veel 
mooi weer.

Warmte-uitwisseling
Een groot project dat bij De Wa-
terlelie speelt, is de warmte-uit-
wisseling met het NL-DC Data-
center uit de Lakenblekerstraat. 
Warm water vanuit het Datacen-
ter gaat gebruikt worden om het 
zwembad te verwarmen met een 
warmtepomptechniek, waarna er 
koeler water naar het Datacen-
ter terugstroomt. Een win-win-
situatie voor beide partijen, ook 
de nieuwe school Triade en Ferti-
plant maken deel uit van dit pro-
ject op het gebied van duurzaam-
heid. Het project is mede moge-
lijk gemaakt door Topsector Ener-
gie-subsidie van het Ministerie 
van Economische Zaken en de 
gemeente Aalsmeer. 

Gasloos
De leidingen op het Waterlelie-

terrein zijn inmiddels gelegd; in 
de zomer vinden er werkzaamhe-
den plaats aan de installaties. De 
binnenbaden moeten dan dicht 
omdat er onder andere gesleu-
teld gaat worden aan de CV-in-
stallatie en dan is er geen verwar-
ming beschikbaar voor de venti-
latie en de zwembaden. Sport-
centrum De Waterlelie wordt 
hiermee gasloos.

Toekomstbestendig
Daarnaast wordt er gewerkt aan 
het dak van het zwembad, de �l-
terinstallatie van het banenbad 
en zijn er werkzaamheden aan de 
voegen en onder het recreatie- 
en instructiebad. Met deze werk-
zaamheden wordt het zwembad 
toekomstbestendig gemaakt en 
kan het op deze fronten weer ja-
ren mee. Door het werk te combi-
neren, zijn de binnenbaden 3 we-
ken dicht, maar kunnen ze vanaf 
maandag 5 augustus weer open. 
De overlast wordt uiteraard tot 
een minimum beperkt, mogelijk 
is er de eerste week van de zo-
mervakantie enige geluidsover-
last bij het buitenbad. 
Meer informatie over het pro-
gramma van de binnen- en bui-
tenbaden in de zomervakantie is 
binnenkort te vinden op de web-
site van het zwembad: www.de-
waterlelieaalsmeer.nl. 

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 19 juni 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-

Veel wind en regen, maar ook zon
Chill & Thrill toernooi bij 
Qui Vive een groot succes
De Kwakel - Zaterdag 8 juni was 
het ‘Chill & Thrill’ op Qui Vive. Tij-
dens het jaarlijkse toernooi van 
de hockeyvereniging was het een 
drukte van belang met 360 kin-
deren. Een mooi toernooi voor de 
C-jeugd, waar de teams zich �ink 
hebben uitgesloofd met de out-
�ts, thema’s als Chicks with Sticks, 
Swim team, Black Panters, De ka-
ters van Hidde en The Lifeguards 
kwamen voorbij. 
De sportieve hockeyers, van clubs 
uit heel het land, hebben �ink 
veel wind en regen doorstaan tij-

dens de wedstrijden. Voor de af-
wisseling werd er touw getrok-
ken, broekzak gelopen, skilopen, 
strafballen competitie en een 
heuse snelheidsmeter met snel-
heden gemeten over de 100 ki-
lometer. Teams gingen met leu-
ke prijzen naar huis. Als mooie af-
sluiter kwam de zon door en wer-
den er verse pizza’s uit de houto-
ven geserveerd door de enthou-
siaste pizzabakker van Strombo-
li en dit alles onder begeleiding 
van DJ Eef. Het was een zeer ge-
slaagde dag bij Qui Vive.

55+ Soos in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Er 
wordt geen zomerstop gehou-
den. Nieuwe kaarters zijn wel-
kom. Jokeren en klaverjassen 
staan op het programma. Op 
donderdag 6 juni is het jokeren 
gewonnen door Bets Teunen met 
350 punten, Jopie de Grauw werd 
met 394 punten tweede en plaats 
drie was voor Trudy Knol met 237 
punten. Bij het klaverjassen was 
deze week Riet Pothuizen met 
5206 punten de beste, gevolgd 
door An Uiterwaal met 5006 pun-
ten en Huub Bouwmeester met 
4734 punten. De poedelprijs was 
voor Marga da Silva met 3688 
punten. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen, telefoon: 
0297-340776.

Derde plaats voor Joke Schagen
Verrassende winnaars 
op NK Sjoelen 2019
Aalsmeer - Afgelopen Hemel-
vaartsweekend werd het WK Sjoe-
len 2019 gehouden in Duitsland in 
het plaatsje Wüsting, in de buurt 
van Bremen. 13 Landen deden er 
mee, maar vooral de Nederland-
se en Duitse afvaardiging waren 
erg groot. In totaal 93 dames en 
178 heren streden om de wereld-
titel. Bij de landenwedstrijd was er 
geen verrassing. Nederland won 
de �nale met 31-19 van Duitsland. 
Zweden won overtuigend het 
brons, door met 40-10 van Frank-
rijk te winnen. Bij de dames ging 
de strijd om de wereldtitel tussen 
twee Duitse en twee Nederlandse 
vrouwen. Zeer verrassend was het 
de Duitse Carmen Harms die met 
14-8 van de voormalig Neder-
lands kampioene Sandra Stoel-
horst won. Joke Schagen, het wel-
niet-lid van Sjoelclub Aalsmeer 
eindigde verrassend op de derde 
plaats door de Duitse Insa Diek-
mann met 12-4 te verslaan. Elly 
Mensen, ook een ex-wereldkam-
pioene, werd ditmaal vijfde. Marry 
Verhoeven en Elisa de Jong wer-
den in de eerste ronde 20-2 uitge-
schakeld. Nederlands kampioene 
Petra Houweling verkoos om niet 
mee te doen aan dit toernooi. Bij 
de heren werd Tim van Tiem 46e, 
Cock Tukker en Patrick Haring 
strandden in de derde ronde. Wim 
Voorbij kwam het verst, door tot 
de laatste acht te reiken. De bes-
te vier sjoelers kwamen allemaal 
uit Nederland. Nederlands kampi-
oen 2019, Henk van de Ree Dool-

aard verloor met 11-3 van Dick 
Eijlers (Sjoelclub Zaanstad), die 
derde werd. De �nale ging tussen 
Siem Oostenbrink (wereldkam-
pioen in 2017) en de pas 16-jari-
ge Stefan Kiwiet. Het was verras-
send dat Stefan wereldkampioen 
werd. Hij zegevierde door met 14-
8 van Siem Oostenbrink te win-
nen. Het volgende WK wordt over 
twee jaar ergens in Nederland ge-
houden.

Competitie
Ook eens sjoelen? Sjoelclub 
Aalsmeer heeft nu vakantie, maar 
de eerste competitieavond van 
het nieuwe seizoen is op don-
derdag 5 september en begint 
om 20.00 uur in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Kijk voor uitslagen 
en informatie op de website van 
Sjoelclub Aalsmeer: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl.

Joke Schagen derde bij de Dames. 
Foto: André van der Aart.

Kick-off dag
Nu de trainingen afgelopen zijn, 
wil het niet zeggen dat het hoc-
keyen er voor dit seizoen al op zit. 
Er staan voor de meeste teams 
nog een één of meerdere toer-
nooien op het programma. So-
wieso wordt er zondag 16 juni 
voor de gehele Qui Vive jeugd de 
Qui Vive Kick-o� dag georgani-
seerd. Op deze dag maken de kin-
deren voor het komende seizoen 
alvast kennis met hun nieuwe 
team. Er worden op deze dag een 
aantal wedstrijden tegen andere 
teams gespeeld om elkaar alvast 
wat beter te leren kennen (mocht 

dit nog niet het geval zijn), zo-
dat het na de zomervakantie niet 
meer allemaal nieuw is. Ook kun-
nen de ouders op deze dag ken-
nis met elkaar maken. Tijdens de-
ze Qui Vive Kick-o� dag worden 
ook de zaal- en lentekampioenen 
gehuldigd dus het belooft een 
gezellige dag te worden. 

Begin september zal er ook weer 
een open dag op Qui Vive gehou-
den worden, Proe�essen voor al-
le leeftijdsgroepen zijn altijd mo-
gelijk. Stuur hiervoor een mail-
tje naar proe�es@quivive.nl voor 
meer informatie.

Huldiging hockeykampioenen
Pannenkoekenfeestje Qui 
Vive na laatste training
De Kwakel - Woensdagmiddag 
kreeg de jongste jeugd van hoc-
keyvereniging Qui Vive de laatste 
training van dit seizoen. De com-
petitie was het weekend daar-
voor al afgerond en na afgelopen 
woensdag zit het trainen er dan 
voor nu ook even op. Deze laat-
ste training werd voor alle Benja-

mins, F-jes en 6E kinderen afge-
sloten met het eten van lekkere 
pannenkoeken die door verschil-
lende ouders gebakken waren. 
Het weer deed goed mee, dus het 
was een ontzettende gezellige af-
sluiting van dit seizoen. Na de zo-
mervakantie gaan alle kinderen 
weer lekker verder met trainen. 

rastraat. Aanvang is 14.00 uur. Het 
kaarten op woensdag 5 juni is ge-
wonnen door Gees Hulsegge met 
5432 punten. Op twee Thea van 
Aalst met 5372 punten, op drie 
Antonia van der Voort met 5293 
punten en op vier Loek Pieterse 
met 5214 punten.








