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 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
VR

AA
GD

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer-Oost, omgeving Karperstraat (160 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer-Oost, omgeving Karperstraat (160 kranten)

welkom

BEZORGER/STERFeestweek en Pramenrace op 
de tocht door nieuw beleid!
Aalsmeer - Het mocht niet baten, 
de pleidooien van Joost de Vries van 
de Pramenrace en Roland Hofman 
van de Feestweek. Afgelopen don-
derdag 12 mei kwamen de twee in-
spreken tijdens de commissiever-
gadering over het nieuw te voeren 
evenementenbeleid in de gemeente, 
want beide organisaties worden be-
hoorlijk ‘beknot’ in hun doen. Beiden 
vroegen om meer begrip en meer 
vertrouwen voor deze evenementen 
en in de besturen van de organisa-
ties met beiden jarenlange ervaring. 
Volgens de SPIE-bestuurder is stro-
balen en drankhekken plaatsen op 
de route van de Pramenrace een te-
ken dat de ambtenaren in Amstel-
veen geen weet hebben van dit eve-
nement. “Gewoon een puzzelrit op 
het water met nostalgische pramen 
en bokken.” 
Burgemeester Jeroen Nobel rea-
geerde best fel. Volgens hem wordt 
er wel hard gevaren en is het lage 
bruggetje van de Uiterweg waar de 
deelnemers onderdoor moeten le-
vensgevaarlijk. En, de drukte op het 
Praamplein. Er zou een kind in het 
water kunnen vallen. Verslagen-
heid bij de SPIE-tjes na afl oop. Zo-
veel tegenwerking voor een evene-
ment dat al dertig jaar bestaat en 
één middag per jaar plaatsvindt. Ie-
der jaar weer wordt er geëvalueerd 
en aanpassingen en/of verbeterin-
gen doorgevoerd. 

Eindtijden vervroegd
De organisatie van de Feestweek 
kwam eveneens van een koude ker-
mis thuis. Gevraagd was om rui-
mere eindtijden voor de geluids-
ontheffi ng. En deze aanpassing is 
niet doorgevoerd, wat betekent dat 
de Feestweek van maandag tot en 
met woensdag om 23.00 uur moet 
stoppen, terwijl dit altijd twaalf uur 
is geweest voor de maandag en 
dinsdag en half één op de woens-
dag. Ook op de donderdag moet 
volgens het nieuwe beleid het ge-
luid uit, terug naar 75 dB, om 23.00 

uur en mag wel tot 01.00 uur de 
tent open blijven. Vrijdag en zater-
dag wordt de uiterlijke tijd 01.00 uur, 
was half twee. “Deze vervroegingen 
van de eindtijden brengen verschil-
lende programmaonderdelen in ge-
vaar”, vertelde Roland Hofman tij-
dens het inspreken. De ouderen- 
en de kindermiddag en de feestdag 
voor gehandicapten hebben gra-
tis toegang dankzij de opbrengs-
ten van de avondprogramma’s. Vol-
gens het college van burgemeester 
en wethouders hanteren de mees-
te gemeenten in het weekend een 
eindtijd tot 23.00 uur of tot uiterlijk 
24.00 uur. Uiteraard is het bestuur 
van de Feestweek gaan informeren 
bij buurgemeenten en allen draai-
en door tot in ieder geval 01.00 uur, 
sommige in weekend 02.00 uur, en 
zonder geluidsbeperkingen! 
“Waarom moeten wij nu inkorten 
op onze programmaonderdelen? De 
stichting Feestweek heeft zich altijd 
keurig aan de eindtijden gehouden”, 
vervolgde Hofman. “De Feestweek 
is niet te vergelijken met commer-
ciële evenementen, is al 21 jaar een 
dorpsfeest voor en door Aalsmeer-
ders georganiseerd. Niets meer en 
niets minder.” 

Reacties fracties
De reacties van de fracties vie-
len best tegen. Het CDA en AB ga-
ven aan de beide organisaties wel 
meer ‘rek’ te willen geven en de ve-
le vrijwilligers, want dat zijn het al-
lemaal, de mogelijkheid geven om 
hun ‘ding’ als vanouds te kunnen 
blijven doen met ruimere ofwel de-
zelfde eindtijden. In de volume-
knop doordeweeks iets naar bene-
den draaien, waardoor meer reke-
ning met omwonenden wordt ge-
houden, kon AB zich wel vinden. De 
VVD gaf aan met de andere fracties 
over de tijden te willen discussië-
ren, maar dit kwam niet echt goed 
uit de verf. Over de tijden dat alle 
evenementen moeten stoppen of al-
leen over de Feestweek? Het ’rond-

je’ fracties ging uiteindelijk vooral 
over (geluids)overlast, parkeerdruk 
en veiligheid. “Een moeilijke discus-
sie”, vond PACT. “Evenwicht zoeken 
tussen bewoners en evenementen.” 
Burgemeester Nobel leek in ieder 
geval niet overgehaald te zijn door 
de insprekers. Hij zei bewondering 
te hebben voor de vele vrijwilligers, 
maar dit is geen reden om te gaan 
bagatelliseren. “De veiligheid is ve-
le jaren onderbelicht gebleven. We 
moeten nu afwegen. Of in stand 
houden en voorbij gaan aan buren 
die overlast hebben of nu strengere 
regels stellen. Het wordt wat strak-
ker dan gewend, maar uiteindelijk 
heeft iedereen plezier en is tevre-
den.” 

Motie of amendement
De fracties waren na afl oop niet ge-
heel tevreden over de behandeling 
en wilden hier nog een keer met el-
kaar over spreken voor defi nitieve 
besluitvorming. Dit werd door bur-
gemeester Nobel teruggedraaid. Hij 
gaf aan door te willen gaan en zei de 
fracties voldoende in staat te ach-
ten om tijdens de Raad op 26 mei, 
tijdens de vaststelling van de no-
ta, een motie of amendement in te 
dienen. Diepe teleurstelling bij de 
organisaties van de Feestweek en 
de Pramenrace. De eisen en regels 
zijn voor vrijwilligers een torenhoge 
drempel aan het worden. De feest-
week dreigt nu zelfs te zullen stop-
pen als geen gehoor gegeven wordt 
aan het verzoek om de eindtijden te 
verruimen. Dus, kom op gemeente-
raad: Aalsmeer is nu nog een brui-
sende gemeente! Het evenementen-
beleid komt als behandelstuk in de 
raadsvergadering. Er kan dus nog 
gepleit worden voor meer tegemoet-
koming. Een tip tot slot voor alle in-
woners: Geniet deze zomer en in het 
najaar van alle evenementen (de 
Feestweek mag dit jaar nog de hui-
dige eindtijden hanteren), want vol-
gend jaar lijkt heel sober te worden!
Door Jacqueline Kristelijn

Veel belangstelling voor de commissievergadering. Een volle raadzaal dankzij 
een groot aantal leden van Atletiekvereniging Aalsmeer.Besluitvorming in raad van 26 mei

Fracties unaniem positief 
over renovatie atletiekbaan

laan en is het complex sinds enke-
le jaren de plek waar de kinderva-
kantieweek gehouden wordt. Het 
beheer gaat de gemeente uit han-
den geven aan de stichting ESA, die 
al vele jaren voor de gemeente de 
binnensportaccommodaties onder 
haar hoede heeft en sinds kort ook 
de buitensportparken Hornmeer en 
Calslagen. 

Openbaar groen
Aandacht werd tot slot gevraagd 
voor de verkeersdruk (éénrichting 
in de Sportlaan?!) en het openbare 
groen rond de atletiekbaan dat echt 
nodig aangepakt moet worden. Hier 
gaat de gemeente ook in investeren, 
zo beloofde de wethouder. 

Is de renovatie van de atletiekbaan 
voorlopig de laatste, grote investe-
ring op sportgebied, zo vroeg PACT 
zich af. Van der Hoeven was eer-
lijk. Er is de afgelopen jarenfl ink ge-
investeerd in voetbal, handbal en 
korfbal en de bouw van een nieu-
we sporthal bij het zwembad zit in 
de planning, maar er blijven kosten 
komen. Het zwembad heeft inmid-

dels een respectabele leeftijd be-
reikt, evenals de Bloemhof en de 
Proosdijhal. 

Besluitvorming in Raad
De renovatie en nieuwbouw bij de 
atletiekvereniging krijgt een defi ni-
tieve status na besluitvorming in de 
gemeenteraad van donderdag 26 
mei. Een hamerstuk wordt het niet, 
de fracties gaven aan dit onder-
werp nogmaals te willen behande-
len. Het positieve nieuws, want dat 
is het wel, werd beklonken met een 
bescheiden applaus van de aan-
wezige leden van de atletiekver-
eniging. Bescheiden, want klappen 
is niet gebruikelijk in de raadzaal, 
zo verduidelijkte commissievoor-
zitter Dirk van Willegen. Toen Re-
né Spitteler van de atletiekvereni-
ging namelijk plaatsnam achter het 
spreekgedeelte voor een nadere uit-
leg voor de fracties kreeg hij direct 
een luid applaus. Leuk en aardig, al-
dus Van Willegen, maar niet gebrui-
kelijk! Geen luide ovatie dus na af-
loop, maar wel vrolijke gezichten. 
De atletieksport blijft behouden in 
Aalsmeer!

Aalsmeer - Het komt niet vaak 
voor, maar afgelopen donderdag 12 
mei was de publieke tribune in de 
raadzaal van het gemeentehuis bij-
zonder goed gevuld. De toekomst 
van de atletieksport in Aalsmeer 
werd besproken en voorzitter René 
Spitteler kwam inspreken. Hij kreeg 
steun van heel veel leden. Er wa-
ren zelfs te weinig stoelen. Een deel 
van de aanwezigen nam plaats op 
de vloer. Leuk deze overweldigen-
de belangstelling en het geeft de 
betrokkenheid van atleten bij hun 
‘club’ aan. De vereniging kan overi-
gens opgelucht adem halen. Er lijkt 
niets meer in de weg te staan om 
de atletiekbaan in de Sportlaan een 
grondige renovatie te geven, inclu-
sief de bouw van een nieuw club-
huis met kleedkamers en de moge-
lijkheid voor buurman All Out om 
meer tennisbanen aan te leggen. 
Alle fracties waren positief. Natuur-

lijk waren er vragen over het kos-
tenplaatje, het betreft een gemeen-
telijke investering van 920.000 eu-
ro, maar bewondering was er voor 
de positieve insteek van de vereni-
ging qua eigen bijdrage. De club 
met zo’n driehonderd leden heeft 
gespaard voor de nieuwbouw. Met 
de gemeente is overeengekomen 
dat de atletiekvereniging zelf een 
groot deel van het nieuw te bouwen 
clubhuis bekostigt. Er is al 90.000 
euro beschikbaar, maar er is liefst 
350.000 euro nodig. “We hebben 
nog een gat te dichten. Het is een 
uitdaging, maar niet onmogelijk”, al-
dus voorzitter René Spitteler. Om de 
benodigde gelden bijeen te krijgen 
wordt gedacht aan het houden van 
acties en steun via ondermeer het 
Schipholfonds en de Rabobank. 

Komt wel goed
Volgens de politiek komt het wel 

goed met de renovatie van de baan 
en de nieuwbouw. Aalsmeer is een 
sportgemeente en is duidelijk be-
reid te investeren in sport. Zowel 
PACT als de VVD vroegen zich af 
of er een fi nancieel verschil zit tus-
sen het renoveren van de baan voor 
recreatief gebruik of ‘ophogen’ tot 
wedstrijdniveau. Volgens wethou-
der Gertjan van der Hoeven maakt 
dit qua fi nanciën niet veel verschil. 
Hij kreeg in deze bijval van het CDA 
en zijn eigen partij AB. Deze frac-
ties gaven aan het belangrijk te vin-
den dat atletiek in Aalsmeer volle-
dig behouden blijft. Een discussie-
punt bleek ook het feit dat de at-
letiekbaan na de renovatie geen 
openbare plek wordt. Er wordt ge-
streefd naar multifunctioneel ge-
bruik van sportaccommodaties in 
de gemeente. Volgens de wethou-
der is dit onmogelijk vanwege ge-
voeligheid voor vandalisme. “Er 
moet een hek omheen.” Uiteraard 
gaat wel geprobeerd worden de 
accommodatie meer open te stel-
len voor andere (sportieve) activi-
teiten, wat nu overigens al gebeurt. 
Zo vindt al jaren hier de scholen-
atletiekdag plaats, houden diverse 
scholen hun sportdag in de Sport-

Green Park verbonden met N201
Braziliëlaan is geopend 
voor autoverkeer
Aalsmeer - Sinds dinsdag 17 mei 
is de nieuwe Braziliëlaan geopend 
voor autoverkeer. De Braziliëlaan is 
nu direct verbonden met de N201. 
De aanleg van deze weg draagt po-
sitief bij aan de invulling van dit 
deel van Green Park Aalsmeer en 
klinkt als muziek in de oren van de 
hier gevestigde bedrijven, zij zijn 
nu rechtstreeks verbonden met de 
N201. Ook de bewoners van Oost-
einde en de Oranjewijk kunnen van-
af nu rechtstreeks naar de N201 rij-
den. Wethouder Ad Verburg is bij-
zonder verheugd: “Green Park 
Aalsmeer krijgt hiermee een nieu-
we impuls. We zijn heel optimis-
tisch. Met een goede infrastructuur 
krijgt het bedrijventerrein de juiste 
invulling, daar ben ik van overtuigd.” 
De Braziliëlaan loopt van de N201 
tot aan de reeds gevestigde bedrij-
ven op Green Park Aalsmeer; Met 

en Co en PTMD. Met de bewoners 
van de Hornweg is in goed over-
leg gesproken over het doortrek-
ken van een grondwal, die de bewo-
ners van de Hornweg afschermt van 
het bedrijventerrein. Deze is tegelijk 
met de aanleg van de Braziliëlaan 
gemaakt en dient als buffer tussen 
de lintbebouwing en het bedrijven-
terrein. Op dit moment is alleen de 
weg zelf klaar, de openbare ruim-
te er omheen en de groene beplan-
ting van de buffer moet nog gereali-
seerd worden. Voor de reeds geves-
tigde bedrijven betekent dit dat hun 
bedrijfslocatie nu echt goed bereik-
baar is en dat Schiphol daadwerke-
lijk maar op 5 minuten afstand ligt. 
Dit betekent ook weer een goede 
stap in de ontwikkeling van dé be-
drijvenlocatie voor home, gift- en 
garden, innovatieve sierteelt en lo-
gistieke ondernemers.

Houtdieven in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op maandag 16 
mei om kwart voor twee in de 
middag kreeg de politie een 
melding dat vier mannen hout 
aan het stelen waren bij een be-
drijf aan de Rietwijkeroordweg. 
Agenten zijn snel ter plaat-
se gegaan en troffen een trek-
kertje met aanhanger aan met 
hierop een hoeveelheid houten 
planken. De vier mannen na-
men bij het zien van de politie 
de benen. Na een korte achter-
volging zijn ze aangehouden en 
meegenomen voor verhoor. Het 
zijn vier jongens van 15 en 16 
jaar, waarvan drie afkomstig uit 
Aalsmeer en een inwoner van 
Waverveen. De vier verklaarden 
een hut te willen gaan bouwen. 
Zij zullen zich moeten verant-
woorden bij justitie. 

Balletjespistool 
in beslag 
genomen

Aalsmeer - Op zaterdag 14 mei 
om kwart voor drie in de nacht 
kreeg de politie een melding 
dat in de Saturnusstraat twee 
mannen in donkere kleding lie-
pen en aan het schieten waren 
met een pistool. Agenten zijn di-
rect ter plaatse gegaan en heb-
ben twee jongens van 15 jaar 
uit Aalsmeer aangehouden. Ze 
hadden schoten gelost met een 
balletjespistool. Het wapen is in 
beslag genomen. De jongens 
hadden zo’n honderd tot twee-
honderd balletjes bij zich. Ook 
deze hebben zij moeten afstaan. 
De twee 15-jarigen wacht een 
taakstraf via Halt. 

Onwel naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op dinsdag 10 mei 
om negen uur in de avond zijn 
politie en de ambulancedienst 
gevraagd naar een onwel per-
soon te gaan in de Spoorlaan. 
Een 52-jarige inwoonster bleek 
een aanval van hyperventila-
tie gehad te hebben. De vrouw 
is per ambulance overgebracht 
naar het Spaarne ziekenhuis.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de 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.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Muziek van Melomanie bij 
intocht avondvierdaagse
Amstelland - Drumfanfare Melo-
manie uit Rijsenhout verzorgt al heel 
wat jaren de intocht van de vier-
daagse in het Amsterdamse Bos. Zo 
ook afgelopen donderdag 12 mei. 
Onder zomerse weersomstandighe-
den werden de wandelaars  van de 5 
en 10 kilometer tijdens de route ge-
trakteerd op muzikale klanken van 
Melomanie. Het was een stilstaand 
optreden waarvan het voordeel is 

dat er andere nummers gespeeld 
kunnen worden als met een lopend 
optreden. Hierdoor ontstond er veel 
variatie in de muziek. De komende 
weken bereidt Melomanie zich nog 
meer voor op intochten. Zo staat on-
der andere de intocht van de avond-
vierdaagse in Hoofddorp 9 juni op 
het programma. Op de hoogte blij-
ven? Bezoek dan de website www.
drumfanfaremelomanie.com.

Bijeenkomst PACA op 26 mei
Langer zelfstandig thuis 
blijven wonen
Aalsmeer - Bij zelfstandig thuis 
wonen komt meer kijken naarma-
te u ouder wordt. Voorheen gingen 
dagelijkse activiteiten automatisch 
en nu kunnen activiteiten lastiger 
zijn of kost het meer inspanning. Er 
kunnen regelmatig praktische pro-
blemen ontstaan bij het zelf uitvoe-
ren van uw dagelijkse activiteiten. 
Merkt u dat de dagelijkse activitei-
ten moeilijker gaan? Ervaart u pro-
blemen met het verzorgen of bege-
leiden van uw partner of bent u op 
zoek naar een zinvolle dagbeste-
ding? Dan kan een ergotherapeut 
iets voor u betekenen. 

Ergotherapie is  er voor iedereen 
die door een ziekte of beperking 
problemen ondervindt bij activitei-
ten in het dagelijks leven. De er-
gotherapeut kijkt samen met u hoe 
uw beperkingen of problemen kun-
nen worden opgelost of worden ver-
minderd. Dit door zo praktisch mo-
gelijk de problemen aan te pakken 
bij u thuis of op uw werkplek. Het 
doel van ergotherapie is er voor te 
zorgen dat u een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid behoudt op het ge-
bied van: zelfverzorging (aankleden, 
wassen, eten); huishouden (koken, 
stofzuigen); werk/vrijwilligerswerk 
(werkplek, ergonomie) en vrijetijds-
besteding (hobby’s, dagbesteding). 
Komen deze dagelijkse problemen 
u of uw partner bekend voor? Tij-
dens de voorlichtingsbijeenkomst 
bij zwembad de Waterlelie op don-
derdag 26 mei door PACA, krijgt u 
meer informatie wat een ergothera-

peut voor u kan betekenen en kunt 
u over dit onderwerp al uw vragen 
stellen. De koffie staat klaar! De bij-
eenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur 
in de zaal naast zwembad De Water-
lelie (ESA) aan de Dreef. 

Bijeenkomst in Voor Elkaer
Is er sprake van dementie?
Kudelstaart - Het Ontmoetings-
centrum ondersteunt kwetsbare 
ouderen die te maken hebben met 
een vorm van dementie, Parkinson 
of een andere ziekte waarbij scha-
de aan de hersenen een rol speelt. 
Hun partners en kinderen worden 
mantelzorger en binnen het ont-
moetingscentrum worden zij on-
dersteund door middel van infor-
matiebijeenkomsten en gespreks-
groepen. Het Inloopcentrum, on-
derdeel van het Ontmoetingscen-
trum biedt activiteiten aan en heeft 
als kerntaak signaleren en preven-
tief werken. Wanneer een bezoeker 
van het Inloopcentrum meer bege-
leiding en / of zorg nodig heeft , kan 
het Inloopcentrum dit bieden, kun-
nen de medewerkers hier snel op in 
springen. In overleg met familie, an-
dere disciplines als thuiszorg, zorg-
consulent, casemanager en de co-
ordinator van het Ontmoetingscen-
trum kunnen de medewerkers op 
zoek naar passende begeleiding, 
zorg die aansluit op de behoeftes 

van de senior. Hoe gaat dat in zijn 
werk? Wanneer is het tijd om naar 
de huisarts te gaan, welke hulp is er 
mogelijk, en wat als er sprake is van 
dementie? Hoe ga je hier als seni-
or, als familie mee om? Yvonne Mo-
lenkamp is zorgconsulent en case-
manager bij de thuiszorg van zorg-
centrum Aelsmeer. Zij brengt de si-
tuatie van een senior in kaart en be-
geleid de mensen thuis. Het Ont-
moetingscentrum werkt nauw met 
haar samen. Vandaag, donderdag 
19 mei, is er een informatiebijeen-
komst in wijkpunt voor Elkaer. Yvon 
Molenkamp is daar gastspreker. Ie-
dereen is van harte welkom van-
af 14.00 uur. Om 14.30 uur zal Ni-
na Oudshoorn, de activiteitenbege-
leidster werkzaam bij het inloopcen-
trum in Kudelstaart, de bijeenkomst 
openen en Yvon interviewen. Het 
geheel duurt tot uiterlijk 16.00 uur. 
Koffie en thee kosten 1 euro. Voor 
informatie kunt u bellen met het 
ontmoetingscentrum  via Ellen Mil-
lenaar: 06-22468574.

Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente

Jan Terlouw en het Orion 
Ensemble: Bijzondere preek
Aalsmeer - Maandag 23 mei pre-
senteren de Open Hof Kerk (PGA) 
en de Doopsgezinde Gemeente Jan 
Terlouw en het Orion Ensemble met 
hun preek van de leek. Het thema 
van de preek is ‘Het hebben van 
plichten is een recht’. Mensen hech-
ten zeer aan hun rechten en het 
lijkt of plichten vooral onprettig zijn. 
Maar plichten maken mensen me-
deverantwoordelijk voor de samen-
leving, plichten zorgen dat je er bij 
hoort. Emancipatie van de burger, 
opvoeding van kinderen, positie van 
werknemers, bewoners van de aar-
de, het gaat om rechten én plichten.
De beroemde schrijver, politicus 
en wetenschappen Jan Terlouw zal 
preken op een verrassende, diep-
gaande en uitdagende manier, ter-

wijl hij begeleid wordt door het Ori-
on Ensemble. Zij zorgen niet alleen 
voor prachtige, veelzijdige muziek, 
maar ook voor verdieping van het 
verhaal. Dit programma wordt ge-
presenteerd binnen de samenwer-
king van de Open Hof Kerk en de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 
Samen organiseren de kerken twee 
keer per jaar bijzondere voorstellin-
gen; hiermee willen zij mensen uit-
dagen, aan het denken zetten en 
samen brengen. 
De avond op maandag 23 mei wordt 
gehouden bij de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 55 en begint 
om 20.00 uur. De deuren gaan open 
vanaf 19.30 uur. De toegang be-
draagt 10 euro per persoon. Reser-
veren kan via www.dgaalsmeer.nl

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 25 mei is er 
van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting onder 
het genot van koffie en thee in de 
Oost Inn. Ook kunnen liefhebbers 
meedoen met quilten. ’s Avonds is 
er van 19.45 tot 21.30 uur een literai-
re avond. Deze keer wordt het boek 
‘De Kinderwet”’ van Ian McEwan 
besproken. De alom gerespecteer-
de rechter Fiona Maye bereidt zich 
op een zondagavond voor op de 
nieuwe week. Op dat moment over-
valt haar echtgenoot haar met een 
onacceptabel voorstel. De woorden-
wisseling die ontstaat, wordt onder-
broken door een telefoontje van de 
rechtbank. Fiona moet een zaak 

gaan behandelen waarin zij een uit-
spraak moet doen in een ingewik-
kelde kwestie. Een zieke, maar nog 
niet juridisch volwassen, jonge man 
heeft een bloedtransfusie nodig. 
Zijn ouders en hij zelf weigeren dat 
vanuit hun geloofsovertuiging: ze 
zijn Jehova’s Getuigen. Het zieken-
huis hoopt op een gerechtelijk be-
vel waarmee het tegen de wensen 
van ouders en kind in kunnen gaan. 
Fiona staat voor een morele keu-
ze. Iedereen is hartelijk welkom bij 
al deze activiteiten in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Natuurgroep Aalsmeer organiseert:
Vogelexcursie in Kudelstaart
Aalsmeer - In het kader van de Na-
tionale vogelweek, die duurt van 14 
tot en met 22 mei, organiseert Na-
tuurgroep Aalsmeer op zondag 22 
mei een wandelexcursie in het re-
creatiegebied rond de sportvelden 
in Kudelstaart. Ook om de hoek, in 
Kudelstaart en Aalsmeer, zijn er vo-
gels die elk jaar een lange reis van-
uit Afrika maken en speciaal naar 
dat ene recreatiegebied komen om 
daar hun jongen groot te brengen 
en in het najaar diezelfde reis weer 
terug maken! Vogels soms niet veel 
groter dan je duim en tien keer lich-

ter dan een luciferdoosje! In de-
ze excursie zoekt de Natuurgroep 
ze op en laten de leden zien wat de 
vogels nodig hebben zodat ze de 
reis niet voor niets maken. Deelne-
mers gaan onder meer kennisma-
ken met de Kleine Karekiet, Fitis en 
misschien de Spotvogel. Natuurlijk 
worden de lokale Kudelstaartse vo-
gels niet vergeten. Aanmelden voor 
de excursie kan via  https://www.
vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/
details/?excursie=1448. Wacht niet 
te lang, want het aantal plaatsen is 
beperkt!

Vogelbeurs in 
De Baccara

Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer is 
uitgebreid met een grotere ruimte, 
meer vogelliefhebbers, meer vogels 
en een groter assortiment aan vo-
gels en benodigdheden. Aanstaan-
de zondag 22 mei zijn belangstel-
lenden welkom om kennis te maken 
met de vernieuwde opzet. Er wordt 
een grote vogelbeurs gehouden in 
zaal De Baccara in de Baccarastraat 
van 10.00 tot 12.30 uur. Iedere vo-
gelliefhebber is welkom om vogels 
te kopen, te verkopen, te ruilen of 
rond te kijken en vragen te stellen 
over vogels, voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen. 
Met het entreebewijs maken bezoe-
kers kans op een leuke attentie.
Verkoop van uw eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers.
Aanwezig zijn diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Ook worden 
diverse soorten voer, waaronder za-
den en zaadmengsels, en vogel-
kooien te koop aangeboden. Voor 
inlichtingen: 06-10666878.

Virtuele reis langs 100 jaar 
Schiphol in online museum
Schiphol - Vanaf heden kan ieder-
een via de website schiphol100jaar.
nl een online museum over de jubi-
lerende luchthaven Schiphol bezoe-
ken. Bijzonder is dat bezoekers zelf 
óók oude Schiphol-foto’s, video’s en 
bijzondere verhalen kunnen uploa-
den. Het museum is een reis door 
de tijd in beeld en tekst uit de rijke 
100 jarige geschiedenis van Schip-
hol. Van het eerste straalvliegtuig tot 
de opening van de Polderbaan. Van 
vliegende dieren tot de aankomst 
van The Beatles. In het online muse-
um zijn foto’s en filmpjes te zien die 
niet eerder op deze manier in een 
overzicht zijn samengebracht. De 
beelden zijn afkomstig uit archieven 
van Schiphol zelf en van partners 
als het Stadsarchief Amsterdam, het 
Amsterdam Museum en het Stede-
lijk Museum Amsterdam. Ook foto’s 
en video’s uit het publieke domein 
zijn  voor deze virtuele tentoonstel-
ling gebruikt.

Zelf foto’s en filmpjes uploaden
Paul Luijten van het projectteam 100 

Jaar Schiphol: “Dit is een gratis toe-
gankelijk museum van en vóór ie-
dereen. Schiphol100jaar.nl is, net als 
onze luchthaven, zeven dagen per 
week, 24 uur per dag open. Het mu-
seum maakt qua omvang een be-
scheiden start en wordt vanaf nu 
voortdurend aangevuld met nieu-
we items. En we hopen natuurlijk 
dat iedereen die nog een bijzonde-
re foto of een mooi filmpje op zol-
der heeft liggen van de luchthaven, 
dit met ons gaat delen in de collec-
tie ‘ingezonden’ op de website. Zo 
zorgen we er straks samen voor dat 
al die Schiphol-herinneringen in 
beeld en tekst, levend blijven voor 
toekomstige generaties.” Het online 
museum kwam tot stand in nauwe 
samenwerking met het Amsterdam 
Museum, dat zelf óók een tentoon-
stelling rond het eeuwfeest van de 
luchthaven zal inrichten: ‘100 jaar 
Schiphol - Klaar voor vertrek’. Van-
af 16 september kunnen bezoekers 
hier bijzondere objecten van dicht-
bij bekijken, zoals een vliegtuigmo-
tor uit de jaren 1920 en historische 

stewardessenkostuums. Maar er 
zijn ook diverse interactieve spelle-
tjes en activiteiten.
 Het online museum en de tentoon-
stelling in het Amsterdams Muse-
um  horen bij een reeks van activi-
teiten rond de honderdste verjaar-
dag van Schiphol op 19 septem-
ber. Op die datum, een eeuw ge-
leden, landde het allereerste vlieg-
tuigje op ‘vliegweide Schiphol’. Dit 
jaar worden door Schiphol nog veel 
meer feestelijke activiteiten georga-
niseerd met en voor reizigers, part-
ners, buren, bezoekers, medewer-
kers en gepensioneerden.

comb. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J. de Jon-
ge uit Alphen a/d Rijn en 16.30u. 
met student R. Koelewijn uit Bun-
schoten.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woord-communievie-
ring met M. van Zoelen in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering met samenzang. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zaterdag 

17.30u. Avondgebed. Zondag 10u. 
Goddelijke Liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. K.W. 
de Jong uit Woerden. Om 10u. 
ook kinderkerk.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Dalen.

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

dag 11u. viering m.m.v. gelegen-
heidskoor. 

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot en 
met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 23 mei 
20u. met drs. Gordon van Veelen.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met drs. 

Rob Kool. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. dienst. Spreker: Jan v/d 
Akker. Babyoppas, kinder- en tie-
nerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Wies Blomjous. Ook zon-
dagsschool. Collecte: Jeannette 
Noëlhuis. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

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. Van 
Buuren uit Rheden. Tevens kin-
derdienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met dhr. 
D.W. Volmuller. Organist: Fr. Bag-
german. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. 
R. Kok uit Zwijndrecht. Organist: 
Dub de Vries, Zaandam. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomsten met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Michael Hol-

Zondag 22 mei 
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Muziek
Zaterdag 21 mei:
* Jazzavond met zangeres Marjo-
rie Barnes met quartet van Deborah 
Carter in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 22 mei:
* DVD-concert David Olney in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Jason Ricci and the Bad Kind in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer vanaf 16u.

Films
Donderdag 19 mei:
* Première komedie Bad Neighbours 
2 in Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeff-
kade. Ook zaterdag t/m woensdag 
vanaf 21u.

Exposities
Zaterdag 21 mei:
* Historische Tuin open. Twee ten-
toonstellingen. Open: dinsdag t/m 
zondag 10 tot 16.30u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. 
Tot en met 22 mei:
* Expositie met schilderijen, foto’s, 
beelden en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 12 juni:
* Schilderijen en tekeningen van 
Francien Valk in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m 
zondag 14-17u. 
 Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte 
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eve-
leens, Punterstraat.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeters in ge-
meentehuis. Rondleidingen op 11 
mei en 17 juni.

Diversen
Donderdag 19 mei:
* Kaartmiddag voor ouderen in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u. 
Vrijdag 20 mei:
* Open Hof Keuken in het Baken, 
Sportlaan 86 van 18 tot 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 21 mei:
* Veiligheidsdag in Aalsmeer met 
activiteiten, demonstraties en spel-
letjes van brandweer, politie en am-
bulance in en rond kazerne aan 
Zwarteweg 77 van 10 tot 16u.
* Meiden voetbal promotiedag bij 
RKDES aan Wim Kandreef, Ku-
delstaart van 10 tot 15u. Voor 6 tot 
17 jarigen.
* Meisjes voetbaltoernooi bij FC 

Aalsmeer, Beethovenlaan.
* Opening Oosterbad, Jac. Takkade 
door kinderburgemeester om 13u.
* Slotronde ZABO zaalvoetbalcom-
petitie in De Bloemhof v/a 18.35u.
Zondag 22 mei:
* Kunst in tuin Wilgenlaan 20b van 
Annelien Dekker en Bob van den 
Heuvel van 11 tot 17u.
* Fietstoertocht voor De Lotusbloem. 
Start bij Lotusbloem in Apollostraat 
55 tussen 8.30 en 12u. 
* Autorally Lions Club voor Sailing 
Kids. Start 9u. bij Studio’s Aalsmeer, 
Van Cleeffkade.
* Derde Brommer Toerrit, Aalsmeers 
Bromfiets Genootschap. Start 12u. 
bij Joppe, Weteringstraat. Bezichti-
gin vooraf en na afloop mogelijk. 
* Excursie Natuurgroep in Ku-
delstaart. Zie website.
* Vogelbeurs in hal De Baccara, bij 
Gerberastraat van 10 tot 12.30u.
23 tot en met 27 mei:
* Mini-voetbaltoernooi voor scho-
len bij RKDES, Wim Kandreef, Ku-
delstaart.
Dinsdag 24 mei:
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 25 mei:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30u., en literaire avond 19.45 tot 
21.30u. In De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Zaterdag 28 mei:
* Trampolineinstuif voor jeugd in 
Proosdijhal Kudelstaart, 13 tot 16u.
* Solexrit. Start: 10.30u. bij Van 
Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.
28 mei tot en met 4 juni:
* Week van de Amateurkunst met 
diverse activiteiten (muziek, kunst, 
stoepkrijten) in Centrum.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Zaterdag 21 mei:
* Boekpresentatie ‘Een opgeruimd 
hoofd’ van Jolanda Meijer in Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat om 15u.
Maandag 23 mei:
* Jan Terlouw met Orion Ensemble 
bij Zin-Inn, Doopsgezinde Gemeen-
te, Zijdstraat vanaf 20u.
Dinsdag 24 mei:
* Lezing Hans Wulffraat over ‘Ko-
ninkrijk van Hoop’ in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u. Ook 31 mei.
Woensdag 25 mei:
* Lezing Bertus Mulder over soci-
aal-democratie in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u.
Donderdag 26 mei:
* Bijeenkomst PACA over zelfstan-
dig thuis blijven wonen in zaal van 
zwembad, Dreef van 10 tot 12u.
* Raadsvergadering in gemeente-
huis met installatie nieuwe wethou-
der en raadsleden, evenementenbe-
leid en atletiekbaan vanaf 20u.

Van links naar rechts:  Jan van Schuppen van Café Bar Joppe, Jerry van Nood
van Café de Praam, Nicolette Arkesteijn van Restaurant Het Wapen van 
Aalsmeer en Danny van Duinen van Restaurant De Jonge Heertjes op de lo-
catie van de bandjesavond, het Raadhuisplein.

Laatste zaterdag juni op Raadhuisplein

Bandjeavond gaat door!
Aalsmeer - De Bandjesavond gaat 
door! Nog steeds op de laatste za-
terdag van juni maar wel een beet-
je anders. Na veel wikken, wegen 
en vooral rekenen zijn de vier verte-
genwoordigers van de organiseren-
de horecabedrijven het er over eens. 
Door de steeds strenger wordende 
veiligheidseisen die er aan evene-
menten worden gesteld is het niet 
meer mogelijk om Bandjesavond op 
de oude vertrouwde manier te orga-
niseren. Tijdens het laatste overleg 
met de gemeente bleek dat de or-
ganisatie volgens de nieuwe regels 
een andere locatie moet zoeken 
voor drie van de vier podia en dat 
de organisatie zelf verantwoorde-
lijk is voor het maken van een eigen 
vervoers- en verkeersplan met om-
leidingen, een situatietekening van 
alle locaties op schaal, een veilig-
heidsplan, eigen beveiliging en ge-
certificeerde verkeersregelaars bij 
iedere afsluiting. Deze papierwinkel 
en de steeds maar stijgende kosten 
heeft de organisatie doen besluiten 
het over een andere boeg te gooien.
Bandjesavond is een te leuk en ge-
zellig evenement om op te geven, 
dus zijn de vier organiserende be-
drijven op zoek gegaan naar alter-
natieven. Alles naar binnen verhui-
zen is geen wenselijk alternatief en 

voor een gezamenlijke locatie is het 
Praamplein te groot, waaierig en on-
gezellig. Er is maar één plek in het 
centrum dat een stuk intiemer is, re-
delijk beschut en waar je niet legio 
verkeersmaatregelen hoeft te ne-
men en dat is het Raadhuisplein. De 
organisatie ziet op deze locatie een 
mooie toekomst voor Bandjesavond 
en ook de gemeente is akkoord met 
dit alternatief. De nieuwe vergun-
ningaanvraag wordt deze week in-
gediend en de organisatie hoopt op 
een soepele afwikkeling. 
Het zal voor iedereen even wennen 
zijn, maar dit is de enige optie die 
de organisatie ziet in het voortzetten 
van deze mooie traditie die Band-
jesavond heet. Een gezellig, gratis 
toegankelijk feest voor iedereen met 
een mooi groot podium met ver-
schillende bands en DJ’s. Vier ge-
zellige barren op een mooi aange-
kleed Raadhuisplein. De organisatie 
heeft er zin in! Dus noteer zaterdag 
25 juni alvast in je agenda en be-
gin maar te duimen voor mooi weer!
De organisatie van Bandjesavond 
bestaat uit Jan van Schuppen, café 
Bar Joppe, Jerry van Nood, café de 
Praam, Nicolette Arkesteijn, restau-
rant Het Wapen van Aalsmeer/Ho-
tel Aalsmeer en Danny van Duinen, 
restaurant de Jonge Heertjes

KCA jazzconcert zaterdagavond
Marjorie Barnes met band 
Deborah Carter in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 21 mei komt 
Marjorie Barnes met de Deborah 
Carter begeleidingsband optreden 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat.
Gepland was Deborah Carter met 
haar begleidingsgroep, maar door 
een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden kan Deborah zelf 
niet komen. Ze heeft gelukkig een 
geweldige stand in geregeld in de 
persoon van Marjorie Barnes.
Marjorie is geboren in Harlem New 
York op 13 juni en in haar jonge ja-
ren maakte zij deel uit van school 
en kerkkoren. Ze studeerde dans en 
drama aan de New York University. 
Na diverse musicalrolletjes (onder 
andere in Hair) sluit ze zich in 1976 
aan bij de band 5th Dimension die 
op dat moment hits scoren. Eind ja-
ren zeventig belandt ze in Europa en 
trouwt met een Nederlander. In die 
periode werkt ze veel met de Sky-
masters en Jerry van Rooyen. Daar-
naast geeft ze les op de conservato-
ria in Hilversum en Den Haag. Naast 
solo jazz werk zingt Marjorie ook 
in musicals. In 2004 vestigt ze zich 
weer in de VS (Atlanta) om in 2011 

toch weer terug te keren naar Ne-
derland om haar carrière in Europa 
weer op te pakken.
Haar begeleiders van deze avond 
kennen de vaste bezoekers aan de 
Bacchus jazz-avonden allemaal als 
de vaste begeleiders van Debo-
rah Carter en behoeven weinig in-
troductie meer in Aalsmeer: Bassist 
Mark Zandveld, drummer Gunnar 
Graafmans en pianist Leo Bouw-
meester staan hun mannetje als het 
op swing aankomt.
Bacchus gaat zaterdag open om 
21.00 uur. Aanvang concert rond 
21.30 uur. Toegang: Uw Gift. Inlich-
tingen Pierre Tuning, tel. 360355 en 
Reinoud Staps, tel. 325304.

Komedie ‘Bad Neighbours 
2’ in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - OMG, het zullen je bu-
ren zijn! Seth Rogen en Rose Byr-
ne zijn terug in deel 2 van ‘Bad 
Neighbours’ en krijgen nieuwe bu-
ren die nog erger zijn dan in deel 
1: Een vereniging van losgeslagen 
studentes, met Chloë Grace Moretz 
die de groep aanstuurt. Ze schake-
len de hulp in van hun vorige buur-
man, gespeeld door Zac Efron. De-
ze komedie is vanaf vandaag, don-
derdag 19 mei, te zien in Bioscoop 

Aalsmeer aan de Van Cleeffka-
de. De film begint om 21.00 uur en 
wordt vanaf dit tijdstip ook gedraaid 
van zaterdag 21 tot en met woens-
dag 25 mei. Kaarten reserveren voor 
‘Bad Neighbours 2’ of andere films, 
het aanbod is divers, kan via 0297-
753700 of via bioscoop@studios-
aalsmeer.nl. En natuurlijk te koop 
in de biosbar in het Studiocomplex. 
Kijk voor het complete filmaanbod 
op de website. 

Zondag 3e Brommer Toerrit
Aalsmeer - Even de iets kortere 
werkweek door en dan wacht aan-
staande zondag 22 mei weer een 
prachtig evenement. De derde edi-
tie van de Aalsmeerse Brommer 
Toerrit staat op het programma. Het 
bestuur van het Aalsmeers Brom-
fiets Genootschap presenteert we-
derom een gevarieerde rit naar een 
verrassende bestemming. De route 
is door Kim, Dirk, Joost en Jan voor 
het eerst gereden op 3 april. “Pri-
ma verlopen”, aldus de vier. Vervol-
gens was op 23 april de mogelijk-
heid om in te schrijven en dit ging 
snel. “Het liep als een opgevoerde 
bromfiets”, aldus het bestuur in een 
reactie. Inmiddels kunnen er geen 
deelnemers meer bij. Afgelopen 5 
mei is de route nogmaals gecheckt 
en dit verliep iets minder vlekkeloos. 
Brommerpech! Maar, ter plaatse de 

bromfiets weten te repareren en vei-
lig thuis gekomen. En nu staan de 
bestuursleden klaar om aanstaan-
de zondag 22 mei de stoet met nos-
talgische bromfietsen te begeleiden 
en er een gezellige dag van te ma-
ken! De weersvoorspelling is goed, 
zo’n 19 graden en tachtig procent 
kans op zon. De bromfietsen ver-
zamelen rond het middaguur (12.00 
uur) bij café Joppe in de Wetering-
straat. Na instructies gaat de groep 
‘ronkend’ van start. Voor publiek is 
dit een mooie gelegenheid om de 
klassieke bromfietsen te bezichti-
gen. Dit kan ook na afloop. In Joppe 
gaat nog gezellig nagepraat worden 
en vindt de prijsuitreiking plaats. De 
muziek wordt verzorgd door dj Kees 
Markman, die zelf ook deelneemt 
aan de toerrit. Komt allen, het wordt 
vast weer een leuk feestje!

Finale van popprijs in P60
Amstelveen - Op vrijdag 20 mei 
vindt de grote finale plaats van Pop-
prijs Amstelland 2016 in P60 Amstel-
veen. Vijf getalenteerde bands uit de 
omgeving strijden voor een groots 
prijzenpakket! Na twee succesvol-
le voorrondes in N201 Aalsmeer 
gaat op 20 mei de finale plaatsvin-
den in P60 Amstelveen. Kurt Rosa, 
The Estate, 12:04 en Beyond The 
Joke hebben bij de voorrondes de 
jury weten te overtuigen en daar-
mee een finaleplaats bemachtigd. 
De Amstelveense alternatieve rock-

formatie Blind Summit is als pu-
bliekswinnaar uit de bus gekomen 
en heeft daarmee de ‘wildcard’ ge-
pakt voor een plek in de finale.  Bij 
de finale zullen Xander de Buison-
jé, Ferry Roseboom, Eric van de Bo-
venkamp, Maaike Veeningen en Ge-
rard Lohuis plaatsnemen aan de ju-
rytafel. Zij zullen de bands gaan be-
oordelen op techniek, originaliteit, 
creativiteit en podiumpresentatie. 
De avond wordt gepresenteerd door 
stadsdichter Matthijs den Hollander. 
Meer informatie op www.p60.nl.

Band van wereldklasse zondag!
Jason Ricci and The Bad 
Kind live in The Shack
Oude Meer - Jason Ricci and The 
Bad Kind komt zondag 22 mei op-
treden in The Shack. De vele posi-
tieve reacties die ontvangen zijn na 
het boeken van deze Jason Ricci 
and The Bad Kind zegt genoeg over 
hun kwaliteiten. Ze waren dan ook 
het absolute hoogtepunt van het 
grote Moulin Blues Festival, begin 
deze maand. Na een tour door Euro-
pa en slechts vier optredens in Ne-
derland sluit deze fenomenale ar-
tiest zijn succesvolle tour af in The 
Shack! Harmonicaspeler Jason Ric-
ci behoord tot de absolute wereld-
top wat betreft het bespelen van de 
mondharmonica en maakte in 2008 
indruk op Europa toen hij in de band 
van niemand minder dan bluesgita-
rist Walter Trout speelde. Na een 
aantal jaren afwezig te zijn geweest, 
is hij terug. En hoe! Jason Ricci en 
zijn band The Bad Kind gaan het 
dak eraf spelen, dat is één ding dat 
zeker is. De band bestaat verder uit: 
Adam Baumol, Andy Kurz, John Lisi, 
Sammy Hothckiss. Ga dit zien als je 
de kans hebt want The Shack heeft 
een band van wereldformaat in huis 
op zondag 22 mei.

Zondag 29 mei: Drukwerk!
Herinner jij je deze nog? Je Loog 

Tegen Mij, Marianneke, Schijn ’n 
Lichtje op mij, Wat Dom? Vanaf 1979 
stijgt de band Drukwerk naar gro-
te hoogten, toen ze met het protest-
lied ‘Ik verveel me zo’ (in Amster-
dam-Noord) landelijke bekendheid 
kreeg. In 1980 scoorde de band een 
nummer één hit met de eerste sin-
gle ‘Je Loog tegen mij’. Waarna tot 
halverwege de jaren tachtig ve-
le hits volgde, en Harry Slinger, met 
zijn rode petje als handelsmerk, een 
graag geziene gast werd op de Ne-
derlandse radio en televisie. Op zon-
dag 29 mei staan ze in The Shack en 
kun je ongegeneerd meezingen met 
al die grote hits! The Shack is zon-
dag geopend vanaf 15.00 uur en Ja-
son Ricci begint om 16.00 uur. En-
tree is 10 euro per persoon. Info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING: NIEUW:

TIP: KOOPJE

Keyboard ‘Medeli’
M10 €147,-

Diverse kleurige
ukelele’s ‘CLX’ € 30,-

Microfoon statief
‘Boston’ €29,95

Western gitaar
‘Grimshaw’ €99,-

Concert David Olney in 
De Oude Veiling zondag
Aalsmeer - Op zondagmiddag 22 
mei is in De Oude Veiling het DVD-
CD release concert van de vermaar-
de Amerikaanse singer-songwri-
ter en storyteller David Olney. Deze 
prachtige DVD-CD set is het resul-
taat van een in 2013 ontstaan ini-
tiatief van De Oude Veiling, Hanoff 
Video en Strictly Country Records.
com. Tijdens deze Aalsmeerse pro-
ductie, toen op 7 en 8 december, 
2013, waren bezoekers aan het 
Amerika-concert muziekkenners 
Jan Donkers en Freek de Jonge 
aanwezig. Freek heeft over de jaren 
meerdere teksten van David ver-
taald voor z’n eigen shows. Ook Em-
mylou Harris, Linda Ronstadt, Del 
McCoury, Townes Van Zandt, Tim 
O’Brien en vele anderen putten over 
de jaren uit David z’n zeer omvang-

rijke repertoire. Verder kwamen be-
zoekers van de twee concerten uit 
Londen, Parijs en Hamburg naar de 
afgeladen door Leo van Erp gerunde 
De Oude Veiling bovenzaal.
De ‘late’ Townes Van Zandt meld-
de ooit in een interview: “Als je mij 
vraagt wie m’n favoriete componis-
ten zijn dan zeg ik: Bach, Lightnin’ 
Hopkins, Bob Dylan en David Olney.”    

De DVD-CD set komt rond deze pe-
riode ook uit in de USA en ontvangt 
al veel internationale waardering.  
De organisatie verwacht dat dit een 
goed bezocht optreden gaat worden 
met beperkte ruimte, dus reserveer 
via scr@pietergroenveld.com. Het 
concert zondag 22 mei in De Oude 
Veiling in de Marktstraat begint om 
15.00 uur.

Veel te doen en te zien in 
Week van Amateurkunst
Aalsmeer - De jaarlijkse Week van 
de Amateurkunst (WAK) vindt dit 
jaar plaats van 28 mei tot en met 
4 juni. Het lijkt nog ver weg, maar 
de voorbereidingen zijn al in volle 
gang. Het Cultuurpunt nodigt ieder-
een uit die zich bezig houdt met een 
vorm van kunst om deel te nemen 
aan deze culturele en feestelijke 
week. In Aalsmeer gebeurt er veel 
op amateurkunstgebied; het dorp 
kent talloze amateurmusici, dansers 
en beeldend kunstenaars.  Jong en 
oud is volop bezig met zijn of haar 
culturele passie en talent. De jaar-
lijkse Week van de Amateurkunst 
biedt deze mensen een podium.
Op 28 mei organiseert Cultuurpunt 

Aalsmeer een amateurmanifesta-
tie om deze week groots af trap-
pen. In het gemeentehuis, op het 
Raadhuisplein en op het Molenplein 
zijn podia, marktkramen en work-
shop mogelijkheden waar men zich 
kan presenteren. Tijdens deze dag 
wordt samengewerkt met partijen 
als N201, de Werkschuit en de di-
verse koren en muziekverenigingen 
die Aalsmeer rijk is. Winkeliers bie-
den beeldend kunstenaars de gele-
genheid hun werk te presenteren in 
etalages en leegstaande winkelpan-
den. En ook het Jeugdcultuurfonds 
haakt aan met een stoepkrijtkleur-
wedstrijd en een talentenjacht voor 
alle kinderen uit Aalsmeer. 

Voorstelling Simone: Geweldig!
Aalsmeer - Een volle zaal afgelopen 
zondag 15 mei voor de show van Si-
mone Kleinsma in het Crown The-
ater. De laatste voorstelling van dit 
en, zoals het er na naar uit ziet, het 
volgende seizoen. Het publiek heeft 
genoten van de show vol humor 
van de cabaretier. “Wat een gewel-
dig mens”, aldus een bezoeker. De 
aanwezigen kwamen uit Aalsmeer 
en verre omgeving. Kaartjes voor Si-
mone Kleinsma zijn meestal direct 
uitverkocht en dit was een kans om 
alsnog te gaan genieten. In eerste 

instantie was de show in Aalsmeer 
ook direct uitverkocht, maar moest 
uitgesteld worden vanwege een 
vervelend ongelukje. Niet alle kaart-
kopers konden deze eerste Pink-
sterdag de voorstelling bezoeken en 
dus werden nog oproepen gedaan. 
Met een positief resultaat: Uitver-
kocht! Een mooier einde van het 
seizoen konden de (vrijwillige) me-
dewerkers zich niet bedenken. “Be-
dankt Simone voor deze leuke en 
gezellige avond!”
Foto: www.kicksfotos.nl
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Officiële Mededelingen
19 mei 2016

BekendMakingen snel en Makkelijk 
te vinden Op www.Overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoe-
ken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op 
postcode, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

verhuizen? geef het dOOr! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend 
in de Basisregistratie persOnen (Brp)

Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  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

Wüstefeld D.W. 14-04-1978 11-05-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook 
stuurt u een kopie van het besluit mee. U kunt ook digitaal 
bezwaar maken via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. U moet 
hiervoor wel over een DigiD beschikken.

vOOrneMen OpschOrten BijhOuding 
persOOnslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) 
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Kaznowski K.Z. 25-05-1990 11-05-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

raadsvergadering dOnderdag 26 Mei 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 26 MEI 2016, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de 
raad, J.J. Nobel.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er om 19.45 uur een 
huldiging van mevrouw Debby Jutte uit Aalsmeer, Nederlands 
kampioen in- en outdoor horden lopen in de categorie V35. 
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

  raad 

tijd agenda-
 punt Onderwerp

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 7 april 2016
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
20.05 R-2  Tijdelijke vervanging raadslid AB
 R-3  Tijdelijke vervanging raadslid HAC
 R-4  Benoeming wethouder
 R-5  Installatie raadslid CDA

  haMerstukken

20.30 R-6 Financiële Jaarstukken 2015 
  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

  Behandelstukken

20.35 R-7 De toekomst van de atletieksport in 
  Aalsmeer
21.15 R-8 Evenementenbeleid gemeente Aalsmeer
22.00 R-9 Herinrichting raadzaal
22.40 R-10 Richtinggevend debat Motie 
  Programmabegroting 2016
23.15  Vragenkwartier

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.  
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Distelvlinderstraat 24, 1432 MN (Z-2016/025792), het 

plaatsen van een dakopbouw
- Mendelstraat 96, 1431 KP (Z-2016/025626), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorgevel
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/026193), het plaat-

sen van een vaste terrasoverkapping over het bestaande 
terras van het restaurant

- Haya van Somerenstraat 35 A, 1433 PA (Z-2016/026438), 
het brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse opvang

Omgevingsvergunning, procedure afgebroken 
(buiten behandeling gesteld) *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Lakenblekerstraat 56, 1431 GG (Z-2016/001815), wijzi-

ging gebruik naar detailhandel. Verzonden: 23-03-2016

ligplaatsvergunning, procedure afgebroken, 
(buiten behandeling gesteld) *
-  Uiterweg 168 ws, 1431 AS (Z-2016/013904), het wijzi-

gen van de tenaamstelling. Verzonden: 14-04-2016

Omgevingsvergunning, procedure afgebroken 
(aanvraag is ingetrokken)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken: 
- Oosteinderweg 571, 1432 BM (Z-2016/020676), het slo-

pen van een woning op grond van ruimtelijke regels.

Omgevingsvergunningen, vergunning geweigerd, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.:
-  Schoolstraat 19, 1431 BG (Z-2016/017318), het plaatsen 

van een gevelpaneel aan de voor- en achterzijde van de 
woning. Verzonden: 10-05-2016

Omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd
-  Geraniumstraat 46, 1432 SR (Z-2016/016909), het op-

richten van een garage en carport in de zijtuin
-  Achter Uiterweg 164, 1431 AS (Z-2016/017153), het 

plaatsen van een plantenkas
-  Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/017316), het plaat-

sen van een sprinklertank met bijbehorende pompruimte 
langs de zuidwestgevel van het centrumgebouw 

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

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 nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 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

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinfOrMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

geMeente-infO Op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraken BurgeMeester en wethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de cOMMissievergadering 
Over een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

- Dorpsstraat 31a, 1431 CA (Z-2016/020946), het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak. Verstuurd: 10-05-
2016

Meldingen ontvangen
-  Haya van Somerenstraat 35A, 1433 PA (Z-2016/026420), 

het melden van brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse 
opvang

-  Freesialaan 1, 1431 TT (Z-2016/026464), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd: 
- Monteverdilaantje 18, 1431 ZJ (Z-2016/024921), het 

verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mu-
tatiewoning

-  Begoniastraat 86 achter, 1431 TE (Z-2016/022930), het 
plaatsen van een container t.b.v. afvoeren van materialen 
van 9 mei tot en met 9 juni 2016

-  Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/023955), melding 
activiteitenbesluit t.b.v. het aanleggen van een sprin-
klerinstallatie

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

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2016/024458), Fly-

boardsensation van 1 april tot 31 oktober 2016, ontvan-
gen 28 april 2016

- Diverse locaties in Kudelstaart (Z-2016/025636), Feest-
week Kudelstaart van 12 tot en met 19 juni 2016, ont-
vangen 9 juni 2016 

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Wim Kan dreef 2, 1433HM (Z-2016/019381), Pinkster-

kamperen van 13 tot en met 16 mei 2016, verleend 11 
mei 2016

- Raadhuisplein (Z-2016/016994), Opening week van de 
Amateurkunst op 28 mei 2016, verleend 11 mei 2016

cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage
t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerp-

besluit weigering omgevingsvergunning en 
de ruimtelijke onderwijking in afwijking van 
het bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan 
naast huisnummer 26

t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 2017-
2020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaar-
verslag en -rekening ODNZKG voor Aalsmeer 
(Z-2016/020217)

t/m 15-06-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ 
en besluit hogere grenswaardenliggen met de 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 
5 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 op de 
volgende wijze voor een ieder ter inzage.

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar 
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Radio Aalsmeer: Muziek 
en lokale informatie
Aalsmeer - Radio Aalsmeer brengt 
iedere week vele uren live radio. 
Overdag heerlijke muziek terwijl u 
werkt, ‘s avonds en in het week-
end mooie, informatieve, gezellige 
en interessante programma’s, ge-
maakt door vele vrijwillige dorpsge-
noten. De wekelijkse talkshow ‘Door 
de Mangel’ ontvangt iedere week 
een interessante Aalsmeerder/Ku-
delstaarter in de studio. Hem of haar 
wordt dan het hemd van het lijf ge-
vraagd. De presentatoren Mylene 
en Elbert Huijts, ondersteund door 
technicus Edgar van Hazendonk, 
proberen alles te weten te komen 
van hun gast. Afgelopen maandag 
was Arjan Levarht de 127ste gast in 
het programma ‘Door de Mangel’. 
De drie woorden die Arjan bij zich-
zelf vindt passen zijn: familieman, 
betrokken (bij bedrijf en voetbal-
vereniging) en organiseren. Ook 
aanstaande maandag 23 mei is er 
weer een nieuwe gast. Arjan Le-
varht heeft Jenifer van der Horst 
gevraagd naar de studio te komen. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur zal zij on-
der andere in gaan op het evene-
ment ‘Step by Step’ en antwoord ge-
ven op de vraag waar haar inspira-
tie vandaan komt. Heeft u een vraag 
voor Jenifer van der Horst? Mail de-
ze dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of stuur een Tweet via Twitter: @
DoordeMangel.

Zeilen met ‘Vrijdagavondcafé’

Afgelopen vrijdag stond het Vrijdag-
avondcafé volledig in het teken van 
het Songfestival, maar deze week is 
het voor wat de muziek betreft ge-
woon weer de bekende hits uit de 
80’s en 90’s afgewisseld met de hits 
van nu. Ron presenteert deze week 
met Deborah, die onder andere in 
haar social media rubriek om exact 
22.22 uur alles wat haar opviel op 
Facebook en Twitter in Aalsmeer en 
Kudelstaart zal vertellen. Ron zorgt 
voor het Top 40 Hitarchief, de Soul-
showclassic, de gezellige meezinger 
en natuurlijk de wekelijkse Twitter-
hit waarmee ook nu weer twee bios-
coopkaartjes te winnen zijn voor een 
film naar keuze in Bioscoop Studio’s 
Aalsmeer. Daarnaast is er een leuk 
interview met Bettine en Harmon 
van Zeilschool Aalsmeer over zei-
len voor kinderen, jongeren en vol-
wassenen en natuurlijk een vooruit-
blik op de Westeinder Water Week. 
Tenslotte spelen Ron en Deborah 
met een luisteraar het radiospelle-
tje Soundmemory. Welke van de tien 
willekeurige geluiden hoor je dub-
bel? Geef je op als telefonische kan-
didaat via: studio@radioaalsmeer.nl 
en maak kans op de stoere mok met 
je hele naam erop! 

Voetballen met ‘Let’s Go’
Tijdens de afwezigheid van Kim, 
krijgt Joey vrijdag hulp van niemand 
minder dan Danielle! Samen maken 
ze er een sportieve en gezonde uit-

zending van. Iedere maand komt 
Danielle gezellig koken in de studio. 
Vrijdag gaat ze het samen met Joey 
hebben over lekker, maar ook ge-
zond eten. Dat wordt vast smullen! 
Ook krijgen Danielle en Joey be-
zoek van de organisatie van het Mi-
ni Voetbaltoernooi. Volgende week 
wordt er weer druk gevoetbald door 
alle scholen en dat wordt georgani-
seerd door RKDES in Kudelstaart. 
Zij nemen ook voetballers mee naar 
de studio voor nog wat goede tips! 
Natuurlijk is er ook nog genoeg tijd 
voor de nieuwe hits. Wat wil jij ho-
ren? Laat het weten via Facebook, 
Twitter, Instagram of mail naar lets-
go@radioaalsmeer.nl Danielle en 
Joey vinden het gezellig als je langs-
komt in de studio of tijdens de uit-
zending even belt of mee chat. 

Gezond leven met ‘That’s Life’
Het lifestyle programma van Radio 
Aalsmeer heeft ‘That’s Life’ en wordt 
maandelijks gepresenteerd door 
Jenny Piet. De techniek is in han-
den van Rinus van Itterzon. Het is 
een programma over het leven met 
mooie gesprekken en heerlijke mu-
ziek door de gasten zelf uitgekozen. 
Donderdag 19 mei zit het program-
ma weer boordevol interessante on-
derwerpen. Vast item is de Vrijwilli-
gerscentrale. Deze keer komt Huub 
van Schaik vertellen welke vrijwilli-
gers zij zoeken voor de kinderboer-
derij in Aalsmeer. Homeopaat Catin-

ka Rabbers Dekker neemt regelma-
tig deel aan het programma en rond 
20.30 uur belicht zij de schildklier: 
wat is de functie en wat kan je er aan 
doen als er problemen mee zijn? In 
het tweede uur komt schoonheids-
specialiste Patricia Schijff vertellen 
over het Beauty Event Aalsmeer. Zij 
organiseert dat op zaterdag 21 mei 
wanneer je in het Parochiehuis van 
alles op het gebied van beauty kan 
vinden. Het programma wordt afge-
sloten met het kunsthalfuurtje van 
Janna van Zon. Deze keer neemt ze 
de kunstenaar Michael Glanz mee. 
Hij schildert met veel kleur en vaak 
in de kubismestijl.

Koken met ‘Ik hou van Holland’
Nederlandstalige muziek kunt u 
wekelijks beluisteren in ‘Ik hou van 
Holland’, maar presentatrice Esther 
Sparnaaij maakt er meer van dan 
muziek alleen. Deze week is het 
thema: lekker Hollands eten. Aan 
de studiotafel nemen Rob Amels-
beek, eigenaar van ‘Oevers’ en Iris 
Pappot, de bedrijfsleidster van ‘Wel-
kom Thuis’ plaats. Wat zijn de Hol-
landse gerechten van komend sei-
zoen? Welk eten komt er nu uit Ne-
derland? Is Nederlands eten ge-
zond? Is het een arbeidsintensief 
productieproces? We willen het al-
lemaal weten. Ik Hou van Holland is 
er iedere woensdag om 18.00 uur. 
Als je een leuke vraag heb voor Rob 
of Iris, mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl. Smakelijke mu-
ziek suggesties zijn ook zeker wel-
kom. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel en via de websi-
te www.radioaalsmeer.nl. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op Twitteren Fa-
cebook.

Dubbel 25 jarig jubileum 
bij fanfare Melomanie
Rijsenhout - Eigenlijk was 6 mei de 
datum dat Cock en Kitty van der Luit 
vijfentwintig jaar hun muzikale klan-
ken ten gehore brengen bij drum-
fanfare Melomanie. Zowel muzi-
kaal als op bestuurlijk gebied doen 
ze veel voor de fanfare. Zo zetten 
Cock en Kitty zich samen met ande-
re leden ook in voor het ophalen van 
oud papier voor het spekken van de 
clubkas. Afgelopen week werd er op 
feestelijke wijze aandacht aan hun 
jubilea besteed. Zonder het vooraf 
te weten werden ze in het zonnetje 
gezet door de andere leden van de 
fanfare. Na het muzikale ‘lang zul-
len ze leven’ deed de voorzitter nog 
een woordje en kregen ze een boe-
ket met 25 witte en 25 roze rozen en 
cadeaubonnen aangeboden. Na de-

ze muzikale felicitaties was het tijd 
om met elkaar lekker te genieten 
van koffie met taart.

Bijzonder concert bigbands 
Bovenkerk - De Fellows Bigband 
uit Amstelveen organiseert vrijdag 
20 mei een bijzonder concert onder 
de titel ‘Big Band Dance’, samen met 
de Fortnight Bigband uit Mijdrecht. 
Het Noorddamcentrum in Amstel-
veen-Bovenkerk staat vrijdagavond 
in het teken van de dans. De orkes-
ten spelen elk succesnummers uit 
het latin en swing repertoire, waar-
bij bezoekers worden aangemoe-
digd gebruik te maken van de dans-
vloer. Gewoon luisteren mag overi-
gens ook. 
Speciaal voor het concert is door 
jazzmusicus Sebastian Ohm een 
uniek swingend duet voor twee big-
bands gecomponeerd en gearran-
geerd, waarvoor beide bands tege-
lijkertijd op het podium plaatsne-
men. Het belooft een spectaculaire 
afsluiting van de avond te worden.
De Fellows Bigband staat onder lei-
ding van Loet van der Lee. Gastzan-

geres is Reineke Maschhaupt. Di-
rigent van de Fortnight Swing Big-
band is Werner Janssen, zang door 
Wendy Sneiders. Big Band Dance 
begint vrijdag 20 mei om 20.30 uur. 
Kaarten uitsluitend aan de zaal 
voor 7,50 euro. Noorddamcentrum, 
Noorddammerweg 1, Amstelveen.
Het concert is het eerste in een cy-
clus van drie in het Noorddamcen-
trum, waarvoor de Fellows Bigband 
lokale bigbands heeft uitgenodigd 
om samen een dansprogramma uit 
te voeren. Op zaterdag 15 oktober 
volgt een ‘Big Band Dance’-avond 
met de AMC Bigband uit Amster-
dam, met als thema pop en filmmu-
ziek. Op zaterdag 26 november tre-
den de Fellows samen op met de 
jonge talenten van Peewee’s Pro-
blem uit Amstelveen, waarbij funk 
en r&b muziek centraal staan. Kijk 
voor meer informatie op www.fel-
lowsbigband.nl

Het bestuur van Vivace met Truus Arendse (in het midden met bloemen) en 
dirigente Irma Zethof.

Tien jaar secretaris bij Vivace
Bloemen voor Truus Arendse
Aalsmeer - Op de jaarvergadering 
van Aalsmeers Vrouwenkoor Viva-
ce op 19 april heeft Truus Arendse 
haar bestuursfunctie als secretaris 
van het koor neergelegd. Tien jaar 
lang heeft Truus deze functie op een 
geweldige manier vervuld. Er waren 

woorden van dank door voorzitter 
Marijke Brussaard, bloemen en een 
cadeaubon voor haar jarenlange in-
zet. Ook werd zij toegezongen door 
het bestuur met een speciaal lied.
Marja van Oostveen wordt de nieu-
we secretaris van Vivace.

Solexrit vanuit Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 28 mei 
is de traditionele Solex-bijna-zo-
mer-rit. Georganiseerd door de So-
lexvrienden uit Kudelstaart en De 
Kwakel. Ook nu kan iedereen die 
een oud brommertje met hulpmotor 
heeft meedoen. 
Er is weer een fraaie route uitge-
zet, welke onderbroken wordt door 
een lunch in Breukelen. Om half tien 

staat de koffie met koek klaar voor 
de deelnemers. En om half elf star-
ten de motoren. Voor pechgevallen 
rijdt een volgauto mee. Als er geen 
gekke dingen gebeuren eindigt de 
rit rond vier uur.
Vertrek en finish is weer bij Joop 
en Ria van Leeuwen aan de Ku-
delstaartseweg 165. Informatie bij 
Frans: 06-22808708.

Vriendschap
Koffie, thee en chocola, frisdrank, bier en wijn,
yoghurt, kwark, veel kleuren vla, olie en azijn.

Brood, kaas, nootjes, rijst en meel, snoep, koek, chips en drop.
Van alles ligt er veel te veel, keuzestress volop!

Een overdaad aan soorten iets waarin ik tussen loop.
Ik zoek een schap, maar ik vind niets.
Waar ligt een vriend te koop?

Marjan van Houwelingen

Weer feestje op het water
Dag van je Leven zoekt 
boten voor Botendag!
Aalsmeer -Zaterdag 18 juni or-
ganiseert Stichting Dag van je Le-
ven weer haar jaarlijkse botendag. 
Meer dan 300 mensen met een ver-
standelijke en/of lichamelijke be-
perking gaan die dag het water op 
aan boord van vele soorten boten. 
Van sloepen en speedboten tot aan 
zeilboten of luxe motorjachten, al-
les kan mee varen. Iedereen die een 
boot heeft en het leuk vindt om ge-
handicapte mensen met hun bege-
leiding of familie een paar uurtjes te 
laten genieten van de mooie West-
einderplassen is uitgenodigd om 
mee te varen. De botendag is al ja-
ren een succes, maar de organisatie 
is wel afhankelijk van booteigena-
ren. In samenwerking met Stichting 

Ons Tweede Thuis worden mensen 
met een beperking uitgenodigd en 
ieder jaar worden dat er meer. Daar-
om is de organisatie hard op zoek 
naar booteigenaren die tussen 10.00 
uur en 14.00 uur een rondje willen 
varen. Vertrek- en eindpunt is bij 
jachthaven Kempers bij Leimuiden, 
alwaar er in de loods muziek en op-
tredens zijn. De ervaring leert dat er 
heel wat gedanst wordt en polonai-
ses gelopen worden.
Meer informatie over de botendag, 
met veel foto’s van voorgaande ja-
ren, is te vinden op de website van 
Stichting Dag van je Leven, www.
dagvanjeleven.org. Hier staat ook 
het inschrijfformulier. Aarzel niet en 
doe mee!

Zaterdag 4 juni bij/in gemeentehuis
Eerste Veteranendag met 
uitreiking Nobelprijzen
Aalsmeer - De eerste Aalsmeerse 
Veteranendag is een feit. Op zater-
dag 4 juni aanstaande toont de ge-
meente Aalsmeer respect en waar-
dering aan haar veteranen. De-
ze dag is vooral ook bedoeld om 
Aalsmeerse inwoners kennis te la-
ten maken met veteranen en hun 
missies. Veteranendag Aalsmeer is 
voor iedereen gratis toegankelijk. 
Eind juni vindt traditioneel de Ne-
derlandse Veteranendag plaats op 
het Malieveld in Den Haag. Dit na-
tionale evenement, dit jaar op 25 
juni aanstaande is een eerbetoon 
aan de ruim 140.000 Nederland-
se veteranen – oud en jong, man-
nen en vrouwen - die het Koninkrijk 
dienden in oorlogsomstandighe-
den en bij internationale vredesmis-
sies. In de gemeente Aalsmeer wo-
nen 160 veteranen. Op verzoek van 
burgemeester Jeroen Nobel organi-
seert Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer 
dit jaar voor het eerst Veteranen-
dag Aalsmeer. Burgemeester Je-
roen Nobel: “Met deze lokale Vete-
ranendag geeft Aalsmeer erkenning 
en waardering aan haar veteranen. 
Zij werden door onze regering inge-
zet in dienst van de vrede, vaak on-
der oorlogsomstandigheden. Daar 
heb ik veel respect voor. Op 4 mei 
jongstleden legden veteranen al 
kransen bij de drie herdenkingloca-
ties in Aalsmeer, Oosteinde en Ku-
delstaart en vormden erewachten. 
Met een jaarlijks terugkerende Ve-
teranendag zetten wij onze vetera-
nen welverdiend in het zonnetje.” 
Bij Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer is 
veteraan George Lucas coördina-
tor veteranen. Lucas: “Wij veteranen 
waarderen het enorm dat nu ook de 
gemeente Aalsmeer ons een loka-
le veteranendag aanbiedt. Vetera-
nen lopen niet te koop met hun er-
varingen. En vaak is het voor men-
sen een verrassing dat hun buur, 
vriend of kennis zich heeft ingezet 
voor de wereldvrede. Veteranendag 

brengt ons samen.” Veteranendag 
Aalsmeer 2016 start om 13.45 uur bij 
het gemeentehuis met een militaire 
vlaggenceremonie. Daarna gaat het 
programma verder in de Burgerzaal. 
Eén van de hoogtepunten is de le-
zing van Commandant de Strijd-
krachten buiten dienst Peter van 
Uhm. Aan burgemeester Jeroen No-
bel valt de eer ten deel om een aan-
tal Aalsmeerse veteranen te decore-
ren met het Draaginsigne Nobelprijs 
voor de Vrede. Burgemeester Jeroen 
Nobel: ‘Wat een eer dat ík de Nobel-
prijzen mag uitreiken! Ik kijk er naar 
uit.” Natuurlijk zijn hoge vertegen-
woordigers van de Krijgsmacht aan-
wezig en wordt het geheel feestelijk 
opgeluisterd door het Koperkwin-
tet van de Regimentsfanfare ‘Garde 
Grenadiers en Jagers’. Na het offici-
ele gedeelte kan men op de infor-
matiemarkt uitgebreid kennis ma-
ken met veteranen en hun missies. 
Het volledige programma is te vin-
den op www.4en5meiaalsmeer.nl. 
Oproep: Veteranen hebben voor de-
ze feestelijke dag een persoonlijke 
uitnodiging gekregen. Voor hen en 
hun families worden plaatsten gere-
serveerd in de Burgerzaal. Wie zich 
nog niet heeft aangemeld wordt 
verzocht dit zo snel mogelijk te doen 
bij Luci Beumer van de gemeente 
Aalsmeer via 0297-387511 of per e-
mail naar luci.beumer@aalsmeer.nl. 

Start vanaf Studio’s Aalsmeer
Zondag Lions Autorally 
voor Sailing Kids
Aalsmeer - Aalsmeerder Dick van 
Es is lid van de internationale Lions 
Club, afdeling Zaandam. Hij is twee 
keer voorzitter geweest van deze or-
ganisatie, maar zet zich tegenwoor-
dig vrijwillig in als lid. De organisa-
tie heeft als doelstelling ‘We Serve’. 
Dat legt de vrijwilliger in hart en nie-
ren even uit: “Lions helpen waar zij 
kunnen en niet alleen omdat het 
een van de belangrijkste doelstellin-
gen van de Lionsorganisatie is. Wij 
doen dat gewoon graag en op aller-
lei manieren. Iedere Lionsclub orga-
niseert acties en evenementen, om 
fondsen te werven voor goede doe-
len, door zelf de handen uit de mou-
wen te steken en als vrijwilliger aan 
de slag te gaan. Er zijn verschillen-
de commissies. We hebben fundrai-
sers, een commissie die bedrijven 
bezoekt, een commissie die lezin-
gen organiseert, ledencommissie, 
etcetera. Wat nu zo leuk is aan Li-
ons is dat we weten wat er met de 
centjes gebeurt. Zo heb ik ooit twee 
reizen mogen maken voor de club. 
Vijf jaar geleden kwam ik terecht in 
een weeshuis in Oeganda. Hier za-
ten vijfenzeventig kindertjes. De ei-
genaar is een Nederlander die iets 
heel moois heeft opgezet daar. Er 
was echter geen wasserij. De Lions-
club heeft ervoor gezorgd dat die er 
inmiddels is gekomen. Geld sturen 
heeft geen zin. Dan komt het ver-
keerd terecht. We moeten echt zien 
wat ermee gebeurt. Zo ben ik ook in 
Ghana geweest. Ter plekke hebben 
we een plaatselijke installateur ge-
regeld die voor stroomtoevoer ge-
zorgd heeft voor een school voor 
kansarme straatkinderen. Dat zijn 
toch geweldige doelen?” 

Klassieke auto’s
Aanstaande zondag 22 mei wordt 
er voor de zevende keer een auto-
rally georganiseerd. Dick: “De rally 
gaat starten vanaf ongeveer 10.15 
uur, maar er staan al zo’n vijfen-

twintig prachtige klassieke auto‘s 
opgesteld vanaf 09.00 uur. Ieder-
een is welkom om deze oldtimers 
te komen bekijken. We zijn Studio’s 
Aalsmeer ontzettend dankbaar dat 
zij dat voor hun deur allemaal faci-
literen.” De opbrengst van deze ral-
ly gaat dit maal naar stichting Sai-
ling Kids. Ook hier wil van Es iets 
over vertellen: “Deze stichting rea-
liseert zeilvakanties voor kinderen 
met een chronische en/of ernsti-
ge aandoening. Samen met hun he-
le gezin mogen vijf van deze kinde-
ren gratis aan zo’n weekreis deelne-
men. Die schepen zijn ingericht met 
alle medische verzorging die nodig 
is aan boord.” De mooie tocht is uit-
gezet door de bloemenstreek. Voor 
de lunch wordt gezorgd en de af-
sluiting zal zijn met een barbecue 
op een bijzondere locatie. Tot slot 
wil Dick van Es benadrukken dat de 
Lions Club (in dit geval afdeling ‘de 
Banne’) een fantastisch landelijke 
organisatie is en ook twee afdelin-
gen in Aalsmeer heeft. “Misschien 
wordt het ook eens tijd om de jon-
gere generatie ermee kennis te la-
ten maken. Kijk maar eens op www.
lions.nl wat er allemaal ondernomen 
wordt binnen de club!” 

Door Miranda Gommans 

Schrijvers Live! in de bieb
Amstelveen - In Schrijvers Live 
gaan Saskia Goldschmidt (schrij-
ver, voormalig theatermaker en ac-
trice) en Yael Vinckx (journalist, pre-
sentator, schrijver) met elkaar het 
gesprek aan. Beide schrijvers de-
den onderzoek naar hun familie-
geschiedenis en publiceerden daar 
een boek over. Saskia en Yaël heb-
ben ouders van wie het leven gete-
kend is door de oorlog. Yaël’s opa 
was krijgsgevangene en een be-
kend marineofficier. 

Samen met haar grootmoeder over-
leefden haar moeder in een Arn-
hemse schuilkelder ternauwernood 
een regen van raketten tijdens de 
Slag om Arnhem. De vader van Sas-
kia overleefde ternauwernood Ber-
gen-Belsen. Over de impact hier-
van zullen zij zeker spreken. Het 
zal ongetwijfeld ook gaan over en-
gagement, slachtofferschap en gel-
dingsdrang, want de schrijvers zijn 

allebei dames met een grote mond 
en een behoorlijke dosis lef. Hoe is 
dat zo gekomen en wat heeft het ze 
gebracht? Bij Schrijvers Live hoor 
je het van de schrijvers zelf! Deze 
Schrijvers Live is op woensdag 25 
mei van 20.15 tot 22.00 uur in biblio-
theek Amstelveen op het Stadsplein. 
Kaarten zijn te verkrijgen in de Am-
stelland Bibliotheken of online via 
www.debibliotheekamstelland.nl.
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Zomerfeest voor alle vrienden van de
 Inzichtgroep en de Dag sociëteit

Het ontmoetingscentrum viert een zomerfeest op woensdagmiddag 
25 mei vanaf 14.15 uur voor alle vrienden van de Inzichtgroep en de Dag 
sociëteit. Vrijwilligers die ons vaak ondersteunen als het gaat om 
vervoeren, wandelen, de lunch bereiden, de koffie schenken etc zijn 
daarbij van harte welkom. Zo ook de familie van de deelnemers en uiter-
aard de deelnemers zelf. Er zal opgetreden worden door  Jerry Tates, er 
kan gedanst worden en we zorgen voor wat lekkere hapjes. Kanaalstraat 
12 in Aalsmeer. Voor meer informatie kunt bellen naar: 06 22468574 

Optreden Erwin Fillee in Zorgcentrum Aelsmeer
Erwin Fillee zit ondanks zijn nog jonge leeftijd alweer ruim 30 jaar in 
‘het vak’, waarbij hij zich de laatste jaren vooral heeft geconcentreerd op 
het optreden in seniorencomplexen. Op woensdag 25 mei om14.30 uur 
zal Erwin Fillee in de grote zaal optreden, hij zingt onder andere 
nummers van Willy en Willeke Alberti, Ronnie Tober, Tom Jones enz. 
U bent van harte uitgenodigd om bij dit optreden aanwezig te zijn.

Budget menu in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 27 mei hebben we een budgetmenu s’middags tussen 
12.00 - 14.00 uur in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’. Het menu bestaat uit: 
kippenragout, doperwten met mais, rijst en komkommersalade voor de 
prijs van € 6,00. Met koffie/ thee toe. U kunt voor informatie of reserve-
ringen terecht bij een van de gastvrouwen of bellen met: 0297 82 09 79.

Crea-middag  ‘Hoedje maken’  in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 31 mei is er van 14.30 - 16.30 uur een creatieve middag in 
wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen met het 
maken van een hoedje, gemaakt van fietsbanden. De materialen zijn 

aanwezig, mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een 
bijdrage van 6 euro. Dit is incl. koffie of thee. Voor meer informatie 

kunt u bellen met de gastvrouwen 
0297- 820979. Nobelhof 1 in 

Kudelstaart.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Nieuwe benoeming FloraHolland
Steven van Schilfgaarde 
Chief Financial Offi cer
Aalsmeer - De Raad van Commis-
sarissen (RvC) van Royal FloraHol-
land benoemt de heer Steven van 
Schilfgaarde (1964) met ingang van 
17 mei tot de nieuwe Chief Financial 
Offi cer (CFO) en lid van de direc-
tie van Royal FloraHolland. De Raad 
van Commissarissen heeft een in-
tensief en succesvol selectieproces 
doorlopen. In Steven van Schilfgaar-
de is een vakkundige CFO gevon-
den. Bij KPN heeft Van Schilfgaarde 
als eindverantwoordelijke fi nancieel 
bestuurder ruime bestuurlijke erva-
ring opgedaan als Lid Raad van be-
stuur / CFO a.i. en hij brengt veel er-
varing mee op het gebied van grote 
veranderingen, onder meer als CEO 
van Getronics. 
Bernard Oosterom, Voorzitter van de 
Raad van Commissarissen: “We zijn 
verheugd dat we Steven van Schilf-
gaarde als nieuwe CFO kunnen pre-
senteren. De afgelopen twee jaar 

is een stevige basis gelegd met de 
strategie van Royal FloraHolland 
2020 en we zijn nu aangekomen op 
het moment dat we dit willen imple-
menteren. Steven combineert uit-
gebreide fi nanciële ervaring met 
operationeel leiderschap bij orga-
nisaties in veranderende markten 
en veranderende klantwensen. We 
zijn ervan overtuigd dat we de bes-
te persoon hebben gevonden om de 
rol te vervullen en het management-
team te versterken. Wij kijken uit 
naar een coöperatieve en succes-
volle samenwerking.” 
Steven van Schilfgaarde: “Ik ben 
zeer verheugd met deze mooie uit-
daging als CFO. Royal FloraHolland 
is een prachtig bedrijf met een rijke 
historie in een dynamische markt. Ik 
kijk uit naar de samenwerking met 
de leden en klanten, de RvC, mijn 
nieuwe collega’s en andere belang-
hebbenden van Royal FloraHolland.” 

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en Vincent Zomer slaan symbo-
lisch de eerste paal slaan van Storage Center Aalsmeer.

Wethouder slaat symbolisch 
eerste paal Storage Center
Aalsmeer - Wethouder Economi-
sche Zaken Ad Verburg heeft op 
12 mei samen met Directeur Vin-
cent Zomer van Holland Vastgoed 
Groep B.V. symbolisch de eerste 
paal Storage Center Aalsmeer ge-
slagen. Wethouder Verburg wenste 
bij de startbijeenkomst Vincent Zo-
mer, alle betrokkenen en de onder-
neming Storage Center Aalsmeer 
veel succes! Wethouder Ad Ver-
burg: “Heel mooi dat Storage Cen-
ter Aalsmeer voor Aalsmeer geko-
zen heeft als vestigingsplaats. Me-
de door de goede bereikbaarheid. 
Het complex ligt 1 minuut van de 
nieuwe N201 bij afslag Green Park 
Aalsmeer en op twee minuten van-
af de N196. De snelwegen A4, A5 
en A9 liggen slechts op acht mi-
nuten rijden vanaf Storage Center 
Aalsmeer. Op deze locatie kan nu 
een mooie en zinvolle functie wor-
den gerealiseerd. Normaal kan er 
niet veel op een dergelijke loca-
tie, omdat het naast een aanvlieg-
route van Schiphol ligt. Maar stora-
ge of opslag is wel een goede func-
tie die hier mogelijk is. We zijn blij 

met elke nieuwe ondernemer die 
kiest voor Aalsmeer en een aanvul-
ling is voor alle bedrijvigheid hier.” 
Storage Center Aalsmeer wordt ge-
bouwd van hoogwaardige en duur-
zame materialen. De opslagunits 
zijn grotendeels zo uitgevoerd zodat 
ze fl exibel ingericht kunnen wor-
den. De gevel krijgt een mooie grij-
ze gevelbeplating, waardoor het ge-
bouw een mooie en eigentijdse uit-
straling krijgt. Ook zijn de zijn de 
units door de gebruikte materialen 
onderhoudsarm. Je kunt met je au-
to naar binnen rijden tot vlak bij je 
opslagbox. Op dit moment is er veel 
vraag is naar ruimte voor statische 
en laag dynamische opslag. Ruim-
te is schaars, vooral in de Randstad. 
Storage Center Aalsmeer biedt hier-
voor een goede oplossing. Het com-
plex is 24 uur per dag, 7 dagen per 
week geopend. Of je nu een onder-
nemer bent die zijn voorraad wil op-
slaan, of een particulier die op zoek 
is naar een plek voor de caravan 
of waardevolle huisraad. Het helpt 
bedrijven en particulieren die wat 
meer opslagruimte nodig hebben.

Aandacht voor Lock me Up 
actie bij Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 12 mei 
vond de 42ste editie van de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer 
plaats bij à Resto Bar & Brasse-
rie gevestigd in de Bloemenveiling 
FloraHolland. Dolly Pieterson uit 
Aalsmeer van Dolfi na Photography 
legde het event vast met de came-
ra, Maureen van der Hoorn van Fair 
en Original Gifts exposeerde zelf-
gemaakte fairtrade kunstwerken 
en sieraden gemaakt uit Tagua, een 
plantaardig ivoor. Omar Tahya alias 
DJ Ow T bracht de relaties in hoge-
re sferen met zijn zelf geproduceer-
de Tech House muziek.
Tijdens de netwerkbijeenkomst was 

ook dit jaar weer aandacht aan de 
Lock me Up actie voor Stichting 
Free a Girl. Tien deelnemers kregen 
tijdens de netwerkborrel een podi-
um. Zij laten zich twaalf uur lang op-
sluiten in een #hokje van 1 bij 2 me-
ter, in de periode van 18 tot en met 
22 mei bij Restaurant Lieveling in 
Hoofddorp. Er werden weer mooie 
verbindingen gelegd, inspiratie op-
gedaan en opdrachten vergeven. 
Op 9 juni vindt de volgende editie 
plaats. Inloop vanaf 17.00 uur bij à 
Resto Bar & Brasserie Voor meer in-
formatie: www.borrelaalsmeer.nl

Foto: Dolly Pieterson

Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer

Gratis fi ttest voor 70+ers
chaamssamenstelling (gewicht, 
BMI, vet- en spiermassa) en u wordt 
getest op kracht en balans. Meldt u 
vooraf aan, dan bent u verzekerd 
van een plek: 0297-230960 of info@
paca.nu 
Aan het einde van de testen worden 
de resultaten met u besproken aan 
de hand van een stoplichtmodel: 
Groen betekent ‘goed’; u krijgt dan 
adviezen om uw conditie op peil te 
houden. Oranje betekent: pas op!’; 
u kunt kosteloos deelnemen aan 
het ‘Beweeg je fi t 70+’ programma. 
Rood betekent: ‘grote kans op val-
len’; u krijgt een beweegprogramma 
op maat aangeboden.
U kunt zich na de test direct opge-
ven voor het ‘Beweeg je fi t 70+’ pro-
gramma dat start in de maand ju-
ni op dinsdag- en vrijdagochtend. 
Voorwaarde voor deelname aan dit 
programma is dat u meedoet aan de 
fi ttest en dat u vanaf juni 12 weken 

twee keer per week wilt komen trai-
nen in de trainingszaal bij PACA op 
het Driekolommenplein, of buiten bij 
mooi weer.
Tessa Jannink, fysiotherapeut voor 
ouderen: ”Om zelfstandig thuis te 
kunnen blijven wonen, is het be-
langrijk om kracht, balans en con-
ditie te behouden. De gemeente 
subsidieert het beweegprogramma, 
waarin het dagelijkse, functionele 
bewegen voorop staat. Goed voor 
alle ouderen om te blijven werken 
aan hun fi theid. Ik zeg: maak er ge-
bruik van!” Er zijn tien plekken be-
schikbaar.”
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met: Josette Fransen, 
oefentherapeut & externe contac-
ten bij Paramedisch Adviescentrum 
Aalsmeer (PACA), Lakenbleker-
straat 2, 0297-230960, Mail: joset-
tefransen@paca.nu, Internet: www.
paca.nu.

Dré Maas: “Het woord afscheid 
vind ik helemaal niks”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar interes-
sante leven. Vorige keer kwam dat 
van wethouder Gertjan van der Hoe-
ven aan bod. Deze maand vindt het 
gesprek plaats met Dré Maas. Hij 
neemt na bijna vijftig jaar afscheid 
van garage Renault Nieuwendijk. 
Nou ja afscheid.. “Ik zal niet meer 
fulltime aanwezig zijn in het bedrijf, 
maar ik blijf nog wel hangen hoor”, 
aldus de enthousiaste medewerker 
die vorig jaar de pensioengerechtig-
de leeftijd heeft bereikt. 

Wie ben je?
“Hou het maar op Dré Maas. Er zijn 
nogal wat André Maas-en; neven, 
vader, ooms, opa. Ik ben drieënveer-
tig jaar getrouwd met José, we heb-
ben twee dochters. Ik heb eigenlijk 
vijf meiden, want mijn dochter Wen-
dy heeft er twee; Maud en Saar. Ze 
is getrouwd met Rick. Mijn ande-
re dochter heet Esther. Die is sa-
men met Jeroen en die nam dan 
weer een bonuskleinzoon voor ons 
mee; Bink. Ik heb een fi jn gezin. Ja 
die schoonzonen zijn wel geschik-
te jongens. Ik heb het erg getroffen 
met die gasten.”
 
Waarom woon je in 
Kudelstaart?
“Ik ben geboren en getogen Ku-
delstaarter en heb het er vreselijk 

naar mijn zin. Zou nergens anders 
kunnen wennen denk ik. Ik woon 
er gewoon heel mooi. Kudelstaart 
is leuk. Ik heb daar ook mijn club-
jes enzo.”
 
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
Dré is, zoals dat heet, de zaak inge-
rold. “Mijn opa had garage Maas in 
Kudelstaart. Later is dat overgeno-
men door zijn twee oudste zonen, 
dus mijn ooms. Mijn vader is er in 
dienst getreden en later ik ook. Als 
leerling monteur. Ik heb de techni-
sche school doorlopen aan de au-
tokant en heb later ook mijn mid-
denstandsdiploma behaald. Het be-
drijf is in 1980 overgenomen door 
Nieuwendijk, vervolgens verhuisd 
naar het industrieterrein en nu zit-
ten we alweer een jaar of zeventien 
hier aan de Zwarteweg. Er zijn vijf 
extra vestigingen. Kijk maar eens op 
de website: www.renault-nieuwen-
dijk.nl. Ik heb in het magazijn ge-
werkt en nu heb ik een combifunc-
tie en ben magazijn/schade-mana-
ger. Sleutelen aan auto’s doe ik er 
overigens hobbymatig bij. Ik ben al-
tijd gek op auto’s gebleven. Voor mij 
is de liefde daarvoor begonnen met 
DKW’tjes, de Duitse 2 takt auto-
tjes. Das Kleine Wunder. Ik heb ooit 
nog een DKW 1000 SP sport Cabrio 
gehad. Prachtig!” Dré blijft een dag 
of 2, 3 per week, en bij drukte, in-
vallen in het bedrijf voor hand- en 
spandiensten. “Ik neem ook regel-

matig auto’s van klanten mee die in 
Kudelstaart wonen en waar onder-
houd aan uitgevoerd moet worden. 
Op andere dagen ga ik altijd lekker 
op de fi ets naar mijn werk.” 
 
Wat zijn je hobby’s? 
“Die hobby’s komen nu natuurlijk 
meer aan bod. Ik zit in het bestuur 
van Tennisvereniging Kudelstaart en 
voorzitter van de Kantine commis-
sie. Zelf tennis ik een paar keer in de 
week. Ik zit weinig op de bank hoor. 
Houd van fi etsen en racefi etsen met 
vrienden. In juni ga ik weer met vier 
mannen op pad. We gaan zo’n 1200 
kilometer doen in Frankrijk. Op de 
bonnefooi. Vinden we leuk. Auto’s 
opknappen is ook een hobby. Bin-
nenkort ga ik een Super Audi 90 
restaureren thuis. En dan heb ik nog 
zo’n driehonderd schaalmodellen 
waar ik af en toe nog eens naar kan 
kijken.” Dat was het wel zo’n beet-
je met de hobby’s? “Nou, op vakan-
tie gaan is ook een fi jne bezigheid. 
Een paar keer per jaar skiën als het 
kan en met de caravan dit jaar naar 
Zuid-Frankrijk. Dat doen we met z’n 
allen. Het hele gezin met aanhang. 
De kids komen met de tent. Oh, en 
die kleinkinderen, dat is eigenlijk 
mijn grootste hobby. Heerlijk als ze 
blijven logeren. Ik geniet daar echt 
van.” Dré vertelt dat ze een mooie 
tuin hebben en dat hij die graag 
bijhoudt. “Lekker snoeien en gras-
maaien. Tevens luister ik graag mu-
ziek. Waar ik ook heen ga en wat ik 
ook doe, mijn muziek is altijd mee. Ik 
ben fan van Mark Knopfl er en Hele-
ne Fisscher (knappe verschijning 
trouwens..)”
 
Wat is er leuk aan Kudelstaart?
“Het is gewoon een gezellig dorp. 
Als ik terugkom van vakantie ga 
ik altijd het liefst over de oude Ku-
delstaartseweg, door de Fortbocht, 
dan ben ik echt weer thuis. Ik heb 
ook een sloep, dus ben erg blij met 
de Westeinder plassen. Wat ik een 
mooie verbetering vind is dat een 
deel van de Mijnsherenweg (waar 
ik zelf woon) keurig is opgeknapt. 

 De Schijnwerper op... Vooral in het voorjaar, als alle bollen 
uitkomen, ziet dat er kleurrijk uit.”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Achter de tennisvereniging loopt 
een dijk met een fi etspad waar veel 
sportende jeugd gebruik van maakt. 
Helaas is deze niet verlicht. Hier 
zouden een paar lantaarnpalen een 
uitkomst zijn. Dat de jeugd sport 
vind ik heel belangrijk, maar de rou-
te moet wel veilig zijn. Ook vind ik 
de aanpak van de loswal een goede 
zaak en het vergroten van het win-
kelcentrum. Ik ben benieuwd hoe 
dat wordt. Als ze maar nóóit par-
keergeld gaan vragen!”
 
Wil je een leuke (of minder 
leuke) ervaring met de lezer 
delen?
Omdat deze vraag nogal rauw op 
het dak van Dré Maas valt moet 
hij daar even over nadenken. “Ik 
laat het je weten per mail.” Zegt hij. 
“Komt goed.” Een paar dagen la-
ter komt er een fl inke mail met veel 
anekdotes in de mailbox. Onder an-
dere deze: “Ik heb 25 jaar gehol-
pen aan het bouwen van de Ku-
delstaartse bloemen praalwagen 
en hem ook zo lang naar de Dam 
gereden in Amsterdam. Het hoog-
tepunt voor mij in die tijd was dat 
we met de hele stoet per trein naar 
Dortmund in Duitsland zijn geweest 
en daar een parcours hebben gere-
den. Daar heb ik zelfs een gouden 
speld voor gekregen.” Een volgende 
anekdote is dat Dré iedere dinsdag-
avond bij zijn moeder van 90 kaart. 
“Dat vindt ze prachtig. Als er voet-
bal op TV is kan ze weleens winnen, 
want dan ben ik afgeleid. Haha.” De 
amicale Maas heeft nog veel meer 
ervaringen te delen. Bijvoorbeeld 
over zijn werk, bedrijfsuitjes (voor-
al het jubileums-uitje naar Parijs 
is hem bijgebleven en het feest in 
Crown Theater Aalsmeer) en zwem-
men in de Westeinderplassen met 
de monteurs. 

Afscheidsreceptie
Aanstaande vrijdag wordt er een af-
scheidsreceptie voor hem georgani-
seerd bij Nieuwendijk. Wie geïnte-
resseerd is naar de verhalen van Dré 
en hem een warm hart toedraagt is 
van harte welkom. Mail dan je aan-
melding naar marketing@renault-
nieuwendijk.nl. “Het wordt een ge-
zellige afscheidsreceptie. Het woord 
afscheid vind ik alleen helemaal 
niks. Afscheid nemen bestaat niet. 
Zet dat maar in het artikel.” 
Door Miranda Gommans
 

Vijftienjarig jubileum Patricia Schijff
Zaterdag Beauty-event in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Patricia Schijff viert haar 
vijftienjarig jubileum als schoon-
heidsspecialiste, huidcoach en spe-
cialist in huidverbetering met haar 
zaak Body Skin Balance te Rijsen-
hout. Speciaal voor deze gelegen-
heid is ze al een tijd bezig met het 
organiseren van een uniek beauty-
event in het Parochiehuis in de Ger-
berastraat. “Dit gaat aanstaande za-
terdag 21 mei plaatsvinden en ik 
heb er zin in!” aldus de enthousias-
te huidspecialiste. “Ik vind het best 
spannend, want heb nog nooit zo-
iets groots georganiseerd. Alle ex-
perts, die op het event staan, heb 
ik persoonlijk benaderd en zij wer-
ken graag mee om hun kennis met 
de bezoeker te delen. Er zullen vijf-
tien stands aanwezig zijn. Zo zijn er 
diverse masseurs, er is een visagis-
te die je opmaakt en tips geeft, voe-
dingstips van voedingsexperts, je 
kunt een huiddiagnose ondergaan, 
er is een modestyliste aanwezig die 
je tijdens een workshop tips en trics 
geeft, het promoteam van hannah 
is present (het product waarmee ik 
werk), alsmede Image Skincare. Dan 
zijn er edelsteensieraden, essentiële 
oliën en nog veel meer. Het is een 

geweldig programma met voor ie-
dereen iets te doen, te beleven en te 
ervaren. Eigenlijk gewoon een feest-
je waar je wat van opsteekt. Voor ie-
dereen die zich aanmeldt is er een 
goed gevulde goodybag met pro-
ducten van de standhouders en wat 
lokale ondernemers.” Heb je dus zin 
in een dagje beauty, gezondheid, 
mode, lifestyle, dan nodigt Patricia 
jou van harte uit. “Omdat ik als klein 
meisje op school heb gezeten naast 
het Parochiehuis is het voor mij een 
stukje nostalgie. Er is genoeg par-
keergelegenheid, dus een zeer ge-
schikte locatie.”

Tien euro waardebon
Het entreebewijs voor het beauty-
event is verkrijgbaar via de websi-
te www.bodyskinbalance.nl en kost 
tien euro. Patricia: “Voor dit bedrag 
krijgen ze een waardebon die op die 
dag ingewisseld kan worden voor 
een product of als korting op een 
behandeling. Het event kost je dus 
helemaal niets! Ik heb dit op deze 
manier bedacht, omdat ik graag wil 
weten hoeveel mensen er komen. 
Voor de inkoop van een hapje en 
een drankje en om je te verzekeren 
van de goodybag. Natuurlijk zal ik 
er een paar extra meenemen, want 
er zijn ook kaarten aan de deur ver-
krijgbaar. Er kan gepind worden op 
de dag zelf.” Het beautyevent vindt 
aanstaande zaterdag 21 mei plaats 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zowel vrou-
wen als mannen zijn welkom. “Het 
event is voor iedereen toeganke-
lijk die geïnteresseerd is in gezond-
heid en lifestyle. Het wordt een leu-
ke dag. Neem gezellig iemand mee. 
Tot zaterdag!” Parochiehuis, Gerbe-
rastraat 6.
 
Door Miranda Gommans 

Aalsmeer - Paramedisch Advies-
centrum Aalsmeer (PACA) biedt za-
terdagochtend 28 mei tussen 10.00 
en 12.00 uur een gratis fi ttest voor 
ouderen. Bent u 70 jaar of ouder en 
wilt u meer weten over uw fi theid? 

Kom dan langs bij PACA: Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen. Bij 
binnenkomst krijgt u een formulier 
waarop de resultaten van verschil-
lende testen worden genoteerd. Uw 
bloeddruk wordt opgemeten, uw li-
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Noodkreet stichting Feestweek 
Aalsmeer aan gemeenteraad 
Geachte raadsleden,
Namens de Stichting Feestweek 
Aalsmeer vragen wij nogmaals uw 
aandacht voor het volgende. Don-
derdag 12 mei jl. is in de Commis-
sievergadering de Evenementenno-
ta 2016-2020 besproken. Een viertal 
personen hebben deze avond ge-
bruik gemaakt van het recht om in 
te spreken. Ook Stichting Feestweek 
Aalsmeer heeft een betoog gehou-
den waarom het zo belangrijk is om 
de eindtijden, zoals wij de afgelopen 
jaren vergund hebben gekregen, 
te behouden. De Stichting Feest-
week Aalsmeer is er absoluut niet 
op uit om het onderste uit de kan 
te eisen: wij zijn zeer blij met onze 
plaats in het centrum van Aalsmeer 
en houden zo veel als mogelijk re-
kening met de omgeving! Afgelo-
pen weekend zijn wij met spoed bij 
elkaar gekomen en hebben beraad 
gehad over het standpunt van B & 
W en de reacties van de diverse po-
litieke partijen. Ook de reacties van 
de overige sprekers hebben wij be-
sproken.

Bijstelling eindtijden
Om B & W en u als gemeenteraad 
tegemoet te komen zijn wij bereid 
een forse bijstelling van onze eind-
tijden te doen. Een bijstelling waar 
wij absoluut niet blij mee zijn en 
ook maar moeilijk kunnen accepte-
ren. Op maandag- en dinsdagavond 
zullen wij de eindtijd van 23.00 uur 
gaan inpassen in onze programme-
ring vanaf het jaar 2017. 
Waarom wij op woensdagavond tot 
00.00 vergund willen hebben en niet 
23.00 uur zoals het voorstel inhoudt? 
Op de woensdagavond geven wij al 
jaren Aalsmeerse bands de moge-
lijkheid om zich te tonen aan het 
Aalsmeerse publiek. Wij zullen deze 
avond, vanaf 2017, een half uur eer-
der laten beginnen. Desalniettemin 
is een eindtijd van 23.00 uur voor 
ons en de bands geen werken. Een 
programma van 20.00 tot 23.00 uur 
heeft geen kans van slagen. Daar-
naast zullen de horeca-inkomsten, 
toegangsgelden en sponsoring fors 
afnemen, wat zijn invloed zal heb-
ben op de overige (gratis) program-
maonderdelen; kindermiddag, se-
niorenmiddag, gehandicaptendag, 
etc. De afgelopen jaren gaf de ver-

gunning 01.00 uur aan. Een pro-
grammering tot 00.00 zullen wij met 
ingang van 2017 inpassen.
Waarom donderdagavond tot 01.00 
en niet tot 23.00 uur? Deze reder-
nering hebben wij uitgebreid aan-
geven in onze eerder geschreven 
zienswijze alsmede toegelicht tij-
dens de Commissievergadering van 
afgelopen donderdag 12 mei.
Een geluidsniveau tussen 23.00 en 
01.00 uur van 75 cB is simpelweg 
niet werkbaar. De afgelopen jaren 
gaf de vergunning 02.00 uur aan. 
Een programmering tot 01.00 zullen 
wij met ingang van 2017 inpassen.
Ook de vrijdag- en zaterdagavond 
zullen wij een stuk teruggaan in de 
tijd. Geen 02.00 uur maar 01.00 uur. 
Een programmering tot 01.00 zullen 
wij met ingang van 2017 inpassen.
Zoals al eerder gezegd zijn wij te-
leurgesteld, boos en verbitterd over 
het huidige voorstel van B & W. Con-
stant de strijd moeten voeren met 
de gemeente; nu weer over de eind-
tijden en wat er ambtelijk nog alle-
maal op ons af zal gaan komen.
Bij de eindtijden van maandag, dins-
dag, vrijdag en zaterdag zullen wij 
ons neerleggen. Het draait nu nog 
om de woensdagavond; geen 23.00 
maar 00.00 uur zonder geluidsbe-
perkingen en de donderdagavond 
tot 01.00 uur, waarbij geen 75 dB , 
vanaf 23.00 uur maar 90 dB.
Het kan toch niet zijn dat u als ge-
meenteraad akkoord gaat met de 
voorgestelde evenementennota van 
B & W? Zeker gezien de tijden welke 
organisaties om ons heen gegund 
worden! Aalsmeer moet een dorp 
blijven met een gezellige Feest-
week, in het centrum van Aalsmeer, 
met werkbare eindtijden!

Geen Feestweek meer
Mocht de Raadsvergadering van 26 
mei in meerderheid de Evenemen-
tennota 2016-2020 wel ongewij-
zigd overnemen, zullen wij, Stichting 
Feestweek Aalsmeer, geen Feest-
week 2017 meer kunnen en willen 
organiseren.
Uiteraard, misschien ten overvloede, 
zijn wij nog steeds bereid om onze 
zienswijze toe te lichten. Nog steeds 
vertrouwende op een goede afloop,
Bestuur Stichting Feestweek 
Aalsmeer

ingezonden

SCW-speler gered door reanimatie
Zaterdag 30 april: De dag die mijn 
leven voorgoed heeft veranderd. We 
moesten een voetbalwedstrijd spe-
len SCW Vet.1 tegen Sporting Mar-
tinus 35+1 om 14.30 uur. De wed-
strijd was 15 minuten bezig toen ik 
Renato Corsi een hartritmestoor-
nis kreeg. Ik viel op het kunstgras 
neer. Onze keeper en twee spelers 
van Sporting Martinus hebben mijn 
leven gered door mij te reanimeren 
en met behulp van de AED mijn hart 
weer opgang gekregen. De hulp-

diensten waren ook binnen een paar 
minuten op het sportpark. Twee am-
bulances, twee politieauto’s, vier 
motoragenten en de brandweer. Ik 
wil al mijn voetbalvrienden, kennis-
sen, familie en de hulpverleners be-
danken voor het opvangen van mij 
en mijn zoon Luciano. Mede dank-
zij jullie kan ik dit stukje schrijven en 
gaat het weer goed met mij en Lu-
ciano en is ons gezin nog compleet.
Renato Corsi, Rijsenhout
r.corsi@hetnet.nl

ingezonden

Atletiek en evenementenbeleid
Wisselingen in raad en 
college in vergadering
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 26 mei komen burgemees-
ter, wethouders en gemeenteraad 
bijeen voor de maandelijkse verga-
dering van de Raad. De vergadering 
begint om 20.00 uur, is openbaar en 

wordt gehouden in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De vergadering 
begint met de installatie van twee 
nieuwe raadsleden. Luuc de Hor-
de komt AB versterken en Marijn 
Schoo gaat plaatsnemen voor HAC. 

Snorfiets retour
Aalsmeer - Op woensdag 11 mei 
rond zeven uur in de avond kreeg 
de politie een melding dat op het 
fietspad in de Catharina Amali-
alaan een snorfiets lag. Het ver-
moeden bestond dat de snorfiets 
gestolen was. Dit bleek inderdaad 
het geval. De ‘Riya’ is afgelopen 
23 april gestolen in Uithoorn. De 
snorfiets is overgebracht naar 
Uithoorn en gaat teruggegeven 
worden aan de rechtmatige eige-
naar. 

Aanrijding met 
alcohol op

Aalsmeer - Op dinsdag 10 mei 
om vijf uur in de middag is een 
auto gebotst op de loempiakar op 
het Poldermeesterplein. Getuigen 
hebben de politie gebeld, omdat 
vermoed werd dat de bestuurster 
van de auto onder invloed van al-
cohol verkeerde. Agenten heb-
ben de 63 jarige vrouw uit Am-
sterdam laten blazen en meege-
nomen naar het bureau voor een 
ademanalysetest. Het apparaat 
stokte bij 725 Ugl. De vrouw bleek 
inderdaad behoorlijk veel alco-
hol gedronken te hebben. De be-
stuurster heeft een rijverbod ge-
kregen en een dagvaarding voor 
justitie.

Brandwonden 5 jarige na 
ongeval met pan stroop
Aalsmeer - Tijdens de familie-
middag bij het Weekaatje van FC 
Aalsmeer in de Beethovenlaan is 
afgelopen zondag 15 mei een on-
geluk gebeurd, waarbij een 5 ja-
rige inwoner brandwonden heeft 
opgelopen. Door nog onbekende 
oorzaak is een pan stroop in de 
stroopwafelkraam van een plank 
gegleden en heeft gespat op het 
jongetje. De EHBO heeft eerste 
hulp verleend tot de politie en de 
ambulancedienst arriveerde. Ook 
het Mobiel Medisch Team is per 
traumaheli ter plaatse gekomen. 
Het jongetje is overgebracht naar 
het brandwondencentrum in Be-
verwijk, maar is inmiddels weer 
thuis. Hij heeft geen stroop in zijn 
gezicht had. De EHBO en om-
standers hebben adequaat ge-
handeld door direct het kind on-

der water te zetten. Het eerste wat 
gedaan moet worden bij brand-
wonden. Nooit kleding gaan uit-
trekken. Door het vastkleven van 
de kleding aan de huid zal huid 
losgetrokken worden. ‘Eerst wa-
ter, de rest komt later’ is de leus 
van de brandwondenstichting. De 
stroopwafelkraam is na het onge-
luk direct gesloten. De arbeids-
inspectie is ingelicht en gaat het 
ongeval onderzoeken. De hulp-
diensten willen bij deze de leiding 
van het Weekaatje en aanwezi-
ge inwoners bedanken voor hun 
inzet om de andere kinderen op 
het kampterrein naar een ande-
re plek te loodsen, zodat alle me-
dewerkers zich volledig konden 
richten op het gewonde jongetje. 

Foto: Marco Carels

plus foto

Metamorfose voor campus
Vernieuwd Uilenstede 
feestelijk geopend
Amstelveen - Met het wegvegen 
van het laatste bouwzand en de 
onthulling van een plaquette is don-
derdag 12 mei de vernieuwde stu-
dentencampus Uilenstede offici-
eel geopend. De Amstelveense bur-
gemeester Mirjam van ’t Veld ver-
richtte samen met Tjeerd Talsma en 
Jos Nijhuis van de raad van toezicht 
Stichting Leefomgeving Schiphol, 
Marjolein Jansen, lid van het col-
lege van bestuur VU Amsterdam, 
Laurens Ivens, wethouder Amster-
dam en Jan Benschop, directeur 
studentenhuisvesting DUWO de 
feestelijke start. De afgelopen 2,5 
jaar heeft de buitenruimte van cam-
pus Uilenstede een ware metamor-
fose ondergaan. Het inrichtingsplan 
is in samenspraak met bewoners 
gemaakt door Buro Lodewijk Baljon 
Landschapsarchitecten. De cam-
pus heeft nu een duidelijke hoofd-
route dwars door de campus heen 
naar de studentenwoningen en fa-
ciliteiten. Drie fraaie entreepleinen 
en specifieke multifunctionele ‘Ui-
lenstedemeubels’ geven Uilenstede 
een heel eigen gezicht. Bewoners 
kunnen het nieuwe kunstgrasveld 
voor verschillende sporten gebrui-
ken en BBQ’en aan het water. Ook 
zijn goede stallingsplaatsen voor 
fietsen gemaakt en is het parkeren 

van auto’s naar de randen van de 
campus verplaatst. Nood- en hulp-
diensten kunnen de campus nu be-
ter bereiken. In het centrum ligt een 
nieuw groot en open plein, waarom-
heen het café, de supermarkt en an-
dere voorzieningen liggen. Tenslot-
te is er in het hart van de campus 
een prachtige waterpartij met recre-
atiesteiger aangelegd. Burgemees-
ter Mirjam van ‘t Veld: “Uilenstede is 
met circa 3.400 studenten de groot-
ste studentencampus van Noord-
Europa en met deze investeringen in 
de buitenruimte behoort het nu ook 
tot de mooiste campussen wat mij 
betreft. Ik ben iedereen dankbaar 
die hier een steentje aan heeft bij-
gedragen. Dankzij gezamenlijke in-
zet is Amstelveen weer een parel rij-
ker.” 

Subsidie
De rigoureuze aanpak van de bui-
tenruimte is mede mogelijk ge-
maakt door de subsidie van 5 mil-
joen euro van de Stichting Leefom-
geving Schiphol. Daarnaast heb-
ben studentenhuisvester DUWO, de 
Vrije Universiteit Amsterdam en de 
gemeente Amstelveen bijgedragen 
aan het aantrekkelijk inrichten van 
de leefomgeving van Uilenstede.
Foto: Anko Stoffels

Lezing ‘Waar ging het om 
bij sociaal-democratie?’
Aalsmeer - Op woensdag 25 mei 
houdt Bertus Mulder een lezing voor 
de PvdA in Aalsmeer. Onderwerp is: 
‘Waar ging het om bij de sociaal-de-
mocratie? Waar staan we nu? En is 
er toekomstperspectief?’ Mulder is 
auteur van de WBS-publicatie “Het 
hart van de sociaal-democratie. Het 
belang van arbeid en zeggenschap” 
(2012). Hij was in 2005 lid van de 
beginselprogramcommissie van de 
PvdA en was van 2008 tot 2015 voor-
zitter van de Werkgroep Arbeid van 
de Wiardi Beckman Stichting. In een 
power point presentatie neemt hij 
de aanwezigen allereerst mee in een 
historisch overzicht van hoe de Ne-
derlandse sociaal-democratie men-
sen wist te mobiliseren. De SDAP 
ging voorop in de strijd voor alge-
meen kiesrecht, een goede oude 
dagvoorziening, sociale wetgeving 
en de strijd voor de invoering van 
de 8-urendag. Vervolgens geeft hij 

zijn visie op de recente ontwikkelin-
gen waarbij arbeid en zeggenschap 
in het sociaal-democratisch denken 
op de achtergrond zijn geraakt. Hij 
reconstrueert deze vergeten dimen-
sie van sociaal-democratische poli-
tiek aan de hand van de opvattingen 
van Pieter Jelles Troelstra, Andries 
Sternheim, Willem Drees, Stan Pop-
pe en Wim Kok. Mulder ontvouwt 
bovendien een actuele agenda voor 
een politiek van de arbeid. Dwars te-
gen de neoliberale tijdgeest in. Het 
onderwerp raakt veel actuele the-
ma’s en vraagstukken zoals zzp-ers, 
flexibele arbeid, nut van vakbonden. 
Daarom is er na de prikkelende in-
leiding van Bertus Mulder volop ge-
legenheid tot discussie en menings-
vorming. De lezing op 25 mei wordt 
gegeven in De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 en begint om 20.00 
uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Belang-
stellenden zijn welkom. 

Vrijwillige opsluiting voor 12 uur
Jiska Sharon vraagt aandacht 
voor Lock me up - Free a girl
Aalsmeer - Evenals verleden jaar 
biedt de gemeente de kunstenaar 
Jiska Sharon de mogelijkheid om 
haar betrokkenheid te tonen voor 
de actieweek Lock me up - Free a 
Girl. Op de blauwe borden rond de 
pilaren zijn kleurige werken te zien. 
Een schril contrast vergeleken met 
de erbarmelijke levensomstandig-
heden van minderjarige meisjes uit 
onder andere India. Zij zitten gevan-
gen in stinkende hokjes van één bij 
twee meter om daar meerdere ma-
len per dag te worden verkracht 
door mannen die geen knip voor 
hun neus waard zijn. Slechts één 
keer per dag krijgen de bijna kin-
deren nog een kommetje rijst, nau-
welijks iets te drinken ondanks de 
hoge temperaturen, die kunnen op-
lopen tot tegen de veertig graden. 
Stichting Free a Girl bekommert zich 
al jaren om deze stakkers en soms 
met goede resultaten. De meisjes 
die zij uit hun kooien weten te be-
vrijden worden opgevangen in een 
tehuis waar zij veilig zijn. Hen wordt 
medische en psychische hulp gebo-
den, scholing, goed eten en drinken 
zodat zij - ondanks de traumatische 
ervaring - toch weer een plaats we-
ten te veroveren in de maatschappij. 
Van 18 tot en met 22 mei stelt res-

taurant Lieveling in Hoofddorp een 
ruimte beschikbaar waar de deelne-
mers zich vrijwillig voor 12 uur la-
ten opsluiten. Hoewel de hokjes het 
zelfde formaat hebben - ook één 
bij twee meter - er maar één sobe-
re maaltijd wordt verstrekt, het toi-
let bezoek beperkt is, weten alle op-
geslotenen dat hun leed niet lan-
ger duurt dan 12 uur. Het om hen 
heen niet stinkt, zij bezoek krijgen 
van supporters die hen een goed 
hart toe dragen, mee doneren om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen, 
zodat hulpverleners de jonge meis-
jes kunnen wegkopen. Toch dwin-
gen alle deelnemers veel respect af 
en dat telt ook voor kunstenaar Jis-
ka Sharon. Met haar kunstzinnige 
bijdrage toont zij aan dat iedereen 
zijn of haar ogen niet mag sluiten 
voor het leed van zoveel onschuldi-
ge meisjes.
Een aangrijpende en ook hoopge-
vende film (zie website free a girl) 
laat zien hoe de uitzichtloosheid kan 
transformeren in een menswaar-
dig bestaan. Hun verleden zullen de 
meisjes altijd met zich mee blijven 
dragen, maar de toekomst biedt hen 
gelukkig voldoende perspectief. Zij 
kunnen weer lachen!
Janna van Zon

Feest in De Heimanshof
Hoofddorp - Op veel plaatsen in 
Nederland wordt in navolging van 
Frankrijk op 21 en 22 mei dit jaar 
weer het Fête de la Nature gevierd: 
met rondleidingen, maaltijden en 
feesten in de natuur als deze in dit 
jaargetijde op z’n mooist is. Natuur-
lijk wordt dit feest ook op De Hei-
manshof in Hoofddorp, waar het el-
ke dag van jaar feest in de natuur is, 
meegevierd. Er is van alles te zien 
en te beleven in de kruidentuin, op 
de akkers, bij de bijen (die in de-
ze tijd van het jaar wel eens wil-
len gaan zwermen), in de onderwa-
ter ontdekwereld, in de tropische en 
woestijn kas en in de natuur speel-
plaats. Ter gelegenheid van het Fête 
de la Nature gaat ook de leemoven 
aan om met kinderen vanuit scho-
ven graan samen pizza’s te bakken. 
En er zijn rondleidingen ‘eten uit de 
natuur’ en ‘raak je angst en vooroor-

delen over insecten kwijt’. De Hei-
manshof is een wilde plantentuin 
die bestaat sinds 1975. Inmiddels is 
deze tuin circa 2 hectare groot. Het 
ecologisch beheer over 40 jaar heeft 
een tuin op geleverd, waar bijna alle 
landschapjes en biotopen van Ne-
derland zijn te bewonderen en waar 
meer dan 1000 kruiden en houtige 
gewassen groeien die weer de basis 
zijn van een onvoorstelbare rijkdom 
aan insecten, amfibieën, vissen, vo-
gels, zoogdiertjes, slakken, en meer. 
Jaarlijks genieten circa 18000 be-
zoekers en fotografen van deze rijk-
dom. 
De toegang is gratis. De openings-
tijden zaterdag 21 en zondag 22 
mei zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is Wieger Bruinlaan 1-7 in 
Hoofddorp. Kijk voor meer informa-
tie en het actuele programma op 
www.deheimanshof.nl.

Vervolgens vindt benoeming van de 
nieuwe wethouder voor het CDA, 
Robbert-Jan van Duijn, plaats en 
toelating van (oud-wethouder) Tom 
Verlaan als raadslid voor deze frac-
tie. Als hamerstuk staat dan de fi-
nanciële jaarstukken van de Veilig-
heidsregio Amsterdam-Amstelland 
op de agenda. Behandelstukken zijn 
de toekomst van de atletieksport in 
Aalsmeer, het evenementenbeleid 
van de gemeente en herinrichting 
raadzaal. De vergadering wordt be-
sloten met een richtgevend debat 
over de voorstellen uit de motie Pro-
grammabegroting 2016 en het vra-
genkwartier. Iedereen wordt overi-
gens gevraagd al om 19.45 uur aan-
wezig te zijn. Voordat de vergade-

ring begint is er een huldiging van 
Debby Jutte. De Aalsmeerse is Ne-
derlands kampioen in- en outdoor 
horden lopen in de categorie V35 
geworden.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Project Jong en Zorgend in Aalsmeer

Meer aandacht voor jonge 
mantelzorgers

Aalsmeer - Project Jong en Zor-
gend is een initiatief van de Ge-
meente Aalsmeer. Mede namens de 
gemeenten Amstelveen, Uithoorn en 
Haarlemmermeer heeft de gemeen-
te Aalsmeer een subsidie bij de pro-
vincie Noord- Holland aangevraagd 
voor het project ‘Jong en Zorgend’. 
Deze subsidie is toegekend. De uit-
voering van het project is in handen 
van Mantelzorg & Meer. Joska van 
Asselt is coördinator vrijwilligers van 
Mantelzorg & Meer en daarnaast 
projectleider Jong en Zorgend. “Dit 
project is bedoeld voor jongeren die 
in een thuissituatie verkeren waar-
bij zij de zorg dragen voor een ou-
der, broer of zus. Tot nu toe blijven 
deze zorgende jongeren vaak ano-
niem. Zij praten niet over hun thuis 

situatie, uit schaamte of omdat de 
situatie als normaal wordt ervaren.”

Wanneer ben je een mantelzorger?
“Als er bij jou thuis iemand langdu-
rig ziek is, gehandicapt, verslaafd, in 
de war of depressief is. Jij je daar-
over zorgen maakt, vaak thuis mee 
moet helpen. Of dat jij vindt dat je 
door ziekte van een gezinslid zelf 
zorg en aandacht te kort komt.”
Joska van Asselt: “Met het project 
willen wij jongeren die zorgen in 
beeld krijgen. Om hoeveel jonge-
ren gaat het in de deelnemende ge-
meenten? Maar ook waar hebben 
zij behoefte aan, waar lopen zij te-
gen aan. Waarin kunnen wij hen on-
dersteunen? Dat zijn de kernvragen 
van het project. Het streven is om 

geval op zichzelf staat en ook als 
zodanig moet worden benaderd en 
behandeld. De jongeren die mee-
doen zijn nieuwsgierig naar de ver-
halen van andere jongeren die zor-
gen. Er wordt al druk geappt in de 
groepsapp.”

Aangrijpende loyaliteit
Joska vervolgt vol passie haar ver-
haal. “Wij brengen huisbezoeken en 
zien hoe liefdevol de jongeren zijn 
en de ouderrol overnemen. Zoals 
een meisje mij vertelde: ‘Ik probeer 
eerst alles zelf uit te zoeken en al-
leen als ik het echt niet weet vraag 
ik het mijn ouders. Ik wil hen niet tot 
last zijn, zij hebben het al zwaar ge-
noeg met mijn broertje’. Waar wij als 
professionals ook achter kwamen 
na een gesprek met een jongere 
was dat zij heel goed begreep dat 
professionele hulp nodig was om 
de zorg van de ouders enigszins te 
ontlasten maar dat altijd een vreem-
de in huis toch een enorme im-
pact heeft. Je nooit eens helemaal 
vrij kunnen voelen. Soms is het niet 
zo zeer de zorg om het zieke broer-
tje of zusje, maar het zorgen maken 
om de ouders wat een jongere het 
meest belast. Hun loyaliteit naar de 
ouders is aangrijpend groot. Kinde-
ren willen geen verdrietige ouders. 
Het gevolg is vaak dat zij zich zelf 
wegcijferen en niet toekomen aan 
hun eigen ontwikkeling. Een van 
de meisjes die ik sprak verwoord-
de het zo mooi: ‘Wat ik zo graag wil 
is dat er meer publiciteit komt over 
dit onderwerp, dat mijn ouders dit 
ook lezen wat het voor mij betekent 
zonder dat ik het hen hoef te ver-
tellen’. Daarom is het zo belangrijk 
dat dit onderwerp in de openbaar-
heid komt.” Zorg jij voor iemand? 
Weet dat je niet de enige bent! Naar 
schatting zorgt één op de tien jon-
geren onder de 18 jaar voor familie-
leden. Meld je aan bij Jong en Zor-
gend en laat weten wat je van het 
zorgen vindt, of je hulp kunt gebrui-
ken, of je andere zorgende jonge-
ren kent die zorgen. Zie voor meer 
informatie : www.jongenzorgend.nl, 
mail naar info@ mantelzorgenmeer.
nl of bel of app Joska van Asselt via 
06-43070822. 

Janna van Zon

Voetbal zaterdag
Weinig moeite FC Aalsmeer 
met De Bilt: 0-4 winst
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stond voor FC Aalsmeer zaterdag 
de voetbalwedstrijd tegen De Bilt 
op het programma. De Bilt, al peri-
odekampioen, deed er alles aan om 
geen gele kaarten of blessures op 
te lopen. FC Aalsmeer moest wel 
de drie punten halen om op gelijke 
hoogte te blijven met FC Almere. FC 
Aalsmeer zonder de geblesseerde 
Wesley van Schaik begon overtui-
gend. De Bilt moest alle zeilen bij-
zetten om het scoren van de FC te 
beletten. Al in de 8e minuut werd de 
bal uit een voorzet van Roger Groot-
faam van de doellijn gehaald. Calvin 
Koster kreeg in de 10e minuut een 
vrije scoringskans, maar zijn schot 
werd gestuit door Jelle Godefroy. 
Een terugspeelbal opgepakt door de 
goalie in de 13e minuut binnen de 
16 meter werd een prooi voor Burak 
Sitil. De vrije trap werd met een tik-
je van Kevin Vermeij voor het rech-
terbeen van Sitil gelegd, die haalde 
genadeloos uit. Via de rug van Den-
nis Adelaar werd het 0-1. De spe-
ler in kwestie moest wel een blessu-
rebehandeling van enkele minuten 
na deze actie ondergaan. In de 25e 
minuut was het weer raak. Thomas 
Harte, dit keer opkomend, bereikte 
met een dieptepass Michal Kocon. 
De spits maakte het knap af, 0-2. 
Een schot van afstand in de 32e mi-
nuut van Michal Kocon tikte de kee-
per via de lat tot corner. De Bilt liet 
zich in die tijd weinig zien voor het 
Aalsmeer doel. 
Achterin stond het weer als een 
blok deze middag, 21 doelpunten 
tegen in 26 wedstrijden zegt ge-
noeg. De FC verzuimde om de sco-
re te verhogen in deze periode. Kan-
sen van Michal Kocon, Calvin Koster 
en Tom Doeswijk deden het score-
bord niet veranderen. De 0-3 kwam 
toch nog op slag van rust. Uit een 
vrije trap van Salih Yildiz in de 46e 
minuut liep Arnoud van Leeuwen de 
bal simpel in de korte hoek binnen, 
0-3. En floot de uitstekend leiden-
de scheidsrechter Ferit Akkaya voor 
de rustpauze. FC Aalsmeer kwam 

te laconiek uit de kleedkamer. De 
enige echte kans van De Bilt werd 
door Sam Eerdmans via de lat over-
geschoten. Geschrokken nam 
Aalsmeer de wedstrijd weer in han-
den en De Bilt werd weer op eigen 
helft vastgezet. Uit een corner van 
Arnoud van Leeuwen in de 66e mi-
nuut kopte Michal Kocon rakelings 
over. Een vrije schotkans van Salih 
Yildiz in de 71e minuut in de 16 me-
ter kreeg geen vervolg. Hij werd on-
deruit gelopen. 
Het doelpunt van de middag werd 
gemaakt in de 75e minuut. Tho-
mas Harte (een vrije rol deze mid-
dag) speelde de bal op Michal Ko-
con en via een tikje breed scoorde 
Calvin Koster de 0-4. Wissel 78e mi-
nuut: Peter Neuvel voor Calvin Kos-
ter, 81e minuut Mitch van Geldorp 
voor Thomas Harte en 85e minuut 
Bart de Jong voor Eder Delgado. FC 
Aalsmeer speelde de wedstrijd de 
laatste minuten rustig uit. Geen ge-
le kaarten was het devies, want het 
was al bekend dat FC Almere ook 
zijn wedstrijd had gewonnen. 

Periodetitel tweede team 
Of het voor de liefhebbers nog niet 
genoeg is, ook het tweede team van 
FC Aalsmeer (zat.) heeft de derde 
periodetitel binnengehaald in de Re-
serve eerste klasse en speelt tegen 
IJsselmeervogels-2 voor promotie 
naar de Reserve hoofdklasse. Aan-
vang wedstrijd aan de Beethoven-
laan op zaterdag 21 mei is 11.45 uur.
 Jack van Muijden

FC Aalsmeer op voetbalfestijn
C5 verovert Manchester!
Aalsmeer - De C5 van FC Aalsmeer 
heeft tijdens het Pinksterweekend 
het seizoen 2015/2016 op een ge-
weldige manier afgesloten. Een 
groep van 15 spelers, 2 leiders/trai-
ners en 13 familieleden reisden naar 
Manchester af voor een schitterend 
voetbalfestijn. Op zaterdag waren de 
boys uitgenodigd door Jay Cochra-
ne, voorheen jeugdtrainer bij Man-
chester United, nu verantwoorde-
lijk voor de jeugdafdeling van Wigan 
Athletic. Geassisteerd door een spe-
ler van Wigan Athletic verzorgde Jay 
een training in het Manchester Soc-
cerdome. Het was een geweldige 
ervaring voor de jongens om door 
deze profs getraind te worden. Stuk 
voor stuk gaven ze 110% procent en 
je zag de Aalsmeerse trainers Hen-
ri Blauwhoff en Geert Dijkstra den-
ken “trainden ze bij ons maar zo…”. 
Over wat er ’s avonds in het hostel 
allemaal heeft plaatsgevonden, kan 
deze verslaggever helaas niks naar 
buiten brengen. What happened in 
Manchester stays in Manchester… 
Op zondag was er een wedstrijd ge-
organiseerd in Skemesdale, zo’n 45 
minuten van Manchester. Als profs 
werd het team met een touring car 
naar wedstrijd gebracht. Er moest 
gespeeld worden tegen een regio-
naal selectieteam waarin zelfs spe-
lers zaten die bij Manchester Uni-
ted en Liverpool gevoetbald hadden. 
Maar de C5 liet zien dat ze veel had-
den opgestoken van de professio-
nele training op zaterdag. Met “ho-
ge schoolvoetbal” lieten ze de En-
gelse tegenstander alle hoeken van 
het veld zien. “De Hollandse School” 

tegenover “Kick & Rush” resulteer-
de uiteindelijk in een fantastische 
8-3 overwinning voor de Aalsmeer-
se leeuwen. En in deze overwin-
ningsmood was het daarna smullen 
voor de tv in de kantine: Max Ver-
stappen won zijn eerste formule 1 
race. “Holland, Holland, Holland….”, 
we wonnen gewoon alles die dag! 
De euforie was groot! Daarna snel 
terug naar Manchester voor de laat-
ste wedstrijd van het seizoen van 
Man United. Zou van Gaal zich toch 
nog kwalificeren voor de Champi-
ons League? Maar helaas, vanwege 
een bommelding ging de wedstrijd 
niet door. Op maandagochtend 
werd er nog een bezoek gebracht 
aan het National Football Museum. 

Maar het hoogtepunt was wel-
licht toch wel het bezoek ’s mid-
dags aan het beroemde station van 
Manchester United, Old Trafford. 
De Aalsmeerders mochten “be-
hind the scenes”, dus zelfs tot aan 
de rand van het heilige grasveld, in 
de dugout en in de kleedkamer van 
het eerste team van Man United. De 
shirts van de voetbalsterren hingen 
al klaar, dus de boys konden exact 
zien waar Rooney, Blind of Martial 
zich altijd omkleden. De vaste stoel 
van Christiano Ronaldo, die ook ja-
ren bij United heeft gespeeld, werd 
zelfs door velen geaaid en gekust! 
Op foto’s werden unieke momen-
ten voor de eeuwigheid vastgelegd. 
Maandagavond laat stond iedereen 
afgedraaid op Schiphol, terugkij-
kend op een weekend om nooit te 
vergeten!

Winst op Almere na strafschoppen: 4-5 

FC Aalsmeer eerste klasser!
Aalsmeer - In een echte thriller is 
FC Aalsmeer (zat.) na de overwin-
ning op FC Almere kampioen ge-
worden van de tweede klasse B. 
De beslissingswedstrijd dinsdag 17 
mei ging natuurlijk niet vanzelf. Voor 
ruim 1300 toeschouwers (groten-
deels uit Aalsmeer, in een perfec-
te ambiance op een goede grasmat 
en onder een ondergaand zonne-
tje moest de derde en beslissende 
wedstrijd uitkomst bieden wie het 
komend seizoen in de eerste klas-
se zal acteren. FC Aalsmeer, com-
pleet met Wesley van Schaik na een 
blessure weer op de bank, bleek in 
de eerste minuten van de wedstrijd 
de meeste zenuwen te hebben. Al 
na twee minuten stond er 1-0 voor 
FC Almere op het scorebord. De 
levensgevaarlijk ingooi van Saffir 
Obergh was hier debet aan. Eder 
Delgado verslikte zich in de bal en 
bij de eerste paal rolde hij pardoes 
in de goal. Een domper van jewelste. 
En een ideaal uitgangspunt van het 
defensief ingestelde FC Almere. FC 
Aalsmeer probeerde via de offen-

sieve spitsen Calvin Koster, Michal 
Kocon en Salih Yildiz de bakens te 
verzetten, maar de counters van FC 
Almere waren gevaarlijker. Calvin 
Koster 7e minuut en Kevin Vermeij 
in de 9e minuut dwongen Gijs Roe-
lofsen tot ingrijpen. Bij een domme 
actie van Yassin Azzahi van FC Al-
mere moest hij zich geblesseerd la-
ten vervangen. Een aderlating voor 
FC Almere. Met het verstrijken van 
de minuten kwam Aalsmeer beter 
in het spel en moest FC Almere zich 
terugtrekken op eigen helft. Het is 
een fysieke maar ook slimme ploeg. 
Veel spel onderbrekingen, verbaal 
naar de scheidsrechter en over-
tredingen maken op het juiste mo-
ment. Scheidsrecht S.G. de Haan liet 
regelmatig zijn oor hiernaar hangen. 
Een handsbal in de 16 meter in de 
30e minuut werd weggewuifd. De 
corner leverde niets op. Net toen FC 
Aalsmeer onder de druk van FC Al-
mere uit was kreeg FC Almere zijn 
grootste kans op 2-0. Uit een voor-
zet van Raoul Cheuk-A-Lam kop-
te Marvin Tjon Soei Sjoe vrijstaand 

rakelings over. De verdiende gelijk-
maker kwam in de 44e minuut. Uit 
een corner van Arnoud van Leeu-
wen kopte Keven Vermeij boven al-
les uit en tegendraads in, 1-1. De 
laatste minuten voor de pauze had 
FC Aalsmeer de meeste kansen om 
te scoren, maar op schoten van Cal-
vin Koster en Tom Doeswijk wist de 
goed keepende Gijs Roelofsen wel 
raad. Scheidsrechter S.G. de Haan 
floot af na een enerverende eerste 
helft. FC Aalsmeer wist de twee-
de helft wat het moest doen: de te-
genstander op eigen helft vastzet-
ten. Dat kost kracht maar conditio-
neel was de FC sterker. Aan FC Al-
mere kant hadden de speler vaak 
last van ‘krampklachten’. FC Alme-
re hanteerde de lange bal naar vo-
ren. Tjeerd Hof legde de bal con-
stant in de 16 meter van Aalsmeer. 
Burak Sitil en Kevin Vermeij waren 
echter hun kopgrotere tegenstan-
ders constant de baas. En Salih Yil-
diz draaide zijn tegenstanders dol 
en de gele kaarten aan FC Almere 
zijde werden regelmatig getoond. 

Wissel 75e minuut: Mitch van Gel-
dorp voor Arnoud van Leeuwen. FC 
Almere moest alle zeilen achter-
in bijzetten om de 1-1 vast te hou-
den. Het ging ten koste van een ro-
de kaart. In de 89e minuut kon Nick 
Stots na een zware overtreding op 
Kevin Vermeij vertrekken en was de 
reguliere tijd verstreken. De 2x15 
minuten verlenging kon begin-
nen. Een vrije trap van Salih Yildiz 
in de 95e minuut draaide langs ie-
dereen en plofte in de rechterhoek, 
1-2. Grote vreugde in het Aalsmeer 
kamp. FC Almere werd moe en de 
overtredingen talrijker. Een over-
treding in de 103de minuut op Sa-
lih Yildiz was tweemaal geel voor 
Niek Huizing en hij kon dus vertrek-
ken. Toen waren er nog maar negen 
over. De tweede 15 minuten ge-
beurde er nog meer. Wissel 109de 
minuut: Peter Neuvel voor Calvin 
Koster. Er moest meer lengte komen 
bij FC Aalmeer. De net fitte Wesley 
van Schaik werd in de 113de minuut 
ingebracht voor Tom Doeswijk. Met 
negen man lukte het FC Almere toch 
om op 2-2 te komen. Uit een corner 
werd de bal via een wirwar van be-
nen in het doel gefrommeld. In de 
ontstane gekte bij FC Almere na dit 
doelpunt kreeg de opgefokte Marvin 
Tjon Soei Sjoe ook rood en toen wa-
ren er nog maar acht. De laatste mi-
nuten was het een regen van kan-
sen op het doel van FC Almere, maar 
zij hielden stand en juichten al toen 
scheidsrechter de Haan affloot. Toen 
brak pas echt een zenuwslopende 
periode aan. De strafschoppense-
rie voor FC Aalsmeer waren op volg-
orde; Burak Sitil, Kevin Vermeij, We-
sley van Schaik, Roger Grootfaam en 
als laatste Salih Yildiz. Alle vijf straf-
schoppen werden door FC Aalsmeer 
perfect ingeschoten. Bij FC Almere 
miste de beste speler Raoul Cheuk-
A-Lam. Na de strafschop van Sa-
lih Yildiz barstte het feest los. Bloe-
men en foto’s gingen van hand tot 
hand en toen om 0.15 uur de bus 
de Beethovenlaan op draaide kwa-
men de supporters al naar buiten 
en werd er in de kantine nog veel 
over nagepraat tot in de kleine uur-
tjes. Het succes is mede te danken 
aan de technische staf onder leiding 
van trainer Cor van Garderen en de 
medische verzorging van Cor Mid-
delkoop. 
Jack van Muijden

Politie, brandweer, ambulancedienst

Zaterdag Veiligheidsdag 
bij kazerne Zwarteweg!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 mei houden de brandweer, po-
litie en ambulancedienst weer een 
veiligheidsdag. 

Van 10.00 tot 16.00 uur zijn inwoners 
welkom op het terrein van de kazer-
ne aan de Zwarteweg 77. Er zijn di-
verse activiteiten, demonstraties en 

spelletjes bij de hulpdiensten. Van-
uit de politie wordt voorlichting ge-
geven en verzorgen de bikers de-
monstraties. Ook de hondengelei-
ders komen langs met politiehon-
den en zullen demonstraties geven. 
Bij mooi weer wordt de politieboot 
uit de stalling gehaald en mogen in-
woners een rondje meevaren op de 
Westeinderplassen. Ook de brand-
weer zet J.I.M. in voor een tochtje 
op de Poel. 

Kinderen mogen brandjes blussen, 
er worden demonstraties vlam in de 
pan gegeven en de dienstbus van 
de Officier van Dienst en de Advi-
seur Gevaarlijke Stoffen zullen klaar 
staan om bekeken te worden. Er 
is van alles te zien en te doen. Het 
wordt een gezellige en spectacu-
laire dag, waar uiteraard ook aller-
lei veiligheidstips gegeven worden. 
Komt allen, leuk en leerzaam voor 
alle leeftijden. 

met honderd jongeren in gesprek 
te gaan - afkomstig uit Aalsmeer, 
Uithoorn, Haarlemmermeer. Door 
te luisteren naar hun ervaringen en 
ideeën komen wij meer te weten 
over hun eventuele behoefte aan 
ondersteuning en kunnen wij een 
passend aanbod ontwikkelen, waar-
door er in hun leven wat meer ruim-
te voor hen zelf ontstaat.” 
Uitdaging
Jonge mantelzorgers herkennen 
zich niet als zodanig, zij komen niet 
met hun zorgen naar buiten, denken 
vaak dat het gewoon zo hoort en 
zijn naar ouders heel loyaal. Dus is 
het belangrijk wanneer anderen hen 
wel herkennen en erkennen. “Het is 
voor ons de uitdaging om jongeren 
die zorgen te vinden en indien no-
dig te helpen. Zij moeten ons ge-
makkelijk kunnen bereiken. Dit kan 
onder andere door te appen. Om in 
contact te komen met de jongeren, 
hebben wij ook de hulp nodig van 
iedereen die met jongeren te ma-
ken heeft, zoals scholen, sportcoa-
ches en vrienden, maar ook huis-
artsen, hulpverlening en Thuis-
zorg. Ook stimuleren wij de jonge-
ren om met leeftijdgenoten te com-
municeren. Het delen van ervaring 
is heel belangrijk. Naast de indivi-
duele gesprekken zijn er groeps-
gesprekken, klankbordgroepen. Op 
deze wijze krijgen degenen die dat 
willen de gelegenheid interactief 
te mee te werken en te denken, zij 
kunnen ideeën aandragen. Wij zijn 
nog maar een half jaar geleden ge-
start - hebben eerst zoveel moge-
lijk in kaart gebracht - sinds maart 
zijn wij concreet in gesprek met de 
jongeren en zien dat ons werk nu al 
leidt tot zorg verlichting. Wij hebben 
met jongeren gesproken met een 
ziek broertje of zusje en met jonge-
ren die de zorg voor een ouder dra-
gen. Daaruit is gebleken dat ieder 
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kinder- en jeugdkrant

De kampioenen: Ishraq Amezian, Kelsey van der Blom, Jamie van Doorn, Fleur 
Hagedoorn, Shahinda Hamed, Danique Hartman, Floor Jansen, Sammy Luten, 
Joelle Michielse, Loraine Riechelman, Cleo de Rooij, Britt Schouwenburg, Eli-
ne Stokman, Merel Timmer, Eva van Tol, Myra de Vries, coach Dave Stokman 
en Trainer Sander Schouwenburg. 

Voetbalcompetitie voor meiden
Kampioenschap RKDES D1
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
14 mei hebben de meiden van RK-
DES MD1 zeer overtuigend de ti-
tel binnengehaald in een thuiswed-
strijd tegen Legmeervogels. In een 
aanvankelijk zeer spannende eerste 
helft was het met windje tegen nog-
al rommelig en gingen de meiden 
met een 1-1 gelijkstand de rust in. 
In de tweede helft werd de spanning 
uiteindelijk weg gevoetbald en liep 
DES, na eerst een aantal ballen op 
de paal, met een aantal zeer fraaie 
goals uit naar 4-1. Een verdiende 
winst die daarmee het kampioen-
schap voortijdig bepaalde aange-
zien de komende weken in de pou-
le nog een aantal wedstrijden ge-
speeld moet worden. Trainers, lei-
ders en trouwe aanhang hebben 
elke wedstrijd weer met veel ple-
zier en enthousiasme naar jullie ge-
keken. Het was best een poule met 
veel goede teams, maar met hard 

werken en echt team spel hebben 
jullie je meer dan verdiend naar de 
eerste plek gespeeld. 

Britt, Cleo, Danique, Eline, Eva, Fleur, 
Floor, Ishraq, Jamie, Joelle, Kelsey, 
Loraine, Merel, Myra, Sammie, Sha-
hinda en niet te vergeten Coach Da-
ve en Trainer Sander van harte gefe-
liciteerd met dit mooie resultaat!

Kinderchampagne en Patat
Alhoewel de poule nog niet volledig 
is uitgespeeld en de officiele huldi-
ging nog plaats moet vinden, had 
de leiding gezorgd voor feestelij-
ke knallers, kinderchampagne, pa-
tat en een onthaal in De Ruif met 
‘We are the Champions’. Het is nog 
niet bekend in welk teamverband 
de speelsters na dit succesvolle sei-
zoen verder gaan, maar dit kampi-
oenschap is er een om nooit meer 
te vergeten! 

Een koud, maar geslaagd 
39ste Weekaatje
Aalsmeer - Vrijdag 13 mei kwa-
men er een record aantal deelne-
mers naar het kampterrein bij FC 
Aalsmeer. 271 kinderen en 53 lei-
ders, en nog eens 35 andere me-
dewerkers waren present bij het In-
secten Weekaatje. Lieveheersbeest-
jes, rupsen, torren, sprinkhanen, li-
bellen, en nog een heleboel ande-
re, leuk verklede kinderen gingen 
eerst per groep op de foto en kon-
den daarna door de poort voorge-
steld worden aan ouders en andere 
belangstellenden. Nadat er afscheid 
genomen was, gingen de deelne-
mers een 12 tal spelletjes doen. Er 
werden allerlei spelletjes, zoals zak-
lopen, autobandenrace, hoepelspel, 
estafette. Alle kinderen hadden veel 
adrenaline en de spelletjes werden 
dan ook héél fanatiek gespeeld. Na 
12 ronden was het voor de jong-
ste kinderen, de A groepen, tijd om 
naar bed te gaan. De oudere groe-
pen, de B groepen, mochten nog 
een spooktocht lopen. Sommigen 
vonden het te eng om mee te gaan, 
en konden gewoon in de kantine 
blijven wachten. Anderen vonden 
het lekker spannend. In een donke-
re kleedkamer werd er een spook-
verhaal verteld. Af en toe ging er 
een licht aan en kwam er een aan-
wijzing in beeld. Op de route waren 

een paar schrikpunten gezet, en er-
gens in de sloot lag een duiker te 
wachten. Met veel gegil, maar ook 
met veel gelach werd de spook-
tocht afgewerkt. En daarna was het 
ook voor de oudere groepen tijd om 
naar bed te gaan. Een koude nacht 
volgde. Op de zaterdag gingen alle 
groepen een speurtocht lopen naar 
het Stokkeland. Onderweg waren 
er diverse foto’s en vragen. Op het 
Stokkeland wachtte een lunch voor 
iedereen. Daarna was er in het cen-
trum van Aalsmeer een vossenjacht. 
Ruim 30 verklede personen gingen 
op pad. De kinderen hadden een 
lijst waarop ze stempels moesten 
verzamelen van alle vossen. Tussen-
door werd er limonade geschonken 
door de keukenstaf. Daarna kreeg 
iedereen nog een ijsje op het Stok-
keland en ging iedereen snel terug 
naar het kampterrein. Even bijko-
men van deze lange tocht. ’s Avonds 
was er een disco. Héél veel kinderen 
waren netjes in een wit shirt geko-
men, wat een leuk gezicht was. Ook 
hier weer een spel, namelijk een 
liedjes bingo. DJ Frits had zijn han-
den vol aan alle nummers. Het ge-
luid was perfect, leuke lichteffecten, 
kortom de avond was zo om.
Op zondag werd er eerst een dou-
ane spel gespeeld. Veel kinderen 

Jeugdatletiek
AVA pupillen op podium 
na tweekamp Amstelveen
Aalsmeer - Op eerste Pinksterdag, 
zondag 15 mei, deden elf pupil-
len van AVA Aalsmeer mee aan een 
tweekamp over 60 meter (sprint) 
en 600 meter in Amstelveen. Na 
de warming-up onder leiding van 
sprint-trainster Jennifer Geleijn be-
gonnen alle pupillen aan de 60 me-
ter sprint. Bij de A2 pupillen ston-
den Finn Rademaker en Roanna 
Geleijn aan de start. Finn sprintte op 
de 60 meter naar een persoonlijk re-
cord van 9.35 seconde. Op de afslui-
tende 600 meter liep hij na een wel 
heel snelle start, waarbij hij de eer-
ste 300 meter in 50 seconden liep, 
naar een nieuw persoonlijk record 
van 1.55 minuut. Dit leverde hem de 
tweede plaats op in het eindklasse-
ment. Roanna Geleijn liep eveneens 
een nieuw persoonlijk record op de 
60 meter sprint van 9.82 seconde. 
Ook de afsluitende 600 meter liep zij 
in een persoonlijk van 2.03 minuten. 
Ook zij werd hiermee tweede in het 
eindklassement. Bij de A1 pupillen 
startte Juna van der Waall. Zowel 
op de 60 meter sprint als op de af-
sluitende 600 meter werd zij achtste 
met persoonlijke records van 11.14 
seconde op de 60 meter en 2.21 mi-
nuten op de 600 meter. Bij de B pu-
pillen stonden 3 jongens en 2 meis-
jes aan de start. Voor hen was de 
60 meter sprint nieuw, want nor-
maal lopen B pupillen een sprint 
van 40 meter. Het spreekt voor zich 
dat ze allemaal een persoonlijk re-

cord liepen. Diego Cáceres Rodri-
guez sprintte naar 12.30 seconde, 
Mees Eduard naar 11.65 seconde en 
Steven Waasdorp naar 10.50 secon-
de. Op de afsluitende 600 meter ver-
loor Steven zijn derde plaats op de 
sprint door als vierde te eindigen in 
2.14 minuten. Mees eindige in 2.24 
minuten en Diego in 2.48 minuten. 
Djuna Gersen sprintte naar een vier-
de plaats, maar om onduidelijk re-
denen is haar tijd uit de uitslag ver-
dwenen. Tess Yntema sprintte naar 
11.30. Op de afsluitende 600 meter 
liep Djuna 2.28 en Tessa 2.37. Bij de 
C pupillen stonden Jennifer Griek-
spoor, Lisa de Vries en Sophie Lucas 
aan de start. Ook voor deze meisjes 
was de 60 meter nieuw. Lisa sprint-
te toch naar een snelle 12.00 secon-
de, Jennifer naar 11.91 seconde en 
Sophie liep zomaar een A pupillen 
tijd van 9.93 seconde. Op de afslui-
tende 600 meter liepen alle drie de 
meisjes een persoonlijk record. Jen-
nifer liep 2.48, Lisa 2.42 en Sophie 
van kop af aan naar 2.12. Sophie 
werd hiermee afgetekend eerste in 
het eindklassement. 

Aan het einde van de dag waren er 
geen prijzen voor de nummers 1, 2 
en 3, maar een mooie medaille voor 
alle deelnemers. Daarmee maakte 
AV Startbaan alle pupillen heel blij. 
Een mooie zonnige dag met af en 
toe een bui en hele mooie resulta-
ten van de AVA pupillen.

Meidenvoetbal
RKDES D4 ruim kampioen
Kudelstaart - Zaterdag 7 mei zijn 
de meiden van RKDES D4 kampi-
oen geworden. Met nog drie wed-
strijden te gaan en 5 punten voor-
sprong op nummer twee hadden zij 
al aan 1 punt genoeg bij het uitduel 
tegen AFC 34. Ondanks dat het een 
warme dag was gingen de meiden 
er vol voor. Na een 4-3 voorsprong 
in de rust, werd er in de tweede helft 
even gas gegeven door de meiden 
en uiteindelijk een ruime overwin-
ning van 9-3 geboekt. Hiermee was 
de D4 al kampioen ondanks dat er 
nog twee speelronden te gaan wa-
ren! Waaronder het spannende du-

el tegen de nummer 2, Kolping Boys 
uit Alkmaar op zaterdag 14 mei. In 
de vorige duels ging het gelijk op te-
gen de ploeg uit Alkmaar, maar de-
ze keer waren de meiden van RK-
DES messcherp en werd dit duel 
ook ruimschoots gewonnen met 13-
3. Na deze afgetekende overwinning 
werd het kampioenschap uitgebreid 
gevierd met blokarten op het strand 
en een gezellige barbecue.
Weronika, Kimberly, Solenn, So-
fie, Tinka, Isa, Roos, Lisanne, Joël-
le, Destiny en Coach Johan en trai-
ner René, hebben een top-prestatie 
neergezet!

Deelname van 1.450 kinderen!
Mini-voetbal bij RKDES
Kudelstaart - Dat voetbal populair 
is bij de jeugd uit Aalsmeer en Ku-
delstaart dat wisten we wel. Maar 
dat het zo populair was dat 1.450 
(!) kinderen zich hebben aange-
meld voor het mini-voetbal had-
den we niet verwacht. Dit jaar mag 
RKDES in Kudelstaart het jaarlijkse 
voetbalevenement organiseren voor 
de kinderen op de basisschool uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
Een week lang zal het een drukte 
van jewelste zijn aan de Wim Kan 
Dreef (kom op de fiets, het kost je 
niets!). Op maandag- en woens-
dagavond voetballen de meisjes 
uit groep 7 en 8 en de jongens uit 
groep 5 en 6. Op dinsdag- en don-
derdagavond mogen de jongens uit 

groep 7 en 8 en de meisjes uit groep 
5 en 6 laten zien wat ze kunnen. Op 
woensdagmiddag spelen de meis-
jes en jongens uit de groepen 3 en 
4 hun wedstrijden. Voor de groe-
pen 3 en 4 worden de finales ook op 
woensdagmiddag gespeeld en staat 
de prijsuitreiking om 17.00 gepland. 
Tot slot staat de vrijdagavond in het 
teken van de finales voor de groe-
pen 5 t/m 8! Iedere avond is de kan-
tine natuurlijk open en is er tevens 
de mogelijkheid om een gezon-
de avondmaaltijd te nuttigen vanaf 
17.30 uur (op is op!). RKDES kijkt er 
nu al naar uit om alle kinderen en 
toeschouwers te verwelkomen! Het 
programmaboekje staat op de www.
rkdes.com. 

Laatste ronde voor jeugd-
schakers bij AAS

Aalsmeer - In de laatste schaak-
ronde ging het gevecht om de der-
de plaats. Luuk en Simon waren al 
zeker van plaats één en twee. Des-
ondanks was de partij tussen Si-
mon en Luuk natuurlijk een presti-
geduel, dat dit keer in het voordeel 
van Luuk eindigde. Goed geconcen-
treerd zette Luuk een koningsaan-
val op die Simon wat onderschatte 
en eindigde in een snel mat op h2! 
In een heftig gevecht vocht Willem 
voor zijn laatste kans en versloeg 
met zwart Jasper. Beiden eindigden 

op 12 punten, maar op onderling re-
sultaat was Willem derde. Tim ver-
loor van Christiaan, die de laatste 
tijd goed in vorm is zodat Tim, Gijs 
en Christiaan op 11 punten eindig-
den. Stijn stond het hele bord voor, 
maar lette even niet waardoor het 
pat werd! Daar was Stijn goed ziek 
van! Kevin had een toren en koning 
tegen een koning, dat kan in onge-
veer 16 zetten tot mat leiden, als je 
de truc weet. Jammer genoeg voor 
Kevin was deze truc nog niet be-
handeld en na heel, veel schaakjes 
werd er maar tot remise besloten.

Eindstand na Ronde 25: 
1 Luuk Valkering 19,5
2 Simon Hagenberg 17
3 Willem Hagenberg 12
4 Jasper Springintveld 12
5 Tim Wisse 11
6 Gijs Wentzel 11
7 Christiaan Baraya 11
8 Sam Lakerveld 10
9 Merlijn Kolk 9
10 Stijn de Haan 9
11 Kevin van den Berg 8,5
12 Rune Kaslander 7,5
13 Flora Hagenberg 4,5
Door Ben de Leur

wisten hierbij een hoop ‘geld’ over 
te brengen naar een emmer. Er wa-
ren zelfs een paar groepen die al-
le 300 stokjes weggerend hadden. 
Ondertussen waren de spelen voor 
de elfkamp klaar gezet. Er waren 
een paar spelen met water, en met 
het weer maakte de leiding zich wel 
zorgen. Toch lieten veel kinderen 
niet merken dat het koud was, ze 
gingen vol goede moed klimmen en 
glijden. Om 15 uur kwamen ouders 
en andere belangstellenden het ter-
rein op en konden zij nog 1 ronde 
zien van de spelen. Daarna ging al-
les naar het kampterrein waar ge-
zellig met elkaar gepraat kon wor-
den onder het genot van een drank-
je. Helaas was er tijdens de ouder-
middag een ongeluk gebeurd met 
een 5 jarig broertje van één van 
de deelnemers. Het gaat gelukkig 
de goede kant op met het jongetje, 
maar hij heeft nog veel tijd nodig 
voor herstel. Op gepaste wijze heeft 
de organisatie de loterij afgemaakt 
en daarna afscheid genomen van 
alle bezoekers, om weer verder te 
gaan met het programma. ’s Avonds 
was er een duik in het zwembad, 
eerst voor de jongste groepen, want 
de B groepen speelden een levend 
bingo spel. Hierna was het ook voor 
de B groepen tijd om te gaan zwem-
men en gingen de A groepen naar 
bed. Het was na dit onderdeel wel 
héél snel stil op het kampterrein.
Op de maandag is het programma 
iets rustiger. Er wordt dan een soort 
spelenkermis gehouden. Allemaal 

kleine, simpele spelletjes staan er 
op de tafels. Alle leiders zitten bij 
een spel en je kan ‘inzetten’ met fi-
ches om je score te verdubbelen of 
te verliezen. Tot aan de lunch is dit 
spel gespeeld. Toen FC Aalsmeer 
zondag 1 de laatste wedstrijd ging 
spelen, zijn alle kinderen langs het 
veld gelopen om ze aan te moedi-
gen. Het heeft geholpen, want ze 
hebben met een winstpartij de peri-
odetitel binnen gesleept. De kinde-
ren en leiders moesten verder met 
opruimen, want de ouders kwamen 
de kinderen weer ophalen. Voorzit-
ter Eef Niezing nam als eerste het 
woord en dankte onder andere de 
kampstaf voor de inzet, maar ook 
de nachtwacht, de keukenstaf en 
de bouwploeg werd niet vergeten. 
Tot slot werd de einduitslag bekend 
gemaakt door de kampstaf: A-
groepen: 1. Krekels, 2. Duizendpo-
ten, 3. Vuurvliegjes, 4. Pissebedden, 
5. Houtwormen, 6. Lieveheersbeest-
jes, 7. Rupsen, 8. Spinnen, 9. Vlin-
ders, 10. Wandelende takken.
B-groepen: 1. Motten, 2. Sprinkha-
nen, 3. Oorwurmen, 4. Vliegen, 5. 
Zilvervisjes, 6. Libellen, 7. Torren, 8. 
Fruitvliegjes, 9. Mieren, 10. Vlooien, 
11. Bladluizen en 12. Mestkevers. 

De kampstaf is enorm trots op de 
grote groep vrijwilligers welke het 
mede mogelijk gemaakt hebben om 
er een geslaagd weekaatje van te 
maken. Op naar het jubileum. Vol-
gend jaar het 40e Weekaatje. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl



kinder- en jeugdkrant
Junior Pramenrace in trek 
bij Aalsmeerse jeugd!
Aalsmeer - De organisatie van de 
Juniorpramenrace is overdonderd 
door de vele aanmeldingen dit jaar. 
Momenteel word er druk geteld, ge-
puzzeld en de ligplaatsen op het 
Stokkeland ingedeeld om alle deel-
nemers de beste startplaats te kun-
nen bieden.
Zaterdag 11 juni is het weer zo-
ver, dan is om 13.00 uur vanaf het 
Stokkeland de start van de Juni-
or pramenrace, hét kinderfeest van 
Aalsmeer en omgeving. Het thema 
dit jaar is ‘Te Land, Ter Praam en in 
de Lucht’. Er zullen weer vele fees-
tende en tobbedansende juniorpra-
men aan de start verschijnen, allen 
strijdend om die felbegeerde eerste 
plaats met eeuwige roem.
Maar voordat het zover is, zal op za-
terdag 4 juni om 14.00 uur de sport-
dag plaatsvinden bij Feesterij de 
Bok aan de Dreef. Hier gaan alle 
deelnemende teams strijden in een 
geweldig spel voor het beste start-
nummer van de Juniorpramenrace 
en de Jan Stenhuis Bokaal. 

Juniorburgermeester
Net als vorig jaar word door Burger-
meester Nobel voorafgaand aan de 
start de nieuwe Juniorburgermees-

ter beëdigd. Direct na deze beëdi-
ging krijgt de kersverse Juniorbur-
germeester de zware taak om sa-
men met de juryleden in de juryboot 
plaats te nemen en punten toe te 
kennen aan de leukste, mooiste, ge-
zelligste pramenteams.

Inschrijven kan nog
Inschrijven met je eigen team kan 
nog steeds! De inschrijving sluit op 
31 mei om 23.32 uur. Vanwege de 
ligplaatsen op het Stokkeland en de 
toenemende enthousiasme van de 
Aalsmeerse junioren is er een maxi-
mum gesteld aan deelnemende pra-
men van 40 stuks! Wees er dus snel 
bij, want helaas vol is vol. Het ziet er 
naar uit dat het op 11 juni een ge-
zellig drukke junior pramenracedag 
gaat worden. Heeft je vader of moe-
der, opa of oma, buurman of buur-
vrouw een praam met Penta? En wil 
je met je eigen team meedoen met 
dit supersportieve gezellige sportie-
ve evenement? Meld je dan nu snel 
aan! Inschrijven kan door het in-
schrijfformulier te downloaden op 
de website of door een email te stu-
ren naar esther-juniorpramenrace@
hotmail.com.

Extra donatie voor 53 
winnaars Schipholfonds
Aalsmeer - Onder het motto ‘Maak 
je dromen waar’ hebben ruim drie-
honderd kinderen hun sportwens 
naar het Schipholfonds gestuurd. 
Dat heeft - in het kader van 100 jaar 
Schiphol - 100.000 euro extra om te 
doneren aan jeugdige sporters uit 
de omgeving. De ‘Schiphol is jarig 
jeugdactie’ heeft maar liefst 53 win-
naars opgeleverd. 
Kinderen tussen 6 en 16 jaar stuur-
den hun sportieve wensen in voor 
hun sportvereniging, waarna via de 
website van het fonds kon worden 
gestemd. Dat leverde bijna vijftig-
duizend stemmen op voor 35 ver-
schillende sporten. Tom Egbers, 
voorzitter van Schipholfonds, reikt 
op zaterdag 11 juni de prijzen uit. 

Hoe? Op sportieve wijze tijdens een 
feestelijke middag in de Haarlem-
mermeer. De 53 winnende aanvra-
gen - variërend van glitterbadpak-
ken voor lenige synchroon-zwem-
sters tot een pitching machine voor 
stoere honkballers - staan op www.
schipholfonds.nl. 
Het Schipholfonds is in 1994 op-
gericht, op initiatief van Amster-
dam Airport Schiphol, met als doel 
de maatschappelijke betrokkenheid 
van de luchthaven met de omgeving 
tot uiting te brengen. Het fonds ont-
vangt jaarlijks een schenking van de 
luchthaven van 500.000 euro. Het 
Schipholfonds steunt hiermee pro-
jecten die als thema sportief bewe-
gen hebben. 

Muziekkamp in Loon op Zand
Leuk uitje voor jeugd van 
muziekvereniging Flora
Aalsmeer - De jeugd van Muziek-
vereniging Flora heeft er weer een 
leuk uitje op zitten Van donderdag 
5 tot en met zondag 8 mei gingen 
de jeugdleden op DJ’s JeugdMu-
ziekKamp! Dirigent Dick-Jan Veer-
beek ging voor de derde keer met 
al zijn jeugdorkesten op kamp. Het 
kamp vindt om het jaar plaats. Dit 
jaar kwam de jeugd van muziek-
vereniging Flora Aalsmeer, fanfa-
re Symphonia Hoogblokland, brass-
band Harp en Luit Vuren, fanfare Ta-
venu Schoonhoven en fanfare Nos 
Jungit Apollo St.-Oedenrode sa-
men in Loon op Zand. Toen ieder-
een in Loon op Zand aan kwam was 
het weer prachtig om te zien hoe 
de jeugd van deze orkesten met el-
kaar om gaat! Zo blij om elkaar al-
lemaal weer te zien en meteen weer 
als vanouds zo leuk met elkaar! De 
meeste jeugdleden kennen elkaar 
al een aantal jaar, maar omdat de 
jeugd van St.-Oedenrode dit jaar 
voor het eerst mee was stond er als 
eerste activiteit van de dag een ken-
nismakingsspel gepland. Maar ja, 
een planning is er om vanaf te wij-
ken en dat gebeurde dan ook al di-
rect. De jeugd had zo’n zin om mu-
ziek te maken, dat ze allemaal al 
keurig op hun plekken waren gaan 
zitten en hun instrumenten gepakt 
hadden. Er werd dus besloten om 
lekker eerst met elkaar te gaan re-
peteren en na deze eerste repeti-
tie het kennismakingsspel te gaan 
doen. Het spel vond heerlijk buiten 
in de zon plaats, want wat een geluk 
hadden we met het weer! De eer-
ste verbrande hoofden waren een 
feit na het spel. De rest van de dag 
werd er goed gerepeteerd en in de 
pauzes konden we lekker naar bui-
ten en ook de kermis op, die in het 
centrum van Loon op Zand neer-
gestreken was. Ook ’s avonds werd 
er nog gerepeteerd, deden we een 
leuk spel en werden de bedden na 
wat gezellige uurtjes opgezocht.
Vrijdagochtend gingen 2 trompettis-
ten alle bedden langs om de jeugd 
te wekken. In nachtkleding moest 
de jeugd vervolgens naar buiten 
om ochtendgymnastiek te doen. 
Daarna mochten ze zich aankleden 
en lekker ontbijten. De vrijdag be-
stond verder uit veel repeteren, tref-

bal en pauzes in het zonnetje. Na de 
avondrepetitie werd er in het donker 
een bosspel gedaan. Heel spannend 
natuurlijk! Er werd nog lekker nage-
kletst met elkaar en zelfs het Weer-
wolvenspel werd door een groepje 
ook nog gespeeld. Op enkele slaap-
kamers was het daarna nog lang 
onrustig.
Zaterdagochtend werd de jeugd 
in groepjes uit hun bed gelicht en 
moesten ze met hun slaperige hoof-
den in bakken met koud water 
snoep happen. Als je dan niet di-
rect wakker bent! Zaterdagochtend 
werd er nog goed gerepeteerd, want 
’s middags stond ons eerste concert 
op de agenda. Na de lunch vertrok-
ken we naar Stichting Open Door, 
een voorziening waar mensen met 
een verstandelijke beperking wo-
nen en voor dagbesteding komen. 
Wat een dankbaar publiek! Een heel 
bijzonder concert voor ons alle-
maal! Zaterdagavond vond de Bon-
te Avond plaats. Iedereen leverde 
een bijdrage. Wat een geweldig leu-
ke en hilarische avond! Deze avond 
werd nog gezellig kletsend en ook 
weer met het Weerwolvenspel af-
gesloten. Op sommige slaapkamers 
was iedereen onder zeil deze nacht, 
op andere kamers was het tot in de 
vroege uurtjes gezellig. Zondagoch-
tend werd iedereen gewekt met ge-
zang van 3 paters en een non. Ie-
der slaperig hoofd werd met (wij)
water gezegend. Na het ontbijt wer-
den alle spullen ingepakt en hadden 
we nog even een korte repetitie. Na 
de lunch arriveerden de ouders en 
broers/zussen. We gaven een con-
cert om te laten horen wat we in de 
paar dagen ingestudeerd hadden. 
Dick-Jan gaf tussen alle stukken 
door een samenvatting van wat we 
de vier dagen hadden gedaan. Na 
het concert aten we allemaal een 
ijsje en ging iedereen vervolgens 
met zijn/haar ouders mee naar huis. 
Wat een supergeslaagd DJ’s Jeugd-
MuziekKamp was dit weer! Wat een 
bijzondere groep jeugd! Zo sociaal, 
zo hecht en zo leuk!! Dick-Jan en 
team, enorm bedankt voor jullie or-
ganisatie en inzet! Alle jeugdleden, 
bedankt voor jullie mooie, heerlijke 
en bijzondere bijdrage aan dit ge-
weldige kamp!! In 2018 zeker weer.

Op 18 en 19 juni in Centrum:
Bloemzeilen van kinderen 
tijdens Flower Festival
Aalsmeer - In de oudheid strooide 
Flora, de godin van de lente bloe-
men over de wereld. In 2016 zijn het 
kinderen die met geschilderde bloe-
men een boodschap overbrengen. 
Niet via social media, maar met verf 
op de wieken van een oude molen.
Vijfentwintig kinderen in de leef-
tijd van 6 tot 12 jaar beschilderen 
de acht meter lange molenzeilen 
met zeldzaam creatieve bloemen: 
Mandy uit Japan schildert een re-
genboogbloem met een traan. De 
bloem van de Chinese Kim is half 
vlinder met een bloemvormig oog. 
Maja en Achmed zijn nog maar 
net in Aalsmeer, de zonnebloem is 
voor familie in Syrië. Sylvija uit Polen 
krijgt weer een broertje, de bloem 
brengt voorspoed en geluk. Britt en 
Marit uit Aalsmeer kiezen vergeet 
me nietjes van wel 1,5 meter groot! 
Achter al deze bloemen zit een ver-

haal dat meewaait met wind en wol-
ken. Omlijnd door wolkenpartijen is 
dit groepskunstwerk op 18 en 19 ju-
ni een feest voor het oog! De vier 
grote zeilen vormen een monumen-
taal kunstwerk waarbij kinderen sa-
men werken in een groep, want als 
er aan één ding behoefte is in de 
toekomst dan is het dat! 
Molens werden beschouwd als uit-
gesproken symbolen van het le-
ven. Molenaars kennen de bete-
kenis van de stand der wieken die 
belangrijke keerpunten in het le-
ven kunnen symboliseren: vreugde, 
rust of rouw. Die symboliek is ook 
de taal van bloemen en tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival op 18 en 
19 juni te zien door de ogen van het 
kind op bloemzeilen aan korenmo-
len De Leeuw in het Centrum. De 
bloemzeilen blijven als tijdsbeeld in 
de molen bewaard!

Zaterdag 28 mei op Molenplein
Stoepkrijten voor nieuw 
dier Jeugdcultuurfonds
Aalsmeer - Het Jeugdcultuurfonds 
organiseert weer een stoepkrijtwed-
strijd! Aan alle kinderen wordt ge-
vraagd om tijdens de WAK (Week 
van de Amateurkunst) hun favoriete 
dier te tekenen voor het Jeugdcul-
tuurfonds. Het winnende ontwerp 
wordt door het Jeugdcultuurfonds 
gebruikt en er wordt een plak-tattoo 
van gemaakt. Help het Jeugdcul-
tuurfonds, voeg jouw dier toe aan 
onze beestenboel!

Jeugdcultuurfonds Aalsmeer
In Nederland groeien ruim 400.000 
kinderen op in armoede. Dat bete-
kent dat er thuis geen geld is voor 
speelgoed, kleding en leuke uitjes. 
En al helemaal niet voor creatie-
ve hobby’s zoals muziekles, dans-
les of tekenles. Dat is jammer, want 
iets creatiefs doen is belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen. Het 
Jeugdcultuurfonds helpt kinde-
ren uit gezinnen waar geen geld is 
met dans, muziek of andere creatie-
ve lessen. 

Hoe werkt het?
Tijdens de tekenwedstrijd wor-
den van alle tekeningen foto’s ge-
maakt en op Facebook (ontwerp je 
dier - Jeugdcultuurfonds) gezet. Het 
aantal likes en een deskundige ju-
ry (met daarin onder andere de pro-
fessionele ontwerper en de direc-
teur van het landelijk Jeugdcultuur-
fonds en de directeur van het Frans 

Hals Museum) bepalen uiteindelijk 
de winnaar. Het winnende ontwerp 
wordt toegevoegd aan de al be-
staande Jeugdcultuurfonds-bees-
tenboel en er wordt een plak-tat-
too van gemaakt. Als de plak-tat-
too klaar is wordt de winnaar uit-
genodigd om helemaal volgeplakt 
te worden met zijn of haar eigen 
plak-tattoo, samen met vrienden en 
vriendinnen. 

Lokale jury
Daarnaast is er ook een lokale jury, 
bestaande uit Karin Borgman, Fem-
ke Kempkes en Katelijne van Otter-
loo. De winnaar van Aalsmeer zal 
op de dag zelf om 15.45 uur bekend 
gemaakt worden in het Gemeente-
huis en een mooie prijs in ontvangt 
mogen nemen. De prijs is een work-
shop van Jeugdcircus Acrobatico!
Tijdens het krijten worden de al be-
staande plak-tattoos uitgedeeld, 
Jeugdcircus Acrobatico laat enkele 
trucs zien en daarnaast zijn er ver-
schillende workshops in Zijdstraat 
nummer 14 waar alle kinderen aan 
mee kunnen doen.
Het stoepkrijten is zaterdag 28 mei 
tussen 13.00 en 15.30 op het Mo-
lenplein in het Centrum. Inschrij-
ven kan vooraf bij Kim Veltman via 
aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl of 
op de dag zelf op het Molenplein. 
Wees er snel bij, want vol is vol! Kom 
gezellig langs en help het Jeugdcul-
tuurfonds aan een nieuw dier.

Organisatie zoekt vrijwilligers
Bobbie’s Buitenspeeldag 
op 8 juni in Oosteinde
Aalsmeer -Woensdag 8 juni is het 
weer Buitenspeeldag! Ook dit jaar 
roepen Jantje Beton en Nickelode-
on de gemeenten, ouders en verzor-
gers, speeltuinen, scholen, jeugd-
clubs, belangenorganisaties en het 
verenigingsleven op om samen met 
kinderen een leuk en actief pro-
gramma te organiseren en buurt-
kinderen te stimuleren om op de-
ze dag te komen buitenspelen. En 
er is goed nieuws: het Wijkbestuur 
van Oosteinde organiseert dit jaar, 
in navolging op het succes van vo-
rig jaar en onder leiding van Marie-
Louise Hoes, weer de grote Bob-
bie’s Buitenspeeldag, ook deze keer 
weer op de speelvelden rondom de 
Snoekbaarsstraat. Vanaf half 2 tot 5 
uur kunnen de kinderen springen 
op grote springkussens, dansen bij 

de workshops streetdance en im-
provisatietheater van Cultuurpunt 
Aalsmeer, voetballen met Sportser-
vice Haarlemmermeer en nog veel 
meer. Echter, Bobbie kan dit niet 
alléén organiseren. De organisatie 
zoekt eigenlijk nog tenminste 10 à 
15 vrijwillige ouders die het leuk vin-
den om hen op deze dag hierbij te 
helpen. Dat kan al door bijvoorbeeld 
een uurtje toezicht te houden bij 
één van de springkussens, of door 
bijvoorbeeld even koffie te serveren 
of flesjes water en fruit uit te delen. 
De organisatie hoopt dat veel ou-
ders hierbij willen helpen zodat van 
8 juni voor alle kinderen een onver-
getelijke dag gemaakt kan worden. 
Aanmelden hoeft niet, maar mag 
wel, via marielouise.hoes@gmail.
com. 

Werken te zien op Drie Kolommenplein

Graffititalent aan de slag
Aalsmeer - De afgelopen weken 
organiseerde Cultuurpunt Aalsmeer 
lessen graffiti op verschillende ba-
sisscholen in Aalsmeer. Onder lei-
ding van graffitikunstenaar Sander 
Bosman van ‘Lak aan alles’ gingen 
de kinderen aan de slag met hun ei-
gen naamlogo. Vervolgens werd een 
twaalftal leerlingen geselecteerd die 
mee mochten doen aan vervolgles-
sen. De eerste van deze twee gratis 
vervolglessen stond in het teken van 
het perfectioneren van het naamlo-
go. Zeer geconcentreerd werd er op 
de zolder van Cultuurpunt Aalsmeer 
geschetst en gekleurd.
In de tweede les, die bij cultureel 
centrum N201 plaatsvond, mochten 
de kinderen dan eindelijk echt met 
een spuitbus aan de slag. Op pane-
len van 1 bij 1 meter spoten de leer-

lingen met strakke lijnen het ont-
werp dat zij tijdens de eerste les 
hadden bedacht.
De kunstwerken van de leerlingen 
worden tijdens de opening van de 
Week van de Amateurkunst, 28 mei, 
tentoongesteld op het Drie Kolom-
menplein. Ze zullen fungeren als de 
aankleding van het jongerenpodi-
um. 

Kunstkast Aalsmeer
Daarnaast gaat Kunstkast Aalsmeer 
de twee mooiste ontwerpen samen 
met de kinderen en Sander Bos-
man op een elektriciteitskast in de 
buurt van de school van de leer-
lingen spuiten, zodat de talentvol-
le leerlingen hun kunstwerk aan al 
hun vrienden en familie kunnen la-
ten zien.

Jeugdcultuurfonds Talentenjacht
Culturele activiteiten voor 
kinderen op 28 mei
Aalsmeer - Bij Zijdstraat nr. 14 
kunnen kinderen komen mee doen 
en kennis maken met culturele acti-
viteiten tijdens de eerste dag van de 
Week van de Amateurkunst, zater-
dag 28 mei. De week van de ama-
teurkunst is een uniek moment om 
kinderen kennis te laten maken 
met cultuur. Het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer heeft de docenten waar-
mee wordt samengewerkt gevraagd 
een workshop te komen geven in de 

lege winkelruimte in Zijdstraat 14. 
Kinderen worden uitgenodigd om 
mee te komen doen. Er worden gi-
taar, klassiek ballet en dancehall 
gegeven door Nan Metselaar (gi-
taar) van 13.00 tot 13.45 uur, Eliza 
Kruithof (klassiek Ballet) van 14.00 
tot 14.45 uur en CanDance (dance-
hall) van 11.30 tot 12.30 uur en van 
15.00 tot 15.45 uur. Het Jeugdcul-
tuurfonds nodigt jou uit om gezellig 
mee te komen doen!

Schaaktoernooi in Uithoorn
Annika en Luuk in Grand Prix
Aalsmeer - Annika en Luuk in 
Grand Prix. Niet in de Grand Prix van 
Barcelona, maar die van de Amstel 
te Uithoorn. Ook de Amsterdam-
se Schaak Bond (SGA) organiseert 
verscheidene Jeugdtoernooien, de-
ze heten dus Grand Prix Jeugdtoer-
nooien. Afgelopen zaterdag 14 mei 
kwamen 64 jeugdspelers naar Uit-
hoorn om aan dit toernooi mee te 

doen. Onder hen twee Azen, Luuk 
en Annika Valkering. Er werd ge-
speeld in groepen van 8. Luuk werd 
netjes vijfde in groep 3 en Anni-
ka winnaar in groep 5! En dat ter-
wijl ze in de ochtend hun eerste pri-
vé training hadden gehad van Ben 
de Leur, toch altijd vermoeiend.

Door Ben de Leur
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Guda wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 12 mei is het kaarten gewon-
nen door Guda Kluinhaar met 5503 
punten, op twee Kees v. d. Meer met 
5496 punten en op drie Regina Ge-
leijn met 5278 punten. Bij het joke-
ren was deze week Trudy Knol de 
beste met 207 punten, gevolgd door 
Henny de Wit met 219 punten en 
Gerard de Wit met 238 punten.
Belangstelling voor deze gezellige 
kaartmiddag? Kom gerust eens kij-
ken. Voor inlichtingen: Nico de Ron, 
tel. 06-47890256

Loek winnaar 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 25 
mei vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 11 mei is gewonnen door 
Loek Pieterse met 5452 punten, op 
twee Anton van de Polder met 5401 
punten, op drie Jan van der Drift met 
5256 punten en op vier is Gre Noor-
dermeer geëindigd met 5192 punten.

Wielrennen
Vrijdag vijftigste Ronde 
van Nes aan de Amstel
Amstelveen - Komende vrijdag 20 
mei is de Amsteldijk en Nesserlaan 
voor eventjes het exclusieve ter-
rein van de jaarlijkse wielerronde 
van Nes aan de Amstel. Met de 50e 
editie viert de organisatie een jubi-
leum en men verwacht weer mooie 
wedstrijden. Vorig jaar werd de 49e 
editie verreden en dat was door het 
weer een heroïsche waarbij de ren-
ners geteisterd werden door storm 
en slagregens. In de 50e Van der 
Veldt Ronde van Nes aan de Am-
stel is het te hopen dat het wat be-
ter weer is. Het is een door de ren-
ners zeer geliefde ronde omdat het 
een omloop is van 12 km. In Bel-
gië is dat meer gebruikelijk, maar in 
Nederland zeldzaam. Hierdoor kun-
nen de echte hardrijders hier win-
nen en niet slechts de sprinters. De 
weersomstandigheden spelen hier 
een grotere rol dan een ‘rondje om 
de kerk’. De herencategorieën zit-
ten dan ook ruim vóór de sluiting 
van de inschrijving “vol” en ook in 
de Damesklasse komt een groot pe-
loton aan de start en is er nog een 
klasse Nieuwelingen (jongens 15/16 
jaar) toegevoegd. De beste renners 
en renners uit de regio komen aan 
de start komende vrijdag. Er gaan 4 
categorieën van start: Om 19.30 uur 
Amateurs/Junioren 60 km/19.32uur 
Masters 40+/Sportklasse 48 km/ 
19.33 uur Nieuwelingen 36 km/ 

19.34 uur Dames 3 ronden 36 km .
De plaatselijke renners maken zich 
ook op om in hun thuiswedstrijd te 
schitteren zoals oud Nesser Marcel 
Jacobs en de Amstelveners en Nes-
sers Tobias Göbel, Friso van Diemen 
en Ronald de Waal bij de Amateurs. 
In de Mastersklasse staat Neder-
lands kampioen John Oudshoorn 
aan de start en zal hij het opnemen 
tegen veelvraat Brian Burggraaf en 
veel andere Amstelrenners. Femke 
Markus is de thuisrijdster bij de da-
mes terwijl Bart van Duren en Wie-
ger Göbel dat bij de Nieuwelingen 
zijn. De grote favoriet bij de Nieuwe-
lingen is echter de bijna onklopba-
re Enzo Leijnse uit Amstelveen. De 
Dames en de Nieuwelingen rijden 
bovendien om de overkoepelende 
klassementen samen met de Ronde 
van Amstelveen (verreden op 8 mei) 
en Ouderkerk (op 12 juni). Oud win-
naars van de Ronde van Nes aan de 
Amstel (in 2012) Dylan Groenewe-
gen en Riejanne Markus rijden in-
middels bij de Profs. Dit geeft wel 
aan dat de wedstrijd alleen door 
echte toppers te winnen is.
Attentie: Het dorp (parkoers) is ge-
durende de gehele koers afgeslo-
ten voor alle verkeer. Wilt U het he-
le spektakel meemaken dan dient u 
voor 19.00 uur in het dorp aanwezig 
te zijn en na de wedstrijd om 21.00 
uur kunt U het dorp weer verlaten. 

Oudste natuurbad van Nederland!
Opening Oosterbad door 
de kinderburgemeester
Aalsmeer - Het is de 88e verjaardag 
van natuurzwembad Het Oosterbad 
aan de Mr Jac Takkade 1 en met 
deze hoge leeftijd heeft Aalsmeer-
Oost het oudste natuurzwembad 
van heel Nederland. Uniek, en dus 
iets om trots op te zijn. Mede dank-
zij veel vrijwilligers en het bestuur is 
Het Oosterbad weer klaar om haar 
deuren te openen. En wie jarig is 
trakteert. Dat doet Het Oosterbad, 
want sinds afgelopen zaterdag 14 
mei kan er al gezwommen worden 
en kunnen er weer abonnementen 
tegen een erg aantrekkelijke prijs 
worden gekocht. Deze actie duurt 
twee weken en geldt tot en met 31 
mei. Begin juni gaan de zwemlessen 
weer van start en er zijn nog plek-
jes vrij dus kinderen vanaf 4 jaar 

daarvoor opgeven is ook mogelijk. 
Het Oosterbad is een erkend NRZ-
opleidingsinstituut voor het zwem-
ABC. Daarnaast heeft leren zwem-
men in natuurwater vele voordelen.
De gediplomeerde instructeurs heb-
ben er in ieder geval weer veel zin 
in. Als de bezoekers dat ook hebben 
kunnen zij ‘Vriend van het Ooster-
bad’ worden zodat dit unieke zwem-
bad kan blijven bestaan. Zie hier-
voor www.hetoosterbad.nl

Officiële opening 
Aanstaande zaterdag 21 mei zal de 
officiële openingsceremonie wor-
den verricht rond de klok van 13.00 
door Aalsmeers eigen kinderburge-
meester, Vince Boom. Publiek is ui-
teraard van harte welkom.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. Op 11 mei 
is Jan Ramp eerste geworden met 
5110 punten, op twee Teunie van 
Klaveren met 510 punten en op drie 
is Marry Akse geëindigd met 4954 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Ria van ‘t Schip met 3732 
punten. 

Peter Bakker 
wint bij darten

Aalsmeer - Als vaste darts speler je 
van de beste kant laten zien, is Pe-
ter Bakker goed gelukt. Hij wist het 
aardig spannend te houden, daar hij 
wel even de tijd nodig heeft om er in 
te komen, maar dan gebeurt er ook 
wel wat, en word je eerste, Ben van 
Dam is tweede geworden, die een 
goede tegenstand bood tegen Kees 
de Lange, die derde werd, omdat de 
dubbels waar hij voor ging niet zo 
best liepen. Hij kwam zo menig keer 
op een dubbel één uit, wat zeer las-
tig is. De Familie Dolk, vader Hans 
en zijn twee zoons Franklin en Se-
bastiaan, moest met elkaar de strijd 
aan gaan, waar de jongste als eerste 
eindigde, de tweede plaats voor de 
oudste en ach die arme pa als der-
de eindigde in de verliezersronde. 
Het darten is iedere dinsdagavond 
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat en begint om acht uur. Het in-
schrijven is vanaf half acht. Iedereen 
vanaf 16 jaar is welkom. De kosten 
zijn 2.50 euro per avond.

Zaalvoetbal
Slotronde ZABO 
in de Bloemhof
Aalsmeer - De achttiende speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal 
competitie vindt zaterdagavond 21 
mei plaats in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg. Het is de slotron-
de van het seizoen 2015/2016. Om 
18.35 uur Café Sportzicht tegen FC 
Madrevo. Om 19.20 uur Kids Ak-
tief tegen EZ Flower. Om 20.05 uur 
Koning Nieuwendijk tegen Sport-
café de Midi’s. Om 20.50 uur IBH 
Aalsmeer tegen LEMO en om 21.35 
uur Atlas Lions tegen Amsec Pil-
ler. Publiek is welkom, de toegang 
is gratis.
Stand vooraf: Sportcafé de Mi-

kan vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 
uur. Het koppelkaarten op vrijdag 
13 mei is gewonnnen door Bert van 
de Jagt en Ben Blom met 6115 pun-
ten. op twee Ben Johannessen en 
Siem Burgers met 5364 punten en 
op drie Chris van Wijhe en Gerard 
Presser met 5198 punten. De poe-
delprijs was voor Joke en Bert Buijs 
met 3448 punten.

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 21 mei:
F.C. AALSMEER
F.C.A.2 – IJsselmeervogels2 11.45 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Wartburgia V6 14.30 u 
Junioren
F.C.A. A2 - Kennemerl. A1 14.30 u
Amstelveen C2 - F.C.A. C4 12.00 u
Pupillen
C.S.W. D5 - F.C.A. D5 11.45 u
Argon E4 - F.C.A. E4 8.45 u
C.T.O.’70 F1 - F.C.A. F3 10.30 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. D4 –J.Hercules D2  9.30 u
C.S.W. E6M - R.K.D.E.S. E5 11.30 u

R.K.D.E.S. F1 – S.D.O. F1 11.00 u
Meisjes
Gazellen C2 - RKDES C1 13.00 u
R.K.D.E.S. MD2 – VVC MD2 9.30 u 

S.C.W.
Meisjes
Hoofddorp B1 - S.C.W. B1 14.30 u

Zondag 22 mei:
F.C.AALSMEER
Purmerend 1 – F.C.A. 1 14.00 u
F.C.A. 2 – R.K.D.E.S. 5 12.00 u
Hoofddorp 7 - F.C.A. 6 11.00 u
R.K.D.E.S.
F.C.A. 2 - R.K.D.E.S. 5 12.00 u

De groep trampolinespringers van SV Omnia 2000.

Boris wint internationale 
trampolinewedstrijd
Aalsmeer - In het Pinksterweekend 
reisden zestien trampolinespringers 
van SV Omnia 2000 af naar Sörup 
in Duitsland voor een internationale 
wedstrijd: de Ostseepokal. Er werd 
goed gesprongen met als resultaat 
veel finaleplekken. Als kers op de 
taart was er een eerste plaats voor 
Boris Claus.

Individueel
Op zaterdag 14 mei waren de indi-
viduele wedstrijden in verschillen-
de leeftijdscategorieën, met deel-
nemers uit Duitsland, Oostenrijk, 
Engeland en Nederland. Madelief 
Wijkstra werd dertiende bij de C Ju-
gend, de jongste leeftijdscategorie. 
Een knappe prestatie: in haar klas-
se deden 69 springers mee. Bij de 
jongens sprong Teun van de Schil-
den in dezelfde categorie een ster-
ke voorronde, waardoor hij als twee-
de de finale in ging. Daar was het 
erg spannend. Uiteindelijk beland-
de hij net naast het podium met 
een vierde plek. Er waren ook fina-
les voor Maura de Vos en Dian van 
Wieringen. Zij lieten beide in de fi-
nale een sterke oefening zien, met 
als resultaat een achtste en vijfde 
plaats. Boris Claus sprong ook een 
prima voorronde en mocht daardoor 
als tweede de finale in. Daarin deed 
hij het nog iets beter, wat leidde tot 
de eerste plaats! Daardoor mocht hij 
een mooie grote beker in ontvangst 
nemen. De laatste finaleplaats van 
de dag was voor Melvin Dokter. Hij 
sprong in een sterk deelnemersveld 
bij de senioren, maar mocht toch 
als tiende de finale in. Daarin pro-
beerde hij een oefening met een 

nieuw moeilijkheidsrecord. Dat le-
verde hem een nette zevende plek 
op. Overige resultaten van de dag 
waren: Casper Dokter 15e, Amber 
Rademaker 24e, Lucinda de Graaff 
34e, Max Beijenveld 19e, Quinta 
Baaijens 22e, Marlies Kok 29e, Em-
ma Caarls 34e, Regina Omta 37e en 
Marvin Arendzen 19e.

Synchroon
Op zondag werden de synchroon en 
mixed-synchroon wedstrijden ge-
sprongen. Dit houdt in dat je met 
z’n tweeën tegelijk een oefening 
uitvoert. Bij de mixedklasse sprin-
gen een jongen en een meisje sa-
men. Het was een succesvolle dag 
met veel mooie resultaten. De uit-
slagen: Dian en Maura 7e, Tara (Trif-
fis) en Madelief 17e, Teun en Cas-
per 8e, Daan (GTS) en Boris 9e, Am-
ber en Lucina 11e, Regina en Mar-
lies 14e, Emma en Quinta 15e, Chris 
Moerman en Melvin 6e, Max en 
Marvin 14e, Dian en Boris 4e, Teun 
en Madelief 6e, Casper en Maura 
9e, Quinta en Max 26e, Marvin en 
Amber 22e, Carmein Elzer (TVIJ) en 
Chris 16e, Pascal Wiebering (Triffis) 
en Melvin 4e.
Tussen de wedstrijden door was er 
natuurlijk ook tijd voor het nodige 
vermaak. Zo regelde hoofdtrainer 
Jerry een pannenkoekenlunch en 
was er een bingoavond met verras-
sende prijzen. De laatste avond was 
er ook nog een leuk feest ter afslui-
ting, waar volop gedanst werd op 
Duitse hits. Nu gaan de springers 
hard verder trainen voor het Neder-
lands Kampioenschap in Ahoy Rot-
terdam op 25 en 26 juni.

di’s 17-48, Atlas Lions 17-42, Kids 
Aktief 17-36, EZ Flower 17-25, IBH 
Aalsmeer 17-22, LEMO 17-21, Am-
sec Piller 17-21, Café Sportzicht 17-
16, Koning Nieuwendijk 17-12, FC 
Madrevo 17-7. 
De prijsuitreiking van de competitie 
wordt gehouden na afloop van het 
40-jarig ZABO jubileumtoernooi op 
zaterdag 4 juni in De Bloemhof.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 20 mei 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ieder-
een is van harte welkom. Inschrijven 

Boven: Gerard Jan, Lisa, Rachel, Bibi, Bo, Kim, Rosa, Shanna, Robert-Jan, 
Anouk en Michelle. Onder: Jasmijn, Isa, Sari, Nicole en Isa.

Voetbal FC Aalsmeer
MB1 kampioen in 1e klasse
Aalsmeer - Woensdag 11 mei is de 
MB1 kampioen geworden in de 1e 
klasse. In een spannende eindfa-
se met nog drie wedstrijden te spe-
len, maakte drie ploegen kans op 
het kampioenschap. WSV uit Wor-
merveer, VIOS uit Warmenhuizen en 
FC Aalsmeer. Met WSV op kop werd 
de eerste thuiswedstrijd tegen VIOS 
in de eindfase van de wedstrijd met 
3-2 gewonnen. WSV won zijn wed-
strijd en was nu uitgespeeld met 
nog vier punten achterstand. De uit-
wedstrijd bij VIOS moest gewonnen 

CAV sluit 47ste seizoen af
Aalsmeer - Op maandagavond 
25 april was het alweer de laatste 
speelavond voor de leden van kla-
verjasclub CAV. Op vrijdagavond 29 
april is het jaar feestelijk afgesloten 
in de vorm van een diner in Leimui-
den .Het 47ste seizoen is met veel 
tevredenheid verlopen. Mede dank 
zij de reserves is er elke maandag-
avond met het volledig aantal tafels 
gekaart.
Tijdens de afsluitavond zijn de prij-
zen uitgereikt. De eerst prijs is net 
als vorig jaar behaald door Henk 
Brouwer met 181317 punten. Hij 
haalde ook de marsenprijs binnen 

met maar liefst 67 marsen. De twee-
de prijs is gewonnen door Willem 
Kamerman en als derde is Henk van 
Leeuwen geëindigd. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Char Kuite. Een bij-
zondere prijs ‘De aanmoedigings-
prijs’ ging dit jaar naar Theo Ho-
man. Theo was één van de vaste re-
serves die het grootste gedeelte van 
het jaar voor Cees Vreeken gekaart 
heeft die verhinderd was in verband 
met gezondheidsklachten.
Op maandagavond 26 september 
hoopt de klaverjasclub weer van 
start te gaan in het Dorpshuis te Ku-
delstaart.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Martin wint voor 2e keer 
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De veertiende, en 
één na laatste, speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart, werd gewon-
nen door Danny de Hartog. Verlie-
zende finalist was Bak. Hoewel Bak, 
Brent Plaisier (halve finale), Remco 
Maarse en Ilona van Emden (bei-
den kwart finale) dus niet wonnen, 
deden zij met het oog op de stand 
goede zaken. 
Bak verzekerde zich van de tweede 
plaats in de eindstand (de kampi-
oen William Hunitetu stond al vast). 
Remco steeg naar de derde plaats, 
hij eindigde al zeven keer in de Top 
Tien, maar nog nooit eerder op het 
podium. Brent steeg naar de tien-
de plaats, terwijl Ilona met slechts 
één puntje achterstand op de elf-
de plaats terecht kwam. Ook in het 
tweede niveau vielen er punten te 
verdienen. Sander ter Schure en 
Arie van Hanswijk waren niet ge-
interesseerd in de te behalen pun-
ten, maar bereikten wel, na knappe 
overwinningen op oud speelavond 
winnaars, de halve finale. De fina-
le ging echter tussen Martin Bax en 
Gilbert van Eijk. Zij waren wel de-
gelijk geïnteresseerd in de pun-
ten. Martin won uiteindelijk voor de 
tweede keer dit seizoen, en de ze-
vende keer ooit, de finale. Martin 
kwam zodoende in de Top Tien (ne-
gende), Gilbert (nog) net niet (elf-
de). Op het derde niveau deed Rob 
Braam van zich spreken, hij bereik-
te knap de halve finale, net als Ti-
bor Hogervorst. De finale ging ech-
ter tussen Tim van de Poel en Huib 
Gootjes. Beide spelers stonden in 
totaal al vijftig keer in finales. Huib 
bereikte vaker een finale (26), Tim 
won vaker (15, waarvan 4 op het 
hoogste niveau). Toch won Huib de-
ze eerste onderlinge finale. Hierdoor 
won Huib voor de 13de keer, precies 
de helft van zijn gespeelde finales. 
Op het vierde niveau bereikten Joy-
ce Kommers en Wilco van Det knap 

worden. Bij iedere andere uitslag 
was WSV kampioen. Tegen VIOS 
kwam FC Aalsmeer met 0-1 voor, 
3-1 achter en wisten de meiden de 
wedstrijd toch winnend met 3-4 af 
te sluiten. Ook deze horde was ge-
nomen. Nu nog de inhaalwedstrijd 
tegen nummer laatst: Zandvoort uit. 
Deze wedstrijd werd overtuigend 
gewonnen met 1-7. FC Aalsmeer 
MB1 mag zich kampioen noemen. 
Uiteraard is het betalen van deze 
hoogste eer uitgebreid gevierd. Ge-
feliciteerd meiden, prima gespeeld! 

Gilbert van Eijk (links) naast winnaar 
Martin Bax.

de halve finale. Jan van Zanten en 
Mike Miltenburg bereikten echter 
beiden voor de vijfde keer ooit een 
finale. Mike won tot nu toe drie keer. 
Doordat Jan deze finale won kwam 
hij wat betreft gewonnen finales op 
gelijke hoogte met Mike (drie keer). 
Mike kreeg echter weldegelijk een 
prijs, hij had met een zeer mooie 
153 finish de Hoogste Uitgooi van 
de avond. 

Vrijdag laatste speelavond
Morgen, vrijdag 20 mei, is de laat-
ste speelavond van het seizoen. Dan 
worden de Top Tien spelers gehul-
digd. Uiteraard is de sfeer dan nog 
feestelijker. Maar ook dan zijn nieu-
welingen meer dan welkom. Wees 
niet bang dat het niveau te hoog is, 
want juist om die reden zijn er vier 
niveaus. Het motto van de Poel’s Eye 
is niet voor niets; ‘zoveel als moge-
lijk darten, op zoveel als mogelijk 
het eigen niveau. Wel zo gezellig!’ 
Elke darter kan zonder opgave voor-
af meedoen. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Meer informatie is te vinden op de 
website www.poelseye.nl. 



in de regioOp zoek naar werk job

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Foto de Boer Zijdstraat 43 Aalsmeer
Annemieke’s Kramerie Machineweg 3 Aalsmeer
Wittebol Wijn Ophelialaan 116 Aalsmeer
DA Drogisterij De Horn Beethovenlaan 54 Aalsmeer
DIO Drogisterij Anna Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

1

Werk met voldoende beweging?

Gezocht, bezorgers voor het bezorgen van dagbladen zoals Het Parool en NRC.
’s Middags de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 
1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

 

Wat staat er tegenover:
• een 4-wekelijkse vergoeding van ca. €230,-;  
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak;  
• diverse extra’s te verdienen.

Belangstelling? bel 0297 340 178 of 06 556 936 85

                                                                                                  

Word bezorger!

                                                     *min. leeftijd 15 jaar

Kudelstaart

www.krantenbezorgen.nl

Gezocht:
CHAUFFEUR
gehandicaptenvervoer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
‘s middags van 15.15 uur tot 17.15 uur

Vaste route, vaste baan.
ook 65+ kan solliciteren.

Stichting D.W.R.P.
Postbus 71214, 1008 Be Amsterdam

tel. 020-6462582 | e-mail: info@dwrp.nl

Dingeman Hoek is een groothandelsbedrijf en importeur van snijbloemen en blad-
groen. Onze hoofdlocatie is gevestigd in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg, 
waarvandaan wij dagelijks onze klanten in de drie grote veilingen beleveren. 

Voor onze locatie in veiling Aalsmeer zijn wij op zoek naar een

Medewerker Intern transport (20 uur)
Ben je gedreven, heb je een passie voor bloemen en vind je vroeg opstaan geen 
probleem? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor reacties graag contact opnemen met Peter den Haas
Mail: p.haas@dingeman.nl - Tel. 06 138 900 74

*Te koop:
Originele Duitse vruchtenpers, 
50 cm hg, diameter 20 cm, €75,-. 
Tel. 06-31939057
Te koop:
Tuinslang €10,-. Grote doos lego 
minecraft €60,-. Roze 
electrische quad €50,-. 
Aquarium €20,-. Houten 
schommelstoel €50,-. Lamp 
Winnie €5,-. Tel. 0297-324877
Te koop:
Roze meisjes skeelers, verstel-
baar van mt 35 tot mt 38. 
Inclusief roze hand, elleboog en 
kniebeschermers €10,-. 
Tel. 06-28975273
Te koop:
Super mooie buxusplanten 1,25 
per stuk zitten in pot 25 cm hoog 
alle 50 voor €60,-. 
Tel. 0297-540317
Te koop:
1 pers. boxspringbed incl. 
matras i.g.st. lleur grijs van ikea 
sultan storfors. €75,-. 
Tel. 06-25538902
Te koop:
Handig lichtgewicht aluminium 
klapstoeltje met rug en armleu-
ning zo goed als nieuw €7,50 ,- 
Tel. 0297-326545/ 06-23667995
Te koop:
Batavus 28 inch damsesfiets 
met terugtrapremmen nieuwe 
banden en verlichting frame-
hoogte 54 cm €100,-. 
Tel. 06-12946730
Aangeboden:
Party tent met zijwanden €12,-. 
Nieuwe zonneligstoel op wiel-
tjes met dik kussen €25,-. 
Tel. 0172-573706
Te koop:
7x Kuifje collectie nieuw €25,- 
Sjors en Sjimmie 5x nieuw €25,- 
2e w.o. compleet n.w. 
ingebonden €25,-. 
Tel.: 06-22641611/0297-341832
Gevraagd:
Voor hobby bandrecorder/
tapedeck met grote 26 cm 
banden akai, teac, pioneer, 
revox, sony,tandberg, akai gx 77. 
Tel. 06-48344508

Gevraagd:
Oudijzer o.a. wasmachines, 
gasfornuis, vaatwassers, 
droger, kachels, fietsen en div. 
metalen. Tel. 020-6455546
Gevraagd:
Ik spaar Douwe Egberts punten. 
Wie heeft er nog voor mij? Ook 
kleine aantallen zijn welkom. Ik 
haal ze op. Tel. 06-15390436
Gevraagd:
Oude racefiets uit de jaren 
60-70-80-90 (in huidige staat) 
voor hobbyist. 
Tel. 06-83235321
Te koop:
Jampotten met deksel 0,50 p.st. 
Tel. 0297-564561
Vermist:
Blauw met oranje step van onze 
driejarige zoon. Meegenomen 
vanaf schoolplein de brug 
ingang partou. 
Tel. 06-28414626

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Beide acties heel succesvol
Vroege vogels en Tasty Lazy 
Saturday in Ophelialaan
Aalsmeer - Ja, ja ‘vroege vogels’ in 
de Ophelialaan. De winkeliers had-
den dit jaar flink uitgepakt tijdens 
het Pinksterweekend en de zater-
dag omgedoopt tot Tasty Lazy Sa-
turday. Vanaf 07.00 uur waren al-
le winkels, vanwege de luilak, ge-
opend en konden de klanten profi-
teren van diverse acties. Bij nieuw-
komer Teddy’s stonden er vóór ze-
venen al een aantal moeders te 
trappelen om naar binnen te mogen, 
en ook bij Denise Fashion en Hop-
perz kinderschoenen was het volle 
bak. Bij de overige winkels gezelli-
ge drukte. Op een aantal plekken in 
de straat werd er genoten van een 
lekker broodje en een glaasje jus en 
bij Het Chocopaleis kon men genie-
ten van een bakkie koffie met een 
chocolaatje. Rond 09.00 uur was 
het over en sluiten met de luilak-

acties en kwam de normale zater-
dagstroom weer rustig op gang.
De hele dag door was er op de-
ze ‘Tasty Lazy Saturday’ wat lekkers 
te proeven. Van een bitterbal van 
Foodmaster King Lao, een pizzaslice 
van De Ophelia, balletjes van Kruys-
wijk tot aan een culinair hoogstand-
je van Restaurant OH! Bij Wittebol 
Wijn was er een gezellige wijnproe-
verij. De straat was versierd met bal-
lonnen en ook de kindertjes werden 
blij gemaakt met een mooie ballon. 
De winkeliers van de Ophelialaan 
kunnen wederom terugkijken op 
een geslaagde dag.
Ondanks de af en toe wat harde 
wind en regenbuien werd de straat 
drukbezocht en zijn alle onderne-
mers met z’n allen weer supergemo-
tiveerd om hier in het najaar weer 
een vervolg aan te geven.

Mystery shoppers in Aalsmeer
Onderzoek gemeente naar 
leeftijdsgrens verkoop alcohol
Aalsmeer - Houden supermarkten, 
slijterijen en andere verkopers van 
alcohol zich aan de regels en ver-
kopen zij geen alcohol aan jongeren 
onder de 18 jaar? Uit landelijk on-
derzoek blijkt dat de wettelijke leef-
tijdsgrens slecht wordt nageleefd. 
De gemeente wil weten in hoever-
re de regels in Aalsmeer goed wor-
den nageleefd en heeft in navolging 
van andere gemeenten een bureau 
in de arm genomen om dit nader te 
onderzoeken. 
Dit bureau zet Mysterie shoppers in, 
die supermarken en slijterijen be-
zoeken en kijken of het lukt om al-
cohol te kopen. Naar verwachting is 
het onderzoek in de zomer gereed. 

Op basis van de resultaten kan de 
gemeente bepalen of zij intensiever 
of gerichter moet handhaven. Ook 
de supermarkten en slijterijen krij-
gen terugkoppeling van het onder-
zoek, zodat zij een beeld krijgen van 
hoe het bij hen gaat en wat zij kun-
nen verbeteren. 
Alcohol is schadelijk voor jongeren. 
Sinds 2013 is alcohol verboden voor 
jongeren onder de 18 jaar. Jongeren 
onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze 
alcohol bij zich hebben in het open-
baar en het is verboden om alcohol 
te verkopen aan jongeren onder de 
18 jaar. Doel van de wet is het alco-
holgebruik onder jongeren terug te 
dringen.

Jaarmarkt in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Woensdag 15 juni 
wordt voor de 22ste keer de jaar-
markt in Kudelstaart gehouden. Al-
tijd een uiterst gezellige dag voor 
velen. Er is veel te doen voor jong 
en oud. Er zijn nog enkele kramen te 
huur. Voor vragen bel: 06-37346909.

Loogman: FEBO komt er bij!
Aalsmeer - “Eten bij tankstation 
Loogman aan de Aalsmeerderweg. 
Een item waar we ons regelma-
tig aan ‘gebrand’ hebben. Heerlijke 
snacks, een warme maaltijd, verse 
broodjes, verpakte broodjes, verse 
salades en noem maar op. Niks luk-
te”, vertelt Ger Loogman in zijn blog 
op Facebook. Hij vervolgt: “We heb-
ben hier het afgelopen jaar menig 
discussie over gehad. En toen kwam 
ik ze tegen. 
De mannen van de FEBO. Dennis 
de Borst, de huidige eigenaar van 
dit familiebedrijf, samen met Rob 
en Arnold. Bij de eerste ontmoeting 

hadden we al een klik. Nadat we op 
een vrijdagmorgen een gepassio-
neerde rondleiding hadden gekre-
gen op kantoor en in de bakkerij, 
waren we verkocht. Wij willen ook 
een FEBO op ons terrein. Vervol-
gens ging het snel. Samen met Den-
nis, Arnold, Rob, Marije en Leo werd 
het FEBO concept in het tankstation 
op de tekening erbij geplaatst. We 
hebben beiden wel een beetje wa-
ter bij de wijn moeten doen, maar 
Loogman blijft Loogman en FEBO 
de FEBO.” Medio juli gaat de FEBO 
open op het vernieuwde complex 
van tankstation Loogman. 

Voorkom stress: Ruim je hoofd op!
Boekpresentatie Jolanda 
Meijer in Boekhuis
Aalsmeer - Voorkom dat het elas-
tiek knapt door op tijd je hoofd op 
te ruimen. Bevrijd jezelf van al het 
‘moeten’, neem afscheid van opge-
legde verplichtingen, schuldgevoe-
lens en onzekerheid. Maak ruim-
te in je hoofd om meer te genie-
ten van je leven.  Niet voor niets wil 
Douwe Bob, met zijn nummer Slow 
down, waarschuwen voor de ge-
volgen van een leven vol drukte en 
stress. Nog steeds neemt het aantal 
mensen met burn-out klachten toe, 
ook onder jongeren. In haar boek 
Een opgeruimd hoofd in 7 stappen, 
dat op 21 mei a.s. verschijnt, geeft 
de Aalsmeerse Jolanda Meijer aan 
hoe je meer rust en energie ervaart 
door te ontdekken wat je in de weg 
zit, hoe je weer op adem komt en 
ruimte voor jezelf verovert. ‘Een op-
geruimd hoofd is als een opgeruimd 
huis’, aldus Meijer. ‘Je krijgt rust en 
overzicht door afscheid te nemen 
van gedachten en gevoelens die jou 
niet langer helpen, je sorteert wat je 
wilt bewaren en geeft alles een plek. 
Je leert stapsgewijs hoe je spanning 
en stress kunt verminderen en hoe 
je bewuste keuzes maakt op basis 
van je eigen verlangens.’ Auteur Jo-
landa Meijer (ex-KLM) is een expert 
in ruimte winnen en overzicht creë-
ren. Voorheen werkte zij als opruim-
coach met mensen die hun omge-

ving maar niet op orde kregen door 
allerlei blokkades in hun denken en 
doen. Gefascineerd door dit ver-
schijnsel, ging Meijer zich verdie-
pen in mentale coaching en maakt 
zij nu, als work-lifecoach, haar werk 
van hoofden opruimen. In haar 
praktijk De Ruimtewinner Coaching 
& Training in Aalsmeer, begeleidt 
ze mensen die door allerlei oorza-
ken uit balans zijn geraakt om weer 
rust en ruimte in hun leven te erva-
ren. Zij geeft tevens bedrijfstrainin-
gen die zijn gericht op stressreduc-
tie en verbetering van persoonlijke 
effectiviteit.

De officiële presentatie van dit boek 
vindt plaats op zaterdag 21 mei om 
15.00 uur in Boekhuis Aalsmeer, 
Zijdstraat 12. Iedereen is welkom 
om de presentatie bij te wonen.

Te koop:
Vilten bridge kleed,groen met 
rode en zwarte symbolen, 
afm.1.04 cm, nooit gebruikt, 
prijs €30,-. 
Tel. 0297-522630
Te koop:
Mooi provence sault klokje, 
mooi provence sault kalender 
licht metaal 26x36 €50,-  
2 nw. Strandmatten195x90 
Tel. 06-21921738
Te koop:
Z.G.A.N. Zeer goede druk-
toets telefoon bari de luxe 
€50,metalen kluisje br.20 diep 
15 h.7 cm €20,-. 
Tel. 06-21921738
Aangeboden:
Grastrimmer €10,-. Slaapbank 
witte wasbare bekleding €50,-. 
Lage billy boekenkast met 
deuren €20,-. Tel. 06-55803715

Te koop:
Zibro kachel €75,-, elektr. 
lattenbodem  90 x 200 €75,-. 
Tel. 0297-329028 na 20.00 uur
Te koop:
Geiten met een bokje en een 
geitje. Ook per stuk. 
Tel. 06-49964534
Te koop:
Vouwfiets kl geel 6versn in 
prima staat €60,- met fiets 
aanhanger €75,- fiets is 3 jaar 
geleden helemaal op geknapt. 
Tel. 0297-880828
Te koop:
Prachtige geoliede kersen-
houten (tv)kast met schuif-
deuren, verstelb. planken 
€275,-. Tel. 06-44922920
Gezocht:
Hoge prijs voor uw antieke 
stoommachine etc.  
Tel. 06-22885528

Te koop:
Sterren kijker macrquant 
700/60 met toebehoren op 
statief €35,-. Tel. 0297-880828
Aangeboden:
Zonnehemel Philips €100,- . 
Konijnenbak met traliedeksel 
€10,- . Kinderrolschaatsen 
€10,-. Tel. 06-55803715
Te koop:
Te koop ouderwetse, retro leren 
schooltas 3 binnenvakken 2 
buitenvakken lichtbruin €10,-. 
Tel. 0297-326208/ 06-25501029
Te koop:
Ab away pro buikspiertrainer, in 
diverse standen (weerstand ) te 
verstellen €10,-.  
Tel. 06-2550102/0297-326208
Te koop:
Zwemarmbanden voor volwas-
sene. Nieuw .Merk rucanor 
€5,-. Tel. 0297-326208

Te koop:
 2 paar dans schoenen hoog, 
merk papillion mt. 37 en mt. 38. 
€20,- per paar. 
Tel. 06-28975273
Te koop:
flexim dakmortel grijs, 1 pak van 
10 repen + 2 repen €40,- 
Tel. 0297-340096

Te koop:
Stalen roeiboot, gaaf, lang 4 m, 
br. 1,4 m, roeispanen, vlonders, 
parasol, bel voor foto’s, vraag-
prijs. Tel. 023-5847645
Te koop:
Oma fiets 28 inch met stan-
daard.Verlichting.Slot.Bel prijs 
€60,-. Tel. 06-51041176

Gezocht:
Wij hebben een kleine auto en 
grote vakantieplannen. 
Dus wie verkoopt ons zijn 
aanhanger (met klep)?. 
Tel. 06-46113994
Gevraagd:
Oud ansichtkaarten van Neder-
land. Tel. 0297-560920
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Boottochtje voor 40 jarig jubileum
Kampioensschaal Sjoelclub 
voor Petra en Patrick
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
het 40-jarig jubileum van Sjoelclub 
Aalsmeer (officiële datum is 17 mei) 
werd er zaterdag 14 mei door bij-
na alle leden ingecheckt voor een 
boottochtje en etentje aan de Oos-
teinderweg. Om half 5 werd er af-
gevaren voor een tochtje over de 
Ringvaart en de Oosteinderpoel, 
waarbij clublid Klaas van Leeuwen 
met een open boot als tweede boot 
meevoer. Gelukkig waren de weer-
goden behoorlijk gunstig en waren 
alleen de kapsels door de wind wat 
in de war geraakt. Hierna werd er 
een driegangenmenu geserveerd, 
door een ieder gewaardeerd. Na-
dat iedereen even in de ‘slowdown-
houding’ gezeten had, riep voorzit-
ter Sjaak Siebeling alle jubilarissen, 
die 40 jaar op de club zaten, nog-
maals naar voren toe om namens 
Sjoelclub Aalsmeer in de bloeme-
tjes gezet te worden, nadat de Sjoel-
bond dit al gedaan had op de laat-
ste clubavond. Hierna volgde nog 
de prijsuitreiking van het seizoen en 
ontvingen de nummers één tot en 
met drie per klasse een mooi aan-

denken aan hun succesvolle sjoel-
seizoen. De eindstanden per klasse 
waren als volgt: Hoofdklasse: 1. Pe-
tra Houweling, 2. Albert Geleijn en 
3. Kees Kuypers. A-Klasse: 1. Cock 
van der Vlugt, 2. Marja Springin’t-
Veld en 3. Mariëtte van der Vlugt. B-
Klasse: 1. Henk Brozius, 2. Theo van 
Leijden en 3. Dirk Mol. C-Klasse: 1. 
Jaap van Wees, 2. Herman Berkhout 
en 3. Klaas de Vries.
Petra Houweling (139,02) en Patrick 
Haring (142,75) werden respectie-
velijk kampioen bij de dames en 
heren en kregen de daarbij beho-
rende kampioensschaal uitgereikt. 
Cock Tukker (142,62) en Albert Ge-
leijn (139,48) werden nummer twee 
en drie bij de heren. Bij de dames 
veroverden Tiny Amsing (135,35) en 
Joke Schagen (134,84) deze plek-
ken.
Donderdag 1 september gaat het 
nieuwe seizoen weer beginnen in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Voor 
informatie en uitslagen zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel 
met Mirjam van den Berg, tel. 0297-
347439.

Zondagploeg bereikt nacompetitie
Toch winst FC Aalsmeer 
op Sporting Martinus
Aalsmeer - Met een minuut stil-
te voor de overleden clubicoon Wil-
lem van Halm begon voor de F C 
Aalsmeer afgelopen zondag 15 mei 
de laatste wedstrijd van deze com-
petitie. Een wedstrijd waar heel 
veel op het spel stond, en waar bei-
de partijen tot het uitersten zouden 
gaan. De thuisclub begon sterk aan 
de wedstrijd, zonder de geblesseer-
de Robert Jansen. De eerste vijf-
tien minuten liet er geen twijfel over 
bestaan dat het een rustig partijtje 
zou worden. Het was Lennart Eber-
harter die tien minuten de kwalitei-
ten van de doelman van Sporting 
Martinus, Steven den Heeten, uit-
probeerde. En die waren heel be-
hoorlijk, veel doelrijpe kansen wer-
den door hem om zeep geholpen. 
Na het gelijkopgaande begin was 
het toch de thuisclub die meer en 
meer de overhand nam. In de der-
tigste minuut was het zover. Mark 
Schut, goed mee naar voren geko-
men met de aanval, kreeg op zo’n 
vijf en twintig meter van het doel, de 
bal goed op zijn schoen en de ka-
nonskogel vloog via de onderkant 
lat in het vijandelijk doel: 1-0. Met 
deze stand kon het team van trainer 
Mönnich prima om gaan. Maar de 
aanvallers van F.C. Aalsmeer verga-
ten een heel belangrijk ding en dat 
was het afmaken van de vele doel-
rijpe kansen die hun geboden wer-
den. Als het voor de rust 3 of 4-0 
had gestaan dan was de wedstrijd 
voor de thee al gespeeld. Vlak voor 
de rust was het Lennart Eberhar-
ter die, maar opnieuw was doelman 
Steven den Heeten hem te snel af. 
Ook Dani Calmez zorgde voor veel 

gevaar voor het vijandelijk doel, 
maar onnauwkeurigheid stond de 
2-0 in de weg. Na de rust hoop-
te F.C. Aalsmeer het doelsaldo op 
te schroeven, maar net zoals in de 
eerste helft stond nu ook het vizier 
weer niet op scherp. Barry Sprin-
gintveld probeerde het maar zon-
der succes in de vijftigste minuut. 
Het moest toch wel een keer lukken 
was het motto. Het lukte wel, maar 
aan de verkeerde kant. De num-
mer 9 bij Sporting Martinus, de in-
gevallen Nils Spooren, kreeg geheel 
vrijstaand de bal en kon deze per-
fect langs Jeremaih Veldman plaat-
sen: 1-1. Een hele grote domper 
voor de thuisploeg. Maar de gehele 
ploeg rechte de rug en men begon 
met man en macht om toch nog de 
winst in Aalsmeer te houden. In de 
dertigste minuut was het zover. Een 
overtreding op Dani Calmez werd 
bestraft met een directe vrije trap. 
Er was geen discussie wie hem zou 
nemen. Op de rand strafschopge-
bied plaatste Mark Schut zich ach-
ter de bal en even later liet hij den 
Heeten kansloos: 2-1. Met nog vijf-
tien minuten te spelen was het alles 
of niets voor de F.C. Er kwam nog 
een alles of niets offensief van Spor-
ting Martinus, maar de zeer hechte 
verdediging van de thuisclub door-
stond het laatste geweld van de be-
zoekers met gemak. Na het laat-
ste fluitsignaal van de prima lei-
dende scheidsrechter Korver barst-
te het gejuich los. De nacompetitie 
is bereikt. De eerste wedstrijd is te-
gen Purmerend uit, en een week la-
ter de return.
Theo Nagtegaal

G-team Oceanus in Katwijk
Aalsmeer - Vrijdag 6 mei is het G-
team van Oceanus naar Katwijk ge-
weest om daar een gezamenlij-
ke training en een oefenwedstrijd 
te houden. Dat is bijzonder, omdat 
Katwijk en Aalsmeer de enige twee 
waterpolo verenigingen zijn met een 
G-team. De spelers waren allemaal 
erg enthousiast en deden enorm 
goed hun best. David heeft wel drie 
doelpunten gemaakt en Bernadet-
te twee. Fred heeft super goed ver-
dedigd waardoor Bianca het min-
der druk had op doel, de ballen die 

nog wel door kwamen heeft ze bij-
na allemaal tegen gehouden. In ju-
ni wordt er een wedstrijd tegen Kat-
wijk georganiseerd. Hopelijk zijn Lo-
renzo, die nu een dagje weg was, en 
Rodger, die last heeft van een bles-
sure, er dan ook bij. Het wordt vast 
een spannende en leuke wedstrijd!
Heb jij of ken jij iemand met een ver-
standelijke beperking die het leuk 
lijkt om dit waterpoloteam te komen 
versterken? Stuur dan een mail naar 
gteam@zsc-oceanus.nl en er wordt 
contact opgenomen. 

Twirlsters halen goud en 
zilver in Alphen a/d Rijn
Aalsmeer - Op zondag 8 mei deden 
negen twirlsters van SV Omnia mee 
aan de twirlwedstrijd in Alphen a/d 
Rijn. Bij het solo onderdeel 1-baton 
kwamen alle twirlsters op de vloer 
in zes verschillende categorieën. In 
een snel tempo passeerden alle op-
tredens.
Goud was er voor: Mireille, Celina 
en Selina en Rachel kreeg het zilver 
uitgereikt. Nikkie behaalde net geen 
podiumplaats, maar haalde een per-
soonlijk record van 72 punten bij dit 
onderdeel. Kirsten, Danique, Eefke 
en Cynthia vielen net buiten de prij-
zen. Bij het onderdeel 2-baton de-
den zeven twirlsters mee. Ook hier 
lieten de meisjes weer mooie routi-
nes zien met hier en daar een drop. 
Goud kregen Kirsten, Selina en Cyn-
thia. Zilver was er voor Mireille en 
Celina. Danique en Eefke haalden 
net het podium niet, ze werden vier-
de in hun categorie. Nikkie liet bij 
de Super X-Strut een goede routi-
ne zien en werd hiermee knap twee-
de en kreeg het zilver omgehangen.
‘s Middags stond de solo dance twirl 
op het programma. Rachel mocht 
voor de eerste keer haar nieuwe 
routine laten zien. Best spannend. 

Ze liet een goed optreden zien en 
behaalde hiermee de vierde plaats 
in haar categorie. Goud was er voor 
Selina, zilver voor Mireille en brons 
voor Celina en Nikkie. Kirsten en 
Danique vielen net niet in de prijzen.
Als laatste mochten Danique en 
Kirsten hun duo dance twirl la-
ten zien. Ze lieten weer een vrolij-
ke show zien en behaalden hiermee 
de eerste plaats, dus goud. Aan het 
einde van de lange wedstrijddag 
gingen de twirlsters snel naar huis 
om nog even van het mooie weer te 
genieten.

Twirlwedstrijd
Op zondag 29 mei organiseert 
SV Omnia zelf een twirlwedstrijd 
in sportcomplex Koning Willem 
Alexander in Hoofddorp. Hier kun-
nen bezoekers alle Omnia twirlsters 
zien tijdens hun optredens. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen wor-
den met de Productgroep Coördina-
tor Valerie Leliveld per e-mail twir-
len@svomnia.nl of met het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl.

van links naar rechts:
Selina, Danique, Rachel, Nikkie, Kirsten, Eefke, Celina, Mireille en Cynthia

Handbal 
FIQAS Aalsmeer wint 
laatste wedstrijd

een dweilorkest voor de nodige ex-
tra sfeer zorgde, stonden ze na tien 
minuten al met 9-2 voor. Met name 
Kevin Hooijman was lekker op schot 
(hij zou er uiteindelijk zeven maken) 
en ook Tim Bottinga (een voormalig 
Quintus speler, dus dat gaf nog iets 
extra’s) maakte er een stuk of vijf te-
gen zijn oude club. Na twintig minu-
ten was het verschil nog wat verder 
opgelopen: 15-4 en die marge bleef 
gehandhaafd tot aan de rust: 19-
10. Ook na rust bleef het gezellig in 
de hal, de spelers op de bank dein-
den zelfs lekker mee met de mu-
ziek. Ze vergaten gelukkig ook niet 
om te blijven handballen. Luuk Ob-
bens hield het tempo er lekker in en 
de dekking stond als een huis. Tot 
23-13 ging alles van een leien dakje. 
Toen werd Quintus alsnog wakker 
en zette alles op alles om iets aan 
de achterstand te doen. Terwijl de 
mannen van FIQAS Aalsmeer pro-
beerden er een show van te maken, 
werd toch af en toe balverlies gele-
den en nu profiteerde Quintus wel. 
Na een kwartier was het 23-17 en 
werd het toch weer een wedstrijd. 
De thuisploeg kwam nog dichterbij 
(27-22) en FIQAS moest bij de les 
blijven om alsnog de punten mee 
naar Aalsmeer te kunnen nemen. 
Dat lukte (eindstand 26-28), al was 
het wel vervelend dat Remco van 
Dam uitviel met een enkelblessure. 
Hopelijk valt de schade mee en her-
stelt hij snel. Door de winst kunnen 
de mannen het seizoen in ieder ge-
val met een positief gevoel afsluiten. 
Nu lekker vakantie vieren en dan op 
naar volgend seizoen! 

Doelpunten: Kevin Hooijman 7, Tim 
Bottinga 5, Robin Boomhouwer, 
Rodrigo Huttinga en Wai Wong 3, 

Samir Benghanem 2, Luuk Obbens, 
Lars van Wijk, Remco van Dam, 
Frank Lübbert en Dustin Ligthart 1. 

Eindstand nacompetitie
1. OCI/Lions 14-26*
2. Targos/Bevo 14-25*
3. JMS/Hurry Up 14-18 
4. FIQAS Aalsmeer 14-16 
5. Kras/Volendam 14-13
6. Koorn./Quintus 14-7
7. Oosting/E&O 14-5
8. Red-Rag/Tachos 14-2

Nieuwe spelers
Het bestuur van FIQAS is al volop 
aan het werk om het volgende sei-
zoen sterk van start te kunnen gaan. 
Er zijn inmiddels al drie nieuwe spe-
lers gecontracteerd. Als eerste werd 
bekend gemaakt dat Semmie Stig-
ter het team komt versterken. Daar-
na volgde het nieuws dat ook Bernie 
Vermeer bij Aalsmeer komt hand-
ballen en vandaag werd medege-
deeld dat Rob Jansen eveneens deel 
uit gaat maken van het Aalsmeerse 
handbalteam. Na de zomerstop ko-
men de heren in actie bij FIQAS. Het 
wordt vast weer een heel spannend 
seizoen met, wie weet, dit keer de 
kampioenstitel als bekroning!

Elfstedenkruis voor Ploeg Geleijn
Fiets elfstedentocht was 
een koude kruistocht
Aalsmeer - Het weerbericht voor 
tweede Pinksterdag 2016 in Fries-
land was alarmerend. Tempera-
tuur 8 graden Celsius, Wind Noord-
west 5, buiig en veel regen. De wer-
kelijkheid was iets beter. Koud was 
het, de koudste Fiets elfstedentocht 
sinds 1951, dus in 65 jaar. Er stond 
een straffe wind, Noord tot Noord-
west 4 en er vielen een paar bui-
en met ijzig koude regen. Maar de 
zon liet zich ook zien en maakte 
veel goed. Jaap Geleijn, die zelf niet 
meefietste, was het weer gelukt een 
enthousiast Aalsmeers team van 
deze keer zeven man te formeren: 
Piet van Dongen, Maarten Jong-
kind, Dick Kuin, Henk van der Laar-
se, Huib Peters, Hans van Oevelen 
en Niek van de Merbel. Na vroege 
koffie en koek ging de ploeg ’s-mor-
gens op weg naar Bolsward. 
Dit is de plaats waar gestart wordt 
voor dit evenement, dat al sinds 
1912 jaarlijks (met enige uitzonde-
ringen) plaats vindt: 235 kilometer 
fietsen langs de Friesche Elf Ste-
den, start vanaf vijf uur ’s morgens 
om de tien minuten in groepen van 
600, geldige aankomst voor mid-
dernacht. Totaal circa veertiendui-
zend personen (waarvan zich deze 
keer vanwege de verwachte weers-
omstandigheden veertien hon-
derd hadden afgemeld). Een tocht 
van tweehonderdvijfendertig kilo-

meter: van Bolsward via Harlingen 
en Franeker door de Hel van het 
Noorden naar Dokkum, vandaar te-
rug via Leeuwarden naar Bolsward 
(honderdvijfenveertig kilometer) en 
aansluitend nog een rondje van bij-
na vijfennegentig kilometer door het 
Zuiden van Friesland en Gaaster-
land: Sneek, IJlst, Sloten, na Oude-
mirdum de IJsselmeerdijk op naar 
Stavoren, Hindelopen en Workum 
en dan terug naar Bolsward. Om 
praktische redenen was Ploeg Ge-
leijn deze keer in tweeën gedeeld: 
de snelle jongens en de recreatieve 
veteranen. Om zeven uur konden de 
pedalen in beweging gezet worden. 
Het was een koude start, tempera-
tuur 6 graden Celsius. Na korte tijd 
al viel de eerste regen. Daarna werd 
het weer afwisselend met in de mid-
dag nog een langdurige ijzige re-
genbui. Op de IJsselmeerdijk tussen 
Oudemirdum en Stavoren was het 
afzien door de harde buiige Noorde-
lijke tegenwind. ’s Middags om half 
zes passeerden de snelsten al de fi-
nishlijn. Om acht uur ’s avonds wa-
ren ook de ‘veteranen’ binnen. Voor 
beide categorieën een voortreffelij-
ke prestatie: vanwege de snelheid 
van de eersten en het uithoudings-
vermogen van de laatsten! Ook deze 
keer was het een uitdaging om het 
begeerde elfstedenkruis te verkrij-
gen: het was een koude kruistocht!

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Jasmin verenigingskampioene!
Aalsmeer - Op donderdag 12 mei 
werd de finale van de onderlin-
ge competitie wedstrijdturnen ge-
houden in gymzaal De Baccara in 
Aalsmeer. In december werd de eer-
ste wedstrijd geturnd en nu de fina-
le. Na twee wedstrijden is de balans 
opgemaakt en wint degenen die 
twee keer het hoogst op de rang-
lijst eindigde. Bij gelijke klassering 
wordt er naar de scores gekeken 
en op basis daarvan de ranglijst ge-
maakt. In totaal streden er 39 turn-
sters onder leiding van trainsters 
Anneke Nap, Mariet Tas, Ilse Sandi-
fort, Gerda Kockelkorn en Erica Be-
landi om de prijzen. Helaas konden 
bij de finalewedstrijd Bernice Ohm, 
Ilse Naber en Richelle Dekkers niet 
mee doen. In een zeer verhitte gym-
zaal turnden de turnsters onder het 
toeziend oog van vele ouders, groot-
ouders, broertjes en zusjes hun fi-
nalewedstrijd.
In de categorie instap D2 was de 
uitslag als volgt: 1. Mara Meijer, 2. 
Roosmarijn de Rond da Silva Futre, 
3. Dieuwertje Gerritsma, 4. Sanne 
Klein, 5. Blanca van Kleij, 6. Fabien-
ne Homma, 7. Pascalle van Bilder-
beek, 8. Noë Kayser, 9. Noa Smits, 
10. Alyssa Winkelaar, 11. Riva Smits, 
12. Alisa Kockelkorn en 13. Senna 
Visser. Categorie pupil D2: 1. Fen-
na Voorn, 2. Tessa van den Haak, 3. 
Esmée Rolden, 4. Maud Sanders en 
5. Senna Harting. Esmee en Maud 
maakten voor het eerst de salto van 
de brug! Categorie pupil D1: 1. Ay-
anna Hardjoprajitno, 2. Zuzanna 
Rydzinska, 3. Lotus Baardse, 4. Ber-
nice Ohm, 5. Lisa Luyten en 6. Il-
se Naber. Ayanna, Zuzanna, Lo-
tus en Lisa maakten alle vier voor 
het eerst de salto van de brug! Li-
sa maakte voor het eerst de over-
slag in haar vloeroefening en Lo-
tus maakte in deze oefening voor 
het eerst de arabier-flick-flack! Ca-
tegorie Jeugd 1: 1. Guylaine Piet, 2. 
Britt Beelen, 3. Jet van Kooten en 4. 
Fleur Snoek. Alle vier maakten ze 
voor het eerst in hun vloeroefening 
de arabier- salto achterover! Ca-
tegorie Jeugd 2: 1. Isa Verzeilberg, 
2. Anouk Caarls, 3. Danielle Lohuis 
en 4. Shanna Dernison. Laatstge-
noemde maakte ook voor het eerst 

een arabier salto achterover in haar 
vloeroefening. Isa kreeg tevens de 
wisselbeker uitgereikt vanwege het 
behalen van de hoogste plaatsing in 
de 4e divisie bij de officiële KNGU-
wedstrijden. De beker voor de 5e 
divisie kon nog niet worden uitge-
reikt omdat er nog een aantal kans-
hebbers zijn. De districtskampioen-
schappen geven straks de uitslag 
voor het winnen van deze wisselbe-
ker. Categorie Junioren en Senioren: 
1. Jasmin Aileen, 2. Anouk Straat-
hof, 3. Kirsten Kniep, 4. Nilou Spring 
in ’t Veld, 5. Veerle de Jong, 6. Nik-
ki Rosenboom en 7. Richelle Dek-
kers. Jasmin had bij de vloeroefe-
ning de hoogste moeilijkheidsgraad. 
Ze turnde flick-flack salto achter-
over, vrije radslag en overslag-ara-
bier-flickflack. Op de balk turnde zij 
met succes de handenstand door-
rollen. Jasmin Aileen is nu de nieu-
we verenigingskampioene 2016 van 
SV Omnia 2000. Hiervoor ontving ze 
de wisselbeker uit handen van de 
kampioene van 2015, GuoXin Ver-
hoef. Leiding en turnsters kunnen 
terugkijken op een mooie finale! 

Districtskampioenschappen
Negen turnsters doen nog mee aan 
de Districtskampioenschappen en 
intussen gaan alle turnsters zich 
voorbereiden op de demo-avond, 
die op 9 juli zal plaatsvinden in de 
Proosdijhal in Kudelstaart. Ook ge-
interesseerd in turnen? Kijk op de 
website voor de recreatieve lessen: 
www.svomnia.nl 

Toerroutes aangepast!
Fietsen voor de Lotusbloem 
Aalsmeer - De recreatieve afstand 
van de Lotusbloemtoer die aan-
staande zondag 22 mei wordt ver-
reden, is aangepast. In het artikel 
van afgelopen in deze krant stond 
abusievelijk aangegeven dat de 60 
km route ‘om Aalsmeer heen draait’ 
maar deze omschrijving blijkt niet te 
kloppen. Daarom hecht de organi-
satie er aan om de juiste informatie 
te geven over de populaire afstand 
ten bate van het Goede Doel, Het 
Kindagcentrum De Lotusbloem in 
Aalsmeer. Iedereen, die van fietsen 
houdt, kan meedoen aan een van de 
drie uitgezette routes van de recre-
atieve fietstocht vanuit het Kinder-
dagcentrum De Lotusbloem. De af-
stand van 35 kilometer is leuk voor 
gezinnen met kinderen en de ideale 
afstand voor fietsers op aangepaste 
fietsen. Deelnemers aan deze rou-
te kunnen onderweg even stoppen 
in het pannenkoekenrestaurant De 
Strooppot in De Hoef. De 100 kilo-
meter afstand voor sportieve en ge-
trainde fietsers draait ‘om Aalsmeer 
heen’ richting Amsterdam, Sloten 
en Weesp alwaar een koffiestop 
is voorzien bij de plaatselijke wie-
lerclub TFC Weesp. De organisa-
tie verwacht echter de meeste aan-
loop op de 60 kilometer afstand en 

daarom hier een uitgebreide route-
omschrijving voor de vele recreatie-
ve, maar ook sportieve fietsers. Van-
uit de Apollostraat staan de pijlen 
voor deze route langs rustige bin-
nenwegen uitgezet richting Am-
stelveen achterlangs het prachtig 
aangelegde golfcentrum en vervol-
gens via Ouderkerk aan de Amstel 
richting het Abcoudermeer. Daarna 
kom je door het mooie groengebied 
van de Gaasperplas en de brug over 
het Amsterdam Rijnkanaal richting 
vestingstad Weesp waar de stop sa-
men met de deelnemers aan de 100 
kilometer afstand is gepland. Na de 
koffie gaat de nieuwe route door 
open veenlanden met Amsterdam 
op steenworp afstand, langs slinge-
rende veenriviertjes Gein en Waver 
en het moerasgebied in buurtschap 
Botshol. Na Uithoorn komen alle af-
standen bij elkaar en wordt de te-
rugweg naar Aalsmeer ondernomen 
voor een gezellige afsluiting met 
gratis koffie en appelgebak in het 
Kinderdagcentrum. Het inschrijf-
geld varieert tussen 5 en 7 euro af-
hankelijk van de afstand en los van 
de vrijwillige bijdragen in de fooien-
pot. Belangstellenden kunnen star-
ten tussen 8.30 en 12.00 uur bij de 
Lotusbloem in de Apollostraat 66.

Aalsmeer - Zaterdag stond voor 
de mannen van FIQAS Aalsmeer de 
laatste wedstrijd van het seizoen op 
het programma. Er zat geen druk 
meer op de ketel bij deze uitwed-
strijd bij Quintus, want ongeacht 

de uitslag zouden de Aalsmeerders 
vierde en de mannen uit Kwintsheul 
zesde blijven. Er kon dus lekker vrij-
uit gehandbald worden en dat deed 
FIQAS Aalsmeer ook. De ploeg 
startte furieus en terwijl in de zaal 
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Inschrijven nu mogelijk
Dubbeltoernooi voor goed 
doel bij TV Kudelstaart
Kudelstaart - Tennisvereniging Ku-
delstaart opent dit jaar voor de 23e 
keer haar deuren voor het traditio-
nele dubbeltoernooi. Het toernooi 
vindt plaats van maandag 25 tot en 
met zondag 31 juli. Gestart wordt al 
in het weekend van zaterdag 23 en 
zondag 24 juli. Samen met een ten-
nispartner kan ingeschreven wor-
den voor het toernooi via www.tv-
kudelstaart.nl of via www.toernooi-
klapper.nl. De sluitingsdatum is zon-
dag 10 juli om 00.00 uur. 
Traditiegetrouw wordt het tennis-
park thematisch versierd. Dit jaar 
gaat de organisatie voor ‘Stars & 
Stripes’ en zal alles in Amerikaanse 
sferen worden aangekleed. De deel-
nemers staat het vrij om op welke 
manier dan ook aan deze sfeer bij 
te dragen!
Het Open Toernooi steunt ook elk 

jaar weer een goed doel, waar een 
deel van het inschrijfgeld, de 10 
cent extra voor een kopje koffie 
en een bijdrage vanuit het bestuur 
van de vereniging naartoe gaat. Dit 
jaar is het goede doel: de stichting 
22Q11. Het 22Q11 Delete Syndroom 
is een genetische aandoening. Ieder 
mens wordt geboren met twee ko-
pieën van elk chromosoom; bij men-
sen met het delete syndroom ont-
breekt een deel van de twee chro-
mosomen. Soms kan direct na ge-
boorte de diagnose gesteld worden 
(ernstige hartafwijkingen gecom-
bineerd met een lip- en gehemelte 
spleet), soms duurt het jaren voor-
dat de diagnose kan worden gesteld 
en zijn er diverse neurologische on-
derzoeken nodig om het syndroom 
vast te stellen (zie ook www.kinder-
neurologie.eu).

Wielrenners op dreef in titelstrijd
Zilver voor Owen Geleijn, 
brons Jordy Buskermolen
Aalsmeer - Bij de districtskam-
pioenschappen wielrennen heeft 
Owen Geleijn (16) uit Rijsenhout 
op Tweede Pinksterdag een zilveren 
medaille gewonnen en Jordy Bus-
kermolen (24) uit Kudelstaart een 
bronzen. De altijd strijdlustig koer-
sende Owen Geleijn veroverde het 
eremetaal in Den Helder bij de titel-
strijd voor nieuwelingen uit het dis-
trict Noord-Holland. In de wedstrijd 
over vijftig kilometer was hij met 
twee andere renners kort na de start 
ontsnapt uit het peloton en werd op 
de streep geklopt geklopt door zijn 
WTC De Amstel-clubgenoot Ivar Im-
merzeel uit Wilnis. Een aantal dagen 
eerder was eerstejaars nieuweling 
Geleijn in de Zuid-Schermer al vijf-
de geworden in het districtskampi-
oenschap tijdrijden. Eliterenner Jor-
dy Buskermolen mocht zijn medail-
le in ontvangst nemen na afloop van 
het kampioenschap van het district 
Zuid-Holland in Hardinxveld. Het lid 
van de Alphense vereniging Avan-
ti moest na een race over honderd 
kilometer alleen voorrang verlenen 
aan Hans Dilling en Diederik Dee-
len. In het kampioenschap Mid-
den Nederland, verreden in Eem-
land, behaalde Nils Eekhoff uit Rij-
senhout bij de junioren een acht-
ste plaats. Aalsmeerder Leon Buijs, 
evenals Eekhoff lid van de Utrecht-
se vereniging Wilton/De Volharding, 
klasseerde zich als dertiende.
Afgelopen zaterdag was Nils Eek-
hoff als vierde geëindigd in de Fle-
votour, een ‘klassieker’ met start en 
finish in Kampen. Door de felle wind 

en de kou bleven alleen de bes-
te Nederlandse junioren in de kop 
van de wedstrijd over. Daan Hoole 
was de beste sprinter van het selec-
te gezelschap. In de race voor nieu-
welingen door Flevoland klasseer-
de Owen Gelijn zich knap als zeven-
tiende.

Ronde van Nes
Komende vrijdag 20 mei komt een 
groot aantal regionale renners aan 
de start van de Ronde van Nes aan 
de Amstel, een van de aantrekkelijk-
ste races op de wieleragenda. Om 
19.30 uur gaan de amateurs en juni-
oren van start, met korte tussenpo-
zen gevolgd door de masters 40+, 
sportklasse, nieuwelingen, vrou-
wen-elite, vrouwen-amateurs en 
vrouwen-junioren.

Owen Geleijn (links) viert zijn tweede 
plaats bij het districtskampioenschap 
in Den Helder.

Wedstrijd tussen scoutinggroepen
Vierde plaats Gidsen Tiflo 
bij de Kaagcup
Aalsmeer - Donderdag 5 mei zijn 
de Gidsen, meisjes in de leeftijd 
11 tot 16 jaar, en Verkenners, jon-
gens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, 
van de Scouting Tiflo vertrokken om 
wedstrijden op de Kaag te zeilen. 
Ieder jaar tijdens het Hemelvaart-
weekend strijden hier bijna 300 zeil-
boten van verschillende scouting-
groepen tegen elkaar om de Kaag-
cup. De meeste deelnemers komen 
uit de regio Zuid-Holland, maar ook 
Scoutinggroepen uit de rest van het 
land weten de Kaag te vinden.
Het was al prachtig weer toen de 
groep om half 9 in de ochtend ver-
trok vanaf Ten Have aan de Uiter-
weg. De tocht werd zeilend, jagend, 

wrikkend en roeiend afgelegd. Om 
ongeveer 17.00 uur kwamen de Tiflo 
leden aan op de Kaag. Er wordt de-
ze vier dagen gekampeerd in tenten.
Vrijdag en zaterdag zijn de verschil-
lende wedstrijden gezeild. De Gid-
sen behaalden dit jaar een vier-
de plek, wat echt geweldig is ge-
zien het aantal deelnemende boten. 
Zondag zeilde de groep weer terug 
naar Aalsmeer. Het was een heer-
lijk weekend met top weer! Wil je dit 
ook mee maken, lekker met je leef-
tijdsgenoten genieten, zeilen, zo-
merkamp en nog veel meer? Kijk 
dan eens op de website www.tiflo.
nl of op de facebooksite van Scou-
ting Tiflo. Nieuwe leden zijn welkom.

Atletiek: Evening games
Goede 1000 meters voor 
junioren AV Aalsmeer
Aalsmeer - Na de warmte van af-
gelopen week was het vrijdagavond 
13 mei in Heiloo flink schakelen naar 
de koude gure wind en tempartu-
ren van rond de 13 graden. Tijdens 
de tweede CD evening games was 
het voor de middellangeafstand ju-
nioren van AV Aalsmeer weer even 
wennen om naast deelname aan 
de voor hen gewone looponderde-
len ook aan een technisch nummer 
te moeten deelnemen. Voor 2e jaars 
D-juniore Lotte Zethof betekende 
dit dat ze allereest op de 60 meter 
horden aan de start moest verschij-
nen. Zij finishte in 12.76 seconden. 
Op de 1000 meter liep ze een de-
gelijke race in 3.35.91 minuten. 1e 
jaars C-juniore Nienke van Dok had 
de keuze voor het verspringen en de 
1000 meter gemaakt. Zij sprong 3.22 
meter ver. Op de 1000 meter verbe-
terde zij weer haar eigen persoonlij-
ke record. Na vanaf het begin af aan 
te hebben geleid finishte ze met 17 
seconden voorsprong op nummer 
2 in een nieuwe persoonlijk record 
van 3.12.45 minuten. Voor 2e jaars 
C-juniore Lotte Jansen betekende 
dit haar tweede officiële wedstrijd. 
Na in een hele kort tijd de basis-
beginselen van het discuswerpen 
eigen te hebben gemaakt, resulteer-
de dit in een worp van 13.63 meter. 
Op de 1000 meter volgde Lotte tot 
300 meter voor het einde de kop-
groep om hierna over te schakelen 
naar een sterke eindsprint. Dit le-
verde haar de winst op in haar serie 
in een tijd van 3.40.49 minuten. Tot 
slot kwam laat op de avond C-ju-
nior Wessel Heil aan de start. Wes-
sel liep een goed opgebouwde wed-

strijd waarbij hij constant het tem-
po hoog kon houden en de laatste 
200 meter nog door kon versnellen. 
Zijn tijd van 3.04.85 minuten bete-
kent een dik persoonlijk record. Eer-
der op de avond kwam hij met de 
4 kg zware kogel tot een stoot van 
7.18 meter. 
Verder waren in Heiloo nog aanwe-
zig C-junior Milan Biesheuvel. Hij 
nam deel aan het kogelstoten (5.65 
meter), hoogspringen (1.20 meter) 
en hij liep een 1000 meter in 3.11.60 
minuten. D-junior Kiran Biesheu-
vel liep de 80 meter horden in 20.61 
seconden, hij stootte de kogel naar 
6.07 meter en hij sprong 3.75 meter 
ver. D-junior Morris van der Lienden 
liep de 80 meter horden in 19.31 se-
conden, hij sprong 3.36 meter ver, 
hij stootte met de kogel 4.76 meter 
en tot slot liep hij een 1000 meter in 
3.59.56 minuten.

Wessel Heil in actie. 
Foto: Erik Witpeerd

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint vlucht 
vanuit Peronne
Aalsmeer - Zaterdag 14 mei stond 
de eerste Midfondvlucht (middenaf-
stand) op het programma. Van za-
terdag 7 mei rond 26 graden naar af-
gelopen zaterdag naar maximaal 12 
graden is ook voor de duiven even 
wennen. De duiven werden met een 
NNW wind (kracht 4 toenemend tot 
kracht 5 á 6) om 11.00 uur in Pe-
ronne (Frankrijk) gelost, en werd het 
al met al toch een vlotte vlucht, de 
duiven wilden ook zo snel mogelijk 
weer in het lekker warme hok. Deze 
vlucht werd een prooi voor Cees van 
Vliet (hier heeft hij weken naar uit-
gekeken). Zijn 14-234 meldde zich 
om 14.57.50 op het hok bij Cees en 
maakte een snelheid van 1206,758 
meter per minuut, dat is tegen de-
ze wind op toch bij 72½ kilometer 
per uur. Gerard en Lies v.d. Bergen 
(de winnaars van vorige week) wer-
den tweede en Comb. v. Leeuwen & 
v. Grieken derde. 

De uitslag van Peronne met 298 dui-
ven en 18 deelnemers:
1. C. van Vliet Kudelstaart
2. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
4. A.J. van Belzen Kudelstaart

5. J.H. van Duren Amstelveen
6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7. D. Baars Kudelstaart
8. Comb. van Ackooy Hoofddorp
9. Darek Jachowski Mijdrecht
10. J. Vijfhuizen De Kwakel
11. L. v.d. Sluis Uithoorn
12. E. Wiersma Amstelveen
13. Tim Rewijk De Kwakel
14. A. v.d. Wie Aslmeer
15. J.A. van Dijk Aalsmeer
16. Th. v.d. Wie Aalsmeer
17. M. de Block Aalsmeer
18. W. Grapendaal Aalsmeer

Gelijkspel tegen DIOS: 1-1
RKDES maakt zich op 
voor de nacompetitie
Kudelstaart - RKDES heeft afge-
lopen zondag gelijkgespeeld tegen 
DIOS, pas in blessuretijd maakte in-
valler Rick Verkuijl de 1-1. RKDES 
is door dit gelijkspel als tweede ge-
eindigd achter kampioen Sporting 
Martinus Eigenlijk stond er niets 
meer op het spel voor beide ploe-
gen RKDES maakt zich op voor de 
nacompetitie en Dios kon bij winst 
en punten en verlies van Real Sra-
nang nog de derde periode pakken 
maar daar werd al niet echt meer op 
gerekend.
Lennart Kok kreeg rust en mocht de 
hele wedstrijd zijn trainingspak aan-
houden Mano van Veen stond op 
zijn plaats. Hij was het ook die het 
eerste schot van de wedstrijd op de 
sluitpost van DIOS vuurde maar die 
lette goed op en keerde zijn inzet. 
De Kudelstaartse formatie bouwde 
in de eerste helft wel een licht veld-
overwicht maar echt gevaarlijk wer-
den ze niet. Dios stelde er ook bitter 
weinig tegen over ruststand daarom 
ook 0-0. In de tweede helft kwam 
Robin v/d Steeg in het veld en door 
zijn aanvallende dadendrang be-
gon de Afas/Nieuwendijk goed aan 
de tweede helft. Een schot van Ma-
no van Veen leek in de uiterste hoek 
te verdwijnen, maar de keeper had 
er fraai een handje tussen en uit 
de daar op volgende corner pegel-
de Robin v/d Steeg van dichtbij over.
De uitstekend spelende Daan Dui-
zenstra gooide de bal regelmatig 
vanaf rechts goed voor maar telkens 
was het net niet, Lars Winters was er 

nog dicht bij maar ook hij raakte de 
bal net niet goed. Na ruim een uur 
spelen kwam DIOS verrassend op 
voorsprong, bij één van de spaar-
zame aanvallen werd de bal vanaf 
rechts voorgeschoten RKDES kee-
per Tijn Kraak verkeek zich totaal 
op deze voorzet en de bal verdween 
super lullig in het doel tegen de ver-
houding in 0-1 maar ja hoe was het 
spreekwoord ook al weer?
Trainer Jonker bracht nog Novel El-
hadji en Rick Verkuijl in het veld zo-
dat er 4 A-junioren binnen de lij-
nen stonden. Het spel veranderde er 
nauwelijks door, het bleef een geza-
pig potje
Toch bleef de Kudelstaartse forma-
tie de aanval zoeken en dat leidde 
uiteindelijk in blessure tijd nog tot 
de 1-1. Het was een corner van Ma-
no van Veen die de bal hoog voor 
de goal bracht en het was de fysiek 
sterke Rick Verkuijl die de gelijkma-
ker binnen kopte. Al met al een be-
ter RKDES, maar wist te weinig kan-
sen te creëren en dat is essentieel 
om te winnen.
Deze week gaat het er pas echt om 
als RKDES in de nacompetitie wed-
strijd tegen DWS speelt in Amster-
dam om donderdag 26 mei de re-
turn op sportpark Calslagen af te 
werken. Beetje voorbarig misschien 
maar mocht RKDES deze dubbel 
winnen spelen ze een dubbel tegen 
IVV uit Landsmeer voor een plekje 
in de derde klasse

Eppo 

Dakarbuggy Tim en Tom aanwezig
Zaterdag meisjestoernooi 
voetbal bij F.C. Aalsmeer
Aalsmeer - Na het geslaagde Wee-
kaatje tijdens Pinksteren, zijn de ac-
tiviteiten bij FC Aalsmeer nog niet 
ten einde. Op zaterdag 21 mei vindt 
er op het complex van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan 120 het eer-
ste 123inkt.nl meisjestoernooi 
plaats. Op dit toernooi strijden al-
leen meisjesteams die 123inkt.nl als 
shirtsponsor hebben. Op deze dag 
gaat de strijd om de felbegeerde be-
kers tussen teams van Hooglander-
veen uit Hooglanderveen, JVC uit 
Julianadorp, Sporting’70 uit Utrecht, 

Wasmeer uit Hilversum, SVA uit As-
sendelft en uiteraard FC Aalsmeer.
In de ochtend wordt er afgetrapt 
door de meisjes E, D en C. En in de 
middag volgen de meisjes B en A. 
Naast de strijd om de felbegeerde 
bekers is er ook een competitie pe-
nalty schieten. 
Welk team gaat hier met de beker 
naar huis? 
Op deze dag zal ook de Dakar bug-
gy van de racebroers Tim en Tom 
Coronel te bewonderen zijn op het 
complex aan de Beethovenlaan. 

Veel belangstelling voor 
baanloop bij AVA
Aalsmeer - De maandelijkse 
baanloop bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer trok vorige week woens-
dag 11 mei in totaal 36 belangstel-
lende hardlopers/sters. Om 20.00 
uur gingen de jongens en meis-
jes, senioren en veteranen van start 
op de tartanbaan aan de Sportlaan 
voor de 400 meter rondjes. De uit-
slagen bij de 1 kilometer-loop wa-
ren als volgt: Greame ‘t Hoen 4:10 
en Quinten de Jong in 5:19 minuut. 
Bij de 3 kilometer werden de vol-
gende tijden gescoord: Gillis Visser 
11:51, Gregory ‘t Hoen 12:34, Wou-
ter de Jong 12:53, Wim van der Poel 
14:13, Paola Edikshoven 16:10 en 
Ton Moolenaar in 16:21 minuut.
Bij de 5 kilometer werden de vol-
gende eindtijden genoteerd: Brent 
Pieterse 17:32, Chapelliere Yann 
17:40, Jelle Keus 18:19, Marcel Bel-
lis 18:22, Inez-Anne Haagen 18:33, 
Theo Woldberg 18:33, Alwin de Jong 
18:41, Guido van Doorn 18:49, Eri-
ca Belandi 19:13, Rob Dirkzwa-
ger 19:39, Michel Vollebregt 19:56, 
Nico Schipper 19:56, Frans Woerden 

20:00, Robin Schoorl 20:20, Robert 
van Susteren 20:32, Wilfred Rijns-
burger 20:37, Maurice Mooy 20:58, 
Patrick Danko 21:03, Peter Verste-
gen 21:10, Maarten Keijzer 22:02, 
Arnold van Varik 22:38, Gerard 
Blees 23:30, Rob Wijnands 23:51, 
Els Raap 24:25, Mirjam Colijn-Bus-
kermolen 25:11, Marijn Demarteau 
30:30, Sharon Nieuwstad 31:11 en 
Corrie de Looze in 32:15 minuut.
De volgende baanloop bij AVA aan 
de Sportlaan 43A is op woensdag 8 
juni. Info: www.avaalsmeer.nl  

Wedstrijdzeilen
Wim Groot wint Aalsmeer 
Cup bij Scherpe Jachten
Aalsmeer - De VKSJ ( Vereniging 
voor Klassieke en Scherpe Jachten) 
wil klassieke scherpe jachten met 
een ontwerp van voor 1970 in stand 
houden. Dat doet zij onder meer 
door het houden van zeilwedstrij-
den, zoals het jaarlijkse Pinkster-
treffen in Aalsmeer. Er werd gezeild 
vanaf de haven van de Watersport 
Vereniging Aalsmeer. Gezien de ma-
tige weersomstandigheden met veel 
wind uit noordelijke richting besloot 
wedstrijdleider Kees van Aalst tot 
een start bij de haven zelf en ver-
volgens een baan langs de boven-
wal van de Grote Poel. Zo konden er 
toch nog 3 wedstrijden worden ver-
zeild. Zaterdag won Alexander Bak-
ker met zijn Porzana, voor de Taila, 
een Zweedse houten Krysare en de 

Lot, een houten verdringer met ka-
nohek uit 1938. Zondag won Wim 
Groot met de Fladderak, een sta-
len S-spant uit 1946 voor de Sarcel-
le- 2 van Van Dam uit Oude-Wete-
ring. Hiermee werd Groot ook win-
naar van het totaalklassement, voor 
Ton Hendriks met zijn Lot. In de zg 
I.F.C.-klasse won Bob de Koning 
met zijn Bommelton. In zijn geres-
taureerde boot was met bemanning 
Nico Knibbe precies 100 jaar zeiler-
varing aan boord! Met de smakelijke 
omlijsting in het clubhuis zien zei-
lers en organisatoren terug op een 
geslaagd zeilevenement. Ga voor In-
teressante informatie over deze zei-
lende schoonheden naar www.vksj.
nl
Theo van Mierlo.
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