
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

LET OP:

Volgende week 
dag eerder uit!
Aalsmeer - Volgende week 
donderdag 25 mei is het Hemel-
vaartsdag. Een vrije dag voor ie-
dereen, dus ook voor alle be-
zorgers en medewerkers van 
de Nieuwe Meerbode. De krant 
komt daarom een dag eerder 
uit. Op woensdag 24 mei ver-
schijnt de editie Aalsmeer en 
verhalen en advertenties voor 
deze krant kunnen tot en met 
dinsdag 23 mei 12.00 uur aan-
geleverd worden. Bedankt al-
vast voor de medewerking. 
Voor meer informatie kan ge-
beld worden naar 0297-341900 
of stuur een mail naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl (verha-
len) of verkoopaalsmeer@meer-
bode.nl (advertenties). Uiteraard 
in de digitale krant (www.meer-
bode.nl) elke dag nieuw nieuws!

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

TEL: 0297-341900 1EDITIE: AALSMEER 1

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

29

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
9 J T!

SINDS 1888

129
WWW.MEERBODE.NL 18 MEI 2017

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Profi teer 
deze avond van 
extra korting: 

  6 halen = 
4 betalen*

*  Geldig op de gepresenteerde wijnselectie. Alle combinaties mogelijk.
Toegang vanaf 18 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.  

de smaak van wijn
Proef!

Aalsmeerderweg 207 
Aalsmeer

Kom dinsdag 
23 mei vanaf 
20.01 uur naar onze 
wijnproeverij. 
De toegang is gratis.

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.

Wilt u meer weten over 
het nieuwe duurzame 
Vervoersplan 2018?

Lees verderop in deze krant

HouseHunting0297.nl
0297- 440260

Makelaars
Verkoop, aankoop, verhuur 
en huur van woningen

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37 | info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

Van links naar rechts: Miekje Hoffscholte, Trees Fangmann-Berk en Wim van 
Vliet, voorzitter Groei en Bloei. Foto: www.kicksfotos.nl

Moederdagboeket Groei en 
Bloei voor Trees Fangmann
Aalsmeer - Ieder jaar zet Groei en 
Bloei Aalsmeer een moeder in het 
zonnetje op de Geraniummarkt. Ook 
zaterdag 13 mei is bij de stand op 
het Raadhuisplein een inwoonster 
getrakteerd op een prachtig boeket.
De bloemen zijn uitgereikt door 
Miekje Hoffscholte aan mevrouw 
Trees Fangmann-Berk. Ze was het 
stralend middelpunt in bijzijn van 
haar kinderen en kleinkinderen. 
Mevrouw Fangmann is zelf al op 
leeftijd, maar zet zich nog dagelijks 
in voor de ouderen in zorgcentrum 
’t Kloosterhof. Veel van haar vrije 
tijd wordt hier door opgeslokt, maar 
dat maakt deze bijzondere inwoon-

ster niet uit. Ze doet het met lief-
de en plezier. Zo helpt ze dagelijks 
mee bij het inschenken van de kof-
fi e en thee in de ochtend, is zij actief 
bij het voorbereiden van de lunch 
en verricht de helpende hand bij 
spelletjesmiddagen. Een bijzonde-
re moeder en vrijwilligster in hart en 
nieren. Een goede keuze van Groei 
en Bloei om Trees Fangmann-Berk 
in de bloemetjes te zetten!
De Geraniummarkt en de braderie 
zijn geweldig verlopen. Heel gezel-
lig, veel publiek en mooie produc-
ten. Elders in deze krant een verslag 
met natuurlijk veel foto’s van beide 
evenementen in het Centrum.

ZONDAG 21 MEI
Wedstrijd in de nacompetitie

voor promotie naar 2e klasse KNVB

FC Aalsmeer 1
tegen

ODB (Den Haag) 1
Aanvang 14.00 uur • Beethovenlaan 102 Aalsmeer

Isolement dreigt voor bedrijven en bewoners

Gemeente en Uiterweg 
maken vuist voor glasvezel
Aalsmeer - Geen glasvezel op de 
Uiterweg. Hiertoe heeft de directie 
van CIF besloten net voor aanvang 
van de uitvoering van fase 3 en 4 op 
de Uiterweg. De kabelwerkzaamhe-
den worden uitgevoerd, maar in de 
grond komt geen glasvezelkabel te 
liggen. Volgens het bedrijf is hier 
onvoldoende animo voor en boven-
dien is er sprake van vervuilde grond 
wat de kosten fors doen stijgen. Be-
woners en bedrijven zijn verbolgen 
over dit besluit en zijn bang in een 
isolement te belanden. De internet-
verbinding op de Uiterweg is slecht 
en met name bedrijven hebben hier 
fl ink hinder van. In de jachthavens 
geen wifi , bij winkels af en toe niet 
meer kunnen pinnen en computers 
die plots op zwart gaan. De verbin-
ding ligt er zeker vier keer per jaar 
uit. Ook bewoners van de buurt zijn 
het meer dan zat en hadden even-
eens alle hoop gevestigd op verbe-
tering met de komst van glasvezel. 

Halsstarrig ‘nee’
Bij het horen van het besluit van 
CIF hebben de bedrijven en bewo-
ners de krachten gebundeld en is 
de gemeente gevraagd te bemid-
delen. Helaas heeft de gemeen-
te ook de kous op de kop gekre-
gen. CIF blijft halsstarrig ‘nee’ zeg-
gen. Maar, zowel de gemeente als 
de bedrijven en de bewoners gaan 
het hier niet bij laten zitten. De af-
wijzing wordt niet geaccepteerd, 
mede omdat de beslissing is ge-
nomen op een verkeerde basis en 

beloofd is dat heel Aalsmeer glas-
vezel gaat krijgen. Er zijn zo’n twee 
jaar geleden fl yers verspreid door 
CIF over de kosten van een abonne-
ment en de aanleg. “Deze commu-
nicatie is absoluut niet goed verlo-
pen”, zegt Erik Verbeek, één van de 
initiatiefnemers om de Uiterweg wel 
op de glasvezel-kaart te krijgen. “Dit 
proces gaan wij opnieuw opzetten 
samen met de gemeente. We wil-
len alle bewoners en bedrijven wak-
ker schudden om in actie te komen 
en CIF massaal laten weten dat wij 
glasvezel op de Uiterweg heel be-
langrijk vinden en dat het voor ons 
van groot belang is. Daarom hebben 
we een oproep gedaan naar de ge-
meente, maar de bestuurders staan 
ook met hun rug tegen de muur. We 
hebben de gemeente gevraagd om 
de aanleg eventueel voor te fi nan-
cieren, maar dit is voor de gemeen-
te geen optie, dan trekken andere 
partijen ook aan de bel”, gaat Ver-
beek verder. 

Proces opnieuw
De gemeente deed na de eerste op-
roep van bewoners en bedrijven de 
belofte met CIF in overleg te gaan, 
maar dit gesprek is op een teleur-
stelling uitgelopen. Daarom is nu 
besloten om gezamenlijk met de 
bewoners en bedrijven een vuist te 
gaan maken richting CIF om aan te 
geven dat er wel degelijk behoefte 
is aan glasvezel. “Het zou goed zijn 
als de inwoners en bedrijven aan de 
Uiterweg een handtekeningenactie 

zouden doen om CIF verder onder 
druk te zetten. CIF maakt het liefst 
zo veel mogelijk aansluitingen, dus 
met veel adressen wordt de kans 
groter dat toch tot aanleg wordt 
overgegaan”, aldus de handreiking 
van de gemeente. En deze hand-
schoen is opgepakt door de stich-
ting Westeinder Promotie, stichting 
Ondernemend Aalsmeer en Buurt-
vereniging Uiterweg. Een afvaardi-
ging van deze partijen heeft afge-
lopen dinsdag 16 mei een gesprek 
gehad in het gemeentehuis en ge-
zamenlijk is besloten om het hele 
proces opnieuw op te starten. Be-
woners en bedrijven krijgen een 
brief met de kosten van de aanslui-
ting en een abonnement en bovenal 
wordt gewezen op het grote belang 
van glasvezel. 
“Het niet hebben van glasvezel staat 
de ontwikkeling en groei van bedrij-
ven op de Uiterweg in de weg”, be-
nadrukt Erik Verbeek. Dit is ook te 
lezen in het rapport dat de bedrij-
ven hebben laten maken over de 
noodzaak van zakelijk internetver-
keer. Naast bedrijven hebben bewo-
ners natuurlijk ook baat bij een goe-
de en betrouwbare internetverbin-
ding voor thuiswerken, schoolzaken, 
mailen, etc. “Let deze week of be-
gin volgende week op uw brieven-
bus”, wil Verbeek tot slot nog mede-
delen aan alle bedrijven en bewo-
ners. “Echt, zonder glasvezel dreigt 
een isolement voor de Uiterweg!”

Door Jacqueline Kristelijn

Subsidie voor eigenaren van 
gemeentelijke monumenten
Aalsmeer - Op dinsdag 9 mei ston-
den drie punten op de agenda van 
de commissie Ruimte en Economie. 
Over het vaststellen van de bestem-
mingsplannen om een woonark aan 
de Uiterweg te verplaatsen naar een 

andere plek aan de Uiterweg was 
de commissie het unaniem eens. 
Dit voorstel gaat naar de raadsver-
gadering van (dinsdag) 23 mei als 
hamerstuk. 
Ook het voorstel om de budgetten 

Dieren gered na brand in 
kelder van woonhuis

Aalsmeer - Op dinsdag 16 mei is 
even voor 3 uur in de middag brand 
uitgebroken in de kelder van een 
woning aan de Stommeerkade. In 
de kelder was een bedrijf in elektro-
nica gevestigd.
De brandweer is met meerdere een-
heden ter plaatse gegaan. Ook een 
ambulance is opgeroepen, omdat 
de bewoner rook ingeademd zou 
hebben. De bewoner is zelf uit het 
huis gerend met enkele dieren. De 
Dierenambulance heeft een ko-
nijn verzorgd. Het dier heeft lichte 
brandwonden opgelopen. Ook een 
kat is uit de vlammenzee gered.
Een getuige zou een knal heb-
ben gehoord waarna er veel rook-
ontwikkeling ontstond. Mogelijk is 
er een accu ontploft. Na een klei-
ne twee uur had de brandweer het 
vuur onder controle. De kelder is 
verwoest. De woning heeft fl inke 
rook- en waterschade. De Stom-
meerkade is vanwege de brand en-
kele uren afgesloten geweest. Hier-
voor heeft de politie zorg gedragen.
Foto: Vivian Tusveld, KaWijKo media

voor de grondexploitaties bij te stel-
len gaat als hamerstuk naar de ko-
mende raadsvergadering. Tot slot 
gaf de commissie aan blij te zijn dat 
het college voornemens is een nieu-
we regeling vast te stellen zodat ei-
genaren van gemeentelijke monu-
menten subsidie kunnen krijgen 
voor instandhouding van hun mo-
nument. Dit onderwerp zal ook ver-
der besproken worden in de raad 
van 23 mei.
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KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

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.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
antwoordapp. van uw eigen tandarts.

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
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. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.MEERBODE.NL
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Dames handwerksoos in AH vrijdag

Verkoop handgemaakte 
cadeautjes Rode Kruis
Aalsmeer - Komende vrijdag 19 
mei staan de vrijwilligers van het 
Rode Kruis weer in de Albert Heijn 
in Kudelstaart. Van 09.00 tot 17.00 
uur kunnen allerlei handgemaakte 
cadeautjes gekocht worden. Er zijn 
truien, mooi geborduurde kussen-
slopen, babymutsjes en slabbetjes. 
De dames van de handwerksoos 
hebben de afgelopen maanden ook 
hard gewerkt aan mooie tafelkle-
den. En natuurlijk zijn er sokken in 
vele maten. Van de opbrengst wor-
den nieuwe materialen gekocht, zo-
dat de deelnemers aan de hand-
werksoos weer kunnen haken, brei-

en en borduren. Niet in de gelegen-
heid vrijdag langs te komen? De da-
mes van de handwerksoos en hun 
producten zijn elke maandag van 
14.00 tot 16.00 uur te vinden in 
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Mo-
lenpad. 
Geïnteresseerd in handwerken bij 
het Rode Kruis? Iedereen is wel-
kom en kan altijd even komen kij-
ken of meteen meedoen. Deelname 
aan de soos is gratis en voor kof-
fie en thee wordt gezorgd. Mail voor 
meer informatie over de handwerk-
soos naar: aalsmeer.rodekruis@
gmail.com.

Spelshows in Inloopcentrum
Aalsmeer - Vandaag de dag mo-
gen er op de publieke omroep niet 
meer zoveel spelshows uitgezonden 
worden, maar in de jaren zeventig 
en tachtig waren spelshows dé te-
levisieprogramma’s van het week-
end waarbij hele gezinnen thuis 
voor de buis gekluisterd zaten. On-
der andere bij de ‘Wie-kent-kwis’ 
van Fred Oster. De marmotten, die 
in de finale de eindprijzen bepaal-
den, werden legendarisch. Later 
kwamen de ‘1-2-3-show’ onder lei-
ding van Ted de Braak bij de KRO, 
de Showbizzquiz van Ron Brandste-

der bij de Tros, en de shows van Wil-
lem Ruis bij de VARA. Zes of zeven 
miljoen kijkers waren geen uitzon-
dering. En de decors werden steeds 
extravaganter, de prijzen groter en 
de presentatoren belangrijker. Al-
les kon, alles mocht. Om gezellig 
samen herinneringen op te halen 
wordt vanaf 14.30 uur op vrijdag 19 
mei de koffie en thee klaar gezet bij 
het Inloopcentrum voor senioren in 
gebouw Irene aan de Kanaalstraat 
12. Ale ouderen zijn van harte wel-
kom om aan te schuiven. Meer in-
formatie via 06-22468574.

Positief resultaat na pilot 
‘Kinderen uit de Knel’
Aalsmeer - Op woensdag 3 mei 
was Gertjan van der Hoeven, wet-
houder Jeugd, op bezoek bij het Fa-
miliecentrum om de pilot ‘Kinderen 
uit de Knel’ te bespreken. De pilot 
richt zich op kinderen en ouders die 
verwikkeld zijn in een vechtschei-
ding en loopt nu een jaar. Er heb-
ben ook twee Aalsmeerse gezin-
nen meegedaan aan de pilot. De re-
sultaten zijn positief. Ouders wor-
den zich bewuster van hun gedrag 
en leren op een andere manier met 
hun onderlinge conflicten omgaan, 
zodat de kinderen er minder onder 
te lijden hebben. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “Het aantal pro-
blematische scheidingen neemt toe 
en kinderen zijn daar altijd de du-
pe van. Dat uit zich in fysieke klach-
ten zoals hoofd- en buikpijn, minde-
re prestaties op school of bijvoor-
beeld ander gedrag. De training van 
het Familiecentrum is erop gericht 
kinderen ‘uit de knel’ te krijgen, zo-
dat zij zich weer veilig gaan voelen 
en zich goed kunnen ontwikkelen. 
Gezien de positieve resultaten gaan 

we zeker door met dit programma, 
maar de gemeente biedt ook ande-
re programma’s om gezinnen in een 
(v)echtscheiding te helpen.”

Hulp of advies nodig?
Heeft u hulp nodig bij uw (v)echt-
scheiding voor u of uw kinderen? 
Neem dan contact op met het So-
ciaal loket Aalsmeer om te vragen 
naar de mogelijkheden. In de aanpak 
‘Kinderen uit de knel’ worden in eer-
ste instantie meerdere families tege-
lijkertijd behandeld. Er wordt in twee 
groepen gewerkt: een oudergroep 
en een kindergroep die beide geleid 
worden door twee of drie therapeu-
ten. Aanmelden kan via 0297-387575 
of via sociaalloket@aalsmeer.nl. 
Daarnaast biedt de gemeente ge-
scheiden ouders (online) workshops 
aan, waarin u leert hoe u uw kinde-
ren zo goed mogelijk door de schei-
ding heen kunt helpen. De workshop 
is voor vele ouders al succesvol ge-
weest. Voor vragen kan eenieder ook 
terecht bij Vita Amstelland en de vrij-
willigers van Humanitas.

Gemengd RK kerkkoor
Cum Ecclesia zoekt dirigent
Kudelstaart - Cum Ecclesia is een 
gezellig gemengd RK Kerkkoor van 
30 leden en zoekt per 1 septem-
ber een nieuwe dirigent. De hui-
dige dirigent stopt met veel pijn in 
haar hart na 27 jaar. Het koor zingt 
tijdens de vieringen in de kerk op 

Drumfanfare Melomanie heet wandelaars welkom
Rijsenhout - Drumfanfare Me-
lomanie uit Rijsenhout verzorgt 
al heel wat jaren de intocht van 
de vierdaagse in het Amsterdam-
se Bos. Zo ook afgelopen donder-
dag 11 mei. Onder zomerse weers-
omstandigheden werden de wan-
delaars van de 5 en 10 kilometer 
bij de finish getrakteerd op muzi-
kale klanken van Melomanie. Het 
was een stilstaand optreden waar-
van het voordeel is dat er ande-
re nummers gespeeld kunnen wor-
den als met een lopend optreden. 
Hierdoor ontstond er veel varia-
tie in de muziek. Op de hoogte blij-
ven of lid worden? Kijk dan eens op  
www.drumfanfaremelomanie.com.

Oost-Inn: Inloop 
en quilten

Aalsmeer - Op woensdag 25 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting en als u wilt kunt 
u meedoen met het quilten of met 
een ander handwerk. De koffie en 
thee staan klaar in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Iedere belangstellende 
is welkom. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Werkgroep Fair 
Trade trakteert

Aalsmeer - In de Fairtrade week 
van 6 tot 14 mei was het thema Ce-
lebrate. De Werkgroep Fair Trade 
Gemeente Aalsmeer had bedacht 
om tien personen, die iets te vieren 
hadden, in deze periode een cadeau 
te geven. Zij deed daartoe een op-
roep om dit te melden voor 5 mei. 
Echter geen enkele melding van een 
viering is binnengekomen. Uitein-
delijk heeft de werkgroep besloten 
een aantal moeders blij te maken 
met een traktatie voor Moederdag.
Mocht u mee willen helpen Fair-

Trade in Aalsmeer nog meer op de 
kaart te zetten dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon 
van de werkgroep, Betty Kooij, be-
reikbaar via e-mail: jbkooij@ka-
belfoon.nl en telefonisch via 0297-
321509.

OVAK naar zandsculpturen-
festival in Garderen
Aalsmeer - Met twee bussen ver-
trok OVAK woensdag 10 mei van-
af het parkeerterrein van het zwem-
bad richting Garderen voor een be-
zoek aan het Zandsculpturenfestival 
in deze plaats. De eerste stop was in 
Harderwijk bij partycentrum De Slen-
kenhorst waar de koffie met gebak al 
klaar stond. Via een mooie route over 
de Veluwe ging de groep verder rich-
ting De Harskamp waar bij Partycen-
trum De Molen de koffietafel met een 
heerlijke kroket werd geserveerd. Na 

de lunch was het tijd om naar Garde-
ren te gaan en de prachtige zands-
culpturen te aanschouwen. Bijna al-
le bezienswaardigheden en/of attrac-
ties die Nederland rijk is, onder an-
dere het buitenleven, attractieparken, 
kerken en kastelen waren in de zand-
kunstwerken aanwezig. Van de Efte-
ling tot Madurodam en van De Wes-
tertoren in Amsterdam tot het Bin-
nenhof in Den Haag. Prachtig! Na de 
wandeling door de beeldentuin was 
het heerlijk genieten van de zon op 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Christiaan van der Wolf. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Dovenvertol-
king en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. H. van 
Winkelhoff uit Wateringen en 
16.30u.  met ds. P.A. van Veelen 
uit Wormer. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcommunie 
viering met N. Kuipers in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. C.J. 
van Stralen uit Alphen a/d Rijn. 
Om 16.30u. FF zingen.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 9.30u. Dienst o.l.v. pa-
rochianen m.m.v. gelegenheids-
koor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 22 mei 
om 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
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Michiel 
Santman. Babyoppas en kinder-
werk 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. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te voor Oudezijds 100. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Kinderdienst met 
ds. P.J. Cornelisse, Nieuwegein.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met dhr. A. 

van Heusden uit Driebergen. Or-
ganist: J. Groenedaal. 

  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
A.S. de Winter uit Nigtevecht. Or-
ganist: Johan v/d Zwaard.

. Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 21 mei

zondagmorgen, ongeveer twee keer 
per maand. Tijdens feestdagen, on-
der andere met Kerst en Pasen. De 
voorkeur gaat uit naar een dirigent 
met kooropleiding of bijna afgestu-
deerd is. Het repertoire van Cum 
Ecclesia is breed. Van Gregoriaans, 
Latijn tot Engels, Frans en Neder-
lands. Kerkliederen maar ook mo-
derne liederen. Het koor oefent op 
maandagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de RK Kerk St. Jan aan deKu-
delstaartseweg. Vergoeding volgens 
de kerkelijke bepaling of in over-
leg. De leden van Cum Ecclesia ho-
pen snel iemand te vinden die het 
mooie koor weer verder wil bren-
gen. Lijkt dit u/jou iets? Neem dan 
contact met voorzitter Garry Schol-
te via schlte@caiway.nl of bel 06-
13409523.

Winst Gerard en 
Marry bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook tijdens 
de vakantieperiode blijven de heren 
en dames kaarten. Nieuwe gezich-
ten zijn van harte welkom. Zowel jo-
keraars als klaverjassers kunnen di-
rect aanschuiven. Eerst komen kij-
ken, mag natuurlijk ook.

Op donderdag 11 mei is Gerard de 
Wit eerste geworden bij het jokeren 
met 235 punten. Kees van de Meer 
werd tweede met 300 punten en 
Trudy Knol derde met 357 punten. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
Marry Akse, astronomisch hoog met 
6118 punten. Op twee is Loes Ver-
steeg geëindigd met 5243 punten 
en op drie Guda Kluinhaar met 5060 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Gerrit van der Geest met 
3531 punten. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met de 
heer N.H. de Ron via 06-47890256.

het terras met een drankje of een 
lekker ijsje en om 16.00 uur was het 
tijd voor de terugreis naar Aalsmeer. 
Teruggekeken wordt op een geslaag-
de voorjaarsdagtocht, gorganiseerd 
door de reiscommissie bestaande uit 
Henny, Heleen en Els. 



Muziek/Comedy
Donderdag 18 mei:
* Badaboom comedy club in Stu-
dio’s Aalsmeer vanaf 20u. Afsluiting 
seizoen met o.a. Menno Stam.
* Meezingen met smartlappenkoor 
Denk aan de Buren in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 20u.
Vrijdag 19 mei:
* Rock van bands Venhill, Innovation 
en Colt Nevada in N201, Zwarteweg 
van 21 tot 01u.
* The Cult Undercover in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 20 mei:
* ‘Hakkuh voor kids’, hardcore met 
dj’s in N201, Zwarteweg,13 tot 19u.
* Countrypop van band Gigs in Bac-
chus, Gerberastraat. Open 21u.
Zondag 21 mei:
* Concert Bindingkoor m.m.v. Emile 
Meuffels op trompet en Wilma Broe-
re op piano. Vanaf 16u. in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55.
* The Mason Rack Band uit Austra-
lië in The Shack, Oude Meer v/a 16u.
Woensdag 24 mei:
* Soul en swing met The Soulmachi-
ne in The Shack, Oude Meer, 22u.
Vrijdag 26 mei:
* Bandbrouwer voor/door muzikan-
ten in N201, Zwarteweg, 20.30u.

Films
Zaterdag 20 mei:
* Animatiefilm ‘The Boss Baby’ in Bi-
oscoop Aalsmeer om 12.45u.
* Film ‘Sing’ in Bioscoop Aalsmeer 
om 15.15u.
* Actiefilm ‘Guardians of the Ga-
laxy Vol.2’ in Bioscoop Aalsmeer om 
16.30u en 21.30u.
* Actiefilm ‘Fast & Furious 8’ in Bios-
coop Aalsmeer om 19u.
Vanaf donderdag 25 mei:
* ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s 
Revenge’ in Bioscoop Aalsmeer. Da-
gelijks om 16u., 18.45u. en 21.30u.
Zaterdag 27 mei:
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u. Open: 20.30u.

Exposities 
Zaterdag 30 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u.
20 en 21 mei:
* Amb8route in Kudelstaart en om-
geving. Kennis maken met am-
bachtslieden en hun werk (zeepjes, 
kunst, rokerij, bollen). Routekaar-
ten verkrijgbaar bij Oevers en Op de 
Hoek, Kudelstaartseweg. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 16u.
* Expositie en foto’s in Historische 
Tuin. Open iedere dinsdag tot en 
zondag 10 tot 16.30u. 
16 mei t/m 7 juni:
* Expositie Springtime, schilderijen 
en bloemen, in atelier Sunny Neeter, 
Hornweg 196d. 
Vanaf 26 mei:
* Foto’s Bianca Tas in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart. Opening 
om 14.30u.
Tot en met juni:
* Tentoonstelling ‘Doeken van Ster-

ren’ in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg. Open: Iedere zater-
dag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 18 juni:
* Expositie Karin Borgman en Petra 
Boshart in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.
* Schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Pun-
terstraat. 
Tot en met 19 juli:
* Expositie Connie Fransen in ge-
meentehuis. Te bezichtigen tijdens 
openingstijden. 

Diversen
Donderdag 18 mei:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 19 mei:
* Schoolvoetbaltoernooi bij FC 
Aalsmeer, Beethovenlaan. Vrijdag fi-
nale-wedstrijden.
Vrijdag 19 mei:
* Verkoopdag handwerksoos Rode 
Kruis bij AH Kudelstaart, 9 tot 17u.
* Spelshows in Inloopcentrum voor 
senioren in Irene, Kanaalstraat van-
af 14.30u.
* Open Hof Keuken. Op menu Chi-
nese maaltijd. Vanaf 18u. in ’t Baken, 
Sportlaan 86.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijving sluit 20u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 20 mei:
* Snuffelmarkt in Ontmoetingskerk, 
Rijsenhout van 10 tot 16u.
* Viering 30-jarig jubileum AAS met 
snelschaken en ontmoeting in De 
Binding, Zijdstraat 55 vanaf 13u.
* Opening seizoen in Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade door Jeroen Spit-
zenberger om 13u.
* Stratentoernooi bij RKDES aan 
Wim Kandreef. Start 14u.
Zondag 21 mei:
* Vierde Aalsmeerse Bromfiets Tour-
rit. Verzamelen 11.30u. bij café Jop-
pe, Weteringstraat. Aankomst en 
bezichtiging vanaf 16.30u.
* Open havendag bij Watersport 
Vereniging Aalsmeer, Uiterweg 155 
met diverse activiteiten,12 tot 17u.
Dinsdag 23 mei:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 24 mei:
* Inloop en quilten in Oost-Inn in De 
Mikado, Catharina Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u

Vergaderingen/Lezingen
Maandag 22 mei:
* ‘Brein Storm’ met professor Erik 
Scherder in Bistro De Kwakel, 20u.
Dinsdag 23 mei:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Raadsvergadering in gemeen-
tehuis vanaf 20u. (raadzaal). Om 
19.30u. huldiging handbal kampioe-
nen (burgerzaal).

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:NIEUW:

KOOPJE: TIP:

Keyboard ‘Medeli’
van € 245,- voor € 219,-

Lessenaar ‘Boston’
(zwart) € 19,95

Violen in 
verschillende maten

vanaf € 129,-
Capo ‘CLX’

(classic of electric)  € 12,95

AGENDA

Start en aankomst bij café Joppe
Zondag 4e Aalsmeerse 
Bromfiets Tourrit
Aalsmeer - Zondag 21 mei wordt 
alweer de vierde Aalsmeerse Brom-
fiets Tourrit gereden. Waarheen is 
een grote verrassing, maar de route 
is wederom spectaculair. Geen zee 
te hoog en geen pad te smal. 
Er wordt verzameld om 11.30 uur bij 
Café Joppe in de Weteringstraat. Na 
een paar uur en zo’n dikke 70 kilo-
meter worden de deelnemers terug 
verwacht. Dit zal zijn om ongeveer 
16.30 uur. Natuurlijk zijn er verschil-

lende masseurs (m/v) aanwezig om 
de billetjes weer soepel te krijgen. 

Brommers kieken
Buiten Joppe start na de aankomst 
een uurtje oudhollands brommers 
kieken. Menig unieke exemplaren 
staan dan te pronken. De inschrij-
ving is reeds gesloten, er kan nie-
mand meer bij. Maar kijken bij het 
vertrek of aankomst is natuurlijk net 
zo leuk en vast heel gezellig. 

Vrijdag en zondag livemuziek
Cult undercover en Mason 
Rack Band in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend 
weer twee sensationeel goeie bands 
op het podium van The Shack. The 
Cult undercover op vrijdag 19 mei 
en Mason Rack Band uit Austra-
lië op zondagmiddag 21 mei. Vrij-
dag 19 mei wordt genieten! Dat kan 
niet anders met al die heerlijke klas-
siekers van The Cult. Vooral wan-
neer je bedenkt dat niemand min-
der dan Andrew Elt (Sleeze Beez) in 
de huid kruipt van troublemaker Ian 
Astbury. Tel daarbij op: David Aferiat 
(Woodstock, Metallicas) en Daniel 
Verberk op gitaar en dus de aller-
beste gitaarrock new wave ooit ge-
maakt, Guido Vrouwe (Metallicas) 
op bas en Lambert van der Muckhof 
van Action in DC op drums. Gaat ze 
zien, want deze professionele muzi-
kanten zetten iets heel goeds neer! 
Zondag 21 mei: The Mason Rack 
Band, een sensationele show uit 
Australië. In juni 2015 stonden ze 
voor de tweede keer in The Shack. 
Op die zondagmiddag hebben deze 
drie verbazingwekkend getalenteer-
de mannen een onuitwisbare indruk 
achterlaten met hun award-winning 
liveshow! Dit trio, dat bekend staat 
als één van de hotste live-acts die er 
is, zette een bomvolle Shack volle-
dig op z’n kop en op zondag 21 mei 
komen ze dit nog eens ‘dunnetjes’ 
overdoen! De Mason Rack Band 
is een driemans band uit Queens-
land, Australië, en zal wederom in 

The Shack een verpletterende in-
druk achterlaten met hun dynami-
sche, hoog energieke live show. Met 
hun muziek én act trekken ze in Au-
stralië duizenden fans, en waar ook 
ter wereld ze optreden, nog nooit 
waren de mensen zo onder de in-
druk en muzikaal verrast! Zanger en 
songwriter Mason met zijn uitzon-
derlijke supersexy stem, (met hier 
en daar een vleugje Tom Waits) op 
gitaar en Weissenborn lap slide gi-
taar heeft een groot talent en pas-
sie voor zijn muziek. Mason is een 
geboren entertainer. Samen met Ju-
les Keshan op drums en Jamie Ro-
berts op bas wordt een show gege-
ven die je nooit meer zult vergeten! 
Geef ze lege biervaten, drumsticks 
en een podium en het dak gaat eraf! 
The Shack is vrijdag 19 mei open 
vanaf 20.30 uur en The Cult Under-
cover begint om 22.00 uur. Entree: 
8 euro. Zondag 21 mei open van-
af 15.00 uur, aanvang Mason Rack 
Band 16.00 uur. Entree 10 euro.

Soulmachine!
Woensdag 24 mei, de avond vóór 
Hemelvaartsdag, staat Soulmachi-
ne op het podium in The Shack. Een 
fantastische elfkoppige Soulband 
speelt vette funk en dampende soul. 
Dus trek je dansschoenen alvast 
uit de kast! Voor alle info www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 253b 
in Oude Meer.  

Vrijdag een avondje rocken
Innovation, Colt Nevada 
en Venhill live in N201
Aalsmeer - Boekingskantoor GY-
GA gaat on tour. Op vrijdag 19 mei 
betreden drie jonge bands die zijn 
toegetreden tot de ‘On Tour selec-
tie’ het podium van N201 aan de 
Zwarteweg om tijdens de tweede 
show van de tour met stevige gita-
ren een avond te rocken. GYGA on 
tour is een nieuw rondreizend festi-
val met als doel eigenzinnige en ta-
lentvolle (jonge) bands te promoten 
en te coachen op de Nederlandse 
podia. “Wij laten de band hier on-
der andere bekend worden met het 
‘Do It Yourself’ principe, en met de 
wereld rondom het muziek maken. 
Het coachen doen wij op het gebied 
van promotie en performance”, legt 
Ron Bijsterbosch van GYGA uit. Op 
19 mei zullen in Aalsmeer de bands 
Venhill, Innovation en Colt Nevada 
hun opwachting maken tijdens de 
tweede editie van GYGA On Tour. 
Allen vissen ze in de vijver van de 
rock, maar op een hele eigen ma-
nier. Zo brengt Colt Nevada alter-
natieve rock met een vleugje nos-
talgie en ongetemde rauwheid, be-
dient Innovation zich met alternatief 
geluid en gaat Venhill los op de ‘in-
yourface-rock’ met een melancholi-
sche sfeer. Venhill is een Alphense 

band die beukt, maar niet kraakt; De 
melancholie van Nirvana, de hooks 
van Biffy Clyro met de energie van 
John Coffey. Na het winnen van de 
Alphense Battle of The Bands en 
Popsport Zuid-Holland, een uitver-
kocht Gebroeders de Nobel in Lei-
den wil de band meer. Met hun eer-
ste EP op zak zijn ze meer bedre-
ven dan ooit. De alternatieve rock-
band Innovation bestaat uit vier ge-
passioneerde jongens uit de regio 
Boskoop. Invloeden die terug te ho-
ren zijn bijvoorbeeld White Stripes, 
Qotsa en Artic Monkeys. Opval-
lend is het unieke stemgeluid en het 
voorkomen van de zanger en gita-
rist waarmee hij zijn publiek weet te 
boeien en de passie die deze jon-
ge gasten weten uit te stralen. Inno-
vation schitterde de afgelopen twee 
jaren al op de podia van onder an-
dere Gebr. de Nobel, Koningsnacht 
Boskoop en Werfpop Leiden. Met 
een vleugje nostalgie en een on-
getemde rauwheid brengt Colt Ne-
vada alternatieve rock, donker en 
zwaar; oervette drums, brullende 
bas, schreeuwende gitaren en rau-
we vocalen die live op zijn puurst is.
Zaal N201 open vanaf 20.30 uur. En-
tree 5 euro.

Pop, rock, country, bluegrass en folk

Gigs zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 20 mei 
staat de band Gigs op het podi-
um in cultureel café Bacchus. Gigs 
bestaat uit vier multi-instrumen-
talisten, die ook op het gebied van 
meerstemmige zang hun mannetje 
staan. De leden van de band heb-
ben ieder voor zich jarenlange mu-
zikale ervaring opgedaan in diverse 
muziekstijlen.
Deze verschillende muzikale ach-
tergronden leveren binnen Gigs een 
verrassende combinatie op van on-
der andere pop, rock & roll, west-
coast, (Ierse) folk, country & blue-

grass uit de jaren zestig en zeventig.
De bandleden gebruiken diverse 
akoestische instrumenten waardoor 
een uniek eigen tintje aan nummers 
van onder andere The Byrds, Eagles, 
Venice, Dylan, Beatles, Crowded 
House, Crosby Stills Nash & Young, 
Rem, Mark Knopfler en vele ande-
ren wordt gegeven.
Kortom: Pure muziek, ongekunsteld, 
smaakvol en enthousiast vertolkt 
door een stelletje rasmuzikanten!
Bacchus in de Gerberastraat opent 
haar deuren om 21.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Divers filmprogramma in Studio’s
Pirates of the Caribbean: 
Salazar’s Revenge in bios
Aalsmeer - Menigeen kijkt er al 
naar uit. De nieuwe film van de Pira-
tes of the Caribbean. Vanaf donder-
dag 25 mei is ‘Salazar’s Revenge’ te 
zien in Bioscoop Aalsmeer. Johnny 
Depp keert terug als de iconische, 
roekeloze antiheld Jack Sparrow. 
In dit nieuwe avontuur krijgt Jack 
Sparrow te maken met zijn aartsvij-
and kapitein Salazar. Als alle spook-
zeelieden onder leiding van Sala-
zar ontsnappen aan de Devil’s Tri-
angle hebben ze maar één missie: 
alle piraten doden, Jack in het bij-
zonder. De enige hoop op overle-
ving ligt voor Jack in het legenda-
rische Trident van Poseidon. Om die 
te vinden moet hij een alliantie vor-

men met Carina Smyth, de briljante 
en beeldschone astronoom en Hen-
ry, een eigenwijze jonge zeeman 
verbonden aan de Koninklijke Ma-
rine. Aan het roer van zijn bedroe-
vend kleine en haveloze schip pro-
beert Jack zijn leven te redden door 
uit handen te blijven van zijn meest 
geduchte en kwaadaardige aartsvij-
and. Dagelijks vanaf donderdag 25 
mei drie keer per dag te zien in de 
bioscoop in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade om 16.00, 18.45 
en om 21.30 uur. Kaarten reserve-
ren kan via 0297-753700 en via bios-
coop@studiosaalsmeer.nl. Kijk voor 
het volledige filmprogramma op de 
website www.bioscoopaalsmeer.nl. 

Team The Outsiders wint 
grote Joppe popquiz
Aalsmeer - De grote Joppe pop-
quiz is afgelopen zaterdag 13 mei 
gespeeld in het café in de Wete-
ringstraat. De quiz met allerlei vra-
gen over muziek, artiesten en acts 
was weer samengesteld door eige-
naar Jan van Schuppen samen met 
Elmer en Stella. Zeven teams had-
den zich opgegeven voor dit avond-
je hersenkraken. De meeste teams 
bestonden uit vijf personen en dus 
was de kroeg goed gevuld en waren 
nagenoeg alle krukken bezet. Het 
winnende team bestond uit ‘slechts’ 
twee personen en zij noemen of 
noemden zich The Outsiders. Bui-
tenstaanders waren de heren ze-
ker, ze kwamen uit Delft om deel te 
kunnen nemen. Een hobby van de 
heren om in hun ruime omgeving 
hun popkennis te gaan testen. En 
met de popkennis van het tweetal 
was niets mis. Sterker nog, ze wa-
ren supergoed en wisten liefst 215 
punten bijeen te sprokkelen van de 
in totaal 275 punten. The Outsiders 
kreeg de bokaal voor het winnen-
de team uitgereikt. Een prachtige 
trofee overigens, een jaren zeventi-
ger microfoon op een houten voet-
stuk. Het ging The Outsiders echter 
niet om de bokaal, de mannen had-
den een leuke avond gehad en ver-
trokken huiswaarts met een woord 
van dank en de mededeling dat ze 

zeker nog een keer komen deelne-
men. De trofee gaven zij graag aan 
de nummer twee. Het vaste speel-
team tijdens de tweewekelijkse qui-
zavonden in Joppe is King Pelican 
en dit vijftal wist dit ‘zilver’ te beha-
len met totaal 189 punten. Kim, Ni-
colet, Gert, Ab en Onno waren maar 
wat blij met hun prijs. Over wie de 
mooie wisselbokaal een jaar in huis 
mag nemen gaat, aldus de vijf, nog 
een hartig woordje gesproken wor-
den. Op de derde plaats met totaal 
154 punten is het team The Beach 
Boys geëindigd met Cor Zomer en 
Meindert van der Zwaard. Alle deel-
nemers en de makers van de quiz 
kijken terug op een gezellige avond. 
Na afloop is er door menig team nog 
lang nagepraat over de diverse vra-
gen en de juiste antwoorden…

Onthulling van 
‘Vier seizoenen’
Kudelstaart - Vier panelen zijn ge-
schilderd door Bob van den Heuvel 
en dit vierluik gaat vandaag, don-
derdag 18 mei, geplaatst worden op 
de zijgevel van het appartementen-
complex op de hoek Mijnsherenweg 
en Einsteinstraat waarmee ze goed 

zichtbaar zijn voor een ieder die Ku-
delstaart via deze weg binnenkomt. 
Afgelopen winter en voorjaar is Bob 
van den Heuvel aan het werk ge-
gaan. Als thema is gekozen voor 
‘Vier seizoenen aan de Poel’. Het re-
sultaat: vier panelen van circa 2.40 
meter hoog en 1.20 meter breed. De 
officiële ‘onthulling’ is vandaag van-
af 16.00 uur bij het genoemde ap-
partementencomplex.

‘Klasse jazz’ van Yasam in Bacchus
Aalsmeer - Een jazzconcert van 
grote klasse presenteerde KCA af-
gelopen zaterdag 13 mei in Bac-
chus. Voor een best goed gevulde 
zaal verzorgde de gepassioneerde 
en toegewijde zanger Yasam Hanci-
lar met zijn band een concert. Pas 
relatief laat in zijn leven koos hij 
voor de muziek en met name voor 
jazz. En dat is best een geluk, want 
wat een muzikant is deze jongen die 
van oorsprong uit Turkije komt. Zijn 
verhalen voor aanvang van de lied-
jes waren redelijk lang en in het En-
gels, maar gaven wel goed weer 

waar de nummers over gingen. Ya-
sam werd begeleid door Orestis Pe-
trakis op piano, Marco Zenini op 
contrabas en Joan Terol Amigo op 
drums, eveneens topmuzikanten. 
Even voor twaalf uur was het con-
cert ten einde. Het publiek vroeg 
om een toegift en kreeg deze, maar 
daarna was het heerlijke muzikale 
avondje echt ten einde. 
De jazzconcerten in Bacchus wor-
den georganiseerd door Pierre Tu-
ning en Reinoud Staps. Zij verdie-
nen een compliment voor deze keu-
ze. Het was mooi!
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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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
18 mei 2017

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
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 ziens-
wijzen. 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 vergadering.

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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

(Z-2017/015197), het plaatsen van reclame op de luifel-
boei. Toelichting: aanvraag is door de aanvrager ingetrok-
ken

- Uiterweg achter 164, 1431 AS (Z-2017/020710), het lega-
liseren van een bestaande berging. Toelichting: aanvraag 
is door de aanvrager ingetrokken

Geaccepteerde melding(en)
- Ophelialaan 42, 1431 HJ (Z-2017/023662), het gedeelte-

lijk slopen van de achtergevel
- Stommeerweg 54, 1431 EX (Z-2017/023825), het slopen 

van een woonhuis
- Burgemeester Kasteleinweg 5 A, 1431 BX (Z-2017/024428), 

het slopen van kassen en kantoorruimte
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:
- Raadhuisplein (Z-2017/021635), Bandjesavond op 24 juni 

2017, ontvangen 20 april 2017
- Hornweg 187 (Z-2017/022170), NK Knikkeren op 31 mei 

2017, ontvangen 25 april 2017
- Route door Aalsmeer (Z-2017/021599), Avondvierdaagse 

Aalsmeer van 12 t/m 16 juni 2017, ontvangen 20 april 
2017 

- Diverse straten in Aalsmeer (Z-2017/023216), Bobbie’s 
Buitenspeeldag op 14 juni 2017, ontvangen 1 mei 2017

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.
- Surfeiland (Z-2017/011629), Oude Deuren Surfcup op 2 

juli 2017, verzonden 9 mei 2017
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2017/022170), NK Knikkeren op 

31 mei 2017, verzonden 15 mei 2017

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

WET GELUIDHINDER***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder 
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege ge-
luidsapparatuur voor een verjaardagsfeest op 26 mei 2017, op 
het perceel Stommeerweg 72, (Z-2017/022946), ontvangen 
28 april 2017.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege geluids-
apparatuur voor een bruiloft van zaterdag 1 juli tot zondag 2 
juli 2017 op het perceel Stommeerweg 72, (Z-2017/022940), 
ontvangen 28 april 2017.

RAADSVERGADERING DINSDAG 23 MEI 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
dinsdag 23 mei 2017, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering is om 19.30 uur de 
huldiging van de B- en C-Junioren (Jongens) van Fiqas uit 
Aalsmeer. Zij zijn Nederlands kampioen geworden. U wordt 
verzocht tijdig aanwezig te zijn. De huldiging vindt plaats in 
de Burgerzaal van het gemeentehuis. 

  RAAD

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

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 20 april 2017
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Instellen Adviesraad Sociaal Domein
 R-3 Financiële stukken Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland
 R-4 Vaststellen bestemmingsplannen ‘3e 
  herziening Woonarken - Uiterweg 159’ en 
  ‘4e herziening Woonarken – Uiterweg 154’
 R-5 Actualisering grondexploitaties ultimo 
  2016
 R-6 Bekrachtiging geheimhouding

  BEHANDELSTUK

20.10 R-7 Subsidieregeling ten behoeve van de 
  instandhouding (onderhoud en restaura-
  tie) van gemeentelijke monumenten
20.25 R-8 Jaarrekening 2016
20.55  Vragenkwartier

  SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Stommeerweg 54, 1431 EX (Z-2017/023899), het oprich-

ten van een woonhuis en het tijdelijk plaatsen van een 
bouwbrug

- Zandoogjestraat 9, 1432 NK (Z-2017/023880), het plaat-
sen van een overkapping van de carport van de woning

- Machineweg naast nr. 296 (Sectie B 6586), 1432 EV  
(Z-2017/024787), het oprichten van een woonhuis

- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2017/024774), het plaatsen van 
een afvoerpijp langs de zijgevel tenminste 2 meter boven 
het hoogste punt

- Zijdstraat 26 B, 1431 ED (Z-2017/025088), het plaatsen 
van gevelreclame 

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie 
Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar  
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 

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. 
- Haydnstraat 2, 1431 ZB (Z-2017/006045), het plaatsen 

van een aanbouw (achter), het plaatsen van kozijnen en 
het oprichten van een dakopbouw. Verzonden: 09-05-2017

- T.h.v. Mr. Jac. Takkade 11 (bij perceel 6053 en 6054), 
1432 CA (Z-2016/048731), het aanleggen van in- en uitrit 
d.m.v. het bouwen van een brug. Verzonden: 10-05-2017

- Dreef 7 (ten westen van Zwembad De Waterlelie), 1431 WC 
(Z-2017/014021), het kappen van 14 bomen (wilgen en 
iepen). Verzonden: 10-05-2017

- Burgemeester Kasteleinweg 5 A, 1413 BX (Z-2017/016717), 
het plaatsen van een noodkantoor voor de duur van ca 40 
weken t.b.v. de bouw van een nieuw kantoor. Verzonden: 
11-05-2017

- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/007471), het op-
richten van een hotel en het aanleggen van een in- en 
uitrit. Verzonden: 12-05-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd
- Zwarteweg 100, 1431 VM (Z-2017/017883), het aanleggen 

van een 2e in- en uitrit aan de westkant van het perceel. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.

Geweigerde omgevingsvergunning, 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 dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Vlinderweg 3, 1432 MZ (Z-2017/014686), het veranderen 

van de dakbedekking op de woning van pannen naar riet. 
Verzonden: 08-05-2017. Toelichting: project is vergun-
ningsvrij

- Uiterweg 180, 1431 AS (Z-2017/016422), het inkorten/
slopen van de bovenbouw van de woonark. Verzonden: 09-
05-2017. Toelichting: project is vergunningsvrij.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen, 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Braziliëlaan 1 (sectie B perceelnr.9641), 1432 DG  

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Kenter M. 09-03-1979 10-05-2017
Kenter D. 15-07-2011 10-05-2017
Kenter O. 02-08-2004 10-05-2017
Kenter Y. 13-11-1988 10-05-2017

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 tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 
 

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Wołoszko P. 12-10-1989 09-05-2017
Dulcu D.R. 25-10-1992 09-05-2017
Parris A.I. 17-01-1966 09-05-2017
Korczak J. 28-05-1988 09-05-2017
Kochańska S. 30-06-1973 10-05-2017
Top J. 30-05-1981 12-05-2017
Śliwakowski P. 24-10-1998 12-05-2017

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 burgerza-
ken 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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI/JUNI
Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 
is het gemeentehuis gesloten

Maandag 5 juni (2e pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten



Denk mee over toekomst 
van Aalsmeer op 7 juni
Aalsmeer - Hoe ziet de toekomst 
van Aalsmeer eruit? Wat betekenen 
technologische ontwikkelingen voor 
inwoners, bedrijven en organisaties 
en voor de gemeente zelf? Wat vindt 
eenieder belangrijk in Aalsmeer? 
Op woensdag 7 juni organiseert de 
gemeente een bijeenkomst over hoe 
technologie en innovatie ons leven 
gaan veranderen. Iedereen is van 
harte welkom om mee te denken en 
te praten. Vul nu alvast de online en-
quête in op www.aalsmeerinzicht.nl 
en meld u aan voor de bijeenkomst.
Burgemeester Jeroen Nobel: “Ik no-
dig iedereen uit om samen de toe-
komst van Aalsmeer te verken-
nen. Nieuwe technologieën veran-
deren ons leven en onze samen-
leving ingrijpend. Dat wordt alleen 
maar sterker. Wat kunnen wij voor 
elkaar betekenen in die toekomsti-
ge samenleving? Welke kansen en 
uitdagingen ziet u voor Aalsmeer? 
De toekomst is niet te voorspellen, 
maar we kunnen ons er wel op voor-
bereiden en nieuwe inzichten op-
doen. Samen schetsen we de toe-
komst van ons mooie Aalsmeer.” 

De gemeente organiseert dit jaar 
vier bijeenkomsten om de toekomst 
te verkennen, elk met een verschil-
lend thema. De bijeenkomst op 7 ju-
ni over technologie en innovatie be-
looft een spannende avond te wor-
den. Wim de Ridder, futuroloog en 
hoogleraar toekomstonderzoek 
aan de Universiteit Twente, neemt 
de aanwezigen mee naar een toe-
komst waarin robots operaties uit-
voeren, we in zelfrijdende auto’s rei-
zen en een fulltime baan niet meer 
bestaat. Volgens De Ridder ‘heeft 
de toekomst haast’. Na zijn inleiding 
gaan de aanwezigen met elkaar in 
gesprek over de kansen en uitda-
gingen van technologie en innova-
tie op verschillende gebieden, zoals 
zorg, vervoer, wonen, werken en re-
creëren. 
Een aantal Aalsmeerders laat u zien 
hoe zij nu al bezig zijn met techno-
logie en innovatie. Kijk voor hun ver-
haal op www.aalsmeerinzicht.nl. De 
bijeenkomst op woensdag 7 juni 
begint om 19.30 uur en vindt plaats 
bij Parfum Flower Company aan de 
Rietwijkeroordweg 28.

Organisatie Jongeren Rode Kruis
Disco voor mensen met 
beperking: Top avond!
Aalsmeer - In Feesterij De Bok is 
op 12 mei door het Jongeren Ro-
de Kruis een disco georganiseerd, 
speciaal voor mensen met een be-
perking. Het thema was gemaskerd 
bal en de ruim vijftig gasten en hun 
begeleiders kwamen veelal gemas-
kerd binnen. De vrijwilligers van 
het Rode Kruis en de gasten dans-
ten die avond op muziek van DJ-
duo Soundshockers. Vrijwilligers 
van het Jongeren Rode Kruis had-
den de zaal eerst volgens het the-
ma versierd. 
Om 19.15 uur gingen de deuren 
open en al snel stroomden de gas-
ten en hun begeleiders binnen. De 
gasten kwamen voornamelijk uit 
Ons Tweede Thuis, de woonstichting 
voor mensen met een beperking. 
Bij binnenkomst stond een wel-
komstdrankje klaar en werd ieder-
een verwelkomd door muziek van de 
Soundshockers. Het Jongeren Rode 
Kruis trakteerde ook op bittergarni-
tuur. De fotograaf had het erg druk 
deze avond, maar gelukkig hoefden 
de aanwezige EHBO’ers niet in actie 
te komen. Tussen het dansen door 
konden de gasten zelf hun drankjes 

bestellen aan de bar. Bij alle door 
het Rode Kruis georganiseerde dis-
co’s wordt geen alcohol geschon-
ken. De twee best dansende gasten 
gingen met een prijs naar huis. “Ik 
zie dat mijn zoon het erg naar zijn 
zin heeft en ik vind de vrijwilligers 
heel enthousiast”, aldus een aanwe-
zige moeder van een gast. Het Jon-
geren Rode Kruis Aalsmeer en Uit-
hoorn wil Feesterij De Bok, alle vrij-
willigers, de DJ’s, de EHBO’ers, de 
fotograaf en de gasten en hun be-
geleiders bedanken voor deze top 
avond! 

Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij activiteiten. 
De jongeren organiseren activiteiten 
voor mensen met een beperking of 
ouderen. Wil je meer informatie over 
wat het Jongeren Rode Kruis doet, 
of aanmelden als vrijwilliger? Mail 
naar jongerenrodekruis@hotmail.nl, 
of kijk op www.facebook.com/Jon-
gerenRodeKruis.
Door Jeroen Heimeriks

Vergadering op dinsdag 23 mei
Voor raad: Huldiging van 
handbalkampioenen!
Aalsmeer - In verband met He-
melvaartsdag komt de gemeente-
raad deze maand bijeen op dins-
dag 23 mei. De vergadering begint 
om 20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis, maar bestuurders en 
publiek worden gevraagd een half 
uur eerder aanwezig te zijn. Voor 
aanvang van de raad gaan de jon-
gens B- en C-junioren van handbal-
vereniging FIQAS gehuldigd wor-
den. De teams zijn Nederlands kam-
pioen geworden. De jongens wor-
den toegesproken en in het zon-
netje gezet door wethouder Gertjan 
van der Hoeven van sport in de bur-
gerzaal om 19.30 uur. 
Na de huldiging begint de raad 
met allereerst de vaststelling van 
de agenda en de lijst van ingeko-
men stukken. De raad kent liefst 
vijf hamerstukken. Kort aan de or-

de dus het instellen van een Ad-
viesraad Sociaal Domein, de finan-
ciële stukken van de Veiligheidsre-
gio Amsterdam Amstelland, de der-
de herziening woonarken Uiterweg 
159 en 154 en de actualisering van 
de grondexploitaties 2016. Daarna 
dienen de raadsleden te beloven de 
grex startnotitie VVA-terrein geheim 
te zullen houden. 
Behandelstukken tot slot zijn de 
subsidieregeling van de instand-
houding (onderhoud en restaura-
tie) van gemeentelijke monumenten 
en de programmarekening 2016. De 
vergaderavond wordt besloten met 
het vragenkwartier. Voorzitter is 
burgemeester Jeroen Nobel en be-
langstellenden worden uitgenodigd 
op de publieke tribune plaats te ne-
men. Volgens de planning duurt de 
raad tot 23.00 uur. 

Het experiment ‘Microklimaat 
Leimuiden’ dat geen experiment is
n 2008 besloten LVNL en KLM om 
Rijsenhout enigszins te ontlasten 
door de starts linksom van de Kaag-
baan een latere bocht te laten vlie-
gen. Toen was uiteraard al duide-
lijk dat met name Leimuiden hier 
enig nadeel van zou gaan onder-
vinden, maar dit woog niet op te-
gen aanzienlijk minder overlast in 
Rijsenhout. Enkele jaren later, von-
den de intussen nieuwe geinstal-
leerde bewonersvertegenwoordi-
gers in het Schipholoverleg (CROS) 
uit Leimuiden het nodig dat hier nog 
eens naar gekeken moest worden 
en werd er gekeken of een vaste 
bochtstraal iets kon betekenen voor 
Leimuiden. Eind 2012 kwam de con-
clusie dat de milieuwinst zeer gering 
zou zijn en dat deze bovendien niet 
zou neerslaan in Leimuiden. Nog 
geen jaar later werd er opnieuw een 
poging gedaan om het project op-
gestart te krijgen en na waarschijn-
lijk geslaagd lobbywerk werd hier in 
2014 opnieuw groen licht voor ge-
geven. Uiteindelijk resulteerde dit 
in 2015 de samenstelling van een 
werkgroep ‘microklimaat Leimui-
den’ welke opnieuw de (on)moge-
lijkheden zou moeten gaan onder-
zoeken.
Intussen was de ORS van de grond 
gekomen en alle betrokken partij-
en (bewonersvertegenwoordigers, 
gemeenten, LVNL, KLM, etc.) wer-
den uitgenodigd om deel te ne-
men aan het vooroverleg. Er waren 
vijf betrokken gemeenten te weten 
Rijsenhout, Burgerveen, Leimuiden, 
Nieuw Vennep en Kudelstaart. Een 
belangrijk argument om Leimuiden 
tegemoet te komen was de consta-
tering dat NADP2 een verschuiving 
van het horizontale vluchtprofiel te-
weeg zou hebben gebracht wat na-
delig zou zijn voor Leimuiden. Er 
werd geschermd met een onafhan-
kelijk onderzoek (quick scan of eva-
luatie) wat dit zou hebben aange-
toond. Diverse verzoeken door Ku-
delstaart aan de ORS, onderzoeks-
bureau en de werkgroep werden 
gedaan om dit document te tonen, 
maar dit bleef alle keren uit. Be-
gin 2016 was de werkgroep klaar 
en werden de resultaten openbaar 
gemaakt in het regioforum. Alle be-
trokken bewonersvertegenwoordi-
gers (inclusief Kudelstaart dit keer) 
werden uitgenodigd bij de presen-
tatie van het experiment bij de ORS 
in Hoofddorp. Het heette een expe-
riment met acht verschillende vari-
anten en de betrokken vertegen-
woordigers werd gevraagd om de 
voorkeur voor een variant, waarmee 
zou worden gestart, uit te spreken.

Ook aan de meest benadeelde partij 
Kudelstaart. Dat deze niet akkoord 
ging met geen van de varianten 
hoeft geen betoog. Hij kon kiezen 
uit een slechte of een hele slechte 
voor zijn gemeente. Geen probleem 
voor de werkgroep want de meer-
derheid besloot tot de start van een 
variant. Het experiment, wat vanaf 
het begin geen experiment bleek te 
zijn maar de invoering van een vas-
te bochtstraal, was een feit. Voor al-
le duidelijkheid, het experiment zou 
een gunstige invloed hebben op 
de geluidsoverlast voor Leimuiden, 
Burgerveen en Nieuw Vennep (?) en 
ongunstig voor Rijsenhout en Ku-
delstaart. De gekozen bochtstraal 
start 660 meter eerder dan de nor-
male linkerbocht en een kleine 300 
meter dan voor de invoering van de 
nieuwe bocht in 2008 om Rijsen-
hout te ontlasten. Kudelstaart heeft 
nog geprobeerd om deze onrecht-
vaardige gang van zaken aan de 
kaak te stellen, maar was uiteraard 
kansloos. Alleen al door invoering 
van de nieuwe zichtlimieten bij de 
LVNL is sinds november vorig jaar 
de stijging van het aantal klachten 
bij BAS van mensen uit Kudelstaart 
en Aalsmeer veruit het grootst van 
de gehele Schipholregio. Twee hin-
der beperkende voorstellen om het 
zwaar belaste Kudelstaart enigszins 
te ontlasten zijn afgewezen om zeer 
discutabele redenen. Eén van de ge-
bruikte argumenten was dat het een 
hinderverplaatsing zou betekenen 
(richting Leimuiden). Dat het hier 
een saldovermindering van het aan-
tal ernstig gehinderden zou beteke-
nen was niet van belang. Bovendien, 
zo werd aangegeven, het betrof een 
minivoorstel en de LVNL had hier 
nu even geen tijd voor. Kortom, de 
lobbymachine had zijn werk weer 
goed gedaan. Heel fijn in een tijd 
dat de Kaagbaan er maanden uitligt 
en de mensen daar dag en nacht te 
maken hebben met extra veel ver-
keer van en voor de Zwanenburg-
baan. De inwoners van Kudelstaart 
zijn geslachtofferd en zien en ho-
ren vliegtuigen links en rechts op 
een paar honderd meter langsko-
men van en naar de Aalsmeerbaan 
en Zwanenburgbaan. De vertegen-
woordiging van Leimuiden ligt hier 
niet wakker van, integendeel, jam-
mer voor onze buren in Kudelstaart 
maar het is niet anders. Het is hier 
lekker rustig nu.

Rien van der Laan
rvdlaan@caiway.net
Bewonersvertegenwoordiger 
Kudelstaart in de ORS

ingezonden

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 18-05-17 bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan 

Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en de

  ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Woonarken, 
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer

t/m 19-05-17 aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken i.v.m. omgevings-
vergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiter-
weg 228 kwek

t/m 22 juni 17 aanvraag omgevingsvergunning, de beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het be-
sluit hogere grenswaarden en de overige daar-

Officiële Mededelingen
18 mei 2017

op betrekking hebbende stukken m.b.t. be-
schikking omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoe-
vers 2005 en een besluit hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder (Z-2015/062171), Herenweg 
78e te Kudelstaart

t/m 7 juli 17 verzoek en bijbehorende stukken m.b.t. vast-
stelling van hogere waarden vanwege ge-
luidsapparatuur op een verjaardagsfeest 
op 26 mei 2017, op het perceel Stommeer-
weg 72, (Z-2017/022946), verzoek en bij-
behorende stukken m.b.t. vaststelling van ho-
gere waarden vanwege geluidsapparatuur op 
bruiloft van zaterdag 1 juli tot zondag 2 ju-
li 2017 op het perceel Stommeerweg 72, (Z-
2017/022940)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Regio - Stap uit de dagelijkse sleur, 
vergeet even alle beslommeringen 
en kom naar het circus Renz Inter-
national. Een verrassend, warm en 
veelzijdig spektakel met o.a. verte-
derende mini pony’s, kamelen, hon-
den, watussi koeien en het parade-
paardje van ons circus! Prachtige 
paarden die worden voorgebracht 
door Franz Renz. Artiesten uit bin-
nen en buitenland presenteren zich 
in een klassiek circusspektakel, in 
de nok van het circus aan de swin-
gende trapeze een adembenemen-
de optreden van miss Skarlett, ver-
der kunt u genieten van acroba-

ten, jongleurs, en zorgen doldwaze 
clowns voor een lach op ieders ge-
zicht. Circus Renz is in Uithoorn van 
24 mei tot en met 28 mei. Ze zetten 
hun tenten neer op het evenemen-
tenterrein aan de Randhoornweg 
(naast de Legmeervogels) De voor-
stellingen vinden plaats op woens-
dag 24 mei om 16.00 uur (de pre-
miere), donderdag 25 mei om 17.00 
uur, vrijdag 26 mei om 17.00 uur, za-
terdag 27 mei om 15.00 uur en zon-
dag 28 mei om 14.00 uur. Op don-
derdag en vrijdag is het familiedag. 
De entreeprijs is dan 10 euro per 
persoon.

Circus Renz International 
komt naar Uithoorn

Regio - Op unanieme voordracht 
van de benoemingsadviescommis-
sie heeft het College van Bestuur van 
stichting IRIS besloten om mevrouw 
M.P.G. (Mary) Krouwel MEM te be-
noemen tot directeur van R.K. Scho-
lengemeenschap Thamen in Uit-
hoorn. Mary Krouwel volgt per 1 au-
gustus 2017 de huidige directeur, Ger 
Jägers, op. Ger Jägers vertrekt per 1 
augustus met prepensioen. Hij is dan 
ruim tien jaar verbonden geweest 
aan de school die onder zijn bevlo-
gen leiding de onderwijsvernieuwing 
in het VMBO op eigen wijze heeft 
vormgegeven.  Mary Krouwel heeft 
ruime ervaring in het VMBO. Van-
af 2002 heeft zij diverse directeurs-
posities vervuld. Op dit moment is 
zij directeur van MAVO Doorn bij de 
scholengroep OSGS Schoonoord. De 

benoemingsadviescommissie heeft 
Mary Krouwel leren kennen als een 
persoon met hart voor het VMBO. 
Door haar kwaliteiten en ervaring is 
zij uitermate geschikt om leiding te 
geven aan de verdere ontwikkeling 
van RKSG Thamen.

Nieuwe directeur R.K. 
scholengemeenschap Thamen
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Cathelijne Broers, Marco van Zijverden en Haarlemse Bloemenmeisjes. 
Fotografie Janiek Dam

Ontwikkeld door Dutch Flower Group

Hollandse Meesters-tulp 
gedoopt in Hermitage
Aalsmeer - Op woensdag 10 mei 
werd in de Hermitage Amster-
dam een nieuwe tulp gepresen-
teerd en officieel met Amstelwa-
ter gedoopt tot Hollandse Mees-
ters-tulp. Uit handen van Marco 
van Zijverden van de Dutch Flower 
Group Aalsmeer ontving Cathelij-
ne Broers, directeur van de Hermi-
tage Amsterdam, de eerste bos gele 
tulpen met paarse franjes. De pre-
sentatie van de tulp is tegelijk een 
feestelijke vooraankondiging van de 
komst van drieënzestig schilderijen 
uit de Gouden Eeuw naar de Hermi-
tage Amsterdam. Ze komen voor de 
tentoonstelling Hollandse Meesters 
uit de Hermitage, oogappels van 
de tsaren, die op 7 oktober open-
gaat. In de tentoonstelling Holland-

se Meesters uit de Hermitage, oog-
appels van de tsaren, stralen drie-
enzestig werken van vijftig Holland-
se schilders. Nagenoeg alle grote 
meesters van de Gouden Eeuw zijn 
vertegenwoordigd. 
Cathelijne Broers over de nieu-
we tulp: “Ik vind het een prachtige 
bloem, net zo mooi als de tulp die 
Rembrandt in 1634 schilderde in het 
haar van Flora, één van de topstuk-
ken van onze komende tentoonstel-
ling Hollandse Meesters uit de Her-
mitage.”
Marco van Zijverden: “Deze Hol-
landse Meesters-tulp is speciaal 
voor de tentoonstelling ontwikkeld 
met onze partners en staat symbool 
voor de verbinding tussen kunst, 
cultuur en natuur.”

Oproep inwoner Cor Dekkers
Wit-Rusland vraagt hulp voor 
bouw nieuw opvangcentrum
Aalsmeer - Eén of meerdere keren 
per jaar reist inwoner Cor Dekkers 
naar Wit-Rusland om daar hulp te 
brengen. Dat gebeurt al sinds 1994. 
Inmiddels is een groot netwerk ont-
staan in genoemd land, dat in het 
bijzonder worstelt met een drank- 
en drugsprobleem. Talloze vrou-
wen kan je horen vertellen over het 
leed dat drank in hun gezinnen ver-
oorzaakt, meestal overvloedig ge-
bruikt door hun echtgenoten en hun 
(jong) volwassen zonen. Helaas is 
het verweven met de (Wit) Russi-
sche cultuur en wordt het vaak als 
onafwendbaar geaccepteerd. Bij-
na iedereen kan wel verhalen ver-
tellen van vroeg gestorven vrien-
den, die in de klauwen van drank of 
drugs raakten en het niet overleef-
den. Toch is er hoop, want een aan-
tal jonge vrouwelijke pioniers ont-
dekten zo’n 20 jaar geleden, dat het 
anders kon en kan! Ze waren be-
gin twintig jaar en studeerden aan 
een van de universiteiten in Minsk. 
Ze zagen met eigen ogen hoe jon-
ge studenten hun leven ruïneerden 
door drank- of drugsgebruik. Ze 
overlegden met de vader van een 
van hen en startten een huis voor de 
opvang van verslaafden. Wat deze 
twee meiden hadden ontdekt, was, 
dat het probleem lag in de hartsge-
steldheid: het ontbrak de verslaaf-
den aan ‘hoop’, want als ze keken 
naar het leven van hun eigen va-
ders of de ouders van hun vrienden 
dan was het leven van een verslaaf-
de uitzichtloos en gedoemd jong te 
eindigen. De jonge vrouwen begon-
nen een opvanghuis voor verslaaf-
den. Dit was met recht een helden-
daad, maar dat realiseerden zij zich 
niet, zo naïef en grootgelovig als 
ze waren. Zij vertelden de cliënten 
over het christelijk geloof, waardoor 
je nieuw leven kon ontvangen. De-
ze Bijbelse waarheden waren in Wit-

Rusland gedurende de Sovjetperio-
de streng verboden, maar de cliën-
ten kregen hoop in God. Het gevolg 
was, dat niet alleen de verslaafden 
‘vernieuwd werden in hun denken’, 
maar ook de ouders en de gezinsle-
den met als resultaat, dat de plaat-
selijke kerk begon te groeien. In de 
loop de jaren zijn inmiddels enkele 
honderden verslaafden veranderd 
in verantwoorde zakenmensen, ju-
risten, vaklieden, enz. In een plaats-
je vlakbij Vitebsk is ook zo’n op-
vangcentrum. Ze zijn nu circa acht 
jaar bezig onder leiding van een ex-
verslaafde, die zijn ‘nieuwe leven’ 
kreeg in het eerste centrum. Er is 
daar ruimte voor tien cliënten, maar 
het huis (een oud boerderijtje) staat 
op instorten, want het is 37 jaar ge-
leden gebouwd als klein, houten 
boerderijtje, waar een klein gezin 
in kon wonen, dat bij een collectie-
ve boerderij betrokken was. Tijdens 
de strenge winters gaan de cliënten 
niet ‘uit de kleren’ omdat het pand-
je bij 25 tot 35 graden onder nul 
niet te verwarmen is. Zij willen daar 
heel erg graag in fasen een nieuw 
huis bouwen. De kosten worden be-
groot op 55.000 euro, maar dan heb 
je ook wat! Het team uit Aalsmeer 
kan dit niet opbrengen, maar geza-
menlijk kan de Aalsmeerse bevol-
king wel een wonder bewerken. Wie 
mee wil doen om de benodigde fi-
nanciën bij elkaar te krijgen, kan 
informatie krijgen bij Cor Dekkers 
van Stichting GA via 0297-326353. 
Hij wil graag alle ‘ins’ en ‘outs’ ver-
strekken, inclusief bouwtekenin-
gen. Stichting GA is ANBI erkend. 
Op Stichting Ontwikkelings-Samen-
werking Aalsmeer is een beroep ge-
daan voor een subsidie. De aan-
vraag is in behandeling. In vertrou-
wen, dat de bouw dit of volgend jaar 
in fasen kan beginnen, is al een fun-
dament gelegd voor de nieuwbouw.

Muziek van Taek, Blank en Frank. Foto: www.kicksfotos.nl

Teller staat al op 8.000 euro!
Benefiet voor Nepal: Eén 
groot feest in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13 
mei werd door Joke van der Zwaan 
en haar vrienden de inmiddels tradi-
tionele benefietavond voor Nepal in 
The Beach georganiseerd. De avond 
begon (ook alweer voor het tweede 
jaar) met een sponsor-strand-vol-
leybaltoernooitje. Aansluitend volg-
de een spetterend optreden van de 
band TBF (Taek-Blank-Frank) en de 
avond werd een feest van rock-her-
kenning door een knallend optre-
den van de Hucksters.
Het doel waar dit jaar in het zand en 
op het podium voor werd gespeeld 
betreft een waterproject. In de heu-
vels van Nepal ligt een klein dorp-
je genaamd Kaule, regio Tobang in 
the Chepang Hills. Dit dorpje met 
slechts 74 huishoudens en 316 in-
woners heeft een schooltje waar 
maar liefst 95 kinderen heen gaan. 
Probleem is dat in het gehele dorp 
geen water is. Het water wordt aan-
gevoerd uit een lager gelegen dorp-
je. Een voettocht van maar liefst 
7 uur! Tilu, een student en werk-
zaam als ober in van Sapana villa-
ge lodge, die in dit dorpje is gebo-
ren en getogen heeft zich tot doel 
gesteld zijn thuisdorp van water te 
voorzien. Hij heeft de ontwerpen al 
klaar liggen. Maar, het gehele pro-
ject van 10.500 euro kan hij niet be-
kostigen. Een handschoen die door 
Joke is opgepakt.
Het volleyballen was ook dit keer 
weer beregezellig en voltrok zich 
in een sfeer van sportieve verbroe-
dering. Gedurende het toernooitje 
zag men steeds meer spelers die, 
wanneer hun team even niet speel-
de, spontaan een ander team gin-
gen versterken. Uiteindelijk waren 
de teams, door deze kruisbestui-
ving, in het veld niet meer aan hun 
shirts te herkennen. Een prachtige 
opwarmer in de geest van de avond. 
Tijdens de informele prijsuitreiking 
konden spelers en bezoekers zich te 
goed doen aan de Nepalese speci-
aliteiten, onder andere momo’s van 
de MoMobar of authentieke Nepa-

lese producten op het ingerichte 
marktje aanschaffen. 
De band TBF is in Aalsmeer geen 
onbekende. De sympathieke Am-
stelvener Rob Taekema is vaak in 
Aalsmeer te bewonderen en leidt 
onder andere de popquiz en de jam-
sessie Plug-and play in The Beach. 
Maar ook samen met zijn Friese 
vrienden is hij vaker in Aalsmeer te 
bewonderen met hun prettige mix 
van eigen versies van bekende klas-
siekers. De Hucksters zijn natuurlijk 
wereldbekend in Aalsmeer en om-
streken. En ook deze keer maak-
ten de heren hun reputatie waar en 
stond The Beach binnen de kortste 
keren te rocken op haar grondves-
ten. 
De teller staat op moment van dit 
schrijven al op 4.728 euro. Daar zijn 
deze avond nog eens 830 euro bij 
gekomen. Met de door OSA toe-
gezegde verdubbeling van de op-
brengst betekent dit een totaal-
stand op dit moment 8.000 euro is. 
Joke van der Zwaan: “Het was weer 
beregezellig en we willen iedereen 
hartelijk bedanken voor hun bijdra-
ge, zowel financieel als in inzet. Een 
speciale dank aan The Beach die 
ook dit jaar weer belangeloos on-
derdak wilde verlenen aan dit feest-
je en ook aan de medewerkers van 
the Beach, die altijd direct klaar-
staan om een handje te helpen. 
Voor de nog ontbrekende 2.500 eu-
ro zijn al leuke initiatieven bedacht 
door verschillende mensen. Bijvoor-
beeld: Iemand gaat workshops ge-
ven en wil de opbrengst aan dit pro-
ject in Nepal geven; er gaat gewan-
deld worden in Bosplan en de kof-
fie en taart opbrengst is voor Nepal; 
en een gepensioneerde kok en zijn 
vrouw verzorgen etentjes voor Ne-
pal. Prachtige initiatieven waar ik 
erg blij van word. Wie volgt?” Meer 
details over deze initiatieven zullen 
nog volgen via de site www.nepal-
benefietaalsmeer.com of de face-
bookpagina” 
Door Jop Kluis

Radiopanel en wethouder 
in Radio Aalsmeer Politiek
Aalsmeer - Week in, week uit be-
steedt Radio Aalsmeer volop aan-
dacht aan het nieuws, de cultuur, de 
politiek en wat al niet meer in ge-
meente Aalsmeer. Deze week be-
steedt ‘Halte Zwarteweg’ bijvoor-
beeld op donderdag 18 mei van-
af 18.00 uur aandacht aan de Dop-
jesactie voor geleidehonden door 
Fred de Bruijn en Anouk van Eg-
mond. Esther Sparnaaij gaat la-
ter op de avond in gesprek over 
ADHD. Politiek uiteraard nog steeds 
een belangrijk programma op Ra-
dio Aalsmeer, tegenwoordig om 
de week live op donderdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 uur gepre-
senteerd door Erik Kreike en Sem 
van Hest. Het radiopanel bestaat 
uit Jaap Overbeek, Wim Spaarga-
ren, Peter Smolders en Stefanie van 
Vliet en onderwerpen die bespro-
ken worden zijn: de situatie van de 
Werkschuit, de financiën van de ge-
meente, het afvalverhaal en de ko-
mende verkiezingen die al nu al hun 
invloed hebben. Vervolgens komt 
om 21.00 uur wethouder Jop Kluis 
aan het woord. Uiteraard zijn de 
luisteraars ook in de gelegenheid 
vragen te stellen via telefoonnum-
mer 0297-325858. 

Kinderradio ‘Let’s Go’
Vrijdag 19 mei start om 18.00 uur 
weer het gezelligste uurtje kinder-
radio bij Radio Aalsmeer. Kim en 
Laurens hebben naast lekkere mu-
ziek ook weer gezellige gasten uit-
genodigd. Op zaterdag 17 juni staat 
de Junior Pramenrace weer op de 
kalender. Esther Raadschelders 
komt langs en ze is niet alleen: ze 
neemt de winnaars van vorig jaar 
mee, team Mini Bierbaron. Verder 
zit Ruud Eveleens namens Stichting 
de Binding op 24 mei in de jury om 
de juiste kandidaten te kiezen voor 
de nieuwe Kinderburgemeester. Hij 
komt vrijdag langs om te vertellen 
wat deze middag op het gemeente-
huis precies inhoudt. Kim gaat ook 
even bellen met een verslaggever bij 
de finale van het Mini Voetbal, dat 
om half 7 start bij FC Aalsmeer.

Zangeres en wijkagent 
Komende vrijdag presenteert Ron 

Leegwater het ‘Vrijdagavondcafé’ 
met Kirsten Verhoef. Samen staan 
ze weer garant voor twee uur gezel-
lige en boeiende radio. Zo hoor je 
tussen 21.00 en 23.00 uur Kirsten’s 
Mini Magazine met Lifestyle en uit-
gaanstips in de regio en heeft Ron 
weer een kandidaat aan de tele-
foon voor het hilarische maar moei-
lijke radiospelletje Soundmemory. Te 
gast is deze week Erik van den Brun 
met het boeiende politiegesprek. 
En natuurlijk neemt Erik meteen de 
vaarregels weer even door en staat 
hij stil bij nieuwe babbeltrucs. Ui-
teraard ook het meest actuele po-
litienieuws. Verder heel veel mu-
ziek, items en een reportage met de 
Aalsmeerse zangeres Sasja Brou-
wers die onlangs haar vrolijke nieu-
we single ‘Onze dag’ uitbracht. 

Uitvaartbegeleider 
Afgelopen maandag werd make-
laar en taxateur Karin Eveleens ge-
mangeld in de talkshow ‘Door de 
Mangel’ op Radio Aalsmeer. De 
in Aalsmeer geboren en getogen 
Aalsmeerse vertelde een uur lang 
over haar jeugd, opleiding, hob-
by en werk, uiteraard afgewisseld 
met haar muziekkeuze. Ze noem-
de zichzelf sociaal, leergierig en 
enthousiast. Natuurlijk heeft Ka-
rin ook weer een nieuwe gast ge-
vonden voor de volgende uitzen-
ding. De 171e gast is Jacco van 
der Laarse. Hij is amateur gene-
aloog, uitvaartbegeleider en me-
de-eigenaar van Uitvaartzorg De 
Meer. Karin wil graag meer we-
ten over de bijzondere wensen die 
mensen bij uitvaarten hebben. Het 
antwoord op deze vraag maandag 
22 mei vanaf 19.00 uur in ‘Door de 
Mangel’. Radio Aalsmeer is de lo-
kale omroep van Aalsmeer en om-
geving. De omroep is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio 
Aalsmeer informatieve en interes-
sante programma’s. In de nacht en 
doordeweeks overdag kan geno-
ten worden van fijne non-stop mu-
ziek. Volg Radio Aalsmeer ook op  
Twitter en Facebook.

Brein Storm-evenement 
van Studio naar Bistro
Aalsmeer - Het Brein Storm-eve-
nement op maandag 22 mei met 
professor Erik Scherder vindt niet 
plaats in Studio’s Aalsmeer, maar in 
Bistro 9 Next Door (Leenders) in De 
Kwakel. Die laatste locatie bood bij 
nader inzien een betere mogelijk-
heid om met het aanbod in te spelen 
op de vraag. Het programma blijft 
overigens ongewijzigd. Professor 
Scherder houdt een verhelderen-
de en veelbewogen presentatie over 
bewegen, muziek en brein (Singing 
in the Brain). Die wordt aangevuld 

met een interview door talkshow-
host Inge Diepman met de directeur 
van de Nederlandse Hersenbank In-
ge Huitinga. De muzikale omlijsting 
is in handen van in2jazz bestaande 
uit Adriana Kegley en Maarten Tros. 
De opbrengst van deze avond, die 
georganiseerd wordt door de Ro-
tary Club Aalsmeer-Uithoorn, gaat 
naar het goede doel: de Nederland-
se Hersenbank. 
Aanvang is 20.00 uur en kaarten 
voor Brein Storm zijn verkrijgbaar 
via www.amsterdamsebosgolf.nl. 

Zondag in Doopsgezinde kerk
Bindingkoor geeft concert 
rond thema ‘vogels’
Aalsmeer - Zondagmiddag 21 mei: 
In Vogelvlucht, een concert van Het 
Bindingkoor met medewerking van 
Emile Meuffels op trompet. Het the-
ma is: Vogels. Misschien kan er 
meegezongen worden met beken-
de canons over de Wielewaal en 
de Uil in de olmen… Dirigent Henk 
Trommel arrangeerde ‘vogel’ num-
mers van Bob Marley, Barbra Streis-
and, The Beatles en Michel Fugain. 
De sopranen zingen een lied met 
de ‘schijnheilige’ tekst van Annie 
M.G. Schmidt over Opa kraai. Wilma 
Broere begeleidt Het Bindingkoor 
op piano bij het moderne stuk ‘Lit-
tle Birds’ van Eric Whitacre ( 2001). 
Kortom, dit is weer een concert 
waarbij Het Bindingkoor veel stijlen 
uit verschillende periodes zal laten 
horen. Het concert vindt zondag-
middag plaats in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55, Aalsmeer. 
De zaal gaat om 15.30 uur open en 
het concert begint om 16.00 uur. De 
toegangsprijs is 10 euro en kinde-
ren betalen de helft, 5 euro. De en-
treeprijs is inclusief een consumptie.

Bevordering amateurkunst Cultuurpunt

Ik Toon: Foto’s van Yvon in 
etalages van Phone House
Aalsmeer - Tijdens de ‘Ik Toon’ 
maand - georganiseerd door Cul-
tuurpunt Aalsmeer ter bevordering 
van de amateurkunst - zijn geduren-
de de maand juni de foto’s van Yvon 
van Haaften te zien in de etalages 
van de Phone House in Aalsmeer. 
Coördinator Dea Kraan vond beiden 
goed bij elkaar passen en gezien de 
reactie van de fotografe blijkt dat 
een schot in de roos. “Grappig; ie-
dereen noemt mij altijd I-Voon, net 
zo uitgesproken als I-Phone. Dus wij 
horen wel bij elkaar.”
Welke foto’s te zien zijn is een vraag. 
“Pffff... Daar moet ik even over na-
denken hoor, ik heb zo’n groot ar-
chief”, is het antwoord. Al vanaf haar 
zestiende heeft fotografie haar gro-
te belangstelling. Na school ging zij 
werken in een gerenommeerde fo-
towinkel in de Amsterdamse Leidse-
straat. Zij mocht dan ook camera’s 
uitproberen, want tenslotte moest zij 
de klanten optimaal kunnen advise-
ren. En ook werd zij er regelmatig op 
uitgestuurd om als koerier reclame-
studio’s te bezoeken en daar pikte 
zij dan ook weer een graantje van 
mee. Het was een goede inspiratie-
bron. De door haar gemaakte fo-
to’s ontwikkelde zij zelf in de donke-
re kamer. Leuk werk, daar niet van, 
maar iedere dag vanuit Aalsmeer op 
de bus naar Amsterdam, daar kreeg 
Yvon na drie en een half jaar genoeg 
van en ze zocht een baantje dich-

ter bij huis. Dat werd foto de Boer in 
Uithoorn, ze bleef daar twee en een 
half jaar. Vervolgens ging ze nog 
dichter bij huis werken, bij de Nieu-
we Meerbode, waar ze koos voor de 
grafische kant en de lay-out en op-
maak van de krant ging verzorgen. 

World Press Foto 
2016 was voor Yvon - Novy wan-
neer zij haar naam achterstevo-
ren gebruikt: “Ach het is net de we-
reld, die staat ook regelmatig op z’n 
kop” - een bijzonder jaar. Na de in-
zending van een foto voor de World 
Press Foto werd zij als één van de 
winnaars door Canon uitgenodigd 
om op de opening aanwezig te zijn 
van de tentoonstelling World Press 
Foto. “Dat was wel wat hoor om tus-
sen al die bekende professionele fo-
tografen te lopen, ik voelde mij zeer 
vereerd. Wij werden ontvangen met 
een glas bubbels en ik kreeg een 
gesigneerd fotoboek. Het thema 
was ‘Streets of the world’ en ik had 
een foto van bedelende vrouwen in-
gestuurd.” Het zou toch mooi zijn 
wanneer deze winnende foto ook 
nu in Aalsmeer te bekijken is. Voor 
Yvon-Novy is fotografie heerlijk om 
te doen. “Wat ik niet kan zeggen in 
woorden doe ik met een beeld.” En 
met deze foto geeft zij precies aan 
hoe waar dit is. Het beeld zegt meer 
dan duizend woorden.
Janna van Zon 





Aalsmeer - Op zondag 21 mei or-
ganiseert de Watersport Vereniging 
Aalsmeer de bijna traditionele open 
havendag. Het woord open zegt het 
al: niet alleen voor leden, maar ook 
voor alle andere belangstellenden. 

De open havendag is van 12.00 tot 
17.00 uur. Adres: Uiterweg 155.
Wat kan verwacht worden? Op een 
rijtje: Heerlijk snuffelen bij de Nau-
tische tweedehands beurs. Kor-
te kennismakingsrondjes door de 
slootjes, langs de tuinderijen en re-
creatielandjes. Natuurlijk ook even 
over de Grote en Kleine Poel. Er zijn 
meerdere motorboten en zeilboten 
(uit de Drakenklasse) beschikbaar 
dankzij enthousiaste leden. Uiter-
aard ook lekkere hapjes en drankjes. 
Een viswedstrijd voor volwassenen 
en kinderen (wel graag even aan-
melden via e-mail adres: openha-
vendag@wvaalsmeer.nl). Micro ma-
gic activiteit (dat zijn modelzeilboot-
jes, waarbij vanaf de steiger gema-
noeuvreerd wordt. Er worden zelfs 
wereldkampioenschappen mee ge-
zeild). Stand van het bestuur met 
informatie voor belangstellenden. 
DJ Timo zal de muzikale omlijsting 
verzorgen. Proefzeilen in Optimis-
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Ron Leegwater van de Rabobank en Mariska Foppen van het Flower Festival 
ondertekenen het sponsorcontract. 

Rabobank ondersteunt 4e 
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Zaterdag 17 en zondag 
18 juni wordt de vierde editie van 
Aalsmeer Flower Festival gehouden. 
Rabobank Regio Schiphol heeft zich 
evenals de voorgaande twee jaar als 
sponsor aan het evenement verbon-
den. 
“Aalsmeer Flower Festival kan niet 
bestaan zonder de steun van een 
aantal grotere sponsors. Wij zijn dan 
ook blij dat Rabobank Regio Schip-
hol opnieuw met ons in zee is ge-
gaan. In ons streven om de sierteelt-
sector in de regio Aalsmeer te ver-
sterken hebben wij een gezamen-
lijke doelstelling. Mede dankzij de-
ze steun kunnen wij bezoekers een 
weekend lang veel moois laten zien 
op het gebied van bloemen en plan-
ten”, aldus Mariska Foppen, voorzit-
ter Stichting Aalsmeer Flower Festi-

val. “Als lokale bank met wortels in 
de sierteelt-samenleving zijn wij ui-
teraard nauw betrokken en een trot-
se sponsor van dit festival. We ho-
pen dat veel inwoners uit Aalsmeer 
maar juist ook uit de regio komen 
genieten van dit bloemrijke week-
end”, zegt Ron Leegwater, sponso-
ring en externe communicatie bin-
nen de Rabobank.
Het festival speelt zich dit jaar af op 
zes locaties in Aalsmeer en biedt 
onder meer een bloemenpromena-
de over het water, exposities, work-
shops, kinderactiviteiten en specta-
culaire ‘battles’ tussen Nederland-
se en Japanse bloemsierkunste-
naars. Het evenement is zowel 17 
als 18 juni te bezoeken van 11.00 
tot 17.00 uur. Meer informatie: www.
aalsmeerflowerfestival.nl.

De presentatie van de vele goederen en diensten. Foto: www.kicksfotos.nl

Dorpshuis puilde bijna uit
Veiling Kudelstaart: 
16.000 euro en een beetje
Kudelstaart - Om 01.15 uur zon-
dagochtend 14 mei zat het erop 
voor de organisatie van de veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart. Vei-
lingmeesters Gert Ubink en Dick 
Venema hamerden de laatste van 
300 kavels af. Opbrengst: 16.000 eu-
ro en een beetje!
De grote zaal van het Kudelstaart-
se Podium dorpshuis met aanpalen-
de bar puilde bijna uit, zo druk was 
het zaterdagavond. Er moest letter-
lijk ingeschoven worden om ieder-
een een beetje ruimte te bieden. In 
een gezellige drukte kwamen niet 
alleen oude bekenden elkaar tegen, 
maar maakten ook nieuwe bewo-
ners kennis met het gemeenschaps-
leven in het dorp. Podium Dorpshuis 
zelf bood een feestavond zaalhuur, 
inclusief geluid en 100 consump-
ties aan. Die avond ging weg voor 
260 euro. Topper van de veiling was 
het kavel waarmee burgemeester 
Jeroen Nobel kon worden gestrikt 
voor een feestelijke activiteit in het 
dorp. De koper betaalde daar 500 
euro voor. ‘Dutch Diamond’ Rick van 
der Kroon werd ‘gekocht’ voor 310 
euro. Naast verschillende diensten, 
kwamen ook producten onder de 
hamer. De hoogste opbrengst daar-
van kwam op naam van de hard-
houten tuinbank van de Rabobank 
die 450 euro opleverde. Een kerk-
bank (van niet minder hard hout) uit 
de Kudelstaartse Sint Jan verander-
de voor 300 euro van eigenaar.

300.000 euro
De opbrengst van deze editie be-
vindt zich in de middenmoot vari-

erend van 15.000 tot 20.000 euro. 
Met de 16.000 euro van de veiling 
is het totaalbedrag van de zeventien 
veilingen uitgekomen op een klei-
ne 305.000 euro. Die grens van de 
drie ton werd om 00.10 uur bij kavel 
228 overschreden. Verantwoordelijk 
daarvoor was Jacques Oosterveer 
die 38 euro bood voor een gecom-
bineerde set helloborus planten en 
geraniums. 
Notaris Matthijs van Gaalen luidde 
de bel voor dit heuglijke feit, want 
Jaques kreeg als bonus een tegoed-
bon van 250 euro te besteden bij 
Restaurant Jones. En voor alle aan-
wezigen in het Dorpshuis waren er 
bitterballen .

Financiële steun
Het bestuur van Kudelstaart voor 
Kudelstaart buigt zich nu over de 
aanvragen van Kudelstaartse clubs 
die hebben aangegeven voor extra 
uitgaven te staan. Voorzitter Arie de 
Vos: “Met het nu opgehaalde be-
drag kunnen we zorgen voor een fi-
nancieel steuntje in de rug van de 
clubs in ons dorp. En dat is ook pre-
cies het doel van de veiling.” Inmid-
dels hebben zich al 21 clubs aange-
meld voor een bijdrage in een club-
project. 
Arie de Vos prees vooral de inzet 
van de tientallen vrijwilligers die 
zich zaterdag (en de tijd daarvoor) 
hebben ingezet. “Ze hebben bijna 
letterlijk het vuur uit de schoenen 
gelopen om het hele logistieke pro-
ces van zo’n veilavond goed te laten 
verlopen. Alle vrijwilligers verdienen 
een zeer groot compliment!”

Veilingmeesters Dick Venema en Gert Ubink (rechts) in actie.
Foto: www.kicksfotos.nl

Jacques Oosterveer (l) krijgt van voorzitter Arie de Vos een restaurantcheque 
van 250 euro.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

De winnende kleurenfoto van Adrie Kraan: IJsland. 

Exposities tijdens Flower Festival
Uitreiking ‘Beste Foto van 
het Seizoen’ bij Fotogroep
Aalsmeer - De Fotogroep Aalsmeer 
had op maandag 8 mei de uitreiking 
van de ‘Beste Foto van het Seizoen’. 
Alle leden hadden hun beste foto’s 
van het seizoen bewaard voor deze 
onderlinge wedstrijd. Een onafhan-
kelijke jury, bestaande uit de foto-
groep 2x3 uit Nieuwkoop, had dit 
jaar de taak op zich genomen om 
de beste foto’s te kiezen in zowel de 
categorie kleur als wel in de catego-
rie zwart/wit.
Op de uitreikingsavond werden al-
le ingezonden foto’s uitgebreid be-
sproken door een afvaardiging van 
de Nieuwkoopse fotogroep, het-
geen bijzonder werd gewaardeerd 
door de leden van de Aalsmeerse 
fotogroep.
De volgende foto’s zijn als winnaars 
uitgekozen:
Zwartwit: 1e prijs (gedeeld) Prei - 
Petra van Dijk; 1e prijs (gedeeld) 
Krijtstreep - Margot Aartman; 2e 
prijs Geestig Rijksmuseum - Mar-
got Aartman; 3e prijs Frozen - Pe-
tra van Dijk.
Kleur: 1e prijs IJsland 2017 - Adrie 

Kraan; 2e prijs Dag licht - Margot 
Aartman; 3e prijs Red Spot - Petra 
van Dijk.
Een selectie van de ingezonden fo-
to’s zal worden tentoongesteld in 
het Boerma Instituut International 
Floral Design School, die tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival op 17 en 
18 juni geopend is voor publiek. Tij-
dens dit festival is er meer werk van 
de fotogroep te bewonderen: In de 
Historische Tuin is een tentoonstel-
ling ingericht door de fotogroep met 
als thema: Hollandsche Landschap-
pen. Ook deze tentoonstelling is 
voor het publiek toegankelijk tijdens 
de festival dagen op 17 en 18 juni.
De prijsuitreiking op 8 mei was te-
vens de afsluiting van het seizoen.
Op 11 september start de fotogroep 
met het nieuwe seizoen. Een inte-
ressante agenda is samengesteld 
voor dit komende seizoen met een 
aantal uitdagende fotografische op-
drachten. Deze agenda zal binnen-
kort op de website worden gepubli-
ceerd. Belangstelling? Kijk dan op 
www.fotogroepaalsmeer.nl. 

Kijkje in keuken ambachtslieden
Extra activiteiten tijdens 
open weekend amb8route 

Kudelstaart - Lammetjes in de 
wei, volop bloemen in de ber-
men; de mooiste tijd voor een 
wandel- of fietstocht in de om-
geving. En dan ook nog met 
de mogelijkheid een bezoek te 
brengen aan lokale ambachts-
lieden! Want komend weekend 
zaterdag 20 en/of zondag 21 
mei kan een bezoek gebracht 
worden bij ambachtelijke plek-
jes in Kudelstaart en omgeving. 
Acht lokale ambachtslieden stel-
len deze dagen hun deuren en 
werkplaatsen open voor publiek. 
Een kijkje in de keuken van de 
palingroker, de zeepmaker, de 
tekenaar, de beeldhouwer, de 
kaasmaker, de bloembollenkwe-
ker, de pottenbakker, de taarten-
bakker, etc. Van 10.00 tot 16.00 
uur kunnen dit weekend de ver-
schillende werkplaatsen en ate-
liers bezocht worden. 

Fietsroute
De Amb8route bestaat uit een 
fietsroute langs alle deelne-
mers en voert door het dorp Ku-
delstaart, langs de Westeinder-
plassen en de Drecht via het 
Jaagpad aan de Amstel weer 
naar Kudelstaart. Zo kan de om-
geving ontdekt worden per fiets 
en worden bijzondere locaties 
bezocht. Natuurlijk kan ook een 
deel van de route bezocht wor-
den.
Op een aantal lokaties wor-
den, naast de eigen ambach-
ten, nog bijzondere activiteiten 
georganiseerd. Bij de potten-
bakkerij wordt en wol gespon-
nen en geweven, op het beel-
deneiland bij Femke zijn leerlin-
gen aan het werk in steen, hout 
en klei en kunnen bezoekers zelf 
aan de slag als beeldhouwer en 
ook bij de zeepmakerij is er een 
extra activiteit. 
De route kan bij alle lokaties ge-
start worden en voert langs acht 

ambachtelijk plekken met een 
fietsroute van ongeveer 15 ki-
lometer. De volgende locaties 
doen mee aan de route; Visse-
rijbedrijf Rekelhof, Pottenbakke-
rij ‘Patch of Heaven’, Atelier Ada 
Gons Goosen, Greet Rekelhof 
Atelier 13b, beeldeneiland/ ate-
lier Femke Kempkes, Zuivelboer-
derij Vrouwenakker, Bollenkwe-
kerij Koster, Natuurlijk zeepate-
lier Uzepia en Theetuin [H]eer-
lijk!
Let op: De bloembollenkweke-
rij is alleen zaterdag geopend en 
het beeldhouwersatelier is alleen 
zondag geopend. 
Deze routekaart is te koop bij al-
le deelnemende locaties, restau-
rant Oevers en het nieuwe café 
Op de Hoek aan de Kudelstaart-
seweg voor 3,50 euro. Beide lo-
katies zijn vanaf 10.00 uur ge-
opend. De routekaart bevat be-
halve de plattegrond en de con-
tact gegevens van de deelne-
mers informatie over de omge-
ving en interessante kortings-
bonnen! De routekaart is geldig 
voor twee personen en kinderen 
fietsen gratis mee!

Lokale ondernemers
De Amb8route is een initiatief 
van lokale ambachtelijke on-
dernemers. Doel is mensen van 
dichtbij en veraf kennis te la-
ten maken met de unieke loka-
le ambachten en de bijzondere 
natuur en infrastructuur van de 
poldergebieden in de regio. De 
fietsroute is ook buiten dit open 
weekend te maken, op de rou-
tekaart staan de openingstijden 
per lokatie aangegeven. Uniek is 
dit weekend dat alle deelnemers 
aan de Amb8route hun werk-
plekken één of twee dagen open 
stellen! 
Kijk ook eens op de websi-
te www.amb8route.nl of volg de 
ambachtslieden op facebook.

Nader kennismaken met watersport

Open havendag zondag 
bij WV Aalsmeer

ten. Ook hiervoor even aanmelden 
via openhavendag@wvaalsmeer.nl. 
Dobbertjes vissen, het aloude, maar 
nog steeds moeilijke spel, met de 
genummerde dobbertjes. Suppen 
(rechtopstaand peddelen op een 
sufplank). Probeer het eens! Dit kan 
dankzij Jachthaven Stenhuis die en-

kele SUP planken ter beschikking 
stelt. Al met al een mooie gelegen-
heid om (verder) kennis te maken 
met een aantal aspecten van de 
watersport. Iedereen is aanstaan-
de zondagmiddag van harte wel-
kom. Voor een reactie of vragen:  
Openhavendag@wvaalsmeer.nl





 
12   Nieuwe Meerbode  •  18 mei 2017

Op uitnodiging Wittebol Wijn
Leerzame Whisky tasting
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
10 mei organiseerde Wittebol Wijn 
in restaurant Den Burgh in Hoofd-
dorp een whiskytasting. Een dertig-
tal whiskyliefhebbers uit het klan-
tenbestand van Wittebol Wijn werd 
deze avond op het gebied van fl a-
voured whisky van wat extra ken-
nis voorzien. Het is u als whisky-
liefhebber vast niet ontgaan dat er 
de laatste jaren steeds meer whisky 
op smaak gemaakt wordt, en dat er 
steeds minder whisky met een leef-
tijdsaanduiding (12yrs, 15yrs, etc.) 
op de markt gebracht worden. Ky-
ra van Daatselaar van Whisky Wij-

zer heeft de groep vol enthousias-
me proberen uit te leggen hoe dit 
tot stand is gekomen en tegelijker-
tijd laten proeven wat een diversiteit 
aan smaken er zijn. Daarnaast heeft 
zij de liefhebbers ook laten proe-
ven wat spijs met een whisky kan 
doen. Kort samengevat was het een 
zeer leerzame en gezellige avond en 
durft Wittebol Wijn wel te zeggen 
dat alle gasten het bijzonder goed 
naar hun zin hebben gehad.
Ook geïnteresseerd in whiskyproe-
verijen? Laat het Wittebol weten, 
dan wordt u/jij toegevoegd aan het 
klantenbestand.

Van 17 tot en met 20 mei
Stretchwalker promotie 
bij Henrita Footwear
Aalsmeer - Van woensdag 17 tot en 
met zaterdag 20 mei zijn er promo-
tie dagen van het merk Stretchwal-
ker bij Henrita Footwear. Stretch-
walker is ontstaan uit een samen-
werking van Xsensible met de Ja-
panner Tetsuya Nosaka. De schoen 
zorgt voor een natuurlijke houding 
van het lichaam, waardoor gewrich-
ten minder belast worden. De oor-
sprong van Stretchwalker is geba-
seerd op het balansprincipe van 
de oude traditionele Japanse san-
daal Ippon-ba geta (platformhak), 
een balanssysteem, dat de harmo-
nie tussen mens en natuur symbo-
liseert. Deze houten Japanse san-

daal balanceert op een hak, die in 
het midden van de zool is geplaatst. 
Door de toepassing van deze unieke 
zooltechnologie is lopen nog nooit 
zo comfortabel geweest. Stretch-
walker is de schoen die u blij maakt. 
Ervaar het zelf! Geen vermoeide voe-
ten, door de combinatie van balans 
en demping. Standaard voorzien 
van de gepatenteerde stretchleer 
technologie Xsensible Inside.
In het kort houdt Xsensible in dat 
er stretchleer wordt gebruikt. Dit 
rekt 70% mee en is daardoor gelijk 
zeer comfortabel aan de voeten. Al-
le schoenen van Xsensible zijn bo-
vendien voorzien van een los sup-
plement en dus ook uitermate ge-
schikt voor uw eigen inlegzolen.
Tijdens het promo-event bij Henri-
ta Footwear in de Dorpsstraat is er 
de mogelijkheid om buiten op de 
schoenen van Stretchwalker te lo-
pen. De fabriek zorgt dat in iedere 
maat een paar schoenen bij Henri-
ta Footwear staat die u uitgebreid 
kunt testen. U ervaart op deze ma-
nier hoe comfortabel de schoenen 
daadwerkelijk zijn. 

Uitverkoop tot 3 juni
Huub van Vliet woning-
inrichting sluit deuren
De Kwakel - Na ruim 40 jaar trou-
we service gaan Huub en Ada van 
Vliet met welverdiend pensioen. Op-
volgers zijn er niet (hun twee kinde-
ren hadden andere ambities), dus 
stoppen zij per 3 juni met hun win-
kel voor interieuradvies en -inrich-
ting aan het vertrouwde adres Voor-
ling 2 in De Kwakel. De service en 
garantie voor bestaande klanten 
blijft bestaan. Als bewoners blijft 
het echtpaar De Kwakel natuur-
lijk trouw. Woninginrichting kreeg 
Huub met de paplepel ingegoten. 
Zijn vader, Rien van Vliet, had een 
zaak in Uithoorn. Als jongen werk-
te hij regelmatig met zijn vader mee. 
Dat was wat hij later óók wilde. In 
de zestiger jaren volgde hij een op-
leiding aan de vakschool voor meu-
belmaker, stofferen en woningin-
richting in Amsterdam. Na deze op-
leiding doorliep hij een stage bij 
twee woningstoffeerderijen in Am-
stelveen. Daarna kreeg hij werk hij 
in De Kwakel. Na de noodgedwon-
gen sluiting van dit laatste bedrijf 
was het volgens Huub “nu of nooit” 
en startte hij als 26 jarige zijn eigen 
onderneming.

Winkelpand
Daartoe nam hij het oude krui-
deniers-winkelpand van de fami-
lie Voorn aan de Drechtdijk 1 over 
en Woninginrichting Huub van Vliet 
was een feit. Eerst achter de winkel, 
daar was zijn werkplaats en stof-
feerderij. Van onderaf en eenvou-
dig beginnen. Toen zijn vader in Uit-
hoorn stopte met woninginrichting 
stapten de klanten over naar Huub. 
Later ook de winkel erbij betrokken 
en Huub kon (samen met een part-
ner) bij een aantal woninginrich-
ting- en meubelfabrikanten bescha-
digde meubelen en restanten op-
kopen, deze zelf herstellen en ver-
volgens toch nog goedkoop in zijn 
winkel aanbieden. Daar bleek in De 
Kwakel en omgeving een markt voor 
te zijn. Klanten wisten zijn winkel 
snel te vinden en Drechtdijk 1 werd 
een vertrouwd adres voor woning-
accessoires, vloerbedekking, gor-
dijnen, meubelen, deskundig advies 
en vakkundige uitvoering. 
Hoewel Huub en inmiddels echt-
genote Ada toen nog in Nieuw-
koop woonden vond hun sociale le-
ven ook steeds meer in De Kwakel 
plaats. Zoals sponsoring KDO da-
mes handbal en de ondernemers-
vereniging. Ada werkte inmiddels 
ook fulltime in de zaak. In 1991 ver-

huisden zij naar een woning achter 
de winkel in De Kwakel

Nieuw, groter onderkomen
In de jaren die volgden werd de win-
kel langzamerhand te klein en was 
het pand inmiddels verouderd. Een 
grotere winkel in het centrum bleek 
niet haalbaar, dus in 2008 verhuis-
de de zaak naar een nieuw, modern 
en groter pand aan Voorling 2. Uiter-
aard in De Kwakel, hun thuishaven. 
De werkplaats kwam op de bega-
ne grond en de winkel op de eerste 
verdieping. Deze was zelfs voorzien 
van een traplift. In het midden van 
de sfeervolle winkel staat een gro-
te tafel waar menig klant onder het 
genot van een kop koffi e voorzien 
werd van niet alleen interieuradvies, 
maar ook zomaar voor een praat-
je aan kon schuiven. “Een woonwin-
kel moet gezellig zijn. Een vertrouw-
de omgeving. Mensen moeten zich 
er thuis kunnen voelen”, zegt Huub. 
“Het is ook leuk om een nieuw in-
terieur te visualiseren, daarvoor ma-
ken we vaak een moodboard. Zo 
kun je zien hoe bepaalde stoffen 
en kleuren in het interieur passen”, 
vult Ada aan, die zich ook in het vak 
heeft bekwaamd. 

Veranderingen
Met de komst van woonwarenhui-
zen en het internet is er veel veran-
derd. Vroeger ging je voor een bank-
stel eerst in meerdere winkels kij-
ken en bestelde je hem als je alles 
gewikt en gewogen had. Nu kun je 
alles via internet bestellen en laten 
bezorgen of bij grote bedrijven met-
een inladen. Dat betekent wel dat je 
alles zelf moet doen: kleuren bij el-
kaar zoeken, zelf inmeten, in elkaar 
zetten en/of ophangen. En dat gaat 
nog wel eens fout. Niet iedereen 
kan of wil dat. Daarom is Huub er-
van overtuigd dat er naar vakman-
schap en het adviseren voor de in-
richting van een woning altijd vraag 
zal blijven. Echter zonder Huub en 
Ada van Vliet, want het echtpaar 
gaat van hun welverdiende rust ge-
nieten. Maar tot begin juni verkopen 
zij de bestaande voorraad stoelen en 
accessoires volgens het alles moet 
weg principe, met uiteraard kortin-
gen tot wel 50 procent. Het is helaas 
een beetje kruip door sluip door, in 
verband met de huidige verbouwing 
op het parkeerterrein, maar de win-
kel is tot 3 juni geopend op woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

‘Superverkoop’ bloemen 
voor Moederdag
Aalsmeer - Meer dan de laatste ja-
ren het geval was, zorgde Moeder-
dag voor drukte, extra omzet en re-
latief hoge prijzen bij groothandela-
ren in bloemen en planten. Volgens 
hun brancheorganisatie VGB was 
er sprake van topverkoop. Moeder-
dag werd zondag onder meer ge-
vierd in Nederland, Duitsland, Bel-
gië, Zwitserland, Denemarken, Ita-
lië en Oostenrijk. “Een ouderwet-
se Moederdag”, zegt directeur Jan 
de Boer van exportbedrijf Barend-
sen in Aalsmeer. “Beter dan vorig 
jaar.” Die mening delen andere ex-
porteurs en binnenlandse groothan-
delsbedrijven. 
“Super”, roept Jerry Rouwenhorst 
van het op bloemist-winkeliers ge-
richte cash-and-carrycentrum Wil-
lemsen Bloemen in Apeldoorn. “Wij 
waren maandagmorgen helemaal 
leeg. Zaterdagmiddag kwamen veel 
winkeliers hier nog heen om hun 
voorraad aan te vullen.” Er kwamen 
volgens hem ook veel bestellingen 
via tal van internet bezorgdiensten 
- zoals Topbloemen en Fleurop – bij 
daarbij aangesloten bloemisten bin-
nen. Ook via tuincentra werd veel 
verkocht. 

‘Dik tevreden’
Zogenoemde lijnrijders, grossiers 
die met wagens vol bloemen langs 
winkels in binnen- en buitenland 
trekken, zeggen dat de verkoop be-
ter was dan vorig jaar. “Ik ben dik en 
dik tevreden”, zegt Henk Knipscheer 
in die sector. “Toen ik terug kwam, 
had ik niet eens meer een bosje 
bloemen voor mijn eigen vrouw. Dat 
moest ik kopen. Alles ging weg.” De 

nadruk rond Moederdag valt van-
ouds vooral op rode rozen, maar 
de laatste jaren komen ook ande-
re bloemsoorten steeds meer in 
zwang, waarbij de kleuren roze en 
pasteltinten voorkeur bij de consu-
ment genieten. Handelaren noemen 
verder opmerkelijke afzet van pi-
oenen, lisianthus en hortensia. Het 
weer en de kwaliteit van de boeket-
ten hebben een rol gespeeld, zeg-
gen sommige handelaren. “Het was 
overal zonnig en toch niet te warm. 
Dat is prima voor de afzet van onze 
producten”, meldt De Boer. 

Planten
Er werden meer bloemen en minder 
planten dan vorig jaar verkocht, zegt 
woordvoerder Marcel Zandvliet van 
de rond dertig werkmaatschappijen 
tellende Dutch Flower Groep (DFG), 
de grootste exportonderneming in 
de sierteeltsector. In de supermark-
ten liepen volgens hem de gemeng-
de boeketten goed, dit jaar vooral 
in de wat hogere prijsklassen. “De 
boeketten gingen royaler weg dan 
vorig jaar.” 
Naar Italië ging overigens minder, 
wegens een forse eigen productie 
in dat land. De trend zet zich door 
dat steeds meer bestellingen op een 
laat tijdstip komen. “Wij moesten za-
terdag en zelfs zondag, dus op de 
dag zelf, nog in allerijl leveren”, zegt 
er een. Hoewel voornamelijk boe-
ketten snijbloemen werden gegeven 
aan moeders, scoren ook planten de 
laatste jaren steeds beter. Het gaat 
daarbij vooral om bloeiende kamer-
planten en complete arrangemen-
ten van planten op schalen. 

De feestelijke eerste paal voor de nieuwbouw van de Dutch Flower Group is 
geslagen door Willem van den Berg (Greenex) en Raimon Loman (Bloom).

Duurzame nieuwbouw Dutch 
Flower Group van start
Aalsmeer - Op maandag 15 mei 
is de feestelijke eerste paal gesla-
gen voor de nieuwbouw van de Dut-
ch Flower Group voor maar liefst 
10.000 vierkante meter geconditi-
oneerde verwerkingsruimte naast 
het bestaande pand van Bloom en 
Greenex aan de Betula in De Kwa-
kel.
Bij de bouw wordt rekening ge-
houden met de hoogste duurzaam-
heidseisen. Voorbeelden van de 
meest innovatieve duurzaamheids-
maatregelen die worden toegepast 
zijn: elektriciteit via zonnepanelen 
op het dak, verwarming door middel 
van restwarmte van de koelmachi-
nes, energiebesparende LED-ver-
lichting, warmtewerend isolatieglas 
voor de kantoren, extra isolerende 
dockdeuren en een effi ciënte, elek-

tronische aansturing van het licht in 
het gehele pand.
“Na een intensieve periode van 
voorbereiding en een zoektocht 
naar duurzame materialen gaat het 
nu gebeuren; we gaan bouwen! Ge-
weldig dat we dit allemaal in één 
pand kunnen realiseren. Samen met 
mijn collega’s, de betrokken be-
drijven en de projectontwikkelaars 
bouwen we aan ons meest duur-
zame project ooit. Het is echt de 
kroon op ons werk”, aldus een trot-
se Linda Boekestein, Project Mana-
ger Dutch Flower Group. Naar ver-
wachting zullen de bouwactiviteiten 
eind 2017 worden afgerond. In de-
ze nieuwbouw zal dan onder meer 
de verwerking van handgebonden 
boeketten en planten voor winkel-
ketens gaan plaatsvinden.

Aalsmeers bedrijf naar de 
beurs in Amsterdam?
Aalsmeer - Donderdagochtend 11 
mei, een zonnige vroege ochtend 
in het dan nog rustige centrum van 
Amsterdam. Een groep internatio-
nale gasten staat in het statige ge-
bouw Beursplein 5, dat een eeuw 
geleden voor het eerst haar deuren 
opende. Dat was destijds de wens 
van de Amsterdamse effectenhan-
delaren; een eigen beursgebouw. 
De zaal, die in die tijd alleen voor 
koninklijke leden geopend werd, 
heeft een schitterend plafond. Hier 
worden de internationale gasten 
gastvrij ontvangen met koffi e, ver-
se jus d’orange en croissants. Be-
neden op de ‘tradingfl oor’, die vanaf 
de balustrade goed zichtbaar is, zijn 
al een aantal mensen aan het werk 
achter bureaus met veel schermen. 
Tussen de internationale gasten lo-
pen twee Aalsmeerse ondernemers; 
Ralph Reinders en Jeroen Wesse-
ling van Dutch Credit Brokers. De 
mensen die zij hebben uitgenodigd 
zijn hun internationale partners van 
Farosol. Dutch Credit Brokers werkt 
nauw samen met de Nederlandse 

Betaal- en Wisselmaatschappij. En 
de gongcermonie (opening van de 
beurs), die vandaag door hen ver-
richt wordt, zal later in een grote na-
tionale krant worden omschreven 
als de gong luiden voor internatio-
nale expansie. Iets voor 9 uur wordt 
iedereen gevraagd mee te lopen en 
zijn of haar positie in te nemen bij de 
gong. Nadat de klok buiten 9 maal 
heeft geslagen komt het korte of-
fi ciële deel: een staand applaus en 
het luiden van de gong. Een bijzon-
der moment voor de twee mannen 
uit Aalsmeer die zichtbaar trots zijn. 
Het moment wordt gevolgd door ca-
mera’s, is gelijk te zien bij RTL Z, de 
volgende dag te lezen in de lande-
lijke kranten en fi nanciële nieuwssi-
tes en natuurlijk op de site van Eu-
ronext. Volgens Ralph en Jeroen een 
zeer geslaagd en bijzonder moment. 
Ze zijn zeer enthousiast en blij en 
maken er met hun buitenlandse re-
laties nog een prachtige dag van op 
de grachten van Amsterdam voor-
dat zij weer huiswaarts keren naar 
hun bloemendorp Aalsmeer.

Angèle Aartman en Constantijn Hoffscholte.

Naam blijft behouden!
Boekhuis Aalsmeer krijgt 
nieuwe eigenaar
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer 
krijgt een nieuwe eigenaar. Angèle 
Aartman volgt vanaf 1 juli Constan-
tijn Hoffscholte op in de boekhan-
del in de Zijdstraat in het Centrum.
De afgelopen acht jaar was Angèle 
als fulltime medewerkster al een be-
kend gezicht in het Boekhuis. Daar-
voor werkte zij bij kantoorboekhan-
del Van Hilten in Uithoorn en op de 
boekenafdeling van V&D in Amstel-
veen. Met ruim 25 jaar ervaring in 
het boekenvak gaat zij nu als zelf-
standig ondernemer aan de slag in 
de winkel in de Zijdstraat.
De naam Boekhuis blijft behou-
den en de winkel blijft een algeme-
ne boekhandel met een sterke loka-
le binding. In het assortiment wor-

den enkele nieuwe accenten ge-
legd. Ook worden er vernieuwingen 
doorgevoerd wat betreft de inrich-
ting en winkelautomatisering. In het 
Boekhuis zullen ook in de toekomst 
regelmatig activiteiten plaatsvinden 
rond boeken, lezen en creativiteit.
De huidige eigenaar Constantijn 
Hoffscholte maakte in januari be-
kend dat hij een overnamekandi-
daat zocht. Hij gaat zich na acht jaar 
weer volledig toeleggen op zijn werk 
als journalist en organisator.
In juni houdt het Boekhuis een grote 
opruiming van de wat oudere titels 
en van een deel van de inventaris, 
zodat de nieuwe eigenaar een fris-
se start kan maken. Meer informa-
tie: www.boekhuisaalsmeer.nl.

Op dinsdagmiddag 30 mei is er in de grote zaal van het                       
zorgcentrum uitverkoop van de lente- en zomercollectie van de firma 
Meijsen mode, noteer de tijd (14.00-16.00 uur) en datum vast in uw 
agenda. Deze uitverkoop is ook  toegankelijk voor iedereen die buiten 
het zorgcentrum woont.
 
Op woensdag 24 mei staat er weer een feestelijke en smakelijke  maal-
tijd op het menu in het Wijkpunt voor Elkaer. Deze keer maakt de kok 
een gebonden rozijnensoep met stokbrood en kruidenboter, daarna 
een runderhachee “zoals oma deze altijd maakte”. Als groente serveren 
we daar rode kool met appel bij, natuurlijk ook een schaaltje frisse ap-
pelmoes en gekookte aardappelen. Als toetje is er twee kleuren vla met 
slagroom naar keuze. De kosten voor deze maaltijd bedragen slechts 9 
euro. Voor meer informatie of reserveren kunt u  bellen met het wijkpunt 
0297- 820979. U bent hartelijk welkom vanaf 17.30 uur.  Of vanaf 12.00 
uur als u ’s middags al wilt eten.

Op vrijdag 26 mei om 14.30 uur wordt er al weer een nieuwe foto        
expositie in het Wijkpunt voor Elkaer in Kudelstaart geopend. Het gaat 
hier om de expositie 'de Schoonheid van Aalsmeer'.  De Aalsmeerse foto-
graaf Bianca Tas heeft de mooist plekjes van Aalsmeer op de foto gezet 
en daar deze expositie mee gevuld. U bent van harte uitgenodigd voor 
deze opening, de entree is vrij en consumpies zijn voor eigen rekening. 

Op vrijdag 26 mei  is het weer tijd voor de thema maaltijd van de 
maand mei. Deze keer 'het Witte Goud diner'.  Een avond met heerlijke 
asperges van de Aspergehof Noorddam uit Woubrugge. Vooraf een 
cocktail van groene asperges en Parmaham. Daarna vers gestoofde   
asperges met Hollandaisesaus, beenham en gekookt ei en een voor-

jaarssalade en gekookte krieltjes. Als dessert is er vanille bavarois met 
rabarber en slagroom naar keuze. De kosten voor deze heerlijke 

maaltijd  zijn 19,50 euro. Voor info of reserveren 
kunt u bellen met de gastvrouwen 

op nummer 0297-820979. U bent  
hartelijk welkom vanaf 17.30 uur. 

  
                                                                                                          
                                   

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

het zorgcentrum woont.
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Drie jonge deelneemsters aan de Solexrit Kudelstaart.

Was weer een waar feestje
Solex Kudelstaart verjongt
Kudelstaart - De Solexrit uit Ku-
delstaart is weer een waar feest-
je geworden. Op zaterdag 13 mei 
kwamen ruim twintig liefhebbers 
naar Kudelstaart voor een gezellige 
en nostalgische tocht op de Solex. 
Er werd een Noord-Hollandse tour 
gemaakt van 55 kilometer. Met on-
derweg natuurlijk de noodzakelij-
ke stops voor opwarmertjes en een 
lunch. De oude machientjes hielden 
zich weer kranig en hadden er dui-
delijk plezier in om hun bereid(st)
ers het naar de zin te maken. Al lan-
ger is het ‘Solexen’ niet meer alleen 
een mannengebeuren. Steeds meer 
charmante dames weten de Solexen 
ook heel goed te besturen en doen 
dan ook graag mee. Deze tocht was 
het extra feest vanwege een ste-

vige verjonging van de gemiddel-
de leeftijd van de deelnemers. De 
jonge dames die nu meereden zul-
len vast en zeker met hun enthou-
siasme voor meer verjonging gaan 
zorgen bij de Solexvrienden uit Ku-
delstaart en De Kwakel. 
2018 is voor Solex Nederland een 
jubileumjaar. Dan is het 70 jaar ge-
leden dat deze ‘fiets met hulpmotor’ 
in Nederland voor het eerst op de 
weg kwam. Dit wordt volgend jaar 
uitbundig gevierd met een internati-
onaal treffen in Oosterbeek.
Maar eerst hebben de Solexvrien-
den dit jaar nog verschillende tour-
ritten vanuit Kudelstaart en De Kwa-
kel gepland. De complete agenda 
hiervan is te vinden op de site www.
solexverenigingnederland.nl.

Bewoners Ophelialaan hoogst verbaasd en verbolgen

Verrassing: Oplaadplek voor 2 
elektrische auto’s voor de deur
Aalsmeer - Het kan iedereen die 
openbare parkeerplaatsen voor de 
deur heeft zomaar gebeuren. In de 
ochtend ga je weg met de auto en in 
de avond blijkt ineens de plek voor 
de woning ingericht te zijn als op-
laadplek voor twee elektrische au-
to’s. Aan de Ophelialaan 69 is op 24 
maart zo’n elektrische laadpaal ge-
plaatst. De bewoners waren hoogst 
verbaasd. Hier waren zij niet van op 
de hoogte gebracht. En niet alleen 
de bewoners van het huis waar de 
paal voor geplaatst is, ook de buren 
rondom hadden geen idee van de-
ze beslissing. De bewoners zijn na-
vraag gaan doen en het bleek dat 
een buurman van zeven huizen ver-
derop een aanvraag had gedaan bij 
de gemeente. Wie geen mogelijk-
heid heeft voor een privé oplaadpaal 
wordt door de gemeente doorver-
wezen naar een firma die hier zorg 
voor kan dragen. De firma overlegt 
vervolgens met de gemeente en de 
plaats wordt bepaald aan de hand 
van een aantal criteria. Zo dient de 
locatie goed bereikbaar te zijn voor 

meerdere E-rijders, wordt geke-
ken of de parkeerdruk niet te hoog 
is en of er geen aantasting is van 
het openbare groen. De uiteindelij-
ke bepaalde locatie wordt gepubli-
ceerd in de Staatscourant en niet 
in lokale kranten. De bewoners zijn 
hoogst verbolgen. Ze hadden op z’n 
minst toch wel een melding van de 
gemeente kunnen krijgen, ondanks 
dat het officieel niet hoeft. 

Parkeren voor Schiphol
Schuin aan de overkant, aan de an-
dere kant van het busstation aan het 
Hortensiaplein is een rijtje openba-
re parkeerplaatsen. Hier had veel 
beter de elektrische laadpaal ge-
plaatst kunnen worden, aldus de 
bewoners. Een veel zichtbaardere 
plaats met overigens net zo’n ho-
ge parkeerdruk. Want, die is groot, 
zo melden de bewoners verder. De 
parkeerplaatsen rondom het bus-
station zijn heel geliefd bij dagjes-
mensen en zelfs vakantiegangers. 
De auto geparkeerd en hop, met 
de bus naar Schiphol. “We hebben 

een onbekende auto voor de deur 
gehad waarvan het alarm steeds af 
ging. De politie kon niets doen. Na 
dagen lang last te hebben gehad 
van het alarm, hebben we met een 
groep buren de auto het kruispunt 
opgeduwd. Toen kon de politie wel 
in actie komen.” Het parkeren voor 
Schiphol op openbare plekken is 
overigens in de hele gemeente een 
veel voorkomend probleem. Met 
name bedrijven die Schiphol par-
king aanbieden, maken gebruik van 
openbare parkeerplaatsen in wij-
ken. En veelal gaat het niet om één, 
maar vaak om meerdere auto’s. En 
de eigenaren maar denken dat hun 
auto’s veilig op een bewaakt terrein 
staan...

Graven in de tuin
Terug naar de laadpaal voor de deur 
van woning nummer 69, het fel-
le blauwe licht is in de huiskamer 
zichtbaar en volgens de ‘regels’ zou 
dit niet mogen. Het niet mogen aan-
tasten van (openbaar) groen is tot 
slot ook een ‘dingetje’ waar de be-

woners nog op willen reageren. Er 
is voor de aansluiting van de elektri-
sche laadpaal gegraven in de tuin. 
Zonder toestemming, want de be-
woners waren niet thuis. Aan de 
kopse kant van het huis staan meer 
dan honderd jaar oude beuken en 
deze staan zelfs op de gemeentelijst 
van waardevolle bomen. Wie is er 
verantwoordelijk als de wortels van 
de bomen door de graafwerkzaam-
heden beschadigd zijn? De conclu-
sie: Goede contacten onderhouden 
met alle buren in de ruime omge-
ving en regelmatig de Staatscourant 
lezen, de gemeente is namelijk stij-
gende in de landelijke top drie van 
plaatsing van elektrische laadpalen..

Diverse afwegingen
Wethouder Jop Kluis in een reactie: 
“De gemeente Aalsmeer stimuleert 
het elektrisch rijden en biedt onder-
nemers en inwoners uit de gemeen-
te die niet kunnen laden op eigen 
terrein de mogelijkheid een open-
bare laadpaal aan te vragen. Om dit 
mogelijk te maken heeft de gemeen-
te ruim een jaar geleden beleidsre-
gels hiervoor gemaakt. Sindsdien 
zijn er op diverse locaties openba-
re laadpalen geplaatst waardoor 
steeds meer mensen elektrisch hun 
auto kunnen opladen in Aalsmeer. 
Bij de keuze van de locatie maakt 
de gemeente in samenwerking met 
de exploitant diverse afwegingen. 
Zo wordt er onder andere gekeken 
naar de parkeerdruk, de zichtbaar-
heid van de laadpaal en de aanwe-
zigheid van laadpalen in de directe 
omgeving. Daarnaast wordt er van-
uit de exploitant ook gekeken naar 
de afstand ten opzichte van de ne-
taansluiting. We zijn ook nog even 
gaan kijken bij de locatie voor de-
ze laadpaal. De paal is conform de 
afspraken aangelegd en we vin-
den het vervelend om te horen dat 
enkele bewoners het niet eens zijn 
met de locatiekeuze. Het blijft al-
tijd lastig om in de openbare ruim-
te een parkeerplaats aan te merken 
als elektrisch oplaadpunt omdat we 
een openbare parkeerplek vervan-
gen door een plek waar alleen elek-
trische auto’s geladen kunnen wor-
den.” De wethouder tot slot over de 
graafwerkzaamheden in de tuin: 
“Voor wat betreft het graven heb-
ben wij aan de exploitant gevraagd 
om zorgvuldig om te gaan als er ge-
graven moet worden in particuliere 
tuinen voor het aansluiten van een 
laadpaal. Dit moet altijd in overleg 
met de eigenaar van de tuin”

Veel ideeën tijdens workshop 
over recreatie en toerisme
Aalsmeer - Op maandag 8 mei or-
ganiseerde de gemeente samen 
met Ondernemend Aalsmeer in The 
Beach een workshop over de toe-
komst van recreatie en toerisme in 
Aalsmeer. Op deze avond gingen 
vooral ondernemers met elkaar in 
gesprek over de mogelijkheden om 
Aalsmeerse producten, diensten en 
arrangementen met elkaar te ma-
ken. Wethouder Jop Kluis: “Juist door 
verbinding met elkaar aan te gaan 
kunnen we Aalsmeer aantrekkelij-
ker maken voor recreanten.” Met 
de groei van het aantal bezoekers 
in Amsterdam zijn er kansen voor 
Aalsmeer om deze bezoekers, maar 

ook regionale recreanten, te ontvan-
gen in de gemeente. Er moet dan wel 
een reden zijn om naar Aalsmeer te 
komen en het moet bekend zijn wat 
er in Aalsmeer te doen is. Vragen tij-
dens de workshop waren: Aan wel-
ke producten en arrangementen 
moeten we denken? Wat is een aan-
trekkelijk aanbod? Voor welke doel-
groep moet er een aanbod komen? 
En als er aanbod is, hoe kunnen po-
tentiële bezoekers worden bereikt? 
De avond werd mede begeleid door 
Amsterdam Marketing.

Vaarticket en bloemen
De sfeer tijdens de avond was open 

Pieter Jan Postma geeft uitleg van de ideeën om de internationale toerist naar Aalsmeer te trekken.

waar bezoekers 12 maanden bloe-
men kunnen ervaren (in tegenstel-
ling tot 2 maanden Keukenhof), fly-
erende bloemenmensen op Amster-
dam CS overtuigen mensen om een 
Flower Über te nemen die van Am-
sterdam naar Aalsmeer rijdt en ar-
rangementen met meerdere activi-
teiten op en om het water. 
Alle ideeën worden nu door de ge-
meente in een verslag gezet. Het is 
de bedoeling dat de ondernemers 
straks met elkaar de arrangemen-
ten gaan ontwikkelen. 

Promotieplan
“We zijn op dit moment volop bezig 
met het uitvoeren van de Recreatie 
en Toerisme Agenda. De organisa-
tie van deze workshops is een on-
derdeel hiervan. Daarnaast stelt de 
gemeente een promotieplan voor 
Aalsmeer op, komt er een sloepen-
route en plaatsen we nieuwe toeris-
tische plattegronden. Ook organise-
ren we een prijsvraag voor het bes-
te toeristische product en wordt Fort 
Kudelstaart dit jaar verder ontwik-
keld als prachtige locatie voor wa-
tersport en recreatie aan het water. 
Maar uiteraard hebben we ook het 
bedrijfsleven nodig om met elkaar 
arrangementen te maken waar-
door het voor toeristen aantrekke-
lijk wordt om Aalsmeer te bezoe-
ken. Door het organiseren van de-
ze workshops hopen we dat onder-
nemers elkaar vinden en met elkaar 
verbinding aangaan om zo de recre-
ant een goede reden te geven om 
onze mooie gemeente te bezoeken”, 
aldus wethouder Jop Kluis. 

Idee kinderburgemeester Sophie
Taalklas bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Op dinsdagochtend 
16 mei bezocht de Taalklas van 
Aalsmeer kinderboerderij Boeren-
vreugd. Het bezoek was een idee 
van kinderburgemeester Sophie, 
die voor de vluchtelingenkinderen 
graag iets in combinatie met dieren 
wilde doen. Vluchtelingenkinderen 
moeten hun huisdieren vaak ach-
terlaten in hun land van herkomst. 
De activiteit is gezamenlijk georga-
niseerd door kinderboerderij Boe-
renvreugd, de gemeente en stich-
ting De Binding, die de kinderbur-
gemeester ondersteunt in organi-
satie en uitvoering van ideeën. De 

zeventien kinderen van de Taalklas 
kwamen op de boerderij in contact 
met veel dieren, zoals de lammetjes 
in de wei en de konijnen in de knuf-
felstal. Verder hebben ze de speur-
tocht over kinderboerderijdieren ge-
daan, waardoor ze ook tijdens de-
ze ochtend werkten aan hun Neder-
landse (boerderij) woordenschat en 
taalbegrip. De kinderen waren en-
thousiast en hadden het erg naar 
hun zin. Kinderburgemeester Sop-
hie: “Het was een leuke ochtend. 
Ook fijn dat we bij de dieren moch-
ten en ze konden aaien, dat kan niet 
op alle kinderboerderijen.”

Inbraakpreventie: Helft 
Nederlanders slordig
Aalsmeer - Bijna de helft van de 
Nederlanders (49,4%) noemt zich-
zelf waakzaam als het op inbraak-
preventie aankomt. Zij maakt zich 
zorgen over een inbraak en doet 
er alles aan om hem te voorkomen. 
De ‘waakzame’ neemt beveiligings-
maatregelen, sluit bij het weggaan 
ramen en deuren altijd goed af en 
let op verdachte situaties. De tegen-
pool van ‘de waakzame’ is ‘de on-
verschillige’. Binnen deze catego-
rie valt ruim één derde (35,1%) van 
de Nederlanders; zij maakt zich niet 
druk om de beveiliging van de wo-
ning. Dit blijkt uit recent onderzoek 
van de stichting Nationale Inbraak-
preventie Weken (NIPW). De voor-
zitter van de stichting NIPW, Coen 

Staal, zegt hierover: “We hebben de 
afgelopen 3,5 jaar erg veel onder-
zocht op het gebied van inbraken 
en inbraakpreventie. Je merkt dat 
in de afgelopen jaren de belangstel-
ling voor inbraakpreventie is toege-
nomen, maar we wilden nu eens kij-
ken wat de houding van de Neder-
lander ten opzichte van dit onder-
werp is. Voor toch ongeveer de helft 
van Nederland, valt nog veel werk te 
verrichten.” Vaak wordt vergeten ra-
men te sluiten, maar ook om deuren 
extra op slot te doen. Neem de tijd 
voor u weggaat en zorg dat alle ra-
men en deuren goed gesloten. Ook 
als u even weggaat om een bood-
schapje te doen, de hond uit te la-
ten, etc. 

Ongeval op Van Cleeffkade
Aalsmeer - Op vrijdag 12 mei rond 
half drie in de middag heeft een on-
geval plaatsgevonden op de Van 
Cleeffkade, ter hoogte van het pand 
van de ING. Een vrouw is bij het 
oversteken geschept door een au-
to. De bestuurder reed vanaf het 
Raadhuisplein de weg op en zag de 

voetgangster te laat. De politie en 
de ambulancedienst zijn ter plaat-
se gegaan. De voetgangers is met 
onbekend letsel vervoerd naar het 
ziekenhuis. De politie heeft de Van 
Cleeffkade enige tijd deels afgeslo-
ten om onderzoek te doen. 
Foto: Marco Carels

Verwennerij in Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13 
mei was het één en al verwennerij in 
de Ophelialaan. Met Moederdag in 
het vooruitzicht werden de winkelen-
de mama’s eventjes goed in het zon-
netje gezet! De door Denise Fashion, 
gestylede meiden Anna en Tes-
sa deelden mooie sjaals uit, ook de-
ze mede mogelijk gemaakt door De-
nise Fashion! Ook enkele DownTown 
VIP’s hielpen deze middag een hand-
je mee. Op de facebookpagina Win-
kelcentrum Ophelialaan Aalsmeer 
werd ook nog een mooi verwenpak-
ket verloot. Gelukkige winnares is 
Wendy Krommert! Namens alle win-
keliers van de Ophelialaan nogmaals 
van harte gefeliciteerd. Wilt u ook op 
de hoogte blijven van acties en het 
laatste nieuws omtrent de winkeliers 
aan de Ophelialaan? Like dan de fa-
cebookpagina en wie weet wint u ook 
wel eens zo een mooi verwenpakket.

Baggeren van sloten rond 
bedrijventerrein Hornmeer
Aalsmeer - Het hoogheemraad-
schap van Rijnland gaat in de zo-
mer baggeren in de sloten rond be-
drijventerrein Hornmeer. Een groot 
aantal hoofdwatergangen gaan op 
diepte gebracht worden. Het betreft 
de sloot achter de Zwarteweg, langs 
de Visserstraat naar de Legmeerdijk 
(parallel) aan de Burgemeester Kas-
teleinweg. De waterpartij en sloot in 
het Hornmeerpark gaan eveneens 
uitgediept worden.
“Baggeren is nodig omdat afgeval-
len bladeren, aangevoerd slib en af-
kalvende oevers zorgen voor een 
aangroei van bagger van ongeveer 1 

centimeter per jaar. Als we dat laten 
liggen, slibben de sloten dicht en 
wordt de aan- en afvoer van water 
belemmerd”, aldus Rijnland in een 
uitleg. “In een droge periode kun-
nen ondiepe sloten door gebrek aan 
vers water gaan stinken en door ge-
brek aan zuurstof gaan planten en 
dieren dood. In perioden met veel of 
zware regenval kan het water niet 
snel genoeg wegstromen en dat be-
tekent wateroverlast.” 
De planning is dat de watergangen 
in de periode van juli tot en met vol-
gend jaar februari worden uitgebag-
gerd.

en enthousiast. Hierdoor ontston-
den er veel interessante ideeën. 
Een paar voorbeelden hiervan zijn: 
rondvaartboten uit Amsterdam naar 
Aalsmeer laten varen, bloemen-
fietsen verhuren tussen de loca-
ties, niet alleen de mogelijkheid om 
in Amsterdam een bus ticket voor 
een aantal dagen te kopen maar 
een vaarticket om alles per boot te 
ontdekken, van Aalsmeer een ech-
te zeilplas maken, een Aalsmeer-
se bloemenexperience ontwikkelen 



Gratis cursus politiek voor 
inwoners van Aalsmeer
Aalsmeer - Vindt u politiek inte-
ressant? Vraagt u zich wel eens af 
hoe de gemeenteraad beslissingen 
neemt? Wilt u iets voor elkaar krij-
gen bij de gemeente, maar weet u 
niet hoe? Wilt u raadslid worden? 
Volg dan de gratis cursus Politiek 
Actief.
Met de cursus Politiek Actief kun-
nen inwoners hun kennis van de lo-
kale politiek vergroten. De gemeen-
te heeft een aantal interessante 
gastdocenten uitgenodigd en the-
orielessen wordt afgewisseld met 
praktische opdrachten. Uiteraard 
krijgt u ook de gelegenheid lokale 
politici te ontmoeten en over hun er-
varingen uit de praktijk te horen.

De cursus bestaat uit drie delen. De 
eerste bijeenkomst is woensdag 14 
juni (aanvang 20.00 uur), de twee-
de woensdag 21 juni. En ter afslui-
ting van de cursus wonen de deel-
nemers (een deel van) de raadsver-
gadering van 29 juni bij en krijgen zij 
een certificaat uitgereikt. Wie weet 
bent u hierna zo geïnspireerd ge-
raakt dat u zich in 2018 kandidaat 
stelt als raadslid!
De cursus wordt verzorgd door Pro-
Demos in samenwerking met de 
raadsgriffie van Aalsmeer. Aanmel-
den en meer informatie via griffie@
aalsmeer.nl of via 0297-387584. Het 
maximumaantal deelnemers is der-
tig, vol is vol.

Radio vanuit het Oude Raadhuis
Politieke Uurtje is terug!
Aalsmeer - Het Politieke Uurtje is 
weer terug! In de persoon van Ro-
nald Fransen was de primeur voor 
de PACT fractie. In de historische 
sfeer van het Oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat, te midden van de fraaie 
tentoonstelling van de Aalsmeer-
se kunstenares Karin Borgman en 
de Amsterdamse beeldhouwer Pe-
tra Boshart, kwamen onderwerpen 
zoals de samenwerking met de ge-
meente Amstelveen, het afvalplan 
(met daarachter liggende politie-

ke gevoeligheden), Schiphol en het 
verkeerscirculatieplan aan de orde. 
Het gesprek is terug te beluisteren 
via www.ouderaadhuisaalsmeer.nl.
De volgende opname is zaterdag 
27 mei. Aan de gesprekstafel ho-
pen de programmamakers van Ra-
dio Aalsmeer dan leden van de frac-
tie van de VVD te ontvangen. 
Wie een vraag/vragen heeft voor de 
Aalsmeerse politiek kan een mail 
sturen naar redactie@ouderaad-
huisaalsmeer.nl

CDA fractie op horecatour
Aalsmeer - “Binnenkort gaat er 
‘gesubsidieerd bier’ getapt worden 
in De Oude Veiling”, zou er gezegd 
worden door de horeca in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Om te horen of de-
ze angst echt leeft is de CDA-fractie 
op horecatour geweest in Aalsmeer, 
maar niet alleen om dit ‘gerucht’: 
“Het is voor ons heel belangrijk om 
in gesprek te zijn met Aalsmeerse 
ondernemers en daar hoort de ho-
reca natuurlijk ook bij”, legt Marlon 
van Diemen uit aan de horecaon-
dernemers door wie de fractie zeer 
welkom werd ontvangen. 
Gelukkig bleken de geruchten on-
juist en was het tegendeel waar. 
De eigenaren van de cafés en res-
taurants die werden bezocht, spra-
ken juist heel positief over De Ou-
de Veiling, waar straks mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt een 
mooie bijdrage kunnen leveren aan 
de gemeenschap.

Inventariseren
Er goede en eerlijke gesprekken ge-

voerd. Via The Beach in Oost ging 
het CDA naar De Jonge Heertjes 
aan het Raadhuisplein en van ca-
fé Sportzicht in de Sportlaan naar 
café Joppe in het Centrum. Onder-
werpen zoals handhaving, ambtelij-
ke samenwerking met Amstelveen, 
toerisme en de accountmanager 
economie kwamen aan bod, maar 
er werd ook gesproken over ver-
gunningen, de herinrichting van het 
Raadhuisplein, parkeren, de contac-
ten met de wethouders, sluitingstij-
den, overlast en nog veel meer. De 
CDA-fractie heeft vooral veel posi-
tieve verhalen gehoord, maar ook 
enkele onderwerpen die aandacht 
vragen of beter kunnen. Deze op-
merkingen zullen worden geïnven-
tariseerd en opgepakt. 

Ook bezoek?
Wilt u als ondernemer, organisatie 
of instelling ook eens de CDA-frac-
tie op bezoek? Stuur dan een mail 
naar cdactueel@gmail.com. De he-
ren en dames komen graag langs. 

Let op: Andere dag en locatie!
Vergadering Stommeer op 
dinsdag in Parochiehuis
Aalsmeer - Het Wijkoverleg Stom-
meer vindt dit keer plaats op een 
andere dag en in een andere loca-
tie. De vergadering is op dinsdag 23 
mei en begint om 20.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Mevrouw Brenda Eikelenboom, me-
dewerker woonservice van Eigen 
Haard, komt uitleg geven over een 
nieuw experiment over bewoners-
participatie. Volgens de Overleg-
wet dient een woningbouwcorpo-
ratie overleg te voeren met een af-
vaardiging van de huurders. Ook 

zal Eigen Haard uitleg geven over 
de stand van zaken over renova-
ties, energiebesparingsprojecten en 
nieuw te bouwen woningen. Moge-
lijk kan ook aandacht worden be-
steed aan de problemen door wo-
ning-schaarste en het te traag ver-
lopen van projecten voor senioren 
Boeiende en actuele onderwerpen. 
Er is gelegenheid voor het stellen 
van vragen en discussie. Daarnaast 
de gebruikelijke agendapunten, ver-
slag vanuit het wijkenoverleg, infor-
matie vanuit de gemeente en onder 

Behoefte onder jongeren en starters groot

Volle raadskelder voor bouw 
woningen op VVA-terrein
Aalsmeer - Een wonderlijke in-
formatieavond, ook verrassend. 
Even voor acht uur stond afgelo-
pen maandag 15 mei de raadskel-
der van het gemeentehuis vol met 
geïnteresseerden voor de woning-
bouwplannen op het voormali-
ge VVA-terrein in de Hornmeer en 
ruim een half uur later was de zaal 
zo goed als leeg. Met name jonge-
ren waren naar de bijeenkomst ge-
komen en dit deed wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn bijzonder goed. 
Hij had ook een extra oproep ge-
daan aan deze doelgroep om voor-
al langs te komen. De vele aanwezi-
gen lieten wel zien dat de behoefte 
aan een betaalbare woningen onder 
jongeren groot is. Met name jonge-
ren in de leeftijd van 20 tot 25 jaar 
kwamen zich laten informeren. De 

meesten wonen nog thuis en na-
tuurlijk is dat gezellig, maar de be-
hoefte is groot om de eigen vleu-
gels uit te slaan en alleen of als duo 
zelfstandig te gaan wonen. Vijftig tot 
zestig huurwoningen voor jongeren 
heeft de gemeente gepland op, zeg 
het tweede veld (richting de provin-
ciale weg), van de voormalige voet-
balaccommodatie. Voor deze doel-
groep denkt de gemeente aan (ver-
plaatsbare) studio’s met een grootte 
van rond de dertig vierkante meter. 
Gezien het aantal aanwezigen, zou-
den het wel dubbel zoveel wonin-
gen mogen worden. De een ziet zich 
al helemaal wonen in zijn of haar 
studio, een aanwezig stel vindt de 
ruimte te klein en hoopt de eigenaar 
te kunnen worden van een van de 
totaal 24 koopwoningen voor star-

ters, die de gemeente wil laten bou-
wen langs het terrein aan de kant 
van de Zwarteweg. Meer worden dit 
hier zeker niet, want het gebied valt 
in de Schiphol-zone en dan geldt 
een grens qua aantallen. Bouwers 
zijn overigens nog niet gezocht, bij 
de huurwoningen wordt gedacht 
aan Eigen Haard. 

‘Best lang’
Eerst is namelijk nog best een lange 
weg te gaan. “Een heel proces”, zo 
legde wethouder Van Duijn uit. De 
startnotitie ligt nog tot en met 9 ju-
ni ter inzage. De reacties die hier-
op komen gaan verwerkt worden in 
de notitie om vervolgens als totaal-
plaatje te presenteren aan de ge-
meenteraad rond september. Daar-
na dient het bestemmingsplan vast-

gesteld te worden en deze planning 
is rond maart/april volgend jaar. Als 
geen beroepsprocedure op dit be-
stemmingsplan in werking treedt, is 
vanaf juni 2018 de weg vrij om het 
plan te verwezenlijken. Reken dus 
op een jaar tot anderhalf jaar à twee 
verder. Aan de gezichten van de 
jongeren was duidelijk te zien dat 
dit ‘best lang’ gaat duren, maar niet-
temin lijkt menigeen zijn of haar zin-
nen gezet te hebben op deze moge-
lijkheid om in Aalsmeer te kunnen 
blijven wonen. 
Na ruim een half uur hadden de 
meesten het wel gezien en ge-
hoord en vertrokken weer. Er zijn 
‘wensbriefjes’ en blaadjes met op-
merkingen ingevuld en ingeleverd. 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn 
zei te hopen op veel input van de 
doelgroep waarvoor de gemeen-
te op het VVA-terrein wil bouwen. 
Dat heeft hij zeker gekregen. Het 
grootste ‘verzoek’: Meer woningen 
voor jongeren en starters. Hier wil 
de gemeente de komende jaren ge-
hoor aan geven. “Aalsmeer is een 
gemeente waar mensen graag wo-
nen en blijven wonen. Uitgangspunt 
van het college is dat er betaalba-
re woonruimte voor iedereen is. Er 
wonen relatief veel jonge mensen 
in Aalsmeer, die graag in Aalsmeer 
willen blijven wonen. Komende ja-
ren richt het college zich onder an-
dere op uitbreiding van het aan-
tal koopwoningen in het goedkope 
middensegment en starterswonin-
gen. Het college zoekt daarbij ook 
naar creatieve, nieuwe woonvormen 
op nieuwe locaties en in bestaande 
panden. Op het VVA-terrein denken 
we een dergelijke locatie te heb-
ben gevonden”, aldus de wethou-
der in zijn welkomstwoord. Gezien 
het grote aantal aanwezige jonge-
ren is zeker dat degene die mag/wil 
bouwen, kopers en huurders voor 
het uitzoeken heeft. Menigeen wil-
de graag al inschrijven voor een wo-
ning, maar hiervoor is het stadium 
nog te vroeg. “Het proces blijven 
volgen via de site van de gemeen-
te en de krant”, was de tip van de 
medewerkers van de gemeente. De 
stukken over de concept startnoti-
tie zijn te vinden op www.aalsmeer.
nl/VVAterrein. 
Door Jacqueline Kristelijn

Burgemeester: “Nu echt tijd om actie te ondernemen”

Flinke investering voor renovatie 
en onderhoud gemeentehuis
Aalsmeer - Aalsmeer mag trots zijn 
op haar mooie gemeentehuis. Het 
is een pand met een monumenta-
le status, ontworpen door de be-
kende Aalsmeerse architect Berg-
hoef. Sinds de bouw in 1960 heeft er 
geen grootschalig onderhoud meer 
plaatsgevonden. Om het gebouw te 
behouden voor de toekomst is een 
ingrijpende renovatie dringend no-
dig. Tegelijkertijd wil de gemeen-
te het gebouw verduurzamen. Vorig 
jaar is de raadzaal gerenoveerd. Nu 

komt het college met plannen voor 
renovatie van de rest van het ge-
bouw. Burgemeester Jeroen Nobel: 
“De renovatie van het gemeentehuis 
vraagt een flinke investering, maar 
we willen dit prachtige gebouw na-
tuurlijk behouden voor de toekomst.
Het is na vijftig jaar nu echt tijd om 
actie te ondernemen. Het ‘Huis der 
gemeente’ is het bestuurlijk cen-
trum van Aalsmeer en moet een re-
presentatieve ruimte zijn, waar in-
woners zich welkom voelen.” 

Uitgangspunten bij de bouwplan-
nen zijn: renoveren, verduurzamen, 
betere toegankelijkheid en behoud 
en versterking van de monumenta-
le waarde.

Achterstallig onderhoud
Het grootste deel van de werkzaam-
heden aan het gemeentehuis be-
staat uit het oppakken van achter-
stallig onderhoud en het vervangen 
van verouderde materialen. Het gaat 
hierbij om de aanpak van stank-

overlast, lekkages, rottende meer-
palen, verouderde leidingen, riole-
ring, kozijnen, ruiten, sanitair, pla-
fonds, dak- en vloerbedekking, ver-
warmingen en herstel van de mo-
numentale elementen. Zo zijn bij de 
renovatie van de raadzaal de kroon-
luchters in oude glorie hersteld 
maar wel met LED verlichting. En bij 
de vervanging van de glaswand aan 
de zijkant van het gebouw is de oor-
spronkelijke kozijndetaillering te-
ruggebracht. Daarnaast wordt een 
aantal ruimten in het souterrain, op 
de begane grond en de eerste ver-
dieping verbouwd, zodat die beter 
gebruikt kunnen worden door in-
woners, maatschappelijke instellin-
gen en de gemeente. 

Verduurzaming en toegang
Bij verduurzaming en innovatie van 
het gebouw gaat het om isolatie van 
onder meer het dak, de gevels, de 
kozijnen en de ramen (HR++glas) 
en verduurzaming van de verlichting 
met LED en van de CV installatie met 
warmtepompen. Op het dak zijn cir-
ca 300 zonnepanelen gepland. Ook 
in het gebruik van het gebouw wil 
de gemeente een duurzaamheids-
slag maken door gebruikers bewust 
te maken van het verbruik van water, 
licht, papier, etc.
Het huidige gemeentehuis is niet 
optimaal toegankelijk. Dat geldt zo-
wel voor de entree als in het gebouw 
zelf. Plan is een nieuwe, transparan-
te buitenlift aan de zijkant te bouwen 
waarmee alle verdiepingen bereik-
baar zijn. De huidige buitenlift wordt 
verwijderd en de entree met de ge-
denksteen in de oorspronkelijke mo-
numentale staat teruggebracht. 

Besluitvorming Structuurvisie Landelijk 
Gebied Oost nadert
Aalsmeer - Het College van B&W 
heeft op 16 mei besloten de struc-
tuurvisie Landelijk Gebied Oost met 
bestuurlijke oplegger voor besluit-
vorming aan te bieden aan de ge-
meenteraad van Aalsmeer. Volgens 
planning wordt de structuurvisie 
in juni 2017 besproken in de Com-
missie Ruimte en Economie. Moge-
lijk kan de gemeenteraad op don-
derdag 29 juni een besluit over de 
structuurvisie Landelijke Gebied 
Oost nemen. De structuurvisie geeft 
richting aan de wijze waarop het 
gebied zich de komende jaren kan 
ontwikkelen. Het college heeft de 
bestuurlijke oplegger gebruikt om 
een aantal accenten te plaatsen bij 
de voorliggende visie. Wethouder 
Ruimtelijke Ordening Gertjan van 

der Hoeven: “Over de structuurvi-
sie is uitgebreid geparticipeerd met 
alle betrokkenen. De ontwerpstruc-
tuurvisie heeft in de periode van 15 
december 2016 tot en met 25 janu-
ari 2017 ter inzage gelegen met de 
mogelijkheid om daarover een in-
spraakreactie in te dienen. Ik ben 
blij dat heel veel inwoners en on-
dernemers hebben gereageerd. De 
structuurvisie beoogt onder meer 
de omvorming van een afgeschre-
ven en verouderd kassengebied in 
Aalsmeer Oost naar woningbouw 
mogelijk te maken. Aalsmeer heeft 
immers een grote behoefte aan wo-
ningen voor diverse doelgroepen.”

Inspraak
Eind 2015 heeft de gemeenteraad 

andere inbreng van bewoners in het 
Schiphol overleg.
Het bestuur van wijkoverleg Stom-
meer nodigt de wijkbewoners en 
andere belangstellenden van har-
te uit. Het bestuur waardeert uw 
komst en trakteert naast op kof-
fie, thee en een koekje ook op een 
drankje na afloop van de bijeen-
komst. Nogmaals, het wijkoverleg 
vindt dit keer plaats op dinsdag 23 
mei in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat 6. Aanvang: 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19. 45 uur. Er 
is voldoende parkeergelegenheid. 
Wilt u een vraag of wilt u onder-
werp onder de aandacht brengen? 
Stuur dan een email naar: wrstom-
meer@gmail.com. Wijkraad Stom-
meer is ook te vinden via de website 
www.wijkoverlegaalsmeer.nl, op Fa-
cebook en op Twitter.

een nota van uitgangspunten vast-
gesteld voor de visie Landelijk Ge-
bied Oost. De input en reacties van-
uit deze participatie en de al vast-
gestelde kaders hebben geresul-
teerd in de structuurvisie Lande-
lijk Gebied Oost. De visie beschrijft 
waar de participanten met het ge-
bied naar toe willen en geeft daar-
voor spelregels. In totaal zijn 37 re-
acties op de ontwerpstructuurvisie 
ingediend. De beoordeling van de 
inspraakreacties heeft geleid tot di-
verse gesprekken met belangheb-
benden en aanpassing van de be-
stuurlijke oplegger. Deze aanpas-
sing heeft betrekking op het maxi-
mum aantal bouwlagen in de Oos-
teindedriehoek en Hornwegdrie-
hoek.

2e katern







 
18   Nieuwe Meerbode  •  18 mei 2017

krantk i n d e r -   e n   j e u g d

Groepen 4 van Jozefschool 
ontdekken het palingroken

Aalsmeer - De groepen 4 van de 
Jozefschool uit Aalsmeer brachten 
11 en 12 mei een bezoek aan het 
visserijbedrijf van Theo Rekelhof in 
Kudelstaart. De komende weken 
staat het thema ‘Typisch Aalsmeer’ 
centraal op de Jozefschool. De kin-
deren van groep 4 werken speci-
fiek aan het onderwerp: beroepen! 
Wat heeft Theo de kinderen veel ge-
leerd. Het ontstaan van de Westein-
derplassen kwam aan de orde, veen 
en turf steken en het wel en wee 
van de paling en andere zoetwater-
vissen in de plas. Theo vertelde ook 
over het paling vissen, het roken en 
fileren en de kinderen mochten zelfs 
de paling proeven! Het was een he-
le belevenis! 

Aalsmeer - Docente Annefie van Itterzon van creatief centrum de Werk-
schuit werkt op dit moment met haar leerlingen van de teken- en schildercur-
sus aan een monumentaal project voor het Aalsmeer Flower Festival op 17 en 
18 juni. Kleurrijke houten sculpturen van twintig leerlingen komen langs het 
Praamplein en in plantenkas van de Historische Tuin te staan. Het project heet 
Metamorfosen (van dier naar plant).

Sculpturen van leerlingen Werschuit

Project voor Flower Festival

Brief Marit aan gemeente 
voor behoud Werkschuit
Aalsmeer - Een persoonlijke ac-
tie was de brief van de 9-jarige Ma-
rit Niessing naar de gemeente over 
de Werkschuit. Er zijn diverse reac-
ties bij de redactie binnen gekomen 
van lezers die haar brief met teke-
ning van een dolfijn onleesbaar vin-
den vanwege de te kleine letters.
Marit schildert al twee jaar met heel 
veel plezier bij de Werkschuit en 
pleit bij de gemeente voor behoud 
van het creatief centrum. Bij deze de 
brief van Marit in grotere letters:

Beste gemeente Aalsmeer,
Ik wil later kunstenares worden en al 
die teken- en schildertips leer ik bij 
de Werkschuit. Net zoals alle ande-
re kinderen. Nu we een andere loca-
tie moeten zoeken, is dat best lastig. 
Dus is mijn vraag waar ik en alle an-
dere kinderen, volwassenen en do-

centen naar toe kunnen. Hebben jul-
lie enig idee? Help ons! 
Groeten van een verdrietige Maritt 
als ze niet meer kan tekenen bij de 
Werkschuit. 

Dj promo met zijn dochter tijdens de vorige editie.

Opbrengst feest voor stichting Opkikker

Zaterdagmiddag Hakkûh 
voor kinderen in N201
Aalsmeer - Zaterdag 20 mei: Hak-
kûh voor kinderen in N201. Na het 
succes van vorig jaar kon een ver-
volg niet uitblijven. Dit jaar organi-
seert Hardcore United Events we-
derom dit fantastisch mooie evene-
ment voor jong en oud in het mu-
ziekcentrum aan de Zwarteweg. De-
ze dag mogen de kinderen ook eens 
mee naar een echt Hardcore feest 
en de opbrengst van de dag gaat 
naar Stichting Opkikker. De dj’s van 
deze dag zijn niet de minste: zo is dj 
Promo van de partij die samen met 
zijn dochter een setje komt draai-
en! Daarnaast zullen ook de volgen-
de dj’s aantreden: Remsy & BTS, Da-
mage (aka The Masochist) Baba & 
Ednozem, Titanic & Spidey, Main-
stage Maffia, MC Skullcrusher 
Deze dag mogen de kinderen lek-
ker wèl een keer mee naar een echt 
Hardcore feest! Vorig jaar was de 
opkomst enorm, de organisatie re-
kent ook dit jaar weer op veel druk-
te, dus als je in de buurt woont: kom 
om de fiets en als je met de auto 

komt, parkeer dan op het industrie-
terrein aan de overkant.
Binnen kunnen de jongens en meis-
jes lekker hakken op oude en nieu-
we hardcore hits en buiten zijn er tal 
van attracties en activiteiten voor de 
kids, zoals springkussens en leuke 
spelletjes.
Uiteraard wordt er aan alle kanten 
rekening gehouden met de kids, 
dus het geluidvolume wordt be-
schaafd gehouden, drugs is uit den 
boze en de organisatie houdt over-
al toezicht op de veiligheid van ie-
dereen. 
Alle winst van deze middag gaat 
naar Stichting Opkikker. Deze orga-
nisatie verzorgt Opkikkerdagen voor 
gezinnen met een langdurig ziek 
kind, zodat de leuke dagen nét iets 
langer duren!
Aanvang zaterdag 20 mei is 13.00 
uur en rond 19.00 uur eindigt het 
feest. Tickets zijn te verkrijgen op 
www.earlygabbers.nl. Meer infor-
matie is te vinden op de Facebook-
pagina van Hardcore United.

Provinciale kampioenschappen schoolvolleybal

Mooie resultaten groepen 
5 en 7 van Samen Een 
Aalsmeer - Het team van groep 
5 van OBS Samen Een is zaterdag 
13 mei als eerste geëindigd na een 
bloedstollende strijd! Zowel in halve 
als de hele finale tijdens de provin-
ciale kampioenschappen schoolvol-
leybal een verlenging om te spelen 
tot het eerste punt. 
Ze hebben heel mooi teamwork la-
ten zien en stalen zenuwen! Britt, 
Maud, Joy, Yasmina en Martijn gaan 

hiermee door naar de volgende ron-
de op 24 juni. 
Voor het team van groep 7 liep het 
net even anders. Helaas na veel dis-
cussie bij de wedstrijdleiding zijn ze 
toch op de tweede plaats geëindigd 
in plaats van de eerste. Maar Jis-
ke, Romaisa, Sten, Kai en Maybritt 
hebben het ook super goed gedaan. 
Alle wedstrijden gewonnen en één 
wedstrijd gelijk gespeeld! 

Workshops Mad Science 
voor jeugd in bibliotheken
Amstelland – Het lijkt wel ma-
gie, zoals een magneet aan sommi-
ge voorwerpen kan blijven hangen 
of er naartoe trekt, terwijl hij ande-
re gewoon weg lijkt te duwen. In de-
ze workshop ga je daar zelf mee aan 
de slag. Je maakt kennis met aan-
trekken en afstoten, de eigenschap-
pen van een magneet. Deelnemers 
aan deze workshop onderzoeken 
welke voorwerpen er zijn die wor-
den aangetrokken door de mag-
neet en leren dat niet alleen de Aar-
de een Noordpool en een Zuidpool 
heeft, maar elke magneet ook. Je 
kunt in deze workshop je ogen goed 
de kost geven en voelen wat er ge-
beurt. Zo maak je op eenvoudige 
wijze kennis met dit natuurkundige 
fenomeen. 
De kleuterworkshop Mad Science, 
Magneetmysterie is op woensdag 
24 mei van 15.30 tot 16.15 uur in bi-
bliotheek Amstelveen Stadsplein. 
Geschikt voor kinderen in de leeftijd 

van 4 tot en met 6 jaar. Deelname 
kost 7,50 euro. Let op: om iedereen 
alles zelf te laten doen is het aan-
tal plaatsen beperkt. Wees er dus 
snel bij. Bekijk ook de andere Mad 
Science workshops. In juni zijn er 
meerdere Mad Science workshops 
in de Bibliotheek Amstelland. Zo is 
er de workshop Mad Science, We-
tenschap voor detectives. Geschikt 
voor 6 tot en met 12 jaar, op zater-
dag 10 juni in bibliotheek Amstel-
veen Westwijk. 
De workshop Mad Science: Recher-
chewerk voor leeftijd 6 tot en met 
12 jaar is op zaterdag 17 juni in bi-
bliotheek Aalsmeer. De workshop 
Mad Science: Statische electriciteit 
voor 6 tot en met 12 jaar is op zater-
dag 24 juni in bibliotheek Uithoorn 
en tenslotte de Mad science zomer-
kamp: Freaky, voor leeftijd 7 tot en 
met 11 jaar is van maandag 24 tot 
en met donderdag 27 juli in biblio-
theek Amstelveen Stadsplein.

‘De Nacht Wacht’ nog een 
keer in het Poppentheater
Amstelland - Nadat het Amstel-
veens Poppentheater afgelopen ja-
nuari al de eer had de première van 
de prachtige voorstelling ‘De Nacht 
Wacht’ te mogen huisvesten, mag 
zij theatergroep De Zingende Harp 
wegens groot succes opnieuw ver-
welkomen met het magische ‘De 
Nacht Wacht’. Deze muzikale the-
ateruitvoering voor kinderen van-
af 3 jaar gaat over speelse nachte-
lijke omzwervingen, over het kind 
dat de ogen niet wil sluiten, over het 
kind dat niet van dromen houdt en 
ook bang is in de nacht… Dromen 
is spelen met je ogen dicht! Op de 
rand van een circuspiste staan de 
bedjes van Anne en Caroline. Anne 

heeft eigenlijk helemaal geen bed 
nodig, want ze heeft geen tijd om te 
slapen. Caroline wil juist erg graag 
in haar bed slapen, want haar bed 
is de poort naar dromenland. In de-
ze ochtendvoorstelling vol muzika-
le verrassingen vindt Caroline sa-
men met Gunga, dromenbouwer 
en klankentovenaar, een manier om 
Anne mee te nemen naar dromen-
land, want de nacht wacht nog maar 
even. Houd je pyjama maar aan, pak 
je knuffel mee en kom gezellig naar 
het Amstelveens Poppentheater op 
zondag 21 mei om 10.30 uur. Reser-
veren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl 

Aalsmeer - Op zaterdag 13 mei 
vond in Amsterdam Zuid Oost bij 
AV Feniks de tweede regio competi-
tie wedstrijd voor pupillen plaats. Na 
de derde wedstrijd van deze compe-
titie wordt de balans opgemaakt en 
gaan alleen de hoogst geklasseerde 
pupillen en teams door naar de gro-
te finale in september in Edam.

Estafettes
De meisjes B pupillen begonnen als 
eerste aan hun estafette en verplet-
terden de concurrentie door met 
een verschil van 0.7 seconde op 
het tweede team de estafette (10 
teams) te winnen. Een goed begin 
op weg naar hun ‘Road to Edam’. Na 
de meisjes mochten de jongens C 
pupillen aan de bak. Ook zij deden 
het super en werden tweede van 
acht teams. De meisjes C pupillen 
deden het ook heel erg goed en ein-
digen als derde van zes teams. Bij 
de meisjes A2 pupillen ging de der-
de wissel helaas fout waardoor het 
stokje viel en ze veel tijd verloren. 
Dat was jammer, maar dat hoort ook 
bij estafette. De meisjes A2 eindig-
den op een mooie vijfde plaats van 
acht teams. Na deze goed presta-
ties begonnen de jongens en meis-
jes aan hun meerkamp, waar in al-
le categorieën meer dan 40 pupillen 
meededen. Top 15 zou dus al heel 
erg knap zijn.

Jongens
Bij de jongens A2 pupillen eindigde 
Colin Alewijnse op de 14e plaats. Bij 
de jongens A1 pupillen verbaasde 
Thomas van Willegen vriend en vij-
and door opnieuw te winnen mede 
door een supersnelle sprint en een 
sprong van 1.20 meter bij het hoog-
springen. Steven Waasdorp werd 
14e na een sprong over 1.10 me-
ter. Bij de jongens pupillen B eindi-

ge Nils Smithuis net naast het podi-
um ondanks een verre worp bij het 
balwerpen en een sprong van 3.52 
meter bij het verspringen. Hugo van 
Willegen, het jongere broertje van 
Thomas, deed het ook opnieuw erg 
goed. Hij eindige bij de meerkamp 
als derde na persoonlijke records 
op alle onderdelen. Ook Silvan Oud 
(8e) en Julius van Wilgenburgh 
(14e) eindigden nog net binnen de 
top 15. De andere jongens presteer-
den ook goed: Job (24e), Justin (20), 
Stijn (27e) en Ryan (24e).

Meisjes
Bij de meisjes A2 pupillen verbeter-
den Eline van Noort en Nicky Ver-
laan zich op alle onderdelen. Eline 
scoorde heel goed bij het versprin-
gen (3.72 meter) en Nicky op de 60 
meter sprint (9.68 seconde). Hier-
mee werd Eline 5e en Nicky 8e. Bij 
de meisjes B pup won Sophie Lu-
cas opnieuw. Dit deed ze door een 
bizarre worp bij het balwerpen naar 
27.62 meter, wat een nieuw clubre-
cord betekende en een verbetering 
van bijna 3 meter van het oude uit 
1993. Jennifer Griekspoor werd heel 
knap 14e na een mooi persoonlijk 
record van 2.90 meter bij het ver-
springen. Bij de meisjes C pupillen 
eindigden maar liefst 5 meisjes in 
de top 15. Merel de Vries werd heel 
erg knap 8e na persoonlijke records 
op alle onderdelen. Jennecy Prok-
op werd 9e na een sprong van 2.72 
meter bij het verspringen. Lisa Ha-
zelaar werd 9e en sprong zelfs naar 
2.87 meter. Linn Smithuis werd 13e 
en Julia Djordjevic werd 15e. Pien 
de Vries werd toch nog heel knap 
17e nadat ze slechts een paar we-
ken geleden begonnen is met atle-
tiek. Bij de allerjongste meisjes (D 
pupillen) mooie prestaties van Vera 
Lubbers en Yfke Vermeulen. Voor Meisjes B pupillen op hun ‘Road to Edam’.

Jeugdatletiek, regiocompetitie
AVA pupillen aan de top 
in Amsterdam

Thomas van Willegen vliegt naar 1.20 mSophie Lucas op de 40 meter sprint Vera was het haar tweede wedstrijd. 
Ze verbeterde al haar persoonlijk 
records en werd 6e. Yfke deed voor 
het eerst mee en was best een beet-
je zenuwachtig. Toch werd ze heel 
knap 9e. Ook goede prestaties van 
de andere meisjes: Juna (16e), Met-
te (17e), Xena (19e), Carice (24e), 
Djuna (26e), Senna (30e), Lisa, 
(18e), Renske (20e) en Anne (27e).

Lange afstand
Na de meerkamp als afsluiting en 
toetje nog een 600 of 1000 meter 
voor de pupillen. Op de 600 meter 
eindigde Lisa Hazelaar als derde. 
Hugo van Willegen vloog werkelijk 
over de baan en verbeterde het 18 

jaar oude clubrecord door 2.05,23 
seconde te lopen. Hiermee werd hij 
afgetekend eerste. Op de 1000 me-
ter eindige Sophie Lucas als twee-
de. Juna van der Waall werd ook 
tweede. Bij de jongens werden de 
broertjes Alewijnse (Colin en Justin) 
allebei derde. Hele goede prestaties 
van de pupillen van AVA. De ko-
mende weken volgen wat kleinere 
wedstrijden waar een aantal pupil-
len aan meedoen (Castricum, Den 
Haag en Amstelveen). Op zaterdag 
17 juni staat de derde en laatste re-
gio competitiewedstrijd pas weer op 
het programma. Pas dan weten Tho-
mas en de meisjes pupillen B of hun 
‘Road to Edam’ echt gaat lukken.
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Waterskiën, zeilen, tennis en gym
Vierde blok JeugdSportPas
Aalsmeer - In de maanden mei en 
juni kunnen kinderen van het basis-
onderwijs weer kennis maken met 
een aantal sporten, want dan orga-
niseert Sportservice Aalsmeer het 
vierde blok van de JeugdSportPas 
Aalsmeer. De sporten van het eer-
ste blok zijn onder andere waterski-
en (waterskivereniging Aalsmeer), 
zeilen (Zeilschool Aalsmeer), ten-
nis (TV Kudelstaart), volleybal, rit-
mische gymnastiek, twirlen en kids 
swing (allen sv Omnia 2000). In-
schrijven kan via de website: www.
sportserviceaalsmeer.nl. Nieuw dit 
jaar is het betalen via iDEAL, direct 
na het inschrijven. Inschrijven voor 
de sporten kan tot een week voor-
dat het begint, de meeste spor-

ten beginnen volgende week. De 
JeugdSportPas is een sportstimu-
leringsproject om kinderen van het 
basisschool te helpen bij het ma-
ken van de juiste sportkeuze. Kin-
deren uit de groepen 3 tot en met 8 
(en soms ook groep 1 en 2) kunnen 
zich inschrijven voor vier kennis-
makingslessen voor verschillende 
sporten bij lokale verenigingen. Op 
deze manier maken ze kennis met 
de sport en proeven de sfeer binnen 
de vereniging. De kosten zijn 5 eu-
ro per sport per kind. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Tom Schutte van Sportservice 
Haarlemmermeer: Parklaan 26a, 
Aalsmeer, 06 3979 0182, tschutte@
sportservicehaarlemmermeer.nl. 

Voetbal FC Aalsmeer
Jongens JO9-5 houden hoofd 
koel en worden kampioen!
Aalsmeer - Het was zaterdag 13 
mei een spannende wedstrijd voor 
de jongens van JO9-5. Ze zouden 
officieel kampioen kunnen worden. 
Vorige week hebben de directe con-
currenten hun wedstrijden welis-
waar verloren. Maar voor deze jon-
gens liepen de spanningen voor het 

aankomende kampioenschap best 
hoog op. Er werd tijdens een inhaal-
wedstrijd op donderdag nog gelijk-
gespeeld. Gelukkig wisten de jon-
gens onder massale belangstelling 
van het publiek het hoofd koel te 
houden en werd er met 8-3 gewon-
nen van Amstelveen in een prima 

Vlag in top door Jeroen Spitzenberger

Opening 89e seizoen van 
het Oosterbad zaterdag
Aalsmeer - Het 89e seizoen gaat 
zaterdag 20 mei van start in het 
Oosterbad. Om 13.00 uur precies zal 
de vlag weer in top worden gehe-
sen door niemand minder dan Je-
roen Spitzenberger, bekend van on-
der andere de hitserie ‘Divorce’. Er is 
in de afgelopen maand enorm veel 
werk verzet om het zwembad weer 
zomerklaar te maken.
De openingstijden in mei zijn elke 
dag van 13.00 tot 17.00 uur om heer-
lijk vrij te zwemmen in dit prachti-
ge natuurzwembad. Het Ooster-
bad krijgt een prachtig nieuw aan-
gezicht en alleen dat al is zeer de 
moeite waard om voor naar de Mr. 

Jac. Takkade 1 te komen. Voor de 
eerste tien zwemmertjes wacht za-
terdag een lekkere traktatie.
Abonnementen kunnen vanaf de 
openingsdag tot 1 juni met korting 
aangeschaft worden en deze dag 
kunnen kinderen worden opgeven 
voor zwemles en is informatie daar-
over verkrijgbaar bij de zwembad-
leiding. 
Het Oosterbad hoopt weer op een 
prachtig nieuw seizoen met alle be-
kende evenementen. Er staan er al 
een aantal gepland. Al het actue-
le nieuws is terug te vinden op de 
vernieuwde website www.hetoos-
terbad.nl

‘Niets te verliezen, alles te winnen’
Zilver voor turnster Ilze 
bij halve finale NK
Kudelstaart - Op zaterdag 6 mei 
reisden de turnsters van de eerste 
divisie van SV Pax Haarlemmermeer 
af naar Rotterdam voor de halve fi-
nale NK. Onder deze turnsters ook 
de 15-jarige Ilze van der Geest uit 
Kudelstaart. Tijdens deze halve fi-
nale konden de turnsters zich plaat-
sen voor de NK finale. De beste 18 
van de meerkamp en de beste 4 per 
toestel mogen op 10 en 11 juni strij-
den om de titel Nederlands Kampi-
oen 2017. De week voor de wedstrijd 
liepen de trainingen heel goed, dus 
Ilze ging mentaal sterk de wedstrijd 
in. Niets te verliezen, alles te winnen 
is het motto na haar blessure. Ilze 
startte op vloer en liet met een ster-
ke performance en zeer nette series 
een hele mooie basisoefening zien. 
Op het onderdeel sprong deed Il-
ze voor het eerst weer de Tsukahara 
in een wedstrijd. De sprongen mis-
ten nog hoogte, maar werden wel 
heel netjes uitgevoerd. Dan door 
naar de brug met de ongelijke leg-
gers. Op dit toestel is Ilze het afge-
lopen jaar erg gegroeid. Dat bleek 
ook wel, want haar oefening ging 

nagenoeg foutloos. Tot Ilze’s grote 
verbazing steeg ze met deze oefe-
ning direct naar een podiumplaats. 
Nog één toestel te gaan, de even-
wichtsbalk. Op dit toestel straalt Il-
ze altijd heel veel rust en vertrou-
wen uit. Zo ook in deze halve fina-
le. Met een prachtige balkoefening 
sloot Ilze goed af. Deze nette stabie-
le wedstrijd had als resultaat dat Il-
ze in de meerkamp een persoonlijk 
puntenrecord haalde en bij de prijs-
uitreiking plaats mocht nemen op 
de tweede trede van het erepodium 
waar ze een prachtige zilveren me-
daille omgehangen kreeg. 

NK en toestelfinales
Ilze heeft zich hiermee geplaatst 
voor de meerkampfinale bij de Ne-
derlandse Kampioenschappen. In-
dividueel eindigde Ilze als 14e op 
vloer, 15e op sprong, 2e op brug en 
1e op balk. Hiermee heeft ze zich 
ook geplaatst voor de toestelfina-
les op brug en balk en maakt hier-
mee haar motto waar. Ze had niets 
te verliezen, maar heeft in Rotter-
dam veel gewonnen. 

Derde plaatsingswedstrijd CDE selectie

Goud, zilver en brons voor 
trampolinespringers Omnia
Aalsmeer - Op 13 mei vond de der-
de plaatsingswedstrijd voor de CDE 
selectie trampolinespringers plaats 
in de Proosdijhal Kudelstaart, een 
thuiswedstrijd voor de springers van 
SV Omnia 2000. Met hulp van veel 
vrijwilligers, leiding en inzet van ou-
ders en springers is dit alles moge-
lijk gemaakt. Chapeau voor allen.
Individueel behaalden Finn-Julien 
Falk, Amber Rademaker, Casper 
Dokter en Joey Visser goud. 
Zilver was er voor Sem van Tol, 
Duncan Lemstra, Kiki Frederiks, en 
Jessy Mulhuyzen.
Teun van der Schilden, Lucinda de 
Graaff en Ilse Naber gingen met het 
brons naar huis. Katelijne van de 
Avoird werd knap vierde in haar Ca-
tegorie (pupil E, een klasse met een 
groot aantal deelnemers).
Bij het synchroonspringen wonnen 
Jay Roelfsema en Joey Visser, Fen-
no van Beek en Teun van der Schil-
den, en Casper Dokter en Duncan 
Lemstra goud. Zilver was er voor de 
paren Finn-Julien Falk en Sem van 
Tol, Amber Rademaker en Lucinda 
de Graaff, Alyssa Visser en Katelij-
ne van de Avoird en Ilse Naber en 
Rosie van Rooijen. Tot slot ging het 
brons naar het paar Anne Wessels 

en Marlies Kok.

NK in Rotterdam
Na deze derde plaatsingswed-
strijd gaat een groot aantal SV Om-
nia springers door naar de Nationa-
le Kampioenschappen op 17 en 18 
juni in Ahoy Rotterdam. Kijk voor 
meer informatie en het bestellen 
van kaarten kijk op de site: www.
KNGU.nl.
Individueel hebben zich geplaatst: 
Lisa Wolterman, Fenno van Beek, 
Sem van Tol, Finn-Julien Falk, Teun 
van der Schilden, Amber Radema-
ker, Marlies Kok, Lucinda de Graaff, 
Casper Dokter, Matthias de Jong, 
Duncan Lemstra, Jay Roelfsema, 
Joey Visser, Jessy Mulhuyzen en Ka-
telijne v.d. Avoird.
Synchroonparen die door zijn: Li-
sa Wolterman en Sabine Boegman, 
Fenno van Beek en Teun van der 
Schilden, Amber Rademaker en Lu-
cinda de Graaff, Anne Wessels en 
Marlies Kok, Jay Roelfsema en Joey 
Visser, Muriël Coppens en Ilse Bom, 
Casper Dokter en Duncan Lemstra 
en als laatste Job van der Knaap 
en Matthias de Jong. Allen gefelici-
teerd en veel succes en plezier toe-
gewenst bij de NK in Ahoy.

Als een speer flitst Laura van FCA (links) langs een KDO speelster. 
Foto: Ruud Meijer

Voetbal
FCA MO17-2 meiden sluiten 
competitie met winst af
Aalsmeer - Zaterdag 13 mei speel-
den de meiden van FCA MO17-2 
thuis de laatste competitiewedstrijd 
tegen KDO MO17-1 uit De Kwakel. 
KDO probeerde het vooral met lan-
ge halen op hun snelle spits, maar 
de FCA verdediging met Zoë, Fenna 
en keeper Sam stonden als een blok. 
Vooral Zoë legde de KDO spits aan 
banden. Door het slechte samen-
spel van de FCA meiden waren er 
sporadisch goede aanvallen. Uit het 
niets kwam FCA in de 28e minuut 
toch op voorsprong. Met een beke-
ken schuiver verraste Tanja de KDO 
keeper: 1-0. Het fluitsignaal voor de 

rust kwam als geroepen. De tweede 
helft begon met een fikse bui regen, 
dat deed de meiden goed. Het voet-
ballen werd er alleen niet beter op, 
er waren wel een aantal leuke duels. 
De bal werd van links naar rechts 
en van voor naar achter geschoten 
zonder gevaarlijk te worden. Beide 
keepers hoefden niet meer in actie 
te komen. Door deze 1-0 winst ein-
digen de FCA meiden in de compe-
titie op de derde plaats.
Aanstaande zaterdag 20 mei spe-
len de meiden van FCA thuis aan de 
Beethovenlaan een toernooi, hope-
lijk met wat meer spirit.

Nacompetitie voetbal
FCA JO19-1 start met sterk 
spel, maar verliest nipt
Aalsmeer - De FCA JO19-1 man-
nen van trainer Peter van Holstein 
moesten afgelopen zaterdag naar 
Zuidoost Beemster voor de eer-
ste wedstrijd in de nacompetitie te-
gen Hoofdklasse ZOB. Deze ster-
ke ploeg was als negende geëin-
digd en heeft menig ploeg versla-
gen in deze sterke competitie. Met 
een grote selectie werd vertrok-
ken naar Noord-Holland. Op een 
druk en gezellig sportcomplex (op 
het hoofdveld vond een belangrij-
ke wedstrijd plaats in de 2e klasse) 
startte de Aalsmeerse formatie ijzer-
sterk. ZOB werd direct onder druk 
gezet en dat leidde tot enkele mooie 
kansen. Helaas werd er geen doel 
getroffen waardoor ZOB in de ge-
legenheid werd gebracht om onder 
de druk uit te voetballen. Dat lukte 
en ZOB werd sterker gedurende de 
eerste helft waarin zij uiteindelijk de 
bovenliggende partij werden. ZOB 
dacht op 1-0 te komen, echter door 
goed opletten van grensrechter Ce-
dric werd de goal terecht afgekeurd. 
Een speler stond in buitenspelposi-
tie in de baan van het schot op doel 
en raakte deze zelfs nog licht aan. 
De uitleg van de scheidsrechter was 
hinderlijk buitenspel, al was ZOB 
het daar uiteraard niet mee eens.
Toch kwam ZOB daarna op een 1-0 
voorsprong door een snoeiharde 
en zuivere vrije trap vanaf de zes-
tien metere. De bal zeilde onhoud-
baar in de bovenhoek. Helaas stond 
de muur niet helemaal goed waar-
door keeper Pim kansloos was. ZOB 
bleef sterker al was FC Aalsmeer ze-
ker niet veel minder, er werden nog 
een aantal kansen gecreëerd. Op-
vallend was wel dat er vaak en te 
snel balverlies werd geleden, dit 
was overigens de verdienste van 
ZOB door snel druk op de opbouw 
te zetten. Met een 1-0 stand werd 
er afgefloten voor rust. Na een pep-
talk in de rust werd er in de twee-
de helft wederom sterk begonnen. 
De ploegen waren gelijkwaardig en 
er waren kansen over en weer. Door 
een fout achterin kwam ZOB toch 
op 2-0. Het was een rommelgoal, 
helaas tellen deze ook. Aalsmeer 
moest nu risico’s nemen en dat de-
den de mannen uitstekend. De druk 

werd opgevoerd en de terechte 2-1 
viel vrij snel na de 2-0. Marten ver-
werkte een prachtige voorzet uitste-
kend met zijn hoofd en liet de kee-
per van ZOB kansloos. Zou er dan 
toch nog een punt in zitten? De druk 
naar het doel van ZOB bleef, hier-
door ontstond er ruimte voor hen. 
Een uitval van ZOB werd door de 
Aalsmeer sluitpost onschadelijk ge-
maakt, echter in de ogen van de 
scheidsrechter onrechtmatig. ZOB 
kreeg een zeer onterechte penal-
ty en uiteraard hielpen protesten 
niet. Het is echter wel zuur voor de 
mannen dat een dergelijke belang-
rijke beslissing fout wordt geno-
men, want de 3-1 stond op het sco-
rebord. Toch bleven de mannen uit-
stekend voetballen, wat een compli-
ment waard is. Een pass naar voren 
werd verkeerd geanticipeerd door 
de verder uitstekend spelende laat-
ste man van ZOB en wederom was 
daar Marten. Met een prachtige lob 
werd de doelman van ZOB voor de 
tweede keer verslagen: 3-2.
Dit gaf de mannen veel energie en 
het werd eenrichtingsverkeer naar 
het doel van ZOB. Diverse mooie 
kansen werden helaas niet verzil-
verd, al was dat wel verdiend ge-
weest. Hiermee werd de eindstand 
3-2 in het voordeel van ZOB. De ver-
plichte penaltyreeks na de wedstrijd 
werd helaas ook met 1 punt ver-
schil verloren, dit kan bij gelijk aan-
tal punten en doelsaldo nog beslis-
send zijn. Er is nog niets verloren, al 
is Aalsmeer nu uiteraard wel afhan-
kelijk van de resultaten van de ove-
rige wedstrijden. De andere wed-
strijd in deze poule, HSV-WSV, ein-
digde in 2-1. 
Aanstaande zaterdag 20 mei ko-
men de mannen van HSV uit Heiloo 
op bezoek op het sportcomplex aan 
de Beethovenlaan. Een overwinning 
brengt FC Aalsmeer terug in de 
race. Uiteraard kunnen de mannen 
wel wat steun gebruiken, dus sup-
porters zijn meer dan welkom! Aan-
vang van de wedstrijd is om 14.30 
uur. Op zaterdag 27 mei is de der-
de en voorlopig laatste wedstrijd in 
de nacompetitie, uit tegen WSV’30 
om 16.00 uur.
Marco Doeswijk

Zesde in Grand Prix Criquielion
Wielrenner Nils Eekhoff 
kampioen én koploper
Rijsenhout - Een weekje rust na 
de veeleisende Ronde van Bretag-
ne heeft Nils Eekhoff goed gedaan. 
Vorige week dinsdag werd de ren-
ner van Team Suweb kampioen tijd-
rijden van het district Nederland-
Midden, afgelopen zondag pakte hij 
uit met een fraaie zesde plaats in de 
Grand Prix Criquielion, een catego-
rie 2-wedstrijd op de profkalender. 
De koers in Belgisch Henegouwen 
werd na 173 lastige kilometers be-
slist in een sprint tussen negen kop-
lopers, die op de laatste klim waren 
weggereden uit een eerste pelo-
ton van 33 renners. Op de streep in 
Deux-Acren hadden de leiders een 
voorsprong van ruim een minuut. 
De Nederlander Bram Welten van 
opleidingsteam BMC won de race 
voor twee Belgen. 

Eerste zege
Eerder in de week was Nils Eekhoff 
kampioen tijdrijden van het district 
Nederland-Midden geworden, zijn 
eerste zege in de categorie renners 
jonger dan 23 jaar. De belofte uit 
Rijsenhout rondde het ruim 14 kilo-
meter lange parcours in een polder 
bij Zeewolde als snelste af van alle 
deelnemers in de diverse categorie-
en. Luuc Bugter van Delta Cycling, 
de kampioen bij de eliterenners ou-
der dan 23 jaar, moest 21 seconden 
prijsgeven. Leon Buijs zette bij de 
junioren de twinigste tijd neer. Nieu-
weling Owen Geleijn werd tweede in 
het districtskampioenschap tijdrij-
den Noord-Holland. Zijn clubgenoot 
Enzo Leijnse uit Amstelveen was in 

de Zuid-Schermer veruit de snelste. 
Owen Geleijn werd vorige week wel 
winnaar van de Voorjaarscompetitie 
van de WTC De Amstel. In de laat-
ste rit behield hij, opgehouden door 
een val, net genoeg punten over om 
klassementsleider te blijven. Afgelo-
pen zaterdag klasseerde de 16-ja-
rige Rijsenhouter zich als negende 
in de Flevortoer, een klassieker voor 
nieuwelingen over 80 kilometer.

Uitdunning
In de wedstrijd voor junioren door 
de Flevopolder snelde Aalsmeer-
der Leon Buijs na 120 kilometer 
naar een elfde plaats, zijn beste re-
sultaat ooit in een grote nationale 
koers. Met drie man vooruit sprint-
te een groep van dertig renners 
om de overige prijzen. Slechts iets 
meer dan een kwart van het aan-
tal gestartte renners bereikte finish-
plaats Kampen. Leon Buijs had een 
groot aandeel in het uitdunnen van 
het veld. Na vier kilometer nam hij 
op een klinkerweg de kop en toen 
even later de wind ook een rol ging 
spelen spatte het peloton uiteen. Er 
werd gereden met een gemiddelde 
snelheid van bijna 45 kilometer per 
uur. Komend weekeinde neemt de 
Aalsmeerder deel aan de Driedaag-
se van Axel. Wielerliefhebbers in de 
regio kunnen aanstaande vrijdag 
genieten van de traditionele Ron-
de van Nes aan de Amstel. Er wordt 
vanaf 19.30 uur met korte tussenpo-
zen gestart in diverse categorieën. 
Bij de nieuwelingen staan Tristan en 
Owen Geleijn op de startlijst.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
19 mei is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Aanvang is 20.00 uur en de zaal 
gaat open om 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Iedereen is 
van harte welkom. Het koppelkaar-
ten op vrijdag 12 mei is gewonnen 
door Piet Gortzak en Fred Maas met 
5143 punten. Op twee Wil ter Horst 

en Ans Doeswijk met 5056 punten. 
En op drie Wim Springintveld en 
Rijk van Egdom met 4768 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Mia Huijkman en Theo Nagtegaal 
met 3924 punten.

De kwart marathon op zaterdag 
13 mei heeft Theo Nagtegaal met 
11202 punten gewonnen, gevolgd 
door Plony de Langen met 10649 
punten en Wim de Rijk met 10454 
punten. De poedelprijs was voor 
George Lemmerzaal met 7386 pun-
ten. Een zeer geslaagd evenement 
en zeker voor herhaling vatbaar.

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 24 mei 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten op 
10 mei is gewonnen door Loek Pie-
terse met 5539 punten, gevolgd door 
Riet Hoekman met 5521 punten, Jan 
van der Drift met 5019 punten en Ri-
nus Buskermolen met 4998 punten.

wedstrijd van het hele team. Na af-
loop werden de spelers toegespro-
ken door de coaches en in het zon-
netje gezet. Voor iedere speler was 
er een mooie beker en friet met li-
monade in de kantine. 
Het was een geweldig seizoen voor 
de jongens, ze hebben heerlijk met 
elkaar gevoetbald en veel leuke 
wedstrijden gespeeld. FCA JO9-5 
is: Sam, Viggo, Benjamin, Sem, Bo-
ris, Christan, Joey, Kasper en Guus. 
“Bedankt, het was een leuk seizoen 
met jullie”, aldus de trainers.
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OV-netwerk vanaf 
10 december 2017 tot 

ingebruikname Noord/Zuidlijn

Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

Informatieavonden
Connexxion en de vervoerregio Amsterdam 
organiseren de inkomende periode twee 
informatie avonden voor inwoners van het 
Connexxion-vervoersgebied. 
Maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur in de 
raadzaal van Raadhuis Amstelveen (Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen) 
De 2e bijeenkomst zal plaatsvinden in 
Hoofddorp op dinsdag 23 juni 2017 in het 
Raadhuis van Haarlemmermeer, om 19.30 uur. 
Je kunt je van tevoren aanmelden via e-mail: 
aml@connexxion.nl. Graag met vermelding 
van je naam en de datum van de avond 
waarop je aanwezig zult zijn.

Wat betekent dit voor gemeente 
Aalsmeer per 10 december 2017?
- Forse toename R-Netlijnen, de grote nadruk 

op het OV-aanbod komt op dit R-Net 
te liggen waarbij een 24/7 op Schiphol 
en Amsterdam gericht netwerk ontstaat 
(‘hoogfrequent, vanzelfsprekend, altijd 
beschikbaar’), nachtlijnen elk half uur.

- Elke kern van meer dan 10.000 inwoners 
krijgt een directe OV verbinding met 
Schiphol Plaza.

- Momenteel worden 23,5 miljoen 

dienstregelingkilometers aangeboden. 
 Per december 2017 is dit 27,5 miljoen en 

in 10 jaar tijd wordt dit verhoogd naar 
 30 miljoen kilometers.
- Bij alle OV-knooppunten komen 
 (op termijn) OV-deelfietsen
- Er wordt op termijn een keuzemogelijkheid 

aangeboden waarin lokaal OV als flexibel 
systeem kan worden aangeboden waarmee 
meerdere vertrekmomenten naar een 
OV-knooppunt worden gecreëerd. Op dit 
moment loopt een pilot, waarbij een 
kleine bus die bij een OV-knooppunt staat 
oproepbaar is. De ritprijs is dan gewoon 

 OV Chipkaarttarief. 
- Vanaf de start van de concessie wordt een 

geheel nieuwe busvloot ingezet.
- Connexxion gaat zich opstellen als 

regisseur voor de hele reis. Er worden 
deelfietsen op OV-knooppunten geplaatst.

- Per 1 januari 2018 heb je geen cash geld 
meer nodig in alle OV.

Wat zijn de gevolgen in 
Aalsmeer/Kudelstaart:
R-Net: Aalsmeer krijgt 3 R-Net 
busverbindingen, Kudelstaart één
Aalsmeer krijgt een structurele 

Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn:

“Het nieuwe vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 
heeft vele voordelen. Inwoners kunnen zo snel mogelijk 
van punt A naar B en met Connexxion heeft de 
vervoersregio een duurzame partner voor het openbaar 
vervoer. Er wordt een grote slag geslagen in duurzaamheid. 
Na 3 jaar rijdt 90% van de bussen Zero Emissie / elektrisch. 
Goede, snelle lijnen naar Haarlem, Amsterdam en Schiphol. 
Verder gaat de service en frequentie in veel gevallen 
omhoog. Met zelfs 24 uur per dag verbinding naar Schiphol. 
De verbindingen worden sneller en beter, maar daardoor gaan de 
bussen niet meer door alle kleine straten. Met Connexxion gaan we 
in overleg over een flexibele oplossing voor mensen die moeilijker ter 
been zijn. Ook hebben alle bussen gratis Wifi.”

Nieuw duurzaam Vervoersplan 
Amstelland-Meerlanden 2018

Maandagmiddag 15 mei maakte vervoersmaatschappij Connexxion het 
vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 wereldkundig. In dit plan is 
te zien welke routes gereden gaan worden per 10 december a.s. en met 
welke frequenties, onder andere in/van/naar Aalsmeer en Kudelstaart. 
Het vervoerplan vloeit voort uit de begin 2017 door vervoersmaatschappij 
Connexxion gewonnen aanbesteding. Voor de aanbesteding is door de 
Vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever en financierder van openbaar 
vervoer), in samenspraak met de inliggende gemeenten, een Programma 
van Eisen opgesteld. Binnen de kaders van deze eisen bood Connexxion het 
beste bod waarmee ze de OV-aanbesteding hebben gewonnen. 

R-Netverbinding (vanuit Uithoorn) met 
Schiphol Plaza die ook ’s nachts gaat 
rijden (lijn 198 verdwijnt op termijn, zie 
onder ‘ontsluitend busvervoer’). Deze nieuwe 
R-net lijn gaat maandag t/m zondag de 
gehele dag rijden, echter in een lagere 
frequentie dan de bestaande R-Net lijn 340 
die gehandhaafd blijft. In Aalsmeer rijdt deze 
bus alvast over de Burg. Kasteleinweg en 
níet door het dorp. Haltes in Aalsmeer zijn: 
Zwarteweg en Dorpsstraat. Deze bus rijdt ook 
’s nachts.

Per 10 december 2017 rijden R-Net lijn 
340 en lijn 198 dus gewoon nog via het 
dorp. R-Netbuslijn 340 rijdt niet meer door 
Aalsmeer-Dorp als de infrastructuur op de 
Burg. Kasteleinweg gereed is (planning: 
medio 2019). Als de knoop Schiphol Zuid 
gereed is, wordt lijn 198 opgeheven (en 
dus overgenomen door de nieuwe R-Net 
verbinding Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol).

R-Net lijn 340 (Uithoorn-Aalsmeer-
Hoofddorp-Haarlem) blijft rijden zoals 

huidig, echter de frequentie wordt verhoogd. 
Als de infrastructuur Burg. Kasteleinweg 
gereed is (planning: medio 2019), gaan 
bovenstaande twee R-Netlijnen beide over 
deze infrastructuur rijden

Lijn 172 (Amsterdam-Amstelveen-Aalsmeer-
Kudelstaart) wordt R-Net (overdag: spits: 8 
keer per uur, dal meestal 4 x per uur) en de 
helft van de ritten gaat vanuit Aalsmeerdoor 
naar Kudelstaart.De nieuwe R-Net ‘172’ 
gaat, zodra de infrastructuur geschikt en 

gereed is, niet meer door de wijk Hornmeer. 
De route loopt dan over de Legmeerdijk 
waarbij onderweg Busstation Zwarteweg 
wordt aangedaan. Dit geeft invulling aan 
de in Aalsmeer aangenomen motie (begin 
2014) om deze busverbinding te versnellen.
De huidige enkele spitsritten Kudelstaart-
Amstelveen-Amsterdam vervallen en gaan op 
in de versnelde en in frequentie verhoogde 
R-Net’ 172’. Als de N/Z lijn gaat rijden, zal 
de helft van de R-Netbussen ‘172’ niet meer 
het centrum van Amsterdam inrijden maar 

gaan eindigen op NS Station Amsterdam Zuid. 
Deze verbinding rijdt donderdag t/m zaterdag 
ook ’s nachts tussen Amsterdam en Aalsmeer. 
Kudelstaart wordt niet aangedaan door 
nachtvervoer.

Ontsluitend busvervoer/Schiphol Sternet:
Lijn 198 (Aalsmeer Dorp - Schiphol) rijdt 
naar verwachting vanaf 10 december nog één 
jaar. De lijn vervalt als het OV Knooppunt 
Schiphol Zuid wordt geopend (verwachting: 
eind 2018). Lijn 198 wordt dan overgenomen 

door de nieuwe R-Netverbinding Uithoorn-
Aalsmeer-Schiphol die al vanaf december 
2017 al gaat rijden.

Lijn 171 (Aalsmeer-Amstelveen Busstation-
Amsterdam Bijlmer/ArenA) rijdt doordeweeks 
overdag 2x per uur. ’s Avonds en in het 
weekend wordt 1x per uur gereden en dan 
rijdt lijn 171 alleen tussen Aalsmeer en 
Amstelveen Busstation. Op termijn zal 
deze buslijn langs de achterzijde van Royal 
FloraHolland gaan worden geleid. 
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OV-netwerk vanaf 
10 december 2017 tot 

ingebruikname Noord/Zuidlijn

Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

Informatieavonden
Connexxion en de vervoerregio Amsterdam 
organiseren de inkomende periode twee 
informatie avonden voor inwoners van het 
Connexxion-vervoersgebied. 
Maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur in de 
raadzaal van Raadhuis Amstelveen (Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen) 
De 2e bijeenkomst zal plaatsvinden in 
Hoofddorp op dinsdag 23 juni 2017 in het 
Raadhuis van Haarlemmermeer, om 19.30 uur. 
Je kunt je van tevoren aanmelden via e-mail: 
aml@connexxion.nl. Graag met vermelding 
van je naam en de datum van de avond 
waarop je aanwezig zult zijn.

Wat betekent dit voor gemeente 
Aalsmeer per 10 december 2017?
- Forse toename R-Netlijnen, de grote nadruk 

op het OV-aanbod komt op dit R-Net 
te liggen waarbij een 24/7 op Schiphol 
en Amsterdam gericht netwerk ontstaat 
(‘hoogfrequent, vanzelfsprekend, altijd 
beschikbaar’), nachtlijnen elk half uur.

- Elke kern van meer dan 10.000 inwoners 
krijgt een directe OV verbinding met 
Schiphol Plaza.

- Momenteel worden 23,5 miljoen 

dienstregelingkilometers aangeboden. 
 Per december 2017 is dit 27,5 miljoen en 

in 10 jaar tijd wordt dit verhoogd naar 
 30 miljoen kilometers.
- Bij alle OV-knooppunten komen 
 (op termijn) OV-deelfietsen
- Er wordt op termijn een keuzemogelijkheid 

aangeboden waarin lokaal OV als flexibel 
systeem kan worden aangeboden waarmee 
meerdere vertrekmomenten naar een 
OV-knooppunt worden gecreëerd. Op dit 
moment loopt een pilot, waarbij een 
kleine bus die bij een OV-knooppunt staat 
oproepbaar is. De ritprijs is dan gewoon 

 OV Chipkaarttarief. 
- Vanaf de start van de concessie wordt een 

geheel nieuwe busvloot ingezet.
- Connexxion gaat zich opstellen als 

regisseur voor de hele reis. Er worden 
deelfietsen op OV-knooppunten geplaatst.

- Per 1 januari 2018 heb je geen cash geld 
meer nodig in alle OV.

Wat zijn de gevolgen in 
Aalsmeer/Kudelstaart:
R-Net: Aalsmeer krijgt 3 R-Net 
busverbindingen, Kudelstaart één
Aalsmeer krijgt een structurele 

Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn:

“Het nieuwe vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 
heeft vele voordelen. Inwoners kunnen zo snel mogelijk 
van punt A naar B en met Connexxion heeft de 
vervoersregio een duurzame partner voor het openbaar 
vervoer. Er wordt een grote slag geslagen in duurzaamheid. 
Na 3 jaar rijdt 90% van de bussen Zero Emissie / elektrisch. 
Goede, snelle lijnen naar Haarlem, Amsterdam en Schiphol. 
Verder gaat de service en frequentie in veel gevallen 
omhoog. Met zelfs 24 uur per dag verbinding naar Schiphol. 
De verbindingen worden sneller en beter, maar daardoor gaan de 
bussen niet meer door alle kleine straten. Met Connexxion gaan we 
in overleg over een flexibele oplossing voor mensen die moeilijker ter 
been zijn. Ook hebben alle bussen gratis Wifi.”

Nieuw duurzaam Vervoersplan 
Amstelland-Meerlanden 2018

Maandagmiddag 15 mei maakte vervoersmaatschappij Connexxion het 
vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 wereldkundig. In dit plan is 
te zien welke routes gereden gaan worden per 10 december a.s. en met 
welke frequenties, onder andere in/van/naar Aalsmeer en Kudelstaart. 
Het vervoerplan vloeit voort uit de begin 2017 door vervoersmaatschappij 
Connexxion gewonnen aanbesteding. Voor de aanbesteding is door de 
Vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever en financierder van openbaar 
vervoer), in samenspraak met de inliggende gemeenten, een Programma 
van Eisen opgesteld. Binnen de kaders van deze eisen bood Connexxion het 
beste bod waarmee ze de OV-aanbesteding hebben gewonnen. 

R-Netverbinding (vanuit Uithoorn) met 
Schiphol Plaza die ook ’s nachts gaat 
rijden (lijn 198 verdwijnt op termijn, zie 
onder ‘ontsluitend busvervoer’). Deze nieuwe 
R-net lijn gaat maandag t/m zondag de 
gehele dag rijden, echter in een lagere 
frequentie dan de bestaande R-Net lijn 340 
die gehandhaafd blijft. In Aalsmeer rijdt deze 
bus alvast over de Burg. Kasteleinweg en 
níet door het dorp. Haltes in Aalsmeer zijn: 
Zwarteweg en Dorpsstraat. Deze bus rijdt ook 
’s nachts.

Per 10 december 2017 rijden R-Net lijn 
340 en lijn 198 dus gewoon nog via het 
dorp. R-Netbuslijn 340 rijdt niet meer door 
Aalsmeer-Dorp als de infrastructuur op de 
Burg. Kasteleinweg gereed is (planning: 
medio 2019). Als de knoop Schiphol Zuid 
gereed is, wordt lijn 198 opgeheven (en 
dus overgenomen door de nieuwe R-Net 
verbinding Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol).

R-Net lijn 340 (Uithoorn-Aalsmeer-
Hoofddorp-Haarlem) blijft rijden zoals 

huidig, echter de frequentie wordt verhoogd. 
Als de infrastructuur Burg. Kasteleinweg 
gereed is (planning: medio 2019), gaan 
bovenstaande twee R-Netlijnen beide over 
deze infrastructuur rijden

Lijn 172 (Amsterdam-Amstelveen-Aalsmeer-
Kudelstaart) wordt R-Net (overdag: spits: 8 
keer per uur, dal meestal 4 x per uur) en de 
helft van de ritten gaat vanuit Aalsmeerdoor 
naar Kudelstaart.De nieuwe R-Net ‘172’ 
gaat, zodra de infrastructuur geschikt en 

gereed is, niet meer door de wijk Hornmeer. 
De route loopt dan over de Legmeerdijk 
waarbij onderweg Busstation Zwarteweg 
wordt aangedaan. Dit geeft invulling aan 
de in Aalsmeer aangenomen motie (begin 
2014) om deze busverbinding te versnellen.
De huidige enkele spitsritten Kudelstaart-
Amstelveen-Amsterdam vervallen en gaan op 
in de versnelde en in frequentie verhoogde 
R-Net’ 172’. Als de N/Z lijn gaat rijden, zal 
de helft van de R-Netbussen ‘172’ niet meer 
het centrum van Amsterdam inrijden maar 

gaan eindigen op NS Station Amsterdam Zuid. 
Deze verbinding rijdt donderdag t/m zaterdag 
ook ’s nachts tussen Amsterdam en Aalsmeer. 
Kudelstaart wordt niet aangedaan door 
nachtvervoer.

Ontsluitend busvervoer/Schiphol Sternet:
Lijn 198 (Aalsmeer Dorp - Schiphol) rijdt 
naar verwachting vanaf 10 december nog één 
jaar. De lijn vervalt als het OV Knooppunt 
Schiphol Zuid wordt geopend (verwachting: 
eind 2018). Lijn 198 wordt dan overgenomen 

door de nieuwe R-Netverbinding Uithoorn-
Aalsmeer-Schiphol die al vanaf december 
2017 al gaat rijden.

Lijn 171 (Aalsmeer-Amstelveen Busstation-
Amsterdam Bijlmer/ArenA) rijdt doordeweeks 
overdag 2x per uur. ’s Avonds en in het 
weekend wordt 1x per uur gereden en dan 
rijdt lijn 171 alleen tussen Aalsmeer en 
Amstelveen Busstation. Op termijn zal 
deze buslijn langs de achterzijde van Royal 
FloraHolland gaan worden geleid. 



Amstelland - Onder de rook van 
Amsterdam ligt de regio Amstel-
land. Een oudhollands landschap 
met uitgestrekte veenweiden op een 
steenworp van een wereldstad. Na-
tuurgebieden vermomd als polders. 
Voor de liefhebbers van rust, ruimte, 
natuur en vergezichten een prach-
tige plek. Diverse soorten weide-
vogels laten zich volop zien en ho-
ren in de vogelreservaten van Land-
schap Noord-Holland in Middelpol-
der, de Rondehoep en de Holen-
drechterpolder.
De boswachter, of eigenlijk vogel-
wachter van Landschap Noord-Hol-
land, neemt u op de fiets mee door 
de natuur rondom Amstelveen en 
Ouderkerk. Onderweg hoort u over 
de geschiedenis van de streek en de 
natuur. En hoe Landschap Noord-
Holland en de boeren zorgen dat de 
broedende vogels in de bloemrijke 
weilanden het naar de zin hebben. 
Weidevogels die hier broeden zijn 
onder meer grutto, tureluur, slob-
eend en – tegenwoordig heel spe-
ciaal – de veldleeuwerik. Neem een 

verrekijker mee, dan krijgt u prachti-
ge beelden bij het verhaal. Tijd: Zon-
dag 21 mei van 13.00 tot 15.30 uur.
Verzamelplek: Verzamelen op de 
fiets bij de parkeerplaats aan de 
Kerkstraat, schuin tegen over de 
Hervormde Kerk in het centrum van 
Ouderkerk aan de Amstel. Neem ei-
gen fiets en verrekijker mee. Kos-
ten: 7 euro en 3 euro voor kinde-
ren tot 12 jaar. Beschermers 4 eu-
ro en 2 euro voor hun kinde-
ren tot 12 jaar. Reserveren kan op  
www.gaatumee.nl

Grutto. Foto: Henk van Bruggen
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Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
FCA sluit af in linkerrijtje
Aalsmeer - Voor FC Aalsmeer is het 
seizoen met een kers op de taart af-
gesloten. Door de 2-5 zege eindig-
de het team van Cor en Marco op 
een keurige zevende plaats. Daar-
mee eindigde de eersteklasser in 
het linkerrijtje. In Soest haalde FC 
Aalsmeer de derde uitzege van het 
seizoen binnen. Enige smet op het 
slotduel was het uitvallen van doel-
man Nick van der Wiel met een zwa-
re ribblessure. In de laatste tien mi-
nuten verdedigde Calvin Koster het 
doel omdat er al drie keer gewisseld 
was.
Tegen het al gedegradeerde maar 
frivool spelende VVZ’49 stond er bij 
de rust overigens een 1-0 stand op 
het scorebord. De bezoekers speel-
den veel te tam om er een echte 
wedstrijd van te maken. Na de thee 
en een gepaste peptalk draaide de 
boel als een blad aan de boom om. 
Na een klein uur was het de boom-
lange Mike van Eenennaam die voor 
200 toeschouwers met het hoofd de 
gelijkmaker op het bord zette: 1-1. 

Kort daarna schoof Michal Kocon 
de 1-2 beheerst onder VVZ’49-doel-
man van der Vliet door. Kort daar-
na vielen er twee doelpunten binnen 
de minuut. VVZ’49 scoorde eerst via 
Bosman de 2-2 en in diezelfde mi-
nuut maakte Epi Kraemer 2-3 met 
een intikker. In de laatste vijf minu-
ten gooide invaller Fernando Pique 
met twee doelpunten de wedstrijd in 
het slot: 2-5.
Zo is er een einde gekomen aan 
een prima verlopen seizoen. Tot de 
kerst was er sprake van een moei-
zaam puntenverloop, maar doordat 
de onderste zeven ploegen angst-
vallig in elkaars armen bleven was 
er nimmer paniek aan de Beetho-
venlaan. In het nieuwe jaar viel al-
les meer en meer op zijn plaats en 
boekte FC Aalsmeer overwinningen 
met de regelmaat van de klok. Voor-
al in eigen huis waren de Aalsmeer-
ders een moeilijk te kloppen ploeg. 
Met als resultaat een solide zeven-
de plaats.
Arno Maarse

Zesde nationale wandel- 
en natuur coachdag
Amstelland - Op zaterdag 20 mei 
kan veelal gratis kennis gemaakt 
worden met wandelcoaching tij-
dens de zesde nationale wandel- 
en natuur coachdag. Geen ‘Nordic 
walking’ of sportbegeleiding, maar 
mentale coaching in de buitenlucht. 
De natuur wordt ingezet als hulp-
middel. In Amstelveen is Katinka El-
ders van Praktijk Elders actief. Meld 
je aan en loop vanaf 10.00 met haar 
mee. Het thema voor deze wande-
ling is: Levensloop, Natuurwande-
ling. Vertrekpunt is het plein voor 
het gemeentehuis van Amstelveen. 
Wandelgebied is het bos bij Boven-
kerk en Amstelveen.
Zo’n 70 tot 80 wandelcoaches in het 
hele land bieden 20 mei deze gratis 
kennismaking aan. Hun achtergron-
den zijn divers, van natuureducatie 
tot psychosynthese, maar ze hebben 

één ding gemeen: ze gaan samen 
met anderen op pad en in gesprek. 
“Laatst wandelde ik met iemand 
die in een impasse op het werk 
zat”, vertelt wandelcoach Katinka 
Elders. “Toen we bij een plek kwa-
men met uitzicht op een vlakte, riet-
velden, bruggen, een enkele boom 
en verderop het bos, vroeg ik haar 
naar deze plek kijken. Dit beeld le-
verde een mooi inzicht op, namelijk: 
Vernieuwing zien op een bestaan-
de plek.”
De nationale wandelcoachdag is 
bedoeld om de bekendheid van 
wandel- en natuurcoaching te ver-
groten. Op de speciale website wor-
den mensen uitgenodigd om zater-
dag 20 mei mee te doen met ken-
nismakingsactiviteiten. Aanmel-
den kan via www.nationalewandel-
coachdag.nl.

Dauwtrapwandeling met de boswachter
Amstelland - Kom mee wandelen 
met de boswachter op donderdag-
ochtend 25 mei, hemelvaartsdag, 
om acht uur in de ochtend. De dauw 
zit op de planten en in het Amster-
damse Bos zijn de vogels in elk ge-
val al wakker. Sta vroeg op en ga 
met de boswachter mee door het 
groene meibos, de boswachter ver-
telt onderweg allerlei wetenswaar-
digheden. De wandeling start bij 
de grote Parkeerplaats van de Gei-
tenboerderij aan de Nieuwe Meer-
laan en is geschikt voor iedereen 
vanaf 12 jaar. De kosten zijn 5 euro 
per persoon, graag gepast en con-
tant betalen. Aanmelden via: 020-

5456100, www.amsterdamsebos.
nl of in De Boswinkel aan de Bos-
baanweg 5 iedere dinsdag tot en 
met zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

Succes voor handbikers 
van UWTC in Italië
Uithoorn - De handbikers Tim de 
Vries en Jetze Plat van UWTC heb-
ben in Italië (Maniago) een World-
cup wedstrijd gereden. Vrijdag 12 
mei reden zij de tijdrit. Jetze heeft 
zich laten herkeuren en rijdt sinds 
kort in een andere klasse: H4. De H4 
klasse maakt gebruik van een AP 
handbike (Arm Power) waarbij de 
renner achterover ligt en de kracht 
alleen uit de schouders en armen 
komt. De H5 klasse, waar Tim in uit-
komt, maakt gebruik van een Arm 
Trunk Power bike. Hierbij zit je op je 
knieën in de fiets en kun je de vol-
ledige romp inzetten. De tijdrit van 
Jetze ging over 11.4 kilometer. Tim 
rijdt in de H5 klasse en moest 24 ki-
lometer tegen de klok afleggen. Bei-

de mannen wonnen hun klasse met 
een gemiddelde snelheid van boven 
de 40 kilometer per uur.
Zaterdag reden zij de wegwedstrijd 
over 63.9 kilometer. Tim wist in de 
massasprint de Italiaan Allesandro 
Zanardi voor te blijven. Winst voor 
Tim in de wegwedstrijd, de dubbel 
binnen en leider in het klassement 
om de wereldbeker! En ook Jetze 
wist de dubbel binnen te halen. Jet-
ze zat in de kopgroep van drie man 
en hij won de sprint van zijn twee 
medestrijders. Een knappe presta-
tie in de grote groep van 32 deelne-
mers van de H4-klasse. Jetze sprak 
zelf over een slopende wedstrijd 
met opnieuw een gemiddelde snel-
heid van 40 kilometer per uur.

Menno Schouten van Thamen in actie. 

Thamen honkballers winnen 
ruim (2-13) in Purmerend
De Kwakel - Afgelopen zondag 14 
mei waren de honkballers van Tha-
men op bezoek bij Flying Petrels in 
Purmerend. Flying Petrels had tot op 
heden alleen weten te winnen van 
RCH/Pinguins. Thamen wist in de 
tweede inning een punt te scoren, 
Gijs Rikken sloeg een tweehonk-
slag. Mike van Rekum sloeg een 
honkslag en Rikken kwam op het 
derde honk en door een wilde worp 
wist Rikken te scoren: 0-1. Thamen 
liep in de derde inning verder uit. 
Maikel Benner kreeg vier wijd en 
Menno Schouten sloeg een twee-
honkslag. Rikken sloeg een honk-
slag waarop Benner en Schouten 
konden scoren: 0-3. En ook in de 
vierde inning sprokkelde Thamen 
er weer 2 punten bij. Rick Groen 
kreeg vier wijd, passeerde het twee-
de honk en kon het derde honk be-

Zestiende Bridge 
Kroegentocht

Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons 
organiseert op zaterdag 23 sep-
tember de zestiende editie van de 
Aalsmeerse Bloemen Bridge Kroe-
gentocht. Aanvang 10.00 uur en 
de prijsuitreiking zal omstreeks 
16.30 uur zijn. Het inschrijfgeld be-
draagt 45 euro per paar. Voor na-
dere informatie en opgave: Trees 
de Jong, Apollostraat 38, tel. 0297-
324294, Ariette Tromp, Ringvaartzij-
de 35, tel. 06-45304436 of Joris van 
der Zwaard p/a Dierenspeciaalzaak, 
Zijdstraat 71, tel. 0297-368437.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 20 mei:
F.C.AALSMEER
Badh.dorp 2 – F.C.A. 3 14.30 u
A.M.V.J. 4 – F.C.A. 7 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 3 – Odin’59 6 14.30 u

Zondag 21 mei:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – O.D.B. 1 14.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 2 – Westfriezen 2 11.00 u

Halve competitie RKDES
Toch goed nieuws voor RKDES, dat 
met lege handen leek te blijven van-
wege het bereiken van de vierde 
plaats. Er gaat een halve competi-
tie georganiseerd worden voor pro-
motie naar de 3e klasse. Er gaan 
onderlinge duels gespeeld worden 
tussen Taurus, HWD, Victoria’04 en 
RKDES. De beste drie mogen gaan 
spelen in de 3e klasse. Aanstaande 
zondag 21 mei is de eerste wedstrijd 
voor RKDES. Tegenstander is Victo-
ria’04 en de aanvang is 14.00 uur. 
Op 28 mei wacht de uitwedstrijd 
voor de Kudelstaarters tegen HWD.

Victor van Schie 
eerste bij darten

Aalsmeer - Het werd een span-
nende competitie tussen Victor van 
Schie en Sebastiaan Dolk tijdens de 
wekelijkse dartavond op dinsdag in 
het Middelpunt. Sebastiaan had in 
het begin best hoge scores en won 
dan ook de eerste leg, maar Vic-
tor kwam goed terug en won daar-
na toch de set. Dus werd hij eer-
ste en Sebastiaan tweede. Kees 
de Lange had een prima avond en 
werd derde, Peter Bakker kwam ge-
regeld op de dubbel één uit, maar 
ondanks dat werd hij toch vierde. 
Franklin Dolk liet het een beetje af-
weten, af en toe behaalde hij best 
wel hoge scores, maar net iets te 
laat doordat de dubbels die hij uit 
moest gooien niet erg lukte. De vijf-
de plaats was voor hem. Er is iedere 
dinsdag avond darten in ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. De 
zaal is om half acht open en deel-
name kost 2,50 euro per keer. Mee-
doen kan vanaf 16 jaar. Dartliefheb-
bers zijn van harte welkom.

Viering 100 jaar 
WV Westend

Aalsmeer - Alle geïnteresseerden 
in de watersport zijn op zaterdag 27 
mei van harte welkom Westend in 
het clubhuis aan de Stommeerweg 
72. De watersportvereniging is haar 
tweede eeuw ingegaan. Opgericht 
in 1917, clubhuis gebouwd in 1927 
en een glorievolle historie.
Deze 100-jarige mijlpaal willen het 
bestuur en de leden graag met in-
woners vieren op 27 mei om 16.00 
uur in het monumentale clubhuis 
aan de Stommeerweg in de haven 
van Dragt.
Gemeente, provincie en KNWV zul-
len het woord voeren en het bestuur 
van Westend zal het boek lanceren 
dat de historie van zowel Westend 
als watersport in Aalsmeer weer-
geeft. Kijk voor meer informatie op: 
www.wvwestend.nl.

Programma 
handbal

Zaterdag 20 mei, veld:
10.00 u: FIQAS F2 - DSOV
10.00 u: FIQAS D2 – WeHaVe
10.00 u: FIQAS F1 – Legmeervogels
10.50 u: FIQAS jongens C2 – DSG/VOS
10.55 u: FIQAS E3 – Legmeervogels
11.55 u: FIQAS E2 – Leidsche Rijn
11.55 u: FIQAS meiden B1 – Zeeburg

Vrijdag 51e Wielerronde 
van Nes aan de Amstel
Amstelland - De supportersvereni-
ging heeft vergunning van de ge-
meente Amstelveen gekregen voor 
het houden van de wielerronde van 
Nes a/d Amstel. De 51e editie van 
deze unieke ronde vindt aanstaande 
vrijdagavond 19 mei plaats. De start 
en finish bevinden zich voor restau-
rant Cantina del Corazon. De ren-
ners rijden vanaf dit punt over de 
Amsteldijk zuid naar de ‘Rode Paal’ 
bij Uithoorn. De weg wordt vervolgd 
over de Hollandsedijk, Oude Boven-
kerkerweg, fietspad Bovenkerker-
weg en vervolgens naar de Nesser-

laan. Tenslotte komen de renners 
via de Amsteldijk weer richting fi-
nish. Het programma start om 19.15 
uur met de Masters 40-, Sportklas-
se, amateurs en junioren voor 5 ron-
den met een totaal van 60 kilome-
ter. Om 19.32 uur start Masters 40+, 
Sportklasse en amateurs voor 4 ron-
den en totaal 48 kilometer. Om 19.33 
uur start Combi elite met amateurs, 
junioren en vrouwen voor 3 ronden 
van totaal 36 kilometer. Tot slot mo-
gen om 19.34 uur de Nieuwelingen 
vertrekken voor 3 ronden van totaal 
36 kilometer. Finish circa 21.00 uur.

reiken op de honkslag van Wietse 
Cornelissen. Groen scoorde op een 
doorgeschoten bal en Cornelissen 
scoorde op de honkslag van Rior-
don van Loenen: 0-5. In de gelijk-
makende vijfde inning wist Flying 
Petrels pas iets terug te doen: 1-5.
In de zevende slagbeurt kwam 
de bal van Benner net twee me-
ter te kort voor een homerun, 
maar hij sloeg wel een tweehonk-
slag. Schouten sloeg daarna wel 
de homerun en zo kwam de stand 
op 1-7. Rikken kreeg vier wijd en 
kon het tweede honk stelen. Groen 
sloeg een honkslag waar Rikken 
op kon scoren. Groen kwam op het 
derde honk door een hit van Corne-
lissen en kon scoren op een door-
geschoten bal. Cornelissen scoor-
de daarna nog op een veldfout die 
werd gemaakt op de hard gesla-
gen bal van Jelle Vogelaar en toen 
stond het opeens: 1-10. De verde-
diging van Thamen deed het onder-
tussen prima en behalve een spora-
dische honkloper kwamen de man-
nen van Flying Petrels niet erg ver. 
In de achtste inning wisten Rikken, 
van Rekum en Groen nog te scoren 
via honkslagen en de tweehonkslag 
van Van Loenen: 1-13. Flying Pe-
trels wist nog 1 punt te scoren en zo 
kwam de uitslag na acht volledige 
innings op 2-13 voor Thamen. Vrij-
dag 19 mei krijgen de honkballers 
van Thamen om 19.30 uur Vennep 
Flyers uit Nieuw-Vennep op bezoek.

Fietsen met de vogelwachter 
in natuur van Amstelland

Van links naar rechts: Achter: Selina, Demi, Renske, Isa, Lianne en Eveline. 
Voor: Mireille, Rachel, Rianne, Mayke en Kirsten. 

Promoties twirlsters Omnia
Aalsmeer - Zondag 14 mei orga-
niseerde de twirlsters van SV Om-
nia een wedstrijd in sportcomplex 
koning Willem-Alexander in Hoofd-
dorp. Gedurende de dag kwamen 
de twirlsters in diverse leeftijdscate-
gorieën en niveaus op de vloer om 
te laten zien waar ze zo hard op trai-
nen met de trainsters Valerie, Maai-
ke en Eveline.
1-baton: 
Demi haalde een mooie eerste 
plaats en promoveerde naar de 
preteen intermediate categorie. Ra-
chel en Mireille werden ook eerste, 
Mayke werd tweede, Rianne derde 
en Kirsten werd vierde.
2-baton:
Demi en Mireille werden eerste, 
Mayke tweede en Kirsten derde.
Kidstwirl:
De jongste deelnemers deden mee 
met het onderdeel Kidstwirl. Isa 
werd vierde en Renske en Lianne 
behaalden allebei de vijfde plaats.
Dance twirl:

Lianne debuteerde met het onder-
deel dance twirl. Ze mag de volgen-
de wedstrijd uitkomen in de novice 
categorie. Renske en Mireille wer-
den eerste, Selina tweede, Rachel 
derde, Mayke en Kisten vierde en 
Demi vijfde. Eveline werd vierde en 
promoveerde met haar puntento-
taal naar de senior intermediate ca-
tegorie. 
Duo dance twirl: 
Mayke en Rianne werden eerste.
Ensembles:
Ensemble D bestaande uit Isa, Li-
anne en Renske en ensemble C be-
staande uit Demi, Rianne en May-
ke lieten een mooie show in vrolij-
ke kleding zien. Ze behaalden al-
lebei de eerste plaats. Kortom, het 
was weer een geslaagde wedstrijd 
met promoties en plaatsingspunten 
voor het NK.
Hierbij wil SV Omnia alle vrijwilli-
gers bedanken voor hun hulp. Me-
de dankzij jullie was deze wedstrijd 
een succes.

Wethouder Van Duijn verricht opening

Druk bij FCA voor jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi
Aalsmeer - Het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi is maandag 15 mei 
van start gegaan. Het was een druk-
te van jewelste bij FC Aalsmeer in 
de Beethovenlaan. Het spits werd 
deze eerste dag afgebeten door de 
jongens van de groepen 5 en 6 en 
de meiden van de groepen 7 en 8. 
Voordat de teams de velden moch-
ten betreden was er de officiële 
opening en deze werd verricht door 
wethouder Robbert-Jan van Duijn. 
Hij wenste alle kinderen een gewel-
dig mooi en sportief toernooi toe en 
vertelde dat dit voetbaltoernooi voor 
hem vroeger het hoogtepunt van het 
schooljaar was. Aan het schoolvoet-

baltoernooi nemen alle basisscholen 
in de gemeente deel, in totaal meer 
dan 1.800 kinderen in 221 teams. Tot 
en met vandaag, donderdag 18 mei, 
wordt de competitie vervolgd. Aan-
vang is 18.00 uur. Op vrijdag vin-
den de finalerondes plaats. Traditi-
oneel was er op woensdagmiddag 
het toernooi voor de groepen 3 en 4. 
Bezoekers die alle jeugdige voetbal-
lers willen moedigen zijn van harte 
welkom. Gevraagd wordt wel om op 
de fiets te komen vanwege de be-
perkte parkeervoorziening. Kijk voor 
meer informatie op de website van 
FC Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl





Kudelstaart - Morgen, vrijdag 19 
mei, is het laatste dartsfestival voor 
de zomer in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Het darten bij deze club is 
geschikt voor alle niveaus en is niet 
besloten (er is geen opgave voor-
af of lidmaatschap nodig). Alle dar-
ters worden door elkaar gehusseld 
en verdeeld over poules, maar toch 
zijn er op het eind van de avond 
vier finales op vier niveaus, zodat 
de avonden voor alle niveaus uiterst 
geschikt zijn. Soms belanden er ook 
‘toppers’ in het derde en vierde ni-
veau, zoals afgelopen speelavond 
regerend kampioen William Huni-
tetu en Top Tien kandidaat Gilbert 
van Eijk overkwam. Gilbert werd ook 
nog eens knap door Rene van Veen 
naar het vierde niveau gestuurd. In 
de halve finale kwam Rene die an-
dere topper tegen, en dat bleek uit-
eindelijk net een brug te ver. Piet-
je van Overbruggen werd in de fi-
nale van het derde niveau de tegen-
stander van William. Op magistra-
le wijze besliste Pietje de wedstrijd 
met een prachtige ‘Sjanghai 19’ fi-
nish (single, triple en double 19). 
Gilbert bereikte ondertussen, net als 
Remco Schoonenwolf, de finale van 
het vierde niveau. Voor Remco werd 
het zijn eerste finale ooit, maar het 
was Gilbert die voor de derde keer 
dit seizoen, en de tiende keer ooit, 
de finale won.
Hoewel de avonden uitstekend los 
te bezoeken zijn, wordt er een stand 
bijgehouden voor de regelmatige 
deelnemers. De strijd om het kampi-
oenschap, de laagste podiumplaats 
en de Top Tien steeg de afgelopen 
speelavond naar het kookpunt. Erik 
Jan Geelkerken liep in de strijd voor 
de titel in op Tibor Hogervorst, ter-
wijl Remco Maarse door het winnen 

van de speelavond zich mengde in 
de strijd om de derde plaats tus-
sen William, Bak en Moreno Blom. 
Ondertussen naderde Huib Gootjes 
(elfde) de nummer tien Gilbert van 
Eijk tot één punt. De laatste speel-
avond beloofd dus nog spannend 
te worden, maar vooral extra gezel-
lig door de prijsuitreiking, de extra 
hapjes en natuurlijk het befaamde 
vier niveau systeem. 
Dus hopelijk tot morgen, vrijdag 
19 mei. Alle darters uit Aalsmeer 
en omgeving zijn van harte wel-
kom. Op de website www.poel-
seye.nl is allerlei informatie over de 
dartclub Poel’s Eye terug te vinden. 
Jong, oud, man en of vrouw, ieder-
een is welkom. Vier nieuwe ronden, 
vier nieuwe kansen. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
vier euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. De Poel’s Eye heeft een zo-
genaamd open deuren beleid; lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is niet nodig.

Winnaar Pietje (links), naast Danny, 
finalist Hoogste Niveau.
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Heren 1 in actie tegen JMS/Hurry Up. Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal
Magere winst Heren 1 
van FIQAS op Hurry Up
Aalsmeer - De handballers van 
Heren 1 van FIQAS Aalsmeer heb-
ben zaterdagavond 13 mei de eer-
ste wedstrijd om plaats drie of vier 
in de eindrangschikking gespeeld. 
De landstitel gaat Aalsmeer welis-
waar voorbij, maar derde van Ne-
derland worden zou ook een ge-
weldige prestatie zijn. Tegenstander 
in deze ‘strijd’ is JMS/Hurry Up. De 
Aalsmeerse mannen begonnen zeer 
sterk en speelden een goede eer-
ste helft. Remco van Dam was, zoals 
eigenlijk het hele seizoen al, weer 
goed op dreef en scoorde alleen 
in de eerste helft al zes keer. An-
der goed nieuws was de rentree van 
Jimmy Castien na een vervelende 
blessure. En hij bekroonde dat met 
een flink aantal doelpunten: vier in 
de eerste helft en later de laatste 
drie. De ploegen gingen rusten bij 
een comfortabele 17-10 voorsprong 
voor FIQAS Aalsmeer. 
Het werd in de tweede helft met-
een 18-10 door Nils Dekker, die in 
de eerste helft niet gespeeld had en 
daarna scoorde Lars van Wijk de 19-
11. In de fase die volgde stokte de 
doelpuntenproductie en kon Hurry 
Up terugkomen tot 19-16. Maar het 
werd nog nijpender, want na een 
kwartier spelen was de voorsprong 
zelfs helemaal weg en de stand 
weer gelijk: 20-20. Vervolgens werd 
er om en om gescoord door Hur-
ry Up en Kevin Hooijman, van Dam 
(penalty) en cirkelspeler Rodrigo 
Huttinga: 23-23. De slotfase werd 
super spannend toen Hurry Up de 
leiding overnam: 23-25. Na twee be-
nutte strafworpen (wie anders dan 
Remco van Dam) waren de ploe-
gen weer in evenwicht: 25-25. Om-
dat de bezoekers hierna nog slechts 
twee keer en FIQAS vier keer wist te 
scoren (één keer Wai Wong en dus 
drie keer Castien) werd de eind-
stand 29-27. Of deze marge genoeg 
is voor plaats drie met het oog op de 
uitwedstrijd, zal aanstaande zater-
dag 20 mei in Zwartemeer blijken. 

Die wedstrijd begint om 20.30 uur 
en is waarschijnlijk wel te volgen via 
de livestream van Hurry Up. Maar 
de handballers hopen, ondanks de 
flinke afstand, toch op veel sup-
port vanaf de tribune van Aalsmeer-
se fans.

NHV Bekertoernooi
Vijf dagen later moeten de FIQAS 
heren weer op scherp staan, want 
op donderdag 25 mei, hemelvaarts-
dag, wacht de finale van het NHV 
Bekertoernooi in Almere. Tegen-
stander is OCI/Lions, landskam-
pioen. Een zware dobber voor de 
Aalsmeerders, maar de mannen 
hebben onlangs nog gewonnen van 
deze ploeg. Het zou prachtig zijn om 
deze beker te winnen. Voor deze 
handbalkraker is altijd veel belang-
stelling. Snel kaarten kopen is een 
aanrader en dit kan via www.hand-
bal.nl. Als je erbij bent hoor je gelijk 
of cirkelspeler Samir Benghanem 
van FIQAS wel of niet de titel ‘beste 
speler’ krijgt toebedeeld. In de pau-
ze worden namelijk de handballers 
en talenten van het jaar bekend ge-
maakt.

Selectie Oranjeheren
Dat Samir Benghanem talent heeft, 
is ook bondscoach Joop Fiege van 
de Oranjeselectie handbal opge-
vallen. De coach heeft de voorlopi-
ge selectie bekend gemaakt voor de 
beslissende EK-kwalificatieduels te-
gen Denemarken op 14 juni en Hon-
garije op 18 juni. Samir van FIQAS 
maakt deel uit van deze voorlopi-
ge selectie, net als Remco van Dam 
van de Aalsmeerse handbalvereni-
ging. Op zaterdag 10 juni komt de 
selectie bijeen voor een oefenwed-
strijd tegen België in Den Bosch. 
Eind mei maakt Joop Fiege bekend 
wie deel uit gaat maken van de de-
finitieve selectie. Spannend voor Sa-
mir en Remco. Uiteraard is het be-
stuur van FIQAS bijzonder trots op 
deze twee sterren.

Voetbal
FC Aalsmeer 4 kampioen!
Aalsmeer - In Rotterdam was het 
groot feest zondag, Feyenoord 
landskampioen. In Aalsmeer zijn 
ook enkele voetbalfeestjes gevierd 
en staan er nog een aantal in de 
planning. FC Aalsmeer 4 is zaterdag 
13 mei kampioen geworden. Met 
3-0 is in Haarlem gewonnen van 
Kennemerland. Voor de tweede keer 
op rij is deze kampioenstitel binnen 
gehaald. Een topprestatie, gefelici-
teerd mannen! Na een rondje veld in 
Haarlem is de ploeg naar snel naar 
Aalsmeer gereden en is het kampi-
oensfeest gevierd. 
FCA 1 zaterdag heeft net als het 
vierde een heel gezellige rit naar 
huis gemaakt, VVZ’49 werd in Soest 
met liefst 5-2 verslagen. En dit be-

tekent voor Aalsmeer een plaats-
je hoger op de ranglijst in de eer-
ste klasse A. FCA 1 zondag kreeg 
14 mei Van Nispen op bezoek. De 
ploegen waren aan elkaar gewaagd. 
De eindstand was wel terecht: 1-1. 
Nu wacht de nacompetitie. In Ku-
delstaart trapte RKDES zondag, 
ook om twee uur ’s middags, af te-
gen VEP. Ondanks Moederdag veel 
bezoekers langs de lijn en zij zagen 
‘hun ploeg’ winnen met 1-0. Op de 
overwinning is natuurlijk een drank-
je genomen in de gezellige kan-
tine aan de Wim Kandreef. En wie 
weet volgt nog een feestje, mogelijk 
wacht promotie voor het team dat 
op plaats vier is geëindigd. Span-
nend!

Dartsfestival bij Poel’s Eye
Laatste avond, alle darters 
verzamelen in Dorpshuis

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Train mee met AVA voor 
33e Dam tot Damloop
Aalsmeer - Op zondag 17 septem-
ber kunnen 50.000 hardlopers mee-
doen aan de 33e editie van de Dam 
tot Damloop. De ongeëvenaarde 
sfeer, de IJtunnel, één van de groot-
ste Businesslopen ter wereld en het 
feit dat start en finish in twee ver-
schillende steden liggen, maken dit 
evenement zo bijzonder. De afstand 
is 10 Engelse Mijl, waaraan ook elk 
jaar een aantal wereldtoppers mee-
doet. Alle beschikbare startbewijzen 
waren razendsnel uitverkocht!
Wil je toch een startbewijs bemach-
tigen? Train dan mee met atletiek-
vereniging Aalsmeer, want ook dit 
jaar organiseert AVA weer een se-
rie trainingen ter voorbereiding op 
de Dam tot Dam loop, inclusief een 
gegarandeerd startbewijs voor de 
Dam tot Damloop met een bevoor-
rechte startpositie. Deze 16,1 kilo-
meter van Amsterdam naar Zaan-
dam vindt plaats op zondag 17 sep-
tember. Voor velen is het een uitda-
ging om deze bijzondere loop een 
keer te volbrengen. Dit kan echter 

niet zomaar en vraagt een serieu-
ze voorbereiding. Deze voorberei-
ding richt zich op de iets gevorderde 
hardloper, niet voor de echte begin-
ners. Er wordt uitgegaan dat deel-
nemers aan deze trainingen zon-
der problemen drie kwartier kunnen 
hardlopen. De eerste training en 
kennismaking vindt plaats op zon-
dag 18 juni om 9.00 uur op de at-
letiekbaan aan de Sportlaan. Daar-
na worden wekelijks op dezelfde tijd 
duurlopen gestart vanaf de parkeer-
plaats bij de camping van het Am-
sterdamse bos. Er wordt in meer-
dere tempo groepen gelopen. De 
duurlopen worden uitgebreid tot-
dat alle deelnemers in staat zijn om 
de Dam tot Damloop met succes te 
volbrengen. De kosten bedragen 90 
euro per deelnemer, inclusief start-
bewijs voor de Dam tot Damloop. 
Let op: Er zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus schrijf je 
snel in, want vol is vol. Enthousiast? 
Meld je voor 30 mei per e-mail aan 
bij: hubertloogmandtd@gmail.com.

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag
RKDES voorlopig met lege 
handen op plaats vier
Aalsmeer - Ondanks de 1-0 over-
winning op VEP afgelopen zondag 
14 mei staat RKDES voorlopig met 
lege handen. Bernardus is kampi-
oen geworden en de periodetitels 
zijn gewonnen door ASW, DIOS en 
Altior. RKDES is op de vierde plaats 
geëindigd. Omdat er veel verenigin-
gen of stoppen met zondag voet-
bal of fuseren gaat uiteraard Ber-
nardus als kampioen naar de derde 
klasse, maar ook alle ploegen met 
een periodetitel stromen zonder na-
competitie door naar de derde klas-
se. Toch is er nog een kans dat de 
Kudelstaarters naar de derde klas-
se mogen, omdat wellicht ook als je 
als vierde bent geëindigd nog kan 
promoveren. De komende dagen zal 
de KNVB hier uitsluitsel over ge-
ven. Voor RKDES is het echt te ho-
pen dat dit buitenkansje werkelijk-
heid word.

Maar eerst moest er wel gewonnen 
van VEP en dat gebeurde met de 
topscoorder van dit seizoen bij RK-
DES op de bank, zodat Lennart Kok 
een halve vleugelaanvaller werd. Zo 
kwam er ook ruimte voor Lars Win-
ters op het middenveld. De plaat-
selijke FC was de hele wedstrijd de 
bovenliggende partij en al na 5 mi-
nuten had Ivo Lentjes met een har-
de vrije trap met links maar ook nog 
eens vanaf de linkerkant van het 
doel de score kunnen openen, maar 
zijn inzet werd door de keeper van 
VEP knap uit de beneden hoek ge-
haald. Maar zijn tweede vrije trap 
was wel raak. Recht voor de goal 
mocht hij wederom aanleggen voor 
een vrije trap en ditmaal verdween 
de bal wel tegen de touwen, zij het 
dat hij via een speler van VEP ging. 
In ieder geval 1-0. De Afas/Nieu-
wendijk brigade bleef de betere 
partij en na een goed half uur pe-
gelde Rick Verkuil net naast de ver-
keerde kant van de paal. Een penal-
ty werd RKDES ook nog eens ont-
houden toen Rick Verkuil onder-
uit werd gehaald, maar de scheids-
rechter zag dit anders en liet door 
spelen. In de tweede helft eenzelf-
de beeld als het eerste deel, een 

iets beter RKDES maar ook een VEP 
die probeerde de aanval te zoeken. 
Echter DES-keeper Tijn Kraak heeft 
helemaal niets te doen gehad deze 
middag, dus zo kabbelde de wed-
strijd naar het einde. Gescoord werd 
er dus ook niet meer, zodat de rust-
stand van 1-0 ook de eindstand 
werd. RKDES eindigt deze compe-
titie op een toch wat teleurstellen-
de vierde plaats, maar wie weet zit 
er toch nog promotie in.
Eppo

Het verslag van de wedstrijden van 
het eerste van RKDES worden we-
kelijks aangeleverd bij de Meerbo-
de door Eppo Buskermolen. Dit was 
echter het laatste verslag over zijn 
club. Eppo: “Ik heb het zo’n 10 jaar 
gedaan en altijd geprobeerd een zo 
juist mogelijk beeld te schetsen van 
wat er op het veld heeft afgespeeld. 
Ik heb geprobeerd om verslagen te 
maken waar ook de randzaken die 
bij een club als RKDES spelen mee 
te nemen, of het nu over Pa Pot, een 
Kuipertje, plaatselijke FC, neef Ben of 
harde kern ging. Het hoorde er alle-
maal bij.” Eppo: Namens alle spelers, 
het bestuur van RKDES en natuurlijk 
de Meerbode: Heel veel dank voor al 
jouw mooie verhalen!

Vincent Algra valt verdienstelijk in voor Bart Verheul.

Korfbalwinst op Paal Centraal
Dynamisch VZOD/FIQAS 
opgewarmd voor topper
Kudelstaart - Het vlaggenschip 
van de Kudelstaartse korfballers 
stond afgelopen zaterdag thuis aan 
de Wim Kandreef tegen het Delft-
se Paal Centraal. Een groeiende stu-
dentenvereniging met korfballers uit 
alle hoeken van het land die behal-
ve goed kunnen leren ook een heel 
aardig balletje kunnen gooien. De 
heenwedstrijd werd vorig jaar nipt 
verloren, dus het team van trai-
ner en coach Cor Loef had nog wat 
recht te zetten. Aan het weer zou 
het zaterdag niet liggen, prima tem-
peratuurtje en weinig wind.
Nadat Paal Centraal snel op 0-1 
kwam (achteraf hun enige voor-
sprong deze middag) was het Jo-
sine Verburg die van afstand ge-
lijk egaliseerde: 1-1. Vervolgens lie-
pen de VZOD-ers vlot uit naar 4-1, 
maar Paal Centraal wist terug te ko-
men tot 4-3 en er leek weer een 
spannend duel te ontstaan. Alys-
sa te Riele zette de blauwe-zwar-
ten weer op het juiste spoor, waar-
na Eric Spaargaren na een heerlij-
ke combinatie in zijn vak vanonder 
de paal de 6-3 op het scorebord zet-
te. Nadat de Delftenaren ook weer 
scoorden was het Dineke Wester-
hof-de Boer die tweemaal van af-

stand raak knalde: 8-4. VZOD com-
bineerde in deze fase makkelijk en 
was spatzuiver van afstand. Paal 
Centraal bleef echter in het kielzog 
en zo bleef de marge tot tien minu-
ten voor rust vier: 13-9. Hier zat wel 
weer een mooie actie bij van Bart 
Verheul onder de paal die hiervoor 
een strafworp mee kreeg. Wester-
hof-De Boer schoot toen maar weer 
eens raak van afstand en zorgde er 
toen vervolgens ook nog voor dat 
Thomas van de Zwaard een straf-
worp mocht verzilveren.
Ook Hanna Viet deed een duit in 
het zakje en schoot raak: 16-9. Dat 
VZOD deze middag ook de goals 
wel makkelijk tegen kreeg bleek 
de komende minuten wel toen de 
Delftse bollebozen driemaal moch-
ten aanleggen. Een schitterende 
doorloopbal van Verheul beteken-
de een prima 17-12, Korfballeague 
waardige, ruststand. Na de thee 
tapten de Kudelstaarters aanvan-
kelijk weer vrolijk door uit hetzelf-
de vaatje. Er werd nog steeds lus-
tig op los gecombineerd en de girl-
power vierde hoogtij. Achtereenvol-
gens Viet , Westerhof-de Boer (met 
haar vijfde en zesde treffer) en Ver-
burg brachten VZOD/FIQAS op de 

grootste voorsprong deze middag: 
21-13. Enige kanttekening was dat 
het team hiervoor wel tweemaal zo-
veel tijd nodig had dan in het eer-
ste bedrijf. Er werd op sommige mo-
menten te gehaast gespeeld en dit 
kwam de zuiverheid niet ten goede. 
Beide teams scoorden beurtelings 
tot 23-17 waarna het talrijke publiek 
deze povere tweede helft toch nog 
opveerde na een intelligente pass 
van Verheul over de hele naar het 
andere vak waar Chiel van Leeu-
wen klaar stond om de dieptebal te 
benutten: 24-16. Helaas stokte hier 

de teller voor het team van trainer 
en coach Loef en wist Paal Centraal 
er nog twee treffers bij te prikken, 
eindstand 24-18. Trainer/coach Loef 
na afloop: “Ik heb een knappe eer-
ste helft gezien, maar na rust had-
den we moeite om als bovenliggen-
de partij in onze rol te blijven en ons 
eigen spel te blijven spelen. En ver-
dedigend moeten we nog meer ver-
trouwen in elkaar krijgen.” Dit week-
end de topper tussen VZOD/FIQAS 
tegen de ongeslagen koploper Twist 
(slechts één gelijk tegen Paal Cen-
traal), uit in Vlaardingen.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint vlucht 
vanuit Quievrâin, België
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
13 mei was de laatste Vitesse (kor-
te afstand) vlucht van 2017. Het was 
twijfelachtig weer, buien (onder-
weg naar huis) en de voorspelling 
was dat het later op de dag slech-
ter zou worden. Het werd dus net 
iets anders, maar hoe gek het ook 
klinkt, de duiven trekken zich daar 
niets van aan. De duiven werden 
om 08.15 uur gelost met een ZZW 
wind die boven behoorlijk hard was, 
en om 10.20.16 uur kwam de 16-180 
van Cees van Vliet uit de goeie hoek 
aangestormd. De gemiddelde snel-
heid van de 180 was 1725,886 me-
ter per minuut, en dat is ruim 104 
kilometer per uur. Hiermee werd 
Cees de Vitesse kampioen van de 

vereniging, maar ook in het Rayon. 
De tweede plaats is voor Jacco Vijf-
huizen uit De Kwakel, de derde voor 
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken uit 
Aalsmeer. De volledige uitslag van 
de vlucht Quievrâin met 427 duiven 
en 19 deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  J. Vijfhuizen De Kwakel
3.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5.  D. Baars Kudelstaart
6.  Darek Jachowski Mijdrecht
7.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
8.  J.H. van Duren Amstelveen
9.  A. v.d. Wie Aalsmeer
10. Comb. van Ackooy Hoofddorp
11. Th. v.d. Wie Aalsmeer
12. L. v.d. Sluis Uithoorn
13. M. de Block Aalsmeer
14. Comb. Baas & Berg De Kwakel
15. A.J. van Belzen Kudelstaart
16. Tim Rewijk De Kwakel
17. W. Wijfje De Kwakel
18. D. de Klerk Nieuw Vennep
19. J.A. van Dijk Aalsmeer
Aanstaande zaterdag 20 mei is de 
eerste Midfond vlucht vanuit Pont 
Saint Maxence, Frankrijk. Dit is een 
middenlange afstand.

Bert wint bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
staat er op de woensdagavond in 
het Dorpshuis vanaf 20.00 uur kla-
verjassen op het programma. Kom 
ook eens meespelen!
Op 10 mei is het klaverjassen ge-
wonnen door Bert van der Jagt met 
5691 punten. Op twee Erik van de 
Beitel met 5303 punten en op plaats 
drie is Martha Zethof geëindigd met 
5031 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Loes Versteeg met 
3917 punten.



De top 3, van links naar rechts: Joost van Keulen, Paul Clement en Tom van Es

Ervaring wint het van jonge garde
Tafeltennis-titel weer in 
handen van Paul Clement
Rijsenhout - Op 2 en 9 mei zijn de 
jaarlijkse clubkampioenschappen 
bij tafeltennisvereniging Rijsenhout 
gespeeld. Dat er een nieuwe kampi-
oen zou komen was al zeker, omdat 
titelhoudster Alicia Ferreira da Costa 
wegens ziekte verstek moest la-
ten gaan. Maar de strijd was er niet 
minder fel om en na het spelen van 
de eerste ronde kwamen in beide 
poules uiteindelijk de verwachte na-
men boven drijven. In de ene pou-
le was Joost van Keulen voor Kees 
Spaargaren geëindigd; en in de an-
dere poule Paul Clement voor Tom 
van Es. Daardoor waren de kruisfi-
nales tussen teamgenoten Joost en 
Tom, en Kees en Paul. Joost begon 
met een 11-8 overwinning, maar 
daarna kwam Tom terug met 9-11. 
De volgende twee sets waren zeer 
spannend, maar Joost bleek net wat 
vaster en zeer geconcentreerd en 
won tweemaal met 12-10. Kees en 
Paul zijn normaal ook aan elkaar ge-
waagd, maar Kees kon niet zijn nor-
male niveau halen en ging met 11-
7 11-7 en 11-6 onderuit. De strijd 
om de derde en vierde plaats ging 
dus tussen Kees en Tom. Kees be-
gon goed met een 11-8 overwin-
ning, maar daarna was het Tom die 
de wedstrijd naar zich toetrok met 
11-8, 11-5 en 11-7.
De finale tussen Joost en Paul le-
verde mooie balwisselingen op in 
een hoog tempo tussen twee spe-
lers met een totaal andere stijl. Joost 
ging vol in de aanval zoals we van 
hem gewend zijn en Paul bleef rus-
tig de kansen afwachten en scoor-

de vooral met geplaatste ballen en 
liet Joost daarop de fouten maken. 
Op die manier won Paul de eerste 
twee sets en leek het een eenvou-
dige klus voor hem te worden. Maar 
in de derde set kwam Joost sterk te-
rug met 11-8. De vierde set speelde 
Joost nogal onrustig en wilde hij het 
forceren. Hier profiteerde Paul van 
door met 11-6 te winnen en daar-
mee de titel veilig te stellen.
De totaal uitslag: 1. Paul Clement, 2. 
Joost van Keulen, 3. Tom van Es, 4. 
Kees Spaargaren, 5. Carol van Bra-
kel, 6. Pawel Karpowicz, 7. Piet van 
Oudenaren, 8. Sew Sewgobind, 9. 
Ton Nieuwenhuyzen, 10. Karel Her-
manns, 11. Henk van der Hert, 12. 
Jan Joore, 13. Rick de Jong, 14. John 
Kreeftmeijer. Behalve de wisselbe-
ker voor het clubkampioenschap 
ging Paul ook nog naar huis met de 
beker voor het hoogste winstper-
centage in de competitie: 81%. Op 
de tweede plaats eindigde hier Kees 
Spaargaren met 66% en de top drie 
werd gecompleteerd door Ton Nieu-
wenhuyzen met 63,5%.

Open huis
Het seizoen is hiermee bijna ten ein-
de. Op de dinsdagen 23 en 30 mei 
wordt open huis gehouden in dorps-
huis de Reede aan de Schouwstraat 
en zo te zien of de tafeltennissport 
misschien iets voor u of jou is. Aan-
vang beide avonden is 20.00 uur. 
Er is altijd ruimte voor nieuwe le-
den, zowel beginnend als geoefend. 
Meer informatie via ttvrijsenhout@
hotmail.com.

De spelers en coaches van RKDES 5. Achterste rij van links naar rechts: Je-
roen de Jong, Kevin Bruine de Bruin, Patrick Fortier, Stefan Bakker, Ben Klaas-
sen, Tom de Vries, Mike Verschueren, Bart de Jong, Chris de Bok en Laurens 
Pronk. Zittend van links naar rechts: Henry Bakker, Rob de Jong, Danny Bon, 
Robert Pronk, Jorn Postma, Brain van der Voort, Caspar Teeuwen en Wim 
Teeuwen. Liggend: Jos Hogenboom. Op de foto ontbreken wegens studiereis 
Mike Bisschop en Bram Janmaat.

Voetbal 5e klasse
RKDES Heren 5 voor 3e 
jaar op rij kampioen
Kudelstaart - In de 5e klasse poule 
11 bleef het dit seizoen tot het laatst 
onzeker welke club met de titel zou 
gaan strijken. De laatste maanden 
was het telkens stuivertje wisselen 
tussen RKDES Heren 5 en directe 
concurrent Buitenveldert. Maar af-
gelopen zondag was, na een mooie 
2–6 overwinning uit tegen DIOS in 
Nieuw-Vennep, het kampioenschap 

voor de voetballers uit Kudelstaart 
een feit. Hoewel de uitslag anders 
doet vermoeden was het een span-
nende match waar de meegereis-
de supporters enthousiast meeleef-
den. Met deze overwinning is Heren 
5 voor het derde achtereenvolgende 
jaar kampioen geworden. Een pres-
tatie van formaat en voor de spelers 
een geweldige ervaring.

Organisatie zoekt nog drie teams
Bedrijventoernooi terug 
bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Na een aantal jaren 
van afwezigheid is het bedrijven-
toernooi terug bij voetbalvereniging 
FC Aalsmeer. ‘De club van 100’ van 
deze vereniging heeft samen met 
sponsor Broekhof Adding Value de 
organisatie van dit ooit zo populaire 
toernooi op zich genomen. De op-
zet is gewijzigd waardoor er met al-
le teams op drie vrijdagavonden te-
gelijk gevoetbald wordt en ieder-
een tegelijk klaar is. Hierdoor is er 
na de wedstrijden volop ruimte om 
te netwerken of gewoon even gezel-
lig met elkaar na te praten onder het 
genot van een drankje en een hapje.
Op drie vrijdagavonden, namelijk 
9, 16 en 23 juni biedt FC Aalsmeer 
het bedrijfsleven van Aalsmeer dus 
de mogelijkheid om het aanwezi-
ge voetbaltalent te etaleren en hier-
mee eeuwige roem te verdienen. 
Er wordt gespeeld op een half veld 
en een team bestaat uit zes veld-
spelers en een keeper. Elke speel-
avond zullen de teams twee wed-
strijden spelen van 30 minuten en 
wordt er afgetrapt voor de eerste 
wedstijden om 19.30 uur. Op vrij-
dag 23 Juni worden de (kruis)fina-

lewedstrijden gespeeld en wordt het 
toernooi afgesloten met een gezelli-
ge feestavond in de kantine van FC 
Aalsmeer aan de Beethovenlaan.
Inmiddels hebben dertien bedrijven 
zich reeds aangemeld en is de orga-
nisatie nog op zoek naar drie teams 
om dan met totaal zestien teams 
een grandioos toernooi neer te kun-
nen zetten. 
De bedrijven die reeds deelnemen 
zijn: Hilverda de Boer, Oz export 2, 
Johan van Dijk BV, Salaba, Rapid 
Logistics, Gavita, Met & Co, Broek-
hof, New Generation Flowers, Le-
varht, Oz Export 1, Oz Import en 
Bloom.
Denk je nu bij het lezen van boven-
staande, “dit is echt wat voor ons 
bedrijf”, twijfel dan niet en zorg dat 
je één van de laatste drie plekken 
te pakken krijgt van dit unieke toer-
nooi! Schrijf je zo spoedig moge-
lijk in, want vol is vol. De inschrij-
ving sluit officieel vrijdag 26 mei of 
bij het bereiken van zestien teams.
Neem voor meer informatie contact 
op met Joost Huijsmans via email 
jhuijsmans@broekhof.nl of bel naar 
06-10002638.

Handboogschieten
Target heerst op 25 meter
Kudelstaart - In de regionale com-
petitie voor het 25 meter handboog-
schieten is Johan Ruhe eerste ge-
worden in de eerste klasse en Cor 
de Jong tweede in de tweede klas-
se. Het 25 meter schieten is een 
aparte discipline binnen de hand-
boogsport, waar de 18 meter een 
veelvuldig geschoten afstand is. Bij 
de 25 meter verschieting is er spra-
ke van 25 beurten van 1 pijl en wor-
den twee series van 25 pijlen ge-
schoten. Deze regionale competi-
tie behelst zes wedstrijden, te ver-
schieten bij verschillende verenigin-
gen in de regio. Johan en Cor heb-
ben in de accommodatie van HBV 
Target aan de Wim Kandreef al veel 
kunnen trainen en deze inzet werd 
beloond met deze prima prestatie. 
Op zondag 7 mei werd er in Alme-
re een separate wedstrijd op de 25 
meter verschoten. Deze wedstrijd 
staat los van de competitie en is al-
leen toegankelijk voor schutters bo-
ven de grote rivieren. Ook in Alme-

re wisten Cor en Johan zich een 
plaats te bemachtigen in de top 
vijf. Cor werd tweede in de tweede 
klasse en Johan vierde in de eerste 
klasse. Een prachtig resultaat voor 
de schutters van HBV Target. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te www.hbvtarget.nl.

Cor de Jong met zijn medaille.

Op de foto van links naar rechts: Lotte Jansen (442), Gregory ‘t Hoen (413) en 
Graeme ‘t Hoen (412). Foto: Erik Witpeerd

Atletiek Vereniging Aalsmeer
Clubrecords sneuvelen 
tijdens avondwedstrijden
Aalsmeer - Op dinsdagavond 9 
mei stond er voor een deel van de 
junioren van Atletiek Vereniging 
Aalsmeer geen training op het pro-
gramma, maar een 2000 meter wed-
strijd in Edam. Tijdens deze wed-
strijd sneuvelden er maar liefst vijf 
clubrecords op deze afstand, niet 
alleen junioren- maar ook masterre-
cords. Nienke van Dok (MC) werd 
tweede in een tijd van 7:06,95 mi-
nuten (persoonlijk- en clubre-
cord); Milan Biesheuvel (JC) werd 
ook tweede in een tijd van 6:35,72 
minuten (persoonlijk- en clubre-
cord); Corné Timmer won en ver-
beterde het clubrecord bij de jon-
gens A-junioren tot 5:48,74 minu-
ten. Bij de masters 55 liep Jan Pie-
ter Baars een nieuw clubrecord van 
6:45,76 minuten en tot slot verbeter-
de Inger van Dok (MB) het clubre-
cord bij de B- en A-junioren en de 
senioren dames. Zij won en haar tijd 
was 7:03.72 minuten. 
Persoonlijke records waren er ver-
der voor Wessel Heil (JB): 6:23,29 
minuten, Gregory ‘t Hoen (JB) 
6:59,78 minuten en Thijmen Alder-
den (JA) 6:23,53 minuten.
Op vrijdagavond 12 mei was een 
grote groep van Atletiek Vereniging 
Aalsmeer actief tijdens 800 meter 
baanwedstrijden in Utrecht. Daar 
kwam de regen met bakken uit de 
lucht en liep de wedstrijd vanwe-
ge onweer veel vertraging op. Thij-
men Alderden (JA) won zijn race 
na een overtuigende eindsprint in 
2:08,31 minuten, een ruime verbete-

ring van zijn persoonlijke record. In 
de stromende regen liepen ook Mi-
lan Biesheuvel (JC) en Wessel Heil 
(JB). Milan liep een nieuw persoon-
lijk record met een tijd van 2:11,38 
minuten. Ook Wessel, die liever iets 
langere afstanden loopt, verbeterde 
zijn persoonlijke record tot 2:17,44 
minuten. Inger van Dok (MB) zat bij 
Jan Pieter Baars (M55) in een serie 
en na een snelle start verzuurde In-
ger op de laatste 100 meter en fi-
nishte toch nog in 2:28,11 minu-
ten. Jan Pieter wilde een goede tijd 
neerzetten voor het NK Masters la-
ter dit jaar en finishte in 2:20,42 mi-
nuten. In de op een na laatste serie 
liepen Graeme ‘t Hoen, broer Gre-
gory en Lotte Jansen. Graeme (JC) 
liet vanaf het startschot gretigheid 
zien en hield het tempo tot de finish 
hoog wat resulteerde in een serie 
overwinning en een dik persoonlijk 
record van 2:25,32 minuten. Gregory 
(JB) voelt zich net als Wessel meer 
thuis op de langere afstanden, maar 
liep een goede race. Dit resulteer-
de voor Gregory in een persoonlijk 
record van 2:31,42 minuten. Tot slot 
liep Lotte (MB) 2:35,63 minuten. 
In de laatste serie kwam Wim Met-
selaar aan de start voor zijn 800 me-
ter. Uitkomend bij de masters 75 
verbeterde Wim het clubrecord op 
deze afstand tot 3:12,14 minuten. 
Aanstaande vrijdag 19 mei zijn de 
Atletiek Aalsmeer Running Team at-
leten te vinden in Wageningen tij-
dens de Trackmeeting en in Haar-
lem bij de CD Evening Games. 

Wielrennen
Jordy Buskermolen wint 
ZH Eilanden Tour
Kudelstaart - Jordy Buskermolen 
heeft zijn eerste klassieker-overwin-
ning te pakken door in Spijkenis-
se de Zuid-Hollandse Eilanden Tour 
voor elite/beloften op zijn naam te 
schrijven. De 25-jarige coureur uit 
Kudelstaart rekende in de sprint af 
met zijn medevluchter Thijs de Lan-
ge uit Utrecht. “Het was door al die 
valpartijen en de slechte weersom-
standigheden een hectische koers, 
waarin ik door één grote valpar-
tij ben opgehouden en weer terug 
moest rijden naar het peloton. Des-
ondanks heb ik geprobeerd om zo 
zuinig mogelijk te rijden om energie 
over te houden voor het laatste uur 
van de wedstrijd en dat is me aardig 
gelukt.” De negende editie van de 
Zuid-Hollandse Eilanden Tour over 
161 kilometer door onder meer de 
Albrandswaard, de Hoeksche Waard 
en over de kletsnatte Zuid-Holland-
se eilanden Goeree-Overflakkee en 
Voorne-Putten was een zeer chao-
tische koers, waarin het tempo erg 
hoog lag. Ondanks het hoge tem-
po en de talrijke valpartijen wist nie-
mand een kopgroep te forceren en 
bleef het peloton bij elkaar. Met nog 
tien kilometer voor de wielen, na-
dat het nationale wielerdorp Zuid-
land was gepasseerd bleek dat de 
slechte weersomstandigheden de 
vele kilometer hun tol hadden geëist 
en viel het peloton in stukken uit-
een. “Er stond niet super veel wind, 
maar door de chaos van valpartijen 

wist ik dat het belangrijk was om at-
tent voor in het peloton te blijven. Na 
Zuidland (op zo’n 10 kilometer van 
de aankomst) ben ik gedemarreerd 
en kwam ik een kopgroep van vier 
man terecht. Bij het indraaien van 
de eerstvolgende bocht ging er één 
man onderuit en wist een ander het 
tempo niet meer te volgen. We zijn 
toen met z’n tweeën volle bak door-
gereden. Het groepje achter ons en 
het peloton kwamen niet dichter dan 
10 tot 15 seconden. Ik merkte dat ik 
sterker was dan Thijs de Lange en 
ben de sprint vanaf de kop aange-
gaan”, aldus analyseerde Jordy Bus-
kermolen zijn wedstrijd. Na de podi-
umplaatsen in Hierden en ’s Graven-
deel is deze overwinning in de ZHE 
Tour een mooie bekroning van het 
voorjaar.

Vrij bridgen bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - Op woensdagavond is er 
vrij bridgen bij BC Onder Ons in Studi-
os Aalsmeer aan de van Cleeffkade 15. 

Biljartvereniging Aalsmeer
Halve finale voor team 
van Hans Spaargaren
Aalsmeer - De Biljartcompetities 
van het District Veen en Rijn Streek 
zijn gespeeld en de kampioenen zijn 
bekend. Wat nu nog rest is dat de 
kampioenen van alle biljart disci-
plines gaan spelen om het gewes-
telijke kampioenschap en dan is er 
nog een toetje toe, dat wordt ge-
speeld bij diversen verenigingen om 
de ontstaande leegte op te vullen tot 
aan de vakantieperiode. Ook Biljart-
vereniging Aalsmeer heeft een kam-
pioen: het team van Hans Spaarga-
ren. Het gehele seizoen draaide 
Hans Spaargaren en zijn teamge-
noten mee om de bovenste plaat-
sen in de C 2 poule B. Hoewel de 
laatste uitwedstrijd werd verloren 
van BV De Heul, die als tweede ein-
digde, was het punten verschil zo 
groot dat er van paniek geen sprake 
was. Kampioen dus en dat betekent 
de kruisfinale spelen tegen Jacobs-
woude, de nummer één van poule 
A. In Oude Wetering bij BV De Sport 
werd er in twee avonden uitgemaakt 
wie de halve finale mag spelen in 
Naaldwijk, dat werd het team van 

Aalsmeer dat won met 19 punten 
verschil. De winnaar van de halve fi-
nale gaat door naar de gewestelijke 
finale en dan misschien de landelij-
ke finale. Het team van Arnold Heu-
zen, dat als tweede geëindigd was 
in de competitie, had minder geluk. 
Er werd gespeeld tegen BV De Heul. 
Het team van Arnolds verloor beide 
avonden en eindigde op de vierde 
plaats.
Piet Maarsen 

Weer een beker voor Biljartvereni-
ging Aalsmeer. De Laatste?

Voetbal
Toch gelijk: FC Aalsmeer 
zondag en Van Nispen
Aalsmeer - Voor de FC Aalsmeer 
stond er afgelopen zondag 14 mei 
niet veel meer op het spel, doch 
Van Nispen moest winnen om nog 
enigszins kans te maken op pro-
motiewedstrijden, maar dan moes-
ten Voorschoten en SJZ wel verlie-
zen. Ga er maar aanstaan. Voor FC 
Aalsmeer was het in de achtste mi-
nuut even slikken. Bij een van de 
aanvallen vanaf links werd de bal 
door Ferdy Smit keurig teruggelegd 
naar de penaltystip en het was de 
centrumspits van Van Nispen, Bren 
Zonneveld, die geen moeite had om 
de bal achter doelman Veldman te 
plaatsen: 0-1. Dat gaf de mannen 
uit de Zilk uitzicht op de promotie. 
En dat heeft er lang naar uitgezien. 
De FC Aalsmeer met een paar inval-
lers probeerde voor de rust de stand 
toch gelijk te maken, maar het luk-
te allemaal net niet. Alexander Goes 
probeerde het een paar maal net zo-
als Lennart Eberharter maar de ver-
dediging van de bezoekers hield 
de poort tot succes goed op slot. 
De vele meegekomen aanhang van 
Van Nispen was al in de gloria en 
dat was goed te horen. De twee-
de helft gaf een meer aanvallender 
FC Aalsmeer te zien. Kost wat koste, 
men wilde de laatste wedstrijd niet 
verliezen en dat was niet nodig ook. 
Het spel van de thuisclub werd be-

ter en beter, de combinaties liepen 
goed. Men wist elkaar op de juiste 
manier te vinden. En daar mankeer-
de het in de eerste helft nog wel-
eens aan. Maar de FC Aalsmeer 
speelde met verschillende invallers, 
enkele vaste waarde waren door va-
kantie of blessures verhinderd. Zou 
dat de oorzaak geweest zijn? 
Aan beide kanten vielen er kan-
sen, zowel voor Van Nispen als voor 
de jongens van trainer Marco Bra-
gonje. In de zeven en vijftigste mi-
nuut was het Joost van der Zwaard 
die de doelopening iets te hoog zag, 
zijn inzet ging torenhoog over. Nog 
geen minuut later kwam Van Nis-
pen heel goed weg een ingescho-
ten bal van Elias el Hadje kwam te-
gen de paal. Maar toch was het de 
thuisclub die tien minuten voor tijd 
de stand wist recht te trekken. Elias 
el Hadji schoot de bal uit een toe-
gekende vrij trap op de vuisten van 
doelman Tom van Maris. De terug 
springende bal kwam bij de meege-
komen Mark Schut, die op zijn beurt 
de bal op zeer mooie wijze in het 
doel deponeerde: 1-1. Een terech-
te uitslag. Komende zondag 21 mei 
speelt de FC Aalsmeer haar eerste 
promotiewedstrijd tegen het Haagse 
ODB thuis aan de Beethovenlaan. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur.
Theo Nagtegaal

Zondag Ronde van Schiphol
Schiphol - Na het succes van de 
eerste Ronde van Schiphol, vorig jaar 
ter ere van het 100-jarige bestaan 
van Schiphol, gaat zondag 21 mei 
de tweede editie van start. Ruim 750 
enthousiaste fietsers, van jong tot 
oud, uit de wijde omgeving hebben 
zich inmiddels ingeschreven voor 
deze fietstocht van 30 of 45 kilome-
ter. Deze Ronde van Schiphol is een 
combinatie van sportief bewegen én 
veel zien en te weten komen over de 
omgeving. Er zijn vijf stempelposten, 
waarvan de meeste speciaal voor de 
fietsers geopend zijn, zoals de Witte 
Boerderij in Hoofddorp en Fortboer-
derij Dijkzicht in Aalsmeerderbrug. 
De sneeuwvloot, brandweer en Ko-

ninklijke Marechaussee werken sa-
men met demonstraties van voer-
tuigen en ander materieel. Het offi-
ciële startsein wordt om 10.00 uur 
gegeven door André van den Berg, 
Executive Vice President & Chief 
Commercial Officer Royal Schiphol 
Group en Tom Egbers, voorzitter van 
het Schipholfonds en vindt plaats bij 
Wings Food & Drinks, Schiphol Oost. 
Het Schipholfonds is in 1994 opge-
richt en organiseert en financiert ac-
tiviteiten om sportief bewegen te sti-
muleren in de omgeving van Schip-
hol. Met deze ronde hoopt het fonds 
veel mensen in beweging te krijgen 
en Nederland als fietsland nog beter 
op de kaart te zetten. 

De aanvang is 19.45 uur, inschrijving 
vanaf 19.30 uur. Er worden zes ron-
des gespeeld zonder pauze. De kos-
ten bedragen 3 euro per persoon. Voor 
de oneven paren zijn er altijd plantjes. 
Ook wordt er een lotto gespeeld om 
een geldprijsje of twee flessen wijn. De 
feestelijke slotdrive is op 23 augustus.
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