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Het beste personeel op de juiste plekHet beste personeel op de juiste plek

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.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Winkelcentrum Amstelplein

Vanaf vandaag is 
de beste kwaliteit 
weer verkrijgbaar!

DE ÉCHTE
NOORD HOLLANDSE

GRASKAAS 
1000 gram

van € 10.90 

nu slechts 8.90

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Bewonersavond 27 mei 19.30 uur in gemeentehuis

start participatie rond concept 
programma van eisen Zuiderkerk 

Dinsdag 12 mei 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders 
het concept Programma van Eisen Zuiderkerk vrijgegeven voor inspraak. 
Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente een 
bewonersavond.

datum: woensdag 27 mei van 19.30 tot 21.00 uur 
 (inloop vanaf 19.00 uur) 
waar:  gemeentehuis, raadhuisplein 1

Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.
Wethouder Jop Kluis: ‘Het plan voorziet in een grote behoefte aan 
zorgwoningen voor ouderen in Aalsmeer én past in de wens van de 
gemeente om het kerkgebouw te handhaven. Met de omwonenden willen 
we graag de voorwaarden en het concept Programma van Eisen verder 
bespreken.’
geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en het advies vernemen 
van belanghebbenden voordat ze het Programma van Eisen definitief 
vaststellen. Van maandag 18 mei tot en met maandag 15 juni 2015 ligt 
het concept Programma van Eisen ter inzage op het gemeentehuis. De 
adviezen en reacties kunnen op de bewonersavond van 27 mei worden 
ingediend. Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond 
te komen kunt u tot en met 15 juni 2015 ook schriftelijk uw reactie 
sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept Programma van Eisen 
Zuiderkerk of via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl onder vermelding 
van: reactie Programma van Eisen Zuiderkerk. 
Na 15 juni 2015 worden de reacties verwerkt en wordt het 
Programma van Eisen met alle adviezen en inspraakreacties 
ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester 
en Wethouders. Daarna start het opstellen van het ontwerp 
bestemmingsplan dat later dit jaar in procedure zal worden gebracht. 
meer informatie 
Het concept Programma van Eisen is te downloaden op: 
www.aalsmeer.nl/Zuiderkerk. De artist impressions zijn 
hierop na de bewonersavond te raadplegen.
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Aanbieding is geldig van 
21 t/m 25 mei 2015.

Hollandse 
witte asperges 
klasse 1
500 gram  

 Koster1e Pinksterdag gesloten
2e Pinksterdag geopend van 12.oo-18.00 uur

Geen (gratis) barbecue-
feest voor winkeldief
Aalsmeer - Een gezellig bar-
becuefeest compleet met diver-
se soorten vlees, worst en sauzen, 
zat er voor een 21-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
niet in. Hij werd op vrijdag 15 mei 
rond half twee in de middag op he-
terdaad betrapt door medewerkers 
van een supermarkt op het Polder-
meesterplein. 
De man dacht ongezien de pakken 
vlees en worst en de ‘dressings’ mee 
te kunnen nemen. Het werd gezien 

en de 21-jarige werd hierop aange-
sproken. De politie was inmiddels 
gealarmeerd. De gestolen spulletjes 
zijn de man weer afgenomen. Toen 
de 21-jarige overgedragen werd 
aan de agenten, probeerde hij zich 
nog los te rukken en te vluchten. De 
man is meegenomen naar het bu-
reau voor verhoor. Omdat hij in Ne-
derland verblijft zonder vaste woon- 
of verblijfplaats, is hij uiteindelijk 
overgedragen aan de Vreemdelin-
gendienst.

Vanmiddag afscheid Jobke Vonk-Vedder in gemeentehuis

Jeroen Nobel waarnemend 
burgemeester in Aalsmeer

Aalsmeer - Zo hoor je niets, zo is 
opeens de functie ingevuld. Johan 
Remkes, commissaris van de Ko-
ning in de provincie Noord-Holland, 
heeft na overleg met de fractievoor-
zitters besloten Jeroen Nobel te be-
noemen tot waarnemend burge-
meester van de gemeente Aalsmeer. 
Woensdagmiddag 13 mei was deze 
bespreking en reeds dezelfde avond 
kwam de nieuwe burgemeester zich 
voorstellen tijdens de vergadering 
van de commissie Maatschappij en 
Bestuur. De eerste kennismaking 
was positief. Er is vertrouwen in de-
ze politicus ‘van over de brug’. Je-
roen Nobel was van maart 2006 tot 
april 2014 wethouder en loco-bur-

gemeester van de gemeente Haar-
lemmermeer. Hij is 55 jaar en lid van 
de PvdA.

Maandag begonnen!
Nobel is gelijk aan de slag gegaan. 
De benoeming is afgelopen maan-
dag 18 mei ingegaan. De ontsta-
ne situatie en de bestuurscultuur 
in de gemeente Aalsmeer zijn voor 
de commissaris van de Koning aan-
leiding om een waarnemend bur-
gemeester te benoemen. Hij heeft 
de heer Nobel een opdracht mee-
gegeven. Hij moet de oorzaken die 
ten grondslag liggen aan de huidi-
ge bestuurscultuur in de gemeen-
te Aalsmeer verkennen of laten ver-
kennen. De resultaten van de eerste 
verkenning zal de waarnemend bur-
gemeester rapporteren aan de com-
missaris van de Koning in een ver-
trouwelijk ambtsbericht. Daarnaast 
is hem gevraagd een traject gericht 
op verbetering van de bestuurscul-
tuur en de onderlinge bestuurlijke 
verhoudingen te initiëren.

‘Vuurtje blussen’
Oftewel, aan Jeroen Nobel de taak 
om te onderzoeken hoe het politieke 
vuurtje is opgelopen tot de nu gro-
te brand. Het ‘blussen’ werpt overi-
gens al vruchten af. De fracties zijn 
scherp, maar laten elkaar in waarde 
en de vergaderingen verlopen goed. 
De waarnemend burgemeester mag 
zich laten ondersteunen door exter-

ne deskundigen en/of onderzoekers 
als hij dit nodig acht. De commissa-
ris van de Koning zal na ongeveer 
zes maanden met de fractievoorzit-
ters en het college spreken over de 
voortgang van dit proces. De vaca-
ture van burgemeester zal voorlopig 
niet worden ingevuld.

Vandaag afscheid Jobke Vonk
De eerste, offi ciële en openbare 
taak van waarnemend burgemees-
ter Nobel is het afscheid van oud-
burgemeester Jobke Vonk-Vedder. 
Mevrouw drs. Jobke Vonk heeft op 
19 februari aangekondigd dat zij 
haar ontslag indient als burgemees-
ter. Vervolgens heeft zij op 20 april 
bekendgemaakt dat zij haar werk-
zaamheden per 1 mei neerlegt. 
Uiteraard krijgt ook Jobke Vonk een 
afscheidsbijeenkomst. Tot slot heeft 
zij bijna twee jaar laten zien een 
goede burgermoeder en gastvrij te 
zijn. Vandaag, donderdag 21 mei, 
van 16.30 tot 19.00 uur vindt een in-
formele receptie plaats in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein. Er komen de-
ze middag twee sprekers, waaron-
der René Martijn als nestor van de 
Raad. Voor de rest moet het een ‘ge-
woon’ gezellig samenzijn worden. 
Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
Jobke Vonk-Vedder is burgemees-
ter geweest van Aalsmeer van 1 juni 
2013 tot 1 mei 2015.

Kaartverkoop start maandag
Nielson, Xander Buisonjé 
en O’G3NE in Feestweek!
Aalsmeer - De artiesten van de 
Feestweek Aalsmeer dit jaar zijn be-
kend! Singer-songwriter Nielson, 
zanger Xander de Buisonjé, The voi-
ce of Holland winnaar O’G3NE, DJ 
Jeroen Nieuwenhuize, André Hazes 
junior, de Party Animals en nog veel 
meer topartiesten treden op tijdens 
de Feestweek, die gehouden wordt 
van zondag 6 tot en met zaterdag 
12 september. Het is de 21e keer 
dat het grootste evenement van 
Aalsmeer plaatsvindt op het Praam-
plein. De kaartverkoop van Feest-
week start aanstaande maandag 25 
mei om 10.00 uur. Wie passe-par-
tout kaarten met early bird korting 
wil kopen moet snel zijn, deze zijn 
tot maandag 1 juni 10.00 uur ver-
krijgbaar. Early bird passe-partouts 
zijn in deze week voor 39,50 euro 
(exclusief servicekosten) te koop via 
de website feestweek.nl of de win-
kels van Primera. Nieuw dit jaar is 
dat ook consumptiemunten in de 
voorverkoop in combinatie met een 
passe-partout verkrijgbaar zijn voor 
een speciale kortingsprijs. In plaats 
van 25 euro voor tien consumptie-
munten betaal je tijdens de voor-
verkoop op feestweek.nl slechts 20 
euro. Losse dagkaarten zijn vanaf 1 
juni verkrijgbaar. De prijs van een 

dagkaart varieert van 5 tot 17,50 eu-
ro. De reguliere passe-partout kaar-
ten zijn vanaf 1 juni te koop en kos-
ten 45 euro, exclusief servicekosten.  

Programma: 
Zondag 6 sept:  Tentdienst.
Maandag 7 sept:  Pramenrace sportavond
Dinsdag 8 sept:  Nostalgisch Filmfestival 
Woensdag 9 sept:  Rabo-kindermiddag en Jumbo Nederpop Live 
 met Erik Mesie & Toontje Later en de Streetbeats.
Donderdag 10 sept:  Gehandicaptendag, georganiseerd door Stichting 
 dag van je leven, en ‘Een tintje Aalsmeer’ 
 met Xander Buisonjé, O’G3NE, Jan Leliveld, 
 Rubin Thurnim en dj Kees Markman.
Vrijdag 11 sept:  Oudermiddag en After Summer Party met Nielson 
 met band, André Hazes junior, The Originals Band 
 en dj Dolphin.
Zaterdag 12 sept:  Aalsmeer Loves The 90’s met dj Jeroen 
 Nieuwenhuize, De Party Animals, Happy Hardkoor 
 met Carolien Borgers en Ocker Gevaerts, 
 Mental Theo en Alice DJ. 
Kijk voor meer informatie op: www.feestweek.nl
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

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

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

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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AAlsmEEr, 
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

sinds 1888

Eigen pand ‘Youth with a 
Mission’ in Wit-Rusland
Aalsmeer - Het is weer even stil 
over Wit-Rusland (Belarus). Enkele 
weken was dit ‘vergeten’ land in Eu-
ropa dagelijks in het nieuws vanwe-
ge het afschuwelijke conflict tussen 
Ukraine en Rusland. Onderhande-
laars (conflictbemiddelaars) streken 
neer in het neutrale, communistische 
landje en met name in de hoofdstad 
Minsk om te praten over de strijd en, 
waar mogelijk, een wapenstilstand. 
En inmiddels is het inderdaad weer 
stil geworden in de media. Bestaat 
Wit-Rusland nog? Ja zeker! Plaats-
genoot Cor Dekkers was er met een 
klein team van 11 tot 20 april en zag 
het met eigen ogen. Veel mensen in 
de straten op zoek naar koopjes om 
in hun dagelijkse behoeften te voor-
zien. Op de wegen, die de steden 
met elkaar verbinden is het rustig en 
in de plattelands dorpen is het stil. 
De kleine dorpen verpauperen. Waar 
wel veel leven is, is in de christelij-
ke kerken en organisaties. In het bij-
zonder in een organisatie als Youth 
with a Mission (Jeugd met een Op-
dracht), een wereldwijde beweging, 
die jongeren motiveert om voor kor-
te of langere termijn uit hun com-

fort zone te stappen en door middel 
van een DTS (Discipelschap Training 
School) je focus minstens zes maan-
den te verleggen van het jagen naar 
zekerheden naar een periode van le-
ven in vertrouwen op Gods leiding 
voor je leven. Youth with a Mission 
is bijna 20 jaar geleden in Minsk be-
gonnen met een pioniersechtpaar uit 
Noorwegen, dat toen ‘wonder bo-
ven wonder’ zich voor enige jaren 
in Minsk kon vestigen en contacten 
kon maken onder jongeren. Als bui-
tenlanders stonden ze natuurlijk on-
der voortdurende observatie van de 
KGB (geheime dienst) van Belarus, 
maar ondanks dat konden zij door-
gaan om in ‘gewone’ Wit Russische 
jongeren te investeren en een funda-
ment leggen voor de huidige verte-
genwoordigers van YwaM in het land 
en ook voor een deel van Oost-Euro-
pa. Dit fundament is in de loop der 
jaren hecht gebleken en nu hebben 
ze het plan opgevat om een eigen 
gebouw te realiseren om de reden, 
dat vrijheid van vergadering van or-
ganisaties in privé woningen in prin-
cipe niet geoorloofd is. Als door een 
wonder is hun in een dorp vlakbij 

Minsk een stuk grond geschonken, 
waar ze hun ‘droom’ aan het reali-
seren zijn. Verleden jaar zijn de fun-
damenten gelegd. Dit betekende in 
praktijk, dat ze zelf de grond moes-
ten afgraven, bekisting moesten 
maken, betonijzer moesten vlech-
ten, zodat de betonwagens kon-
den komen om het werkelijke fun-
dament te maken (zie foto). En zoals 
dat gaat in Oost-Europa, als er geld 
is gaan ze weer verder met de reali-
sering van de bovenbouw. Dat moet 
in de zomermaanden gebeuren.On-
langs kon het Aalsmeerse team een 
bedrag van 4.000 euro overhandi-
gen, maar dit is bij lange na niet vol-
doende. Maar, zoals gezegd, ze gaan 

stap voor stap verder. Bij de stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer (OSA) is gevraagd om een 
bijdrage vanuit hun fonds, maar ook 
de Aalsmeerse bevolking is wellicht 
bereid een steen(tje) bij te dragen 
om YwaM Belarus te helpen. 

Wie geïnteresseerd is in dit pro-
ject te helpen, wordt uitgenodigd 
contact op te nemen met genoem-
de Cor Dekkers via 0297 326353. 
Hij zal graag nadere toelichting ge-
ven. Wie een gift wil overmaken kan 
dit doen op de bankrekening van 
Stichting GA (rekening: NL29RABO 
0300180195) onder vermelding van: 
Project YwaM Wit-Rusland. 

Meld problemen 
met PGB!

Aalsmeer - Heeft u een Persoons-
gebonden budget (PGB) voor hulp 
bij het huishouden, begeleiding of 
jeugdhulp, dan wordt met ingang 
van 1 januari 2015 uw PGB door de 
gemeente overgemaakt aan de So-
ciale verzekeringsbank (SVB). Bij 
de SVB levert u een zorgovereen-
komst aan en daarna declareert u 
uw zorg of begeleiding. De SVB be-
taalt vervolgens uw hulpverlener uit. 
Dit heet trekkingsrecht. Had u in 
2014 al een PGB voor Begeleiding 
of voor jeugdhulp? Dan is dit bud-
get in 2015 gelijk gebleven.
De gemeente heeft van een aan-
tal klanten gehoord dat er proble-
men zijn met de uitbetaling aan hun 
hulpverlener. Mocht u ook proble-
men hebben met de uitbetaling van 
de PGB en u komt er met de SVB 
niet uit, dan verzoekt de gemeen-
te om contact met haar op te ne-
men. Contact opnemen met het So-
ciaal Loket kan telefonisch via 0297-
387575 of met het verkorte num-
mer 140297 of door een mail te stu-
ren naar sociaalloket@aalsmeer.nl 
onder vermelding van ‘problemen 
PGB’.

Kookworkshop 
voor ouderen

Aalsmeer - Op maandag 1 juni 
kunnen ouderen deel uitmaken van 
een unieke kookworkshop. Tijdens 
deze kookworkshop gaan de deel-
nemers aan de slag met ‘vergeten 
groenten’, samen met een professi-
onele kok. Help mee met het maken 
van een heerlijk drie gangenmenu, 
die daarna gezellig met elkaar zal 
worden opgegeten. De kookwork-
shop is van 14.00 tot 19.00 uur en 
wordt gegeven in het Kloosterhof in 
de Clematisstraat. Voor meer infor-
matie of aanmelden: 0297–323138 
of g.janmohamed@vitawelzijnenad-
vies.nl.

Al 25 jaar samen dagje uit
Aalsmeer - Al 25 jaar gaan zeven 
vriendinnen uit Aalsmeer iedere jaar 
een dagje met elkaar op stap. Ze zijn 
vriendinnen geworden bij de gym, wat 
inmiddels overigens bodyshape heet. 
Eens waren ze zeven Buurters van de 
Uiterweg. Daar zijn er drie van uitge-
vlogen. Onlangs zijn twee dames ge-
huldigd. Trudy Joore is al 60 jaar lid is 
van SV Omnia 2000 en Riny Cornelis-
sen alweer 40 jaar. Zij ontvingen een 
prachtige hortensia van het bestuur. 
Momenteel sporten nog vier dames 
bij Omnia. De andere drie konden 
het vanwege lichamelijke toestanden 
niet meer, maar zwemmen nog wel 

en doen aan nordic walking en zit-
ten op dansen. Het gezamenlijk dagje 
uit ging afgelopen week naar Leiden. 
De gym-vriendinnen bezochten het 
Sieboldhuis en de Hortus Botanicus 
en maakten een rondvaart door de 
grachten. Het was prachtig weer. Er 
is weer volop genoten én bijgekletst. 

Prijswinnaars verrast met bezoek
Ruim 9.000 euro sponsor-
loop ‘Ren voor hun leven’
Aalsmeer - Tinka is alweer een 
aantal weken in Thailand waar ze 
druk bezig is met de eerste contac-
ten leggen. Een spannende tijd ligt 
er voor deze Aalsmeerse en haar 
gezin. In Nederland is de organi-
satie van de sponsorloop bezig met 
afronden van dit grote succes, want 
dat was het. 
Op een handje vol na zijn alle en-
veloppen ingeleverd. In totaal ren-
de de lopers op 18 april 920 rond-
jes, wat inhoud dat er 370 kilometer 
is gerend en gelopen! Daarmee is 
tot nu toe 9010,80 euro opgehaald. 
Daarbij komt nog een prachtig sub-
sidiebedrag wat is toegezegd door 
de OSA. (Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer). De organisatie van 
‘Ren voor hun leven’ is ongeloof-
lijk dankbaar voor al die lopers en 
sponsors. Afgelopen maandag zijn 
de prijswinnaars verrast met een 

bezoek. De eerste prijs, vier kaar-
ten voor de Efteling, is naar Wesley 
Withaar gegaan. De tweede prijs, 
1 uur bowlen bij Claus partyhouse, 
heeft Annemarie Heijstek gewon-
nen en de derde prijs, een knip-
beurt bij kapper Marcha, is uitge-
reikt aan Niels de Block! Meer infor-
matie over Tinka is tte lezen op de 
website www.tinkahelpt.com

Quilten in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 27 mei van 
9.30 tot 11.30 uur is er onder het ge-
not van een kopje koffie of thee in-
loop en ontmoeting. Belangstellen-
den kunnen meedoen met quilten 
of een ander handwerk. Samen of 
individueel iets moois creëren. Ie-
dereen is van harte welkom bij de-
ze activiteiten in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina-Amalia-
laan 66. Op woensdagavond 3 ju-
ni vanaf 18.45 uur organiseert Oost-
Inn een zomervaartocht door de Bo-
venlanden. Als u mee wilt varen, 
kunt u zich opgeven bij Henk Boor 
via 321636 of via oostinnaalsmeer@
gmail.com.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. Zorgcentrum Aelsmeer 
eucharistieviering, L. Seeboldt. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering, N. Kuiper. Zon-
dag in Karmelkerk om 10.30u. eu-
charistieviering met Samuel m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse dien-
sten met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst ds. J. Vrijhof m.m.v. Ika koor 
o.l.v. André Keessen. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. viering met vg. J. 
Hoekstra m.m.v. kinderkoor. 

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September tot en met april.

Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw He-
liomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep-
tember tot en met mei.

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
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. Donderdag 28 
mei Leerhuis in Open Hof Kerk, 
Sportlaan 86 vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag en maandag geen dienst 
i.v.m. Pinksterweekend.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met br. Wim 
van Leeuwen m.m.v. Doopsgezind 
kerkkoor. Collecte voor Doopsge-
zinde Zending. Opvang 0-4 jaar via 
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. dienst met ds. J. van 
Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: W. Spaarga-
ren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met 
ds. A. Groeneveld uit Lunteren. Or-
ganist B. v/d Lagemaat. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Martijn Piet. Baby-
oppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. en 18.30u. met ds. J. Trom-
mel uit Roelofarendsveen.

Pinksteren, 24 
en 25 mei Aalsmeer - Deze Aalsmeerse toppers gaan vrijdag 22 mei naar het optreden 

van de Toppers in de Amsterdam Arena. De Crazy Summer outfits liggen al 
klaar. De stembanden zijn gesmeerd. Danspasjes geoefend. Ze hebben er he-
lemaal zin in. Maar hoe gaan ze er naar toe? De groep hoopt misschien wel 
met Gerard mee te kunnen rijden. Gerard, als je toch gaat?!

Gerard kunnen we mee rijden?

Torenveiling Rijsenhout 
levert 6.446 euro op!
Rijsenhout - De Torenveiling was de 
eerste actie van de werkgroep Fonds-
werving in het nieuwe jaar 2015. Ve-
le trouwe volgers hebben reikhalzend 
uitgekeken naar de eerstvolgende ge-
zellige avond om de bouw van de toren 
te ondersteunen en 25 april was het 
zover. De dagelijkse bezoekers van het 
dorpsplein konden er ook niet omheen; 
het 12 meter lange doek op de bouw-
steiger zorgde voor bekendheid in het 
dorp. De Torenveiling was al een lange 
tijd bekend en daarom is het de werk-
groep gelukt meer dan 60 interessante 
kavels bijeen te brengen, alsmede ve-
le items voor de losse verkoop naast 
de veiling. Alle bezoekers werden met 
koffie en koek ontvangen en kregen 
de gelegenheid om de aanwezige ka-
vels te bekijken. De gezelligheid zat er 
zodoende gelijk goed in. Gastheer Cor 
verzorgde met zijn team de avond en 
veilingmeester Klaas startte stipt op 
tijd met het veilen van de eerste kavel: 
de schilderijen van Birgit Vos. Het gro-
te aantal kavels zorgde voor een lange 
avond van aanprijzen en bieden. Ver-
rassend was het elke keer weer hoe 
hoog de biedingen zouden doorlo-
pen. Na een lange avond met meerde-
re pauzes werd het zestigste kavel ge-
veild en konden alle bedragen opge-
teld worden. Vooraf en in de pauze was 

er gelegenheid tot het kopen van arti-
kelen in de losse verkoop. Het netto re-
sultaat van 6.446 euro maakte meteen 
duidelijk dat de veiling een groot suc-
ces is geworden en een flinke bijdrage 
heeft geleverd aan het Torenfonds. Het 
fonds heeft nu een totaal bedrag van 
76.500 euro bereikt en het ontbreken-
de deel bedraagt 14.000 euro.

Fietstocht en concert
Op zondag 31 mei wordt een sportie-
ve fietstocht georganiseerd ten bate 
van de toren. Deze fietstocht draagt 
het thema inspanning door ontspan-
ning. Er zijn drie routes uitgezet. Een 
rit van 22 kilometer voor de junioren, 
een tocht van 40 kilometer voor recre-
anten en 85 kilometer fietsen voor ge-
vorderden. De inschrijving en start is 
tussen 12.00 en 13.00 uur bij dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat, waar 
ook de finish is. De Feestweek van Rij-
senhout start op zaterdag 6 juni met 
een benefietconcert ten bate van de 
toren met medewerking van Gospel-
band Bright, Mannenkoor Con Amore 
en De Rietveldband. Entreeprijs is 10 
euro en kaartjes zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Jacques Honcoop via 
jrhoncoop@quicknet.nl. Meer infor-
matie is te vinden op www.sparen-
voordetoren.nl.









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 1 (Z-2015/019829), openingsdag week 

van de Amateurkunst op zaterdag 30 mei 2015 (verzon-
den op 12 mei 2015);

- Dreef 5 (Z-2015/025852), Bok Zorb Bubble Voetbal Com-
petitie op zaterdag 20 juni 2015 (verzonden op 4 mei 
2015);

- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/024098), Pre Ride Twente 
op zaterdag 5 september 2015 (verzonden op 28 april 
2015);

- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/026007), Aalsmeer Bloe-
mentour op zaterdag 19 september 2015 (verzonden op 7 
mei 2015).

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:
- Poldermeesterplein (Z-2015/017403), bruggenfestival op 

zaterdag 20 juni 2015 (Verzonden 12 mei 2015);
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/024514), Algemene Ledenver-

gadering op donderdag 4 juni 2015 (Verzonden 19 mei 
2015).

CollECtEs

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

ExploitatiEvErgunning*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning (** met ter-
ras?) is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Pontweg 28 (Z-2014/030219) ’t Oude Veerhuys B.V., 

h.o.d.n. 8cht eten en drinken (verzonden 18 mei 2015).

Drank- En HorECawEt*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Poldermeesterplein (Z-2015/017403), bruggenfestival op 

zaterdag 20 juni 2015 (Verzonden 12 mei 2015).

ingEtrokkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Raadhuisplein 1 (Z-2015/019838), Slotpresentatie Week 

van de Amateurkunst op 6 juni 2015 (verzonden 11 mei 
2015).

tEr inzagE

t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Sta-

tionsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende 
stukken)

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29.

t/m 11-06-15 Aanwijzing beschermde dorpsgezichten plas-
senlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark 
1a-28

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

t/m 15-06-15 Concept Programma van Eisen Zuiderkerk

officiële Mededelingen
21 mei 2015

gEwijzigDE opEningstijDEn

pinksteren Op maandag 25 mei (2e Pinkster-
 dag) is het gemeentehuis gesloten.

inzamelen afval Kijk op afvalkalender.meerlander.nl 
 voor de gewijzigde inzameldagen.

raaD van aalsMEEr op DonDErDag 28 MEi 2015

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 28 mei 2015, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur.

De voorzitter van de raad, J.J. Nobel

  raaD 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1.  Opening van de besluitvormende Raad 
   door de voorzitter de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van de 
   raadsvergadering van 23 april 2015
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen

  Hamerstukken

20.05 R-2. Actualisatie begroting Veiligheidsregio 
  Amsterdam Amstelland 2015 en 
  begroting 2016
 R-3. Re-integratieverordening gemeente 
  Aalsmeer
 R-4. Nota reserve- en risicobeleid 
  Aalsmeer 2015

  Behandelstukken

20.10 R-5. Startnotitie Dorpshaven Noord 
  (Herontwikkeling)
20.50 R-6. Wijziging Procedureverordening voor 
  advisering tegemoetkoming in 
  planschade 2009
21.05 R-7. Eindrapportage Jaarverslag en –rekening 
  2014, de begrotingswijziging 2015 en 
  de Meerjarenbegroting 2016-2019 van de 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
21.20 R-8. Jaarstukken 2014, gewijzigde begroting 
  2015 en begroting 2016 AM Groep
21.35 R-9. Ontwerp begroting 2016 Stadsregio 
  Amsterdam
21.50 R-10. Motie Vreemd aan de orde van de dag

22.00  Vragenkwartier

  PAUZE / ONDERBREKING 

  SLUITING

tEr inzagE lEgging ConCEpt startnotitiE Bouw-
kavEls HErEnwEg 61 En naast 99 kuDElstaart

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat vanaf 22 mei 2015 t/m 2 juli 2015 de concept “Startno-
titie Bouwkavels Herenweg 61 en naast 99 in Kudelstaart” 
met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

Doelstelling
De gemeente Aalsmeer heeft langs de Herenweg in Kudel-
staart twee percelen grond in eigendom t.w. Herenweg 61 
en Herenweg naast 99. De gemeente wil deze voormalige 
woonkavels herontwikkelen voor respectievelijk twee en een 
vrijstaande woning(en). Op de locatie naast Herenweg 99 
is het ook mogelijk om i.p.v. een vrijstaande woning een 
zorgboerderij of bijzondere woonvorm toe te staan waarbij 
de bebouwing is geïnspireerd op een boerderij.

procedure
De concept startnotitie met bijbehorende stukken ligt vanaf 
22 mei t/m 2 juli 2015 voor een ieder op de volgende wijze 
ter inzage:
- De papieren versie van de startnotitie is in te zien bij de 

Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30-
14.00 uur en woensdag van 08.30 uur-20.00 uur);

- De papieren versie van de startnotitie is tevens in te zien 
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 08.30-16.30 
uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);

De concept startnotitie met bijbehorende stukken zijn ook 
digitaal bekendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en le-
ven/wijken en wijkverbetering/Kudelstaart). 

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakre-
actie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding “inspraakreactie bouwkavels 
Herenweg 61 en naast Herenweg naast 99”. Degene die bui-
ten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mon-
deling zijn inspraakreactie naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575. 

Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt in een 
Nota van Beantwoording. Deze Nota van Beantwoording 
wordt onderdeel van de Startnotitie, die ter besluitvorming 
wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer. 

ConCEpt prograMMa van EisEn voor DE zuiDErkErk

Het college van B&W heeft het concept Programma van Eisen 
voor de Zuiderkerk tot 15 juni 2015 vrijgegeven voor inspraak. 
Het Programma van Eisen vormt het kader waaraan het te ont-
wikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere 
randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit 
jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het 
bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in het Pro-

gEMEEntE aalsMEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

opEningstijDEn BaliE BouwEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

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

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

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

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

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

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

ovErigE lokEttEn En inforMatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

CalaMitEitEntElEfoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

sErviCEpunt BEHEEr En uitvoEring 
provinCiE noorD-HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

proCEDurE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

gramma van Eisen voorwaarden gesteld aan de architectuur en 
beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren. 

Het College van B&W wil graag de mening en adviezen verne-
men van belanghebbenden voordat ze het Programma van Ei-
sen definitief vaststellen. Het concept Programma van Eisen is 
te downloaden via www.aalsmeer.nl/zuiderkerk. Van maandag 
18 mei t/m maandag 15 juni 2015 ligt het concept Programma 
van Eisen ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en 
reacties kunnen tijdens de bewonersavond op 27 mei 2015 
(van 19.30-21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur) worden inge-
diend. Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond 
te komen kunt u t/m 15 juni 2015 ook schriftelijk uw reactie 
sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept Pro-
gramma van Eisen Zuiderkerk of via een e-mail naar: info@
aalsmeer.nl onder vermelding van: reactie Programma van Ei-
sen Zuiderkerk.

wEt algEMEnE BEpalingEn oMgEvingsrECHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Einsteinstraat 71 (Z-2015/027794), het plaatsen van een 

geldkiosk (ontvangen 18 mei 2015)
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/027288), het wijzigen van een 

bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur (ontvan-
gen 10 mei 2015);

- Legmeerdijk 313 (Z-2015/027300), het realiseren van 
een smartflower (ontvangen 12 mei 2015);

- Mijnsherenweg 24 D-1 (Z-2015/027763), het doorbreken 
van een muur in een brandafscheiding (ontvangen 15 mei 
2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/026714), het uitbreiden van het 
zorgcomplex met een droogloop (overdekte verkeerszo-
ne) (ontvangen 8 mei 2015);

- Nieuw-Calslagen kavel 04-08-09 (Z-2015/027325), het 
oprichten van 3 woningen (ontvangen 13 mei 2015);

- Oosteinderpoel, nabij Oosteinderweg (Z-2015/026704), 
het opruimen van olieputten en het realiseren van een 
natuurgebied (ontvangen 8 mei 2015); 

- Oosteinderweg 335 (Z-2015/023264), het plaatsen van 
een vluchttrap (verzonden 18 mei 2015);

- Stommeerweg 56 (Z-2015/027276), het plaatsen van een 
dakopbouw op de aanbouw aan de achterzijde (ontvan-
gen 8 mei 2015);

- Turfstekerstraat 55 (Z-2015/027731), het dichtzetten 
van bestaande luifel en aanbouwen bedrijfsruimte op de 
bestaande laadkuil (ontvangen 15 mei 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Machineweg 167-169 (Z-2015/027827), het verwijderen 

van asbesthoudend plaatmateriaal uit garage en cv-ruim-
te (ontvangen 18 mei 2015)

- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/026890), melding brandvei-
lig gebruik m.b.t. het toevoegen van verkeersruimte op 
de verdieping (ontvangen 12 mei 2015).

verleende omgevingsvergunningen, 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 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:
- Aalsmeerderweg 110 (Z-2014/063334), het oprichten van 

een vrijstaand woonhuis (verzonden 12 mei 2015); 
- Greenpark deelplan 7, B sectie 5848 (Z-2014/073620), het 

bouwen van een tankstation (verzonden 18 mei 2015);
- Grundelweg 43 (Z-2015/025529), het tijdelijk verhuren 

van een woonhuis (verzonden 12 mei 2015);
- Hornweg 316 (Z-2015/012479), het oprichten van een 

woonhuis (verzonden 18 mei 2015);
- Hornweg 252 (Z-2015/020825), het oprichten van een 

woonhuis (verzonden 11 mei 2015);
- Oosteinderweg 90 (Z-2015/020952), het vergroten van 

een woonhuis (verzonden 12 mei 2015);
- Praamplein (Z-2015/018140), het tijdelijk plaatsen van 

vuilcontainer en trailer van 2 mei 2015 t/m 8 mei 2015 
(verzonden 19 mei 2015);

- Uiterweg 161 (Z-2014/072549), het oprichten van een 
woonhuis (verzonden 12 mei 2015);

- Weteringstraat 15 (Z-2015/015692), het herbouwen van 
een schuur (verzonden 19 mei 2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Hornweg 230 (Z-2015/007418), het verbreden van de in- 

en uitrit.

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wilheminastraat 45 (Z-2015/025761), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ver-
zonden).

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

CoMMissiE ruiMtElijkE kwalitEit 
(voorHEEn wElstanDsCoMMissiE)

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

EvEnEMEntEn

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

voor MEEr inforMatiE: 
www.aalsMEEr.nl
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Muziek
Vrijdag 22 mei:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
* Vrijdagshow met bands Piro Sy-
klone, Semistereo en Casting Couch 
in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
Zaterdag 23 mei:
* Pinksterparty in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Maandag 25 mei:
* Live Southside Blues Revue in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
Zaterdag 30 mei:
* Jubileumconcerten Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat om 
16u en om 20.15u.
Zondag 31 mei:
* Woodstock The Story in The Shack 
in Oude Meer vanaf 16u.

Films
Donderdag 21 mei:
* Film ‘777 jaar Kudelstaart’ in pre-
mière in het Dorpshuis vanaf 20u.
Tot en met 31 mei:
* Nieuw: Cinderella en The Longest 
Ride in Crown Cinema. Ook: Shaun 
het Schaap, Home 3D, Bibi & Ti-
na, De Boskampi’s, Astrix & Obelix, 
Home, Jack bestelt een broertje, Wi-
plala en Fast & Furious 7, De Ont-
snapping en The Railway Man. Bi-
oscoop aan Van Cleeffkade 15. 

Exposities
Vrijdag 22 mei:
* Opening met rondleiding fotoex-
positie van echtpaar Mat en Bergit 
in gemeentehuis om 16.30u. Te zien 
tot en met begin augustus. 
Zaterdag 23 mei:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Za-
terdag open 11-16u. 
23 en 24 mei:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag van 
13.30 tot 16.30u. 
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde. 
Vanaf 14 mei:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Vanaf 30 mei:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer, Deltawerken 1765-
1777’ van Oud Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein.
Mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-

zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 21 juni:
* Tentoonstelling Vrijheid met ge-
dichten, foto’s, knipsels en film in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.

Diversen
Donderdag 21 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* OVAK in beweging in tuin zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad van-
af 14u.
Vrijdag 22 mei:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
22 tot en met 25 mei:
* Weekaatje voor kinderen, thema 
Geschiedenis op oude VVA-terrein, 
Dreef. Vrijdag 19. opening.
Zaterdag 23 mei:
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
van 13 tot 16u.
Dinsdag 26 mei:
* Quiznight in café Joppe, Wetering-
straat vanaf 20.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 27 mei:
* Inloop Oost-Inn vanaf 9.30u. in de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Zaterdag 30 mei:
* Amateurmanifestatie WAK met 
optredens en workshops in en rond 
gemeentehuis. Opening om 13u. 
Voor kinderen speurtocht, kleur-
wedstrijd en verkiezing kinderbur-
gemeester van Aalsmeer in Zijd-
straat. Om 13u. Tot en met 6 juni.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 21 mei:
* Afscheidsbijeenkomst burge-
meester Jobke Vonk-Vedder in ge-
meentehuis van 16.30 tot 19u.
* Borrel Aalsmeer in Welkom Thuis, 
Stommeerweg vanaf 17u.
Vrijdag 22 mei:
* Lezing in Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug over 
bombardement Rotterdam, 20u.
Woensdag 27 mei:
* Inloopavond over concept ‘pro-
gramma van eisen’ voor Zuiderkerk 
in gemeentehuis, 19.30-21u.
* Lezing ‘Eten uit een moestuin’ in 
bibliotheek, Marktstraat, 20.15-22u.
Donderdag 28 mei:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 30 mei:
* Spreekbus van SP in winkelcen-
trum Kudelstaart van 12 tot 14u.
Maandag 1 juni:
* Boeklezing ‘De stamhouder’ in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Elektrische gitaar
(sunburst strat) 'SX'

€ 165,-

Western koff er
'Boston'
  € 79,-

Violen
Alle maten (1/4 tot 4/4)

vanaf  € 97,- 

  Oefenpad
'Remo' (voor drummers) 

€ 24,95

Elektrische gitaar
KOOPJE:

€ 165,-

Violen
TIP:

  € 79,-

  Oefenpad
AANBIEDING:

Verwarring over thema pramenrace
SPIE: Geen reclame, maar 
commercials uitbeelden!
Aalsmeer - Er wordt al weer flink 
vergaderd over de 30ste pramen-
race. Niet alleen door SPIE, maar 
ook door de vele teams. “Hoe gaan 
we dit jaar?” Met een thema als 
commercials moet dit vast wel luk-
ken. Al wil SPIE wel duidelijk ma-
ken dat er een verschil is tussen re-
clame en commercials. Het is dus 
niet de bedoeling om reclamebor-
den aan boord te gaan plaatsen op 
de praam. Kijk in deze even naar het 
reglement. 

Pindakaas en Heineken
Het is de bedoeling om een com-
mercial uit te gaan beelden. Denk 
aan de pindakaas, Heineken, Rolo 
of een ander leuk filmpje dat tussen 
de programma’s op televisie ver-
schijnt. SPIE is druk aan het verga-
deren welke sancties er zullen wor-
den gegeven op het niet naleven 
van het reglement, met name artikel 
11. Houdt hier dus rekening mee! 
Dus, geen reclame van de plaatse-
lijke groenteboer, sigarenboer, sla-
ger of zzp-er. Waar SPIE de laat-
ste tijd ook druk mee is geweest, is 

de categorie snelheid. Na een aan-
tal gesprekken op te hebben gevan-
gen, zijn de dames en heren aan de 
slag gegaan met deze toch wel be-
langrijke categorie. 

Categorie snelheid
Er is een speciale commissie in 
het leven geroepen onder leiding 
van Jochem van Leeuwen. De eer-
ste veranderingen en bevindingen 
in de categorie snelheid zijn op de 
site www.spie.nl te vinden. De ko-
mende periode zal er meer informa-
tie bekend worden gemaakt. Hou de 
website dus goed in de gaten. Via 
de site is het nu ook mogelijk om in 
te schrijven. Vanaf begin juni wordt 
er steeds een up-date geplaatst met 
de inschrijvingen. Let wel op, je bent 
als team pas ingeschreven als je for-
mulier is ingevuld en er is betaald.
Waar ook nog voor ingeschreven 
kan worden is de Juniorrace. Za-
terdag 13 juni gaan de junioren van 
Aalsmeer weer strijden om de eer-
ste plaats. Welk team gaat dit jaar 
met de grootste, felbegeerde beker 
naar huis?

Sprookje van Cinderella 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema biedt 
ook deze week en dit weekend 
weer een keur aan films voor al-
le leeftijden. Gezellige familiefilms, 
leuke animatie en spannende ac-
tie. Nieuw is ‘The Longest Ride’. 
De film vertelt over de liefde tus-
sen voormalig rodeokampioen Luke 
(Scott Eastwood), die zijn comeback 
wil maken, en de studente Sophia 
(Britt Robertson), die op het punt 
staat haar droombaan te krijgen in 
de kunstwereld van New York. Hun 
verschillende wegen en botsende 
idealen stellen hun relatie zwaar op 
de proef. Vandaag, donderdag 21, 
zondag 24 en woensdag 27 mei te 
zien vanaf 21.15 uur in de bioscoop 
aan de Van Cleeffkade 15. 
Een aanrader is ‘Cinderella’. De ani-
matiefilm is geïnspireerd op het 
klassieke sprookje. De tijdloze beel-
den van de meesterlijke Disney-te-
kenfilm uit 1950 worden tot leven 

gewekt in een visueel schitterend 
spektakel voor een hele nieuwe ge-
neratie. Neem plaats in het pluche 
van Crown Cinema op zondag 24 of 
maandag 25 mei vanaf 14.45 uur. 
In de grote zaal trakteert de bios-
coop ook op ‘De Ontsnapping’, ‘Fast 
& Furious 7’, ‘Home’, ‘De Boskampi’s’ 
en ‘Shaun het Schaap’. In de klei-
ne, knusse zaal kan genoten wor-
den van de familiefilms ‘Bibi & Ti-
na’, ‘Jack bestelt een broertje’, ‘Mees 
Kees op de planken’, ‘Asterix & Obe-
lix’ en ‘Wiplala’ en de films vanaf 16 
jaar ‘Onder het hart’, ‘The Railway 
Man’, ‘Sergio Herman, duiking per-
fect’ en ‘Deux jours, une nuit’. Kijk 
voor meer informatie en filmtijden 
op www.crowncinema.nl. Kaarten 
zijn te reserveren via 0297-753700 
en info@crowncinema.nl en te koop 
in de gezellige biosbar in het Stu-
diocomplex aan de Van Cleeffka-
de 15. 

Lipdub voor 777 jarig jubileum
Vanavond première film 
‘Happy in Kudelstaart’
Kudelstaart - In het kader van 777 
jaar Kudelstaart is een lipdub ge-
maakt op het vrolijke nummer ‘Hap-
py’ van Pharrell Williams. De film laat 
26 verschillende clubs, besturen en 
verenigingen zien die zich allemaal 
‘happy’ voelen in Kudelstaart. Ook 
leerlingen van de drie basisscholen 
hebben meegewerkt aan de libdup. 
Vanavond, donderdag 21 mei, gaat 
de film om 20.00 uur precies in pre-
mière in het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg. 
Het idee om het jubileum van Ku-
delstaart muzikaal extra luister bij te 
zetten, kwam van Arie Stolwijk na 
het zien van eenzelfde soort film in 
Rijsenhout, die vorig jaar in het dorp 
is opgenomen. Deze lipdub ging 
over zomaar het ‘happy’ leven in Rij-
senhout. Het leek Arie wel wat om 
ook zo’n soort Kudelstaartse pro-
motie te gaan maken. Bij de organi-
satie en productie kreeg hij hulp van 
zijn zoon Alex. Met de Kudelstaart-
se film willen de makers het rijke 
verenigingsleven voor het voetlicht 
brengen. In de afgelopen maanden 
zijn bij alle verenigingen opnames 
gemaakt tijdens één van hun acti-
viteiten, optredens of zomaar. De 
opnamen zijn in vier dagen en drie 
avonden gerealiseerd. Het came-
ra- en montagewerk is gedaan door 

Jesse Bleekemolen en Zip Vork, bei-
den uit De Kwakel. Iedereen die de 
film in het Dorpshuis wil komen kij-
ken is welkom, maar bedenk wel: 
Vol is vol. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. De lipdub kan na de pre-
mière bekeken worden op de jubi-
leumsite www.777jaarkudelstaart.nl. 

Voorverkoop en inschrijving
Vanavond start in het Dorpshuis 
ook de voorverkoop en inschrijving 
voor de evenementen tijdens de 
feestweek van 14 tot en met 21 ju-
ni ter gelegenheid van 777 jaar Ku-
delstaart. De feestweek start met 
een gezamenlijk ontbijt voor de RK 
kerk St. Jan, gevolgd in de middag 
met een prutrace op het terrein van 
RKDES. Dinsdag 16 juni staat een 
wildwaterspektakel op het program-
ma, woensdag de jaarlijkse brade-
rie, donderdag een pubquiz, vrij-
dag Kudelstaart Kulinair op het ter-
rein van de jachthaven en Zaterdag 
een beachvolleybaltoernooi, een so-
lextoertocht en gezellige feestavond 
met dj Kees Markman. 
De feestweek wordt zondag 21 ju-
ni groots afgesloten met een gezel-
lige familiedag met een fietstocht, 
een kunst-route, een auto puzzelrit 
en rondvluchten in de Dakota van 
de KLM. 

Piro Syklone, Semistereo en Casting Couch

Vrijdagshow in N201 met 
live drie bands op podium
Aalsmeer - Vrijdag 22 mei een ge-
varieerd avondje live muziek in 
N201 met op het podium drie bands 
met elk een eigen stijl. De eerste 
band van de avond is Piro Syklone. 
Een band met een bijzonder geluid 
dat zich beweegt tussen reggae, 
hiphop, funk en rock met veel cat-
chy stukken er in, die vol overgave 
en gevoel gebracht worden door er-
varen muzikanten. De band wil met 
haar positieve houding in hun mu-
ziek mensen bewust maken van za-
ken die voor het behoud van de aar-
de en alles erin belangrijk zijn. Dit 
echter zonder politieke statements 
of andere vingerwijzerij want uitein-
delijk gaat het om de muziek!
Casting Couch is een lekkere rock-
band, die je met veel energie een 
vleugje rock, een snufje pop en een 
schepje blues probleemloos voor-

schotelt om zo de gemoederen flink 
in beweging te krijgen. Als derde 
band treedt Semistereo op. Deze 
band serveert zijn uitgesponnen al-
ternatieve rock met de nodige snuf-
jes postrock en progrock. Met in-
vloeden die variëren van bands als 
Oceansize, Tool en A Perfect Circle, 
maar tel daar ook het grillige en al-
ternatieve karakter van een Mars 
Volta of Radiohead bij op. De band 
laveert tussen ijzersterke melodie-
en, sfeer en rauwe uitbarstingen in 
songs die laagje voor laagje zijn op-
gebouwd. Behalve goede bands kun 
je natuurlijk ook even een balle-
tje slaan op één van de poolbiljarts, 
darten of even bijpraten in het café 
met een lekker drankje er bij uit de 
rijk gesorteerde bar van N201. De 
zaal aan de Zwarteweg is open van-
af 20.30 uur en de entree is gratis.

Showband Southside Blues 
Revue live in The Shack
Oude Meer - Maandag 25 mei, 
tweede Pinksterdag, is het gegaran-
deerd feest in The Shack, want de 
geweldige showband The Southsi-
de Blues Revue komt optreden. De 
band bestaat uit vijf topmuzikan-
ten uit de Nederlandse Bluesscene 
en heeft de ambitie om een afwis-
selende, middagvullende blues-
show te brengen. Southside Blues 
Revue speelt naast covers in toene-
mende mate ook meer eigen mate-
riaal. De ritmesectie wordt gevormd 
door drummer Ruud Spetter en bas-
sist Mark Harmsma. Dit stevige fun-
dament geeft pianist Pim Spetter en 
gitarist Armando Jansen de basis 
waar zij hun spel verder op kunnen 
bouwen. Zanger Jay Bodean be-
schikt over een stem die perfect past 
bij de stevige soul, funk en blues die 
worden gebracht. Rauw, soulvol en 
diep. Deze middag wordt Southsi-
de Blues Revue versterkt door twee 
fantastische blazers: Robbert Tuin-
hof op saxofoon en Wouter Kluck op 
trompet. De band deinst er niet voor 
terug om soul-, funk- en rock and 
roll nummers te spelen. Met deze 

ontwikkelingen doet de ‘Revue’ zijn 
naam alle eer aan! Op tweede Pink-
sterdag 25 mei is The Shack vanaf 
15.00 uur open en het optreden van 
Southside Blues Revue start rond de 
klok van 16.00 uur. Entree is 5 euro. 
Adres: The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer. 

Woodstock The Story
Ook zeker een aanrader om in de 
agenda te noteren: Op zondagmid-
dag 31 mei staat de volledige cast 
van Woodstock The Story, aange-
vuld met blazers en achtergrond-
zangeressen, op het Shack-podi-
um om een eerbetoon te brengen 
aan de legendarische Joe Cocker. 
In ‘Woodstock The Story’ waren de 
nummers van Joe Cocker, gezongen 
door Martin van der Starre, één van 
de vele hoogtepunten uit dit thea-
terspektakel. The Shack proudly 
presents deze adembenemend tri-
bute met dezelfde ijzersterke line-
up van Woodstock The Story. Ze-
ker zijn van een plek op zondag de 
31ste? Dan kun je via de homepage 
op www.the-shack.info reserveren.

Nepal benefiet in N201 
met veel livemuziek
Aalsmeer - Nepal is getroffen door 
twee vreselijke aardbevingen. Da-
gelijks zijn aangrijpende beelden op 
televisie te zien. “We mogen niet stil 
blijven zitten en toekijken”, vinden 
Joke en Yvon, de organisatoren van 
het jaarlijkse Nepal benefiet festi-
val in Aalsmeer. Voor dit tweetal is 
het een extra reden om het dit jaar 
groots aan te pakken en veel geld in 
te zamelen. Op zondagmiddag 7 juni 
wordt in N201 vanaf 14.00 uur voor 
muziekliefhebbers, kinderen en ou-
ders een groots en gevarieerd festi-
val georganiseerd.

Zeven optredens
Het geld is hard nodig voor nood-
hulp in de vele getroffen dorpjes en 
de wederopbouw van het land. Ge-
koppeld aan het Nepal festival vindt 
de afsluiting van de Amateur Kunst-
week plaats. Twee vliegen in één 
klap. De organisatie heeft voor het 
festival, op zondagmiddag 7 juni 
van 14.00 tot 19.00 uur in N201 aan 
de Zwarteweg 90, diverse bands en 
muzikanten benaderd en is ontzet-
tend trots dat heel veel bekende 
muzikanten, winkeliers en bedrij-
ven uit Aalsmeer belangeloos hun 
steentje willen bijdragen aan dit bij-
zondere festival. Voor de muziek-
liefhebbers zijn er maar liefst ze-
ven optredens op twee podia: The 
Watts, al erg lang een begrip in 
Aalsmeer brengt supersnelle rock, 
afgewisseld met blues; Coolcast 
band brengt vrolijkheid met akoes-
tische pop op humoristische wijze; 
Little Boogie Boy Blues Band brengt 
de happy blues met de grote lach 
op het gezicht van Hein Meijer; The 
Riverstones, de band rondom Sas-
kia brengt akoestische gitaren, pak-
kende vocalen, karakteristiek viool-
spel en percussie als het ritme van 
je hart; Mrs. Feelgood, twee zange-
ressen die populaire nummers uit 
de jaren zeventig en tachtig afwis-
selen met jazzy sounds en easy lis-

tening muziek komen brengen; Jay 
Jay Bluesband brengt de blues met 
nummers van onder andere Mud-
dy Waters, Walter Jackobs, Pine-
tops Perkins, afgewisseld met het 
repertoire van zangeres Ingrid; Ten 
Beers After komt een mix brengen 
van Chicago blues, ska, soul, swing, 
pop en rock.

Springkussen en rommelmarkt
Voor de kinderen is er een groot 
springkussen en vele andere spel-
letjes, grimeren en een grabbelton. 
Voor de ouders zijn er verschillende 
marktkraampjes met onder andere 
Nepalese artikelen, rommelmarkt, 
Nepalese hapjes en de verkoop en 
veiling van prachtige artikelen, Ver-
der de mogelijkheid om een heerlij-
ke stoelmassage te krijgen. De ge-
hele opbrengst van de verkoop en 
het entreegeld gaat naar Nepal. Dus 
kom allemaal naar dit mooie festi-
val en geef als entreegeld een vrij-
willige bijdrage die u kunt missen 
voor Nepal. 

Al 3.650 euro
Ook kunnen donaties overge-
maakt worden op rekeningnummer 
NL95INGB0005145518 ten name 
van J.G. van der Zwaan, onder ver-
melding van Nepal aardbeving. De 
organisatoren van het benefiet fes-
tival hebben contacten in Nepal met 
een stichting die al jaren de projec-
ten van de Nepal benefietavonden 
coördineert en nu heel hard werkt 
om de getroffen omliggende dorp-
jes in Nepal te helpen. Meer infor-
matie over de hulp die mensen in 
Nepal via Nepal Benefiet krijgen, 
is te vinden op www.nepalbenefiet.
webs.com of op de facebookpagina 
van Nepal Benefiet Aalsmeer. 
Informatie: Joke 06-23861976 of 
Yvon 06-4368411. De totale op-
brengst is overigens nu al 3.650 eu-
ro. Hopelijk komt er meer bij mid-
dels giften en het Nepal festival.

Deelname gratis, wel aanmelden
Rondleiding vrijdag langs 
expositie in gemeentehuis
Aalsmeer - Tot en met eind augus-
tus exposeert het fotografenecht-
paar Matt de Groot en Birgit Mat-
schullat in het gemeentehuis. Sa-
men zijn zij altijd op zoek naar bij-
zondere plekken waar zij van de 
vroege tot de late avond aan het 
werk zijn en alle beelden in zich ‘op-
zuigen’ om deze later te kunnen ver-
werken. Hun foto’s nodigen uit om 
op ontdekkingstocht te gaan en 
steeds weer nieuwe verrassende en 
originele beelden te zien. Birgit en 
Matt wonen Nieuw-Oosteinde. De 
officiële opening van deze expositie 
met rondleiding is vrijdag 22 mei om 
16.30 uur. Iedereen is van harte uit-
genodigd om bij deze opening (met 
drankje en hapje) aanwezig te zijn. 
Wel een vriendelijk verzoek om u van 

te voren voor deze (gratis) opening 
met rondleiding aan te melden. Dit 
kan digitaal via: www.huiskamermu-
seum.nl of telefonisch 06-12922954. 

Tentoonstellingstips
Expositie werken van leden van de 
jubilerende Fotogroep Aalsmeer in 
de Historische Tuin aan de Uiter-
weg (ingang Praamplein). Zaterdag 
en zondag open van 13.30 tot 16.30 
uur. Tentoonstelling ‘beroemde’ 
schilderijen (200) van bekende kun-
stenaars in Studio’s Aalsmeer, Van 
Cleeffkade 15. Zeven dagen open. 
Expositie over oorlog en bevrijding 
in Aalsmeer in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open: Donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur.
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Tweede Pinksterdag open!
Tentoonstelling botanische 
tuinen in Historische Tuin
Aalsmeer - Op het moment is een 
bezoek aan de Historische Tuin 
zeker de moeite waard. In de kas 
staan nu vele rozen in bloei. Daar-
naast is er sinds begin mei een au-
diotour aanwezig waarmee infor-
matie over de Tuin beluisterd kan 
worden. Er zijn ook nog verschil-
lende voorjaarsplanten te koop. 
Per 22 mei organiseren 24 bota-
nische tuinen een tentoonstelling 
over planten in de natuur die be-
scherming verdienen. Deze plan-
ten staan op de ‘Rode Lijst’. De 
Historische Tuin kweekt 10 van de-
ze soorten en neemt deel aan deze 
tentoonstelling. De tuin is te berei-
ken via de tuinburg bij het Praam-
plein en is iedere dinsdag tot en 
met vrijdag geopend van 10.00 tot 
16.30 uur en zaterdag en zondag 
tussen 13.30 en 16.30 uur. 

Op tweede Pinksterdag, maandag 
25 mei, worden bezoekers welkom 
geheten tussen 13.30 en 16.30 uur. 

Breng ook een bezoekje brengen 
aan het Tuinhuis met terras aan het 
water waar genoten kan worden 
van een kopje koffie of een lekke-
re lunch.

“Zonder hen geen evenement”
Ride for the Roses zoekt 
(jeugdige) vrijwilligers
Aalsmeer - Op 6 september vindt 
het grote wielerevenement Ride for 
the Roses in Aalsmeer plaats. Die 
dag stappen ruim 12.000 mensen op 
de fiets om geld in te zamelen voor 
KWF Kankerbestrijding. Maar er zijn 
ook heel veel vrijwilligers nodig voor 
het succesvol verloop van dit evene-
ment. 
De start en finish zijn in de bloemen-
veiling van FloraHolland in Aalsmeer 
en de routes gaan onder andere door 
Haarlemmermeer, Haarlem, Amster-
dam, Amstelveen, Uithoorn en Kaag 
en Braassem. Iedereen van jong tot 
oud kan natuurlijk meefietsen op 6 
september, maar mensen die niet 
mee willen of kunnen fietsen zijn 
meer dan welkom om mee te hel-
pen als vrijwilliger. Er zijn ook hel-
pende handjes nodig op 5 septem-
ber bij de Pre-Ride for the Roses en 
de opbouw voor zondag. De organi-
satie van Ride voor the Roses is druk 
bezig met het werven van vrijwilli-
gers, maar nog steeds hard op zoek 
naar extra handen. Behalve dat de 
vrijwilliger op deze manier meewerkt 
aan een goed doel, is het ook leuk 
om eens achter de schermen te kij-

ken bij zo’n groot evenement. Vrijwil-
ligers helpen onder andere mee met 
en bij de EHBO (EHBO-ers),het uit-
delen van rozen en goodiebags bij 
de finishlocatie, de opbouw en af-
bouw van de start - en finishlocatie, 
de catering, diverse logistieke werk-
zaamheden en beveiliging van het 
parcours. Cees van de Ven, voorzit-
ter van de werkgroep vrijwilligers: 
“We willen ook graag jongeren be-
trekken bij dit evenement voor het 
goede doel. Iets doen voor ander, 
daar wordt niemand slechter van.” 
Iedereen die meewerkt aan de Ride 
krijgt een T-shirt en natuurlijk wordt 
er goed gezorgd voor de vrijwilligers 
met een hapje en een drankje. “Ze 
zijn heel wat waard, want zonder hen 
is er geen evenement”, aldus Van der 
Ven. Ben je 18 jaar of ouder en wil je 
ook een vuist maken tegen kanker? 
Help dan mee 12.000 fietsers een 
fantastische Ride for the Roses te 
geven en meld je aan als vrijwilliger. 
De werkgroep vrijwilligers houdt net-
jes alle gegevens en voorkeuren bij 
en deelt iedereen in overleg in. Meer 
informatie of aanmelden kan via: vrij-
willigers@ridefortheroses.nl.
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´Line dance workshop´
Op donderdag 28 mei is er een line dance workshop in het 
Inloopcentrum Kanaalstraat 12. Met medewerking van Janet Pothuizen 
en vriendinnen. Linedance is een dansvorm die uit Amerika is over 
gekomen. Bij linedance worden er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt het 
één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en op dezelfde maat 
gedanst. Lijkt het u leuk om een keer mee te komen dansen, kom dan 

gezellig langs. Om 10.00 uur beginnen wij met koffie en om 10.45 
uur zal de workshop beginnen. 

‘Uzepia’
Uzepia is een ambachtelijke zeepmakerij 
aan de Herenweg in Kudelstaart.
Omdat veel mensen sterk reageren op 
de chemische bestanddelen in de 
commerciële cosmetica, heeft Leontien 
Zethof besloten om zelf ambachtelijke 
natuurlijke zepen te gaan maken. 
Geitenmelkzeep is één van die heerlijke 
biologische zepen die zij in haar 
assortiment heeft. Leontien vertelt u op maandagmiddag 1 juni om 14.30 
uur het verhaal achter de zeepjes. Daarna is het mogelijk om samen een 
leuke zeepketting te maken ( klein € 7,95 / groot € 12,50) . 
Deze middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Toegang gratis: u betaalt
alléén de drankjes en eventueel de zeepketting. 
Graag tijdig opgeven bij de gastvrouwen van Wijkpunt Voor Elkaer. 

´Mexicaanse Avond´
Op vrijdag 29 mei is er een thema avond in wijkpunt ‘voor Elkaer’, 
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Het thema van deze avond is Mexico!
Heerlijke Mexicaanse gerechten met oa; wraps, tomaten salsa, Chili con 
carne met stoofvlees en chocolade. Aanvang is 17:30. 
U kunt voor informatie of reserveringen terecht bij één van de 
gastvrouwen of bellen met: 0297 82 09 79. 
De kosten voor deze thema avond bedragen €12,50

Petra de Ree: “Ik ben elke dag het 
leven opnieuw aan het ontdekken” 
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Vorige keer was het 
de beurt aan Dirk Raams, die aan-
staande zaterdag vertrekt voor zijn 
fietsreis van zevenduizend kilometer 
naar de Noordkaap. Deze maand is 
het woord aan Petra de Ree. Zij gaat 
dit jaar voor het tweede jaar op rij 
opgesloten worden tijdens de Lock 
me Up actie van Free a Girl.

Wie ben je?
“Ik ben vooral Petra. Ik ben gewoon 
mezelf met alles erop en eraan, dus 
de leuke dingen, de rare dingen, de 
minder leuke dingen, de handighe-
den. Ik ben moeder van een onwijs 
gaaf kind Tim. Een serieuze puber. 
Wij leven samen met een hond en 
twee katten en van daaruit gebeurt 
alles. Ik ben elke dag het leven op-
nieuw aan het ontdekken. Ik ben 
trouwens eenenvijftig.” 

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren en getogen Am-
sterdamse. Ik woon nu zeven jaar 
in Aalsmeer. Vanuit Amsterdam ben 
ik naar Gouda verhuisd, daar kon ik 
niet wennen, toen ben ik terug naar 
Amsterdam gegaan, heb daarna in 
Amstelveen gewoond en het laat-
ste stapje werd Aalsmeer. Ik wilde 
dat Tim veilig opgroeide en het eer-
ste wat hij hier deed was kaplaarzen 
aan en kikkervisjes vangen in de 

sloot. Toen dacht ik: Ik heb een goe-
de beslissing gemaakt. Toch blijf ik 
in mijn hart wel Amsterdamse hoor 
en daar blijf ik graag komen. Je zit 
er zo.” 

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik 
verkoop kennis via online produc-
ten. Je kunt je laten trainen door 
mij. Momenteel ben ik bijvoorbeeld 
bezig met Mindset Yoga, yoga voor 
de mindset met een vleugje voor je 
body. Het is eigenlijk niet in één zin 
te omschrijven. Ik vind het belang-
rijk dat ik met mijn producten de 
mensen hun leven kan laten leven 
zoals zij dat zelf graag willen. Van-
uit mijn creatieve brein in combi-
natie met mijn vakkennis help ik ze 
daar een handje bij. Kijk maar eens 
op mijn Facebookpagina dan wordt 
het een en ander duidelijk. Gewoon 
mijn naam intikken Petra De Ree.” 
Binnen afzienbare tijd start de on-
dernemende dame de Internet Suc-
cesschool voor Vrouwen. 

Wat zijn je hobby’s?
“Nou creatief bezig zijn, maar dat 
wijst voor zich. Ik houd ook van ge-
zelligheid met vriendinnen, wandel 
graag met mijn hond in het Amster-
damse bos. Ik doe eigenlijk waar ik 
zin in heb. Schilderen vind ik leuk. 
Het leven voluit leven is mijn groot-
ste hobby. En mijn zoon natuurlijk. 
Heerlijk dat ge-puber. Als ik overi-
gens een boek lees moet dat voe-

 De Schijnwerper op...
ding voor mijn hersenen zijn. Ik wil 
wetenschappelijk graag achter din-
gen komen. Hoe zit het allemaal? 
Dat vind ik interessant.” 

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik heb een heerlijk huis. Het is lek-
ker centraal gelegen. Alles is oké 
hier.”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Ik zou iets meer leven in de brou-
werij willen hier voor kinderen in 
de leeftijd van elf tot achttien jaar. 
Er is geen frisdisco. Tim gaat hier-
voor naar Speakers in Amstelveen. 
Dat zou toch ook mooi in ons dorp 
kunnen.” 
 
Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
Vorig jaar heeft Petra zich ingezet 
voor Free a Girl, een landelijke stich-
ting die zich inzet tegen het leed dat 
kinderprostitutie heet. Met de actie 
Lock me Up to free a girl zal ze dit 
jaar opnieuw twaalf uur in een hokje 
van één bij twee meter plaatsnemen 
in restaurant Welkom Thuis. Ze zegt 
hierover: “Een kind moet vrij zijn. Ik 
kan niet tegen onrecht, dus ik zet 
me voor honderd procent in voor dit 
goede doel. Vorig jaar waren de er-
varingen enerverend. Ik was de he-
le dag ontroerd. Mensen die een 
uur moesten rijden om bij me te ko-
men, klasgenoten van Tim die ge-
zamenlijk geld hadden ingezameld, 
DionV de kunstenaar die belange-
loos een schilderij heeft gemaakt, 
zoveel mensen die zich inzetten, dat 
vond ik echt hartverwarmend. Ingrid 

(Claasen, red.) en ik zaten samen op 
die dag en zijn elkaar ’s avonds in 
de armen gevlogen. De tranen die 
toen kwamen waren betekenis-
vol. Wij waren weer vrij. Die meis-
jes moeten dit dag in dag uit onder-
gaan. Dat moet toch stoppen?!” 

Nawoord
Petra de Ree zit op 5 juni van 11.00 
tot 23.00 uur opgesloten in haar 
hok. Ze zorgt voor bijzondere items 
zoals tips van een bekende stylist. 
Marjanne Vleghaar is haar mede-
deelneemster die vrijdag. U kunt de 
dames bezoeken en uiteraard geld 
doneren voor het goede doel. Voor 
vijftig euro is er al één meisje be-
vrijd. Één mensenleven. 

Door Miranda Gommans

Verzamelbeurs 
in Hornmeer

Aalsmeer - Zaterdag 23 mei wordt 
weer een algemene verzamelaars-
beurs gehouden in buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3. De beurs 
is open van 13.00 tot 16.00 uur en de 
toegang is gratis. Onder andere wor-
den postzegels, munten, penningen 
en boeken te koop aangeboden. Ook 
is er een ruiltafel aanwezig. Belang-
stellenden zijn van harte welkom. 

Lezing ‘Eten uit de 
volkstuin’ in bibliotheek
Aalsmeer - Er zijn boeken over het 
houden van een volkstuin en boe-
ken over koken met de oogst uit die 
tuin, maar geen boek combineert 
zaaien, oogsten en eten, zoals ‘Eten 
uit de volkstuin’ van Marleen van Es 
dat doet. 
Zij vertelt u hoe u het beste uw bo-
dem kunt bemesten, welke bloe-

men u kunt eten en wat u met door-
geschoten groente doet. Tijdens 
de lezing bereidt Marleen à la mi-
nute een eenvoudig recept en er 
zijn hapjes om te proeven. Heeft u 
zelf goede tuintips, leuke recepten 
of een lekker hapje? Neem ze dan 
mee, daar is volop ruimte voor. Mar-
leen van Es (45) is fotograaf en gra-

fisch vormgever en heeft een moes-
tuin in Utrecht. Als ze niet in haar 
tuin werkt, bedenkt en fotogra-
feert ze recepten voor haar blog 
etenuitdevolkstuin.nl.De lezing is 
op woensdag 27 mei van 20.15 tot 
22.00 uur in bibliotheek Aalsmeer in 
de Marktstraat. Kaarten zijn te koop 
in één van de Amstelland bibliothe-
ken of via de website: www.debibli-
otheekamstelland.nl. Onder de aan-
wezige wordt deze avond een ge-
signeerd exemplaar van het aller-
nieuwste boek van Marleen van Es 
‘Eten uit de volkstuin’ verloot. 

Watersportvereniging Westend 
heeft monumentaal clubhuis
Aalsmeer - Gelegen aan het einde 
van de steiger bij jachthaven Dragt 
is Watersportvereniging Westend 
gevestigd. Menig bootvaarder zal 
het, in de kleuren van de Aalsmeer-
se vlag geschilderde, clubhuis van-
af De Kleine Poel wel kennen, maar 
menigeen weet nog steeds het be-
staan niet af van de club die reeds 
actief is sinds 1917. Voorzitter en se-
cretaris van het bestuur, Raymond 
Dwinger, ziet dat graag anders en 
vertelt enthousiast over zijn club 
waar hij zelf al jaren lid van is. “We 
hebben in totaal ongeveer zestig le-
den met aanhang, maar dat mogen 
er gerust meer worden. Wat wij bie-
den voor een lidmaatschap is voor-
al gezelligheid. Een borreltje op de 
zaterdagmiddag, even praten met 
elkaar, maandelijkse eetavondjes, 
verhalen uitwisselen. En dat alle-
maal in dit prachtige monumenta-
le clubgebouw, waar wij bijzonder 
trots op zijn. Het enige wat nood-
zakelijk is om lid te worden is affi-
niteit met water, je hoeft niet per-
se een boot te bezitten. Kom gerust 
eens langs. Een beetje verjonging is 
ook meer dan welkom!” Westend is 
aangesloten bij de WZW, Westein-
der Zeilwedstrijden samen met nog 
zeven verenigingen in Aalsmeer. Dit 

ter promotie van de prachtige West-
einderplassen. 

Op 6 juni open dag
Elke zaterdag zorgen vrijwilligers er-
voor dat het clubgebouw geopend is 
van 16.30 tot 19.00 uur en op hetzelf-
de tijdstip iedere laatste zondag van 
de maand. Het is de moeite waard 
om eens aan te meren of via de stei-
ger te komen om het gezellige ge-
bouw van naderbij te aanschouwen. 
Een mooie gelegenheid is zaterdag 
6 juni van 11.00 tot 14.00 uur. Deze 
dag heeft het Watersportverbond uit-
geroepen tot de dag van de Water-
sport. “Hier doen wij graag aan mee. 
Als extra hebben we dan een expo-
sitie met foto’s, gemaakt door Tom 
Kramer. Hij is oud voorzitter van WV 
Westend en heeft fotografie als hob-
by. Het thema is ‘Westend en het Wa-
ter’. Uiteraard zullen leden daarbij uit-
leg geven en informatie verschaffen 
mochten er vragen zijn. Ook kun je 
prachtige schilderwerken bekijken. 
De entree is vrij. Graag tot ziens in 
een van de oudste waterportvereni-
gingen van Nederland!” Aldus de be-
vlogen Dwinger tot slot. Kijk op www.
wvwestend.tk voor meer informatie. 

Door Miranda Gommans 

Line dance workshop senioren 
Aalsmeer - Wie kent het niet? Een 
groep mensen die in een lijn of in 
een rij dezelfde bewegingen maakt 
en op dezelfde maat danst. Line 
dance is een dansvorm uit Ameri-
ka en wordt vaak op country muziek 
gedanst. 

Er zijn verschillende line dance 
groepen voor beginners en gevor-
derden. Omdat bewegen voor seni-
oren erg belangrijk is wordt er een 
line dance workshop georganiseerd 
bij de inloop aan de Kanaalstraat 12. 
Ouderen kunnen kennis maken met 

het line dansen door naar een de-
monstratie te kijken van Janet Pot-
huizen en haar linedansers. Tevens 
kunnen deelnemers ervaren of dit 
een geschikte activiteit is voor hen 
en of de bewegingen passen bij hun 
mogelijkheden. 
Op donderdag 28 mei vind de work-
shop plaats in de grote zaal van ge-
bouw Irene. Om 10.00 uur staat de 

koffie klaar en kunnen de aanwe-
zigen al vast kennismaken met de 
countrymuziek. De workshop duurt 
tot 12.00 uur. Schroom niet en kom 
gewoon eens kijken. Alleen kijken 
mag, meedoen mag ook, iedereen 
is welkom. Voor informatie kan con-
tact opgenomen worden men met 
het Ontmoetingscentrum via 06 
22468574.

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stil-
te zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. 

Zij stelt deze kapel open om met el-
kaar een meditatieve viering te hou-
den op vrijdagavond 22 mei om 20.30 
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten. 

Taizégebed in 
Karmelkapel

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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Dirigent en organist Henk 
Trommel echte allrounder 

Druk voor Interkerkelijk koor 

Aalsmeer - Zaterdag 30 mei, het 
kan bijna niemand meer zijn ont-
gaan, dan bestaat het Binding-
koor 50 jaar. In de Doopsgezinde 
Kerk wordt vanwege deze gelegen-
heid een concert gegeven waar ie-
dere muziekliefhebber zich op kan 
verheugen. Het programma is, zo-
als men van het Bindingkoor kan 
verwachten, zeer gevarieerd. Voor 
de pauze wordt muziek ten geho-
re gebracht die door de koorleden 
zelf is gekozen. Na de pauze wacht 
een ieder een verrassing, want diri-
gent Henk Trommel heeft Binding-
koor uitgedaagd en met hen de Mi-
sa A Buenos Aires (tango mis) van 
de componist Martin Palmeri (1965 
Argentijnse componist en dirigent) 
ingestudeerd, die bij de repetities 
al zo mooi klonk dat gerekend kan 
worden op een concert van grote 
muzikale schoonheid. 

Gepokt en gemazeld
Ze bestaan echt, mensen die zo-
veel in hun mars hebben en dat ook 
ten uitvoer kunnen brengen. Neem 
Henk Trommel. Docent CKV (Cul-
turele Kunstzinnige Vorming) op de 
Westplas Mavo, toegegeven geen 
fulltime baan, maar als je daarnaast 
ook nog eens organist van de Kruis-
kerk in Amstelveen bent, twee ora-
torium koren in Edam en Lelystad 
en het Bindingskoor dirigeert, tja… 
Vanaf zijn speelgoed pianootje, als 
kleuter gekregen met Sinterklaas, 
naar trapharmonium en weer la-
ter naar het kerkorgel. De fascina-
tie voor dit instrument was zo groot 
dat Trommel privélessen nam bij or-
ganist Jan Griekspoor en bij de ver-
maarde Piet van Egmond. Hij volg-
de het Conservatorium van Amster-
dam, kreeg les van Simon C. Jansen, 
organist van de Amsterdamse Wes-
terkerk, en studeerde kerkmuziek 
bij Klaas Bolt (Bavokerk Haarlem). 
Van zo iemand kan je dus, zonder 
te overdrijven, zeggen dat hij gepokt 
en gemazeld is en het vak tot in de 
toppen zijn vingers heeft zitten.

Wat doet een dirigent? 
Het eerste spontane antwoord is: 
“Geduld hebben.” Maar er is na-
tuurlijk veel meer nodig dan alleen 

maar geduld. Een dirigent draagt 
onder andere het programma aan 
en studeert de muziek met het koor 
in. “De spanning van een dirigent 
zit in het aanvoelen wat een koor 
aan kan. Voordat je begint met een 
nieuw stuk moet je eigenlijk al we-
ten wat het eindresultaat moet wor-
den. Dan weet je ook wanneer je 
een stap verder kunt gaan. Je moet 
de koorleden het vertrouwen geven: 
Jullie kunnen het! En daar ook de 
sfeer naar scheppen. Lezers zullen 
dat beamen. Je doet er graag een 
schepje bovenop of zet een tandje 
bij wanneer je te maken hebt met 
mensen die je op een prettige wij-
ze weten te stimuleren. Dan zal je 
boven jezelf leren uitstijgen en dat 
is een heel goed gevoel! Het kan 
zijn dat je met een professioneel 
orkest, ensemble of solist werkt in 
combinatie met een amateurkoor. 
Dát verschil van niveau moet je tot 
een eenheid weten te smeden. Ie-
der heeft een eigen aanpak nodig. 
Als dirigent moet je op zowel ama-
teur als professioneel niveau kun-
nen opereren. Ik voel mij een ech-
te allrounder: schoolmeester, arran-
geur, organist en dirigent.” 
Het Bindingkoor, daarvan is Trom-
mel overtuigd, is berekend op een 
mooie uitvoering van de Misa A Bu-
enos Aires. “De koorleden begrijpen 
de sfeer: het uitbundige, het me-
lancholieke en de dramatiek.” De 
Latijnse klanken worden met be-
hulp van de dirigent omgebogen 
naar het Spaans. “Dat is niet een-
voudig voor hen, maar met studie 
lukt het goed. Als je begrijpt wat je 
zingt dan kan je dat ook beter uit-
dragen. Lichaamstaal speelt daarbij 
ook een rol. De improvisatie van de 
instrumentale begeleiding is verras-
send en meeslepend. Het is voor het 
eerst dat het koor en begeleiding 
in deze samenstelling optreedt. Het 
wordt gezien als een uitdaging. Voor 
het koor is het ook fantastisch dat 
het stuk meerdere malen in plaats 
van één keer wordt opgevoerd. Za-
terdagmiddag om 16.00 uur en ’s 
avonds om 20.15 uur. Voor het be-
stellen van kaarten: Bindingkoor@
gmail.com of Boekhuis Aalsmeer en 
Marskramer Kudelstaart.

Aalsmeer - Er breken drukke tij-
den aan voor het Interkerkelijk koor 
Aalsmeer. Zondag 24 mei laat het 
koor van zich horen in dorpshuis de 
Reede in Rijsenhout tijdens de Pink-
sterdienst, die aanvangt om 10.00 
uur. Op zaterdag 30 mei zingt het 
Interkerkelijk koor in het gemeente-
huis voor de start van de WAK week 
van 13.45 tot ongeveer 14.15 uur. En 
de volgende dag, zondag 31 mei, 
verleent het koor medewerking aan 
de kerkdienst in het Spaarne Gast-
huis te Hoofddorp vanaf 10.30 uur.

Op 31 oktober staat het jubileum-
concert in de Open Hof Kerk in de 
Ophelialaan op het programma. 
Hiervoor is het Interkerkelijk koor 
nog op zoek naar gastleden, in het 
bijzonder bassen en tenoren. 
Het koor oefent op dinsdagavond in 
de Beukzaal van de Open Hof Kerk, 
ingang Sportlaan 86, van 20.00 tot 
22.00 uur. De leden nodigen belang-
stellenden uit een keertje te komen 
luisteren of mee te zingen. Meer in-
formatie bij Coby Kockelkorn via 
0297-321379 en 06-54322221. 

Aalsmeer Flower Festival
De vier jaargetijden door 
ogen van Monic Persoon
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival op zaterdag 20 en 
zondag 21 juni kunnen de bezoe-
kers aan het Fort Kudelstaart zich 
vergapen aan de prachtig gecon-
strueerde foto’s van Monic Persoon. 
Zij koos voor het klassieke thema 
de Vierjaargetijden en dan in een 
geheel nieuw jasje gestoken. Ieder 
seizoen wordt vertegenwoordigd 
door een Godin in prachtige gewa-
den, omkranst met bloemen pas-
send bij het jaargetijde, gesitueerd 
in een omgeving van kastelen, bij-
zondere gebouwen en fraaie natuur. 
Gun uzelf de tijd om alle geesti-
ge en zorgvuldig gekozen details in 
u op te nemen. En realiseert u zich 
dan dat alle kleding, de keuze en de 
schikking van de bloemen, interi-
eurs, landschappen zelf door de fo-
tografe zijn bedacht en gemaakt. En 
dat zij zelf model staat voor alle ver-
beeldde Godinnen. 
Laten wij beginnen met de lente. 
Godin Flora toont haar ontluiken-
de schoonheid en al haar belof-
tes voor een komend seizoen. Wie 
aan de lente denkt, denkt automa-
tisch, traditioneel, aan de Keuken-
hof en de bollenvelden. Monic gaat 
de uitdaging aan, en daar in ligt ab-
soluut haar kracht, om die vanzelf-
sprekendheid op haar wijze te visu-
aliseren. Platgetreden paden geeft 
zij nieuwe allure. En het resultaat 
is verbluffend. Voor de verbeelding 
van de zomer gebruikte de fotogra-
fe zonnebloemen. Daarvoor ging 
zij naar het Brabantse Nuenen, fo-
tografeerde de molen die even-
als de zonnebloemen zoveel voor-
komt op de schilderijen van Vincent 
van Gogh. Bij het zien van de daar-
uit door Monic gecreëerde beel-
den voel je als het ware de heerlij-
ke zomerse warmte. De zelfgemaak-
te kleding, met schwung, uitdagend 

en met grandeur gedragen zorgt 
samen met de zorgvuldig geschik-
te bloemenpracht voor een kijk-
feest dat zijn weerga niet kent. Ver-
volgens is daar de herfst. De oog-
verblindende kleuren geven de me-
lancholie weer maar van enige som-
berheid is geen sprake, want ooit 
een Godin met een hark als sym-
bool gezien? 
Dit is een Godin van vlees en bloed, 
die weet wat haar in de herfst te 
doen staat. En dan tot slot de win-
ter, de grootste uitdaging wat be-
treft het vinden van bloemen. Na-
tuurlijk is daar de Helleborus en hoe 
Monic deze bloem een hoofdrol laat 
spelen! Het is van een verfijndheid 
die je blij maakt. Zie de wintergo-
din, zij zit aan de kant van de oever. 
In een prachtig wit gewaad bindt 
haar schaatsen onder, de openval-
lende jurk toont uitdagende kou-
sen afgezet met kant die benen en 
dijen verhullen maar toch ook weer 
niet. De winterse staalblauwe luch-
ten en een kroon van flonkerende 
kerststerretjes in het haar van de 
wintergodin symboliseren op sub-
tiele wijze waarvoor de winter alle-
maal staat. 
Monic ziet de Vierjaargetijden als 
een totaal project. Landschapsfo-
to’s, interieurontwerpen, kleding 
maken, werken met bloemen (één 
voor één geplukt en verwerkt) en 
beeldbewerking. “Hierin komt al-
les samen waar ik binnen de foto-
grafie mee bezig ben.” Altijd op zoek 
naar interessante gebouwen, mooie 
stoffen, landschappen, accessoi-
res. “Daarvoor ga ik graag op pad. 
Ik kijk nu wel met andere ogen naar 
alles om mij heen, altijd met de ge-
dachten: Hoe kan ik deze gebruiken 
bij het project waar ik nu mee be-
zig ben.” 
Janna van Zon

Week van de Amateurkunst 
met muziek en workshops
Aalsmeer - Optredens van muziek-
verenigingen, een kleurwedstrijd 
en culturele speurtocht voor kinde-
ren, workshops door De Werkschuit, 
beeldende kunst in etalages, op za-
terdag 30 mei staat het centrum van 
Aalsmeer bol van de culturele activi-
teiten in het kader van de landelijke 
Week van de Amateurkunst. Bijna 
de helft van alle Nederlanders doet 
aan amateurkunst. In de Week van 
de Amateurkunst (WAK), dit jaar 
van 30 mei tot en met 6 juni, kun-
nen alle amateurkunstenaars zich 
laten zien. ‘De kleine artiest voor 
een groot publiek!’, is het thema van 
dit jaar. In Aalsmeer vindt op zater-
dag 30 mei in het kader van de WAK 
een amateurmanifestatie plaats, die 
om 13.00 uur geopend wordt door 
wethouder Gertjan van der Hoeven. 
In en rond het gemeentehuis zijn 
er vervolgens optredens van diver-
se Aalsmeerse koren en van deelne-
mers van de jaarcursus muziek van 
het Cultuurpunt op. De Maaandag-
schilders zijn in actie te bewonderen 
tijdens de optredens en stellen wer-
ken tentoon. Voor het gemeente-
huis is er een informatiemarkt waar 
amateurverenigingen zich presente-
ren, evenals het Jeugdcultuurfonds 
en Cultuurpunt Aalsmeer. De Werk-
schuit verzorgt er workshops voor 
jong en oud. 

Speurtocht en krijtwedstrijd
Ook is er een leuk programma voor 
kinderen. Zij kunnen mee doen 
aan een culturele speurtocht door 
het centrum van Aalsmeer, die be-
gint op het Drie Kolommenplein 
bij het kraampje van Cultuurpunt 
Aalsmeer. Deelnemers lopen langs 
de culturele hotspots van het cen-
trum, zoals het Oude Raadhuis, het 
Cultuurpunt en de Historische Tuin. 
Hoogtepunt is de kleurwedstrijd. 
Deze wedstrijd zal plaatsvinden op 
het Molenplein. In 30 grote vakken 

kunnen kinderen aan de slag met 
stoepkrijt. Ze hebben twee uur lang 
de tijd om de mooiste stoepkrijtte-
kening van Aalsmeer te maken. On-
der toeziend oog van de professio-
nele jury,  bestaande uit Dea Kraan 
en Janna van Zon, tevens leden van 
de Raad van Advies van het Cul-
tuurpunt, mogen de kinderen alles 
uit de kast halen om de mooiste te-
kening te maken. De winnaar gaat 
er vandoor met een leuke culture-
le prijs.
De wedstrijd is van 13.00 tot 15.00 
uur op het Molenplein. Inschrij-
ven is gratis en kan op de dag zelf 
van 12.30 tot 13.00 uur of vooraf via 
lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl Let 
op: er is slechts een beperkt aantal 
inschrijfplekken! 

Play in orkest
De middag wordt afgesloten met 
een optreden van een gelegen-
heidsorkest. Leden van Aalsmeer-
se en Kudelstaartste muziekver-
enigingen komen al in de ochtend 
samen om een speciaal program-
ma in te studeren. Om 16.15 uur la-
ten zij het resultaat van hun inspan-
ningen horen in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis. Gedurende de 
Week van de Amateurkunst vinden 
er nog veel meer activiteiten plaats. 
Zo geeft Het Bindingkoor op 30 mei 
twee feestelijke jubileumconcerten 
in de Doopsgezinde Kerk aan de 
Zijdstraat. Ook houden koren een 
openbare repetitie, zoals Vrouwen 
Ensemble Davanti , de Aalsmeerse 
Christelijke Oratorium Vereniging en 
Het Bindingkoor. Zie voor meer in-
formatie over locaties en tijden de 
website van het Cultuurpunt: www.
cultuurpuntaalsmeer.nl. Verder is 
er in etalages van winkels en leeg-
staande winkelpanden in het cen-
trum gedurende de Week van de 
Amateurkunst beeldende kunst en 
verenigingsinformatie te zien.

Songfestival en sportieve 
locals bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Liefhebbers van het Euro-
visie Songfestival kunnen donderdag 
21 mei hun hart ophalen tijdens ‘Halte 
Zwarteweg’ van 18.00 tot 19.00 uur op 
Radio Aalsmeer. Het programma staat 
namelijk in het teken van dit muziek-
festijn. Verschillende Nederlandse in-
zendingen worden gedraaid, zoals De 
Troubadour van Lenny Kuhr en natuur-
lijk Walk Along van Trijntje Oosterhuis. 

Spring je fit en suppen
De presentatoren van ‘Let’s Go2the-
Disco’ ontvangen vrijdag 22 mei van 
18.00 tot 19.00 uur verschillende ge-
zellige en vooral sportieve gasten. Tri-
athlon Aalsmeer komt langs om te ver-
tellen over de zwemloop die zij organi-
seren in juni. 

Wat is een zwemloop en wat 
is een triathlon eigenlijk? 
Dat hoor je tijdens de uitzending! En 
Triathlon Aalsmeer verzorgt ook de mu-
zikale top 5. Daarnaast schuift Daniel-
le Jonker aan. Zij organiseert op 10 juni 
(Nationale Buitenspeeldag) een ‘Spring 
je fit speurtocht’. Wat dat precies is, 
hoor je natuurlijk ook tijdens de uitzen-
ding! Daarnaast is het altijd mogelijk 
om een verzoekplaatje aan te vragen 
voor je beste vriendin, je grote broer of 
je tofste meester. Zoals iedere vrijdag-
avond gaan ook deze week om 21.00 
uur de deuren van het gezelligste ra-
diocafé van de regio weer open om leu-
ke gasten te ontvangen in de studio. Zo 
komt Julia langs om alles te vertellen 
over suppen op de Westeinderplassen, 
Rody weet alles over de Junior Pramen-
race in juni en komt een oproep doen 
aan de luisteraars en Kirsten heeft on-
der andere het laatste nieuws over de 
Ride for the Roses events in Aalsmeer. 
Deze week presenteert Ron met Mar-
jolein en is er tevens een reportage 
gemaakt door Caroline bij het nieu-
we Theehuis dat onlangs geopend is 
bij de Historische Tuin. Verder natuur-
lijk de UIT-Agenda, Ron’s Top 40 Hitar-
chief, de Soulshow-classic en de Twit-
terhit. Ron en Marjolein zijn deze week 
opzoek naar een hit waar de zon (sun) 
in voorkomt. Geef maar door via Twit-
teraccount: Vrij_avondcafé of een be-
richt op de Facebookpagina van Vrij-
dagavondcafé. Bellen tijdens de uitzen-
ding tussen 21.00 en 23.00 uur mag na-
tuurlijk ook via 0297-325858. Onder alle 
inzendingen wordt een set van 2 bios-
coopkaarten verloot voor een film naar 
keuze in Crown Cinema.

Beatles en Cor Trommel
Het programma ‘Sem op zaterdag’ 
zendt zaterdag 23 mei van 11.00 tot 
12.00 uur een Beatles-special uit. Pre-
sentator Sem van Hest neemt voor de-
ze bijzondere uitzending niet alleen 
plaatst achter de microfoon. Dé Beat-
les-kenner van Aalsmeer, Jan van 
Veen, vergezelt hem. Samen nemen ze 
u in een uurtje mee langs de geschie-
denis van de nog altijd populaire band. 
Dit aan de hand van muziek, verschil-
lende verhalen en legendes. Er is aan-
dacht voor zowel de bekende als min-
der bekende nummers en ook de men-
sen die vanuit de coulissen de carrière 
van dit viertal mede vormgaven worden 
niet vergeten. Deze uitzending zal een 
feest van herkenning zijn voor Beatles-
liefhebbers, maar de heren zullen ook 
zorgen voor een “Oh, dat wist ik nog 
niet – momentje”. Bij ‘Aalsmeer Poli-
tiek’ van 12.00 tot 13.00 uur is er elke 
week een andere Aalsmeerse politieke 
partij te gast. Zaterdag 23 mei is het de 
beurt aan de Het Aalsmeers Collectief 
(HAC). Afgelopen maandag was de be-
kende Aalsmeerder Henk van Leeuwen 
te gast in Aalsmeers enige talkshow 
‘Door de Mangel’. Uiteraard kwam zijn 
bedrijf Westeinder Rondvaart aan bod, 
maar ook vertelde hij over het ont-
staan van de Dippers en de Pramen-
race. Als voorwerp nam Henk een heus 
‘klettervest’ mee en onthulde dat zijn 
‘idool’ Mike (Multi) van der Laarse is. 
Nieuwsgierig geworden? Zaterdag 23 
mei wordt het programma herhaald 
om 13.00 uur, maar u kunt het ook te-
rugluisteren via uitzending gemist op 
www.radioaalsmeer.nl. Voor komende 
maandag heeft de rondvaartbootka-
pitein accordeonist en kweker in rus-
te Cor Trommel uitgenodigd. Cor maakt 
ook deel uit van de Dippers Henk wil 
graag weten hoe lang Cor nog door-
gaat met zijn muzikale carrière. Wie 
weet speelt Cor maandagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur een leuk deuntje en 
wordt hij daarbij door de Dippers bij-
gestaan. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel en via de livestream op 
de website: www.radioaalsmeer.nl. El-
ke avond en in het weekend overdag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve en 
interessante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks overdag kan genoten 
worden van fijne muziek. Uitzendingen 
zijn terug te beluisteren via de website. 
Het bezoekadres van de studio is Van 
Cleeffkade 15 in Studio’s Aalsmeer. 

Spreekbus SP in Kudelstaart
Aalsmeer - De SP is binnen de ge-
meente Aalsmeer van start gegaan! 
En de partijleden komen naar de 
inwoners toe. Op zaterdag 30 mei 
staat tussen 12.00 en 14.00 uur de 
SPreekbus in het winkelcentrum 
van Kudelstaart, vlakbij de Rabo-
bank en Albert Heijn. 

Een raadsvergadering bezoeken is 
vaak een hoge drempel en een ‘te-
lefoontje naar de politiek’ wordt al 
snel als lastig ervaren. Daarom gaat 
de SP de wijken in en spreekt met 
de mensen. De SPreekbus is een 
bus ingericht als mobiel loket waarin 

op locatie met buurtbewoners wordt 
gesproken. Inwoners met vragen 
en/of opmerkingen kunnen langs-
komen en de SP om hulp of advies 
vragen: Problemen met financiën? 
Problemen met de gemeente zelf? 
Problemen met de leefomgeving? 
Fractievoorzitter SP in de Tweede 
Kamer Emile Roemer: “Door te vra-
gen wat er speelt in de wijk weet de 
SP wat er leeft, ook buiten verkie-
zingstijd.” Voor meer informatie over 
de SP in Aalsmeer kan contact op-
genomen worden met Wim Burgers 
via 06-39040895 of kijk op www.
amstelveen.sp.nl.

Theo van Eijk CDA fractie-
voorzitter Noord-Holland
Amstelland - Theo van Eijk gaat de 
CDA-fractie in de Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland aanvoeren, 
zo heeft de fractie dinsdagmorgen 

18 mei besloten. Na de verkiezingen 
heeft Jaap Bond het fractievoorzit-
terschap op zich genomen. Jaap 
Bond is teruggetreden als fractie-
voorzitter en houdt zich bezig met 
de afronding van het coalitieak-
koord. Theo van Eijk woont in Nib-
bixwoud en is op dit moment waar-
nemend burgemeester in Montfoort 
(Utrecht). Voorheen is hij (waar-
nemend) burgemeester geweest 
in Medemblik, Hollands Kroon, 
Aalsmeer en Uitgeest. Theo van Eijk: 
“De CDA-fractie heeft veel zin om 
de komende periode zowel in het 
provinciehuis zelf, maar ook zeker 
daarbuiten, zichtbaar te zijn. Ik voer 
die enthousiaste club graag aan.” 
Jitske Haagsma uit Amsterdam, de 
nummer 2 op de kieslijst, is gekozen 
tot vice-fractievoorzitter.

Gemeente pleit voor leuke 
Luilak zonder vernielingen
Aalsmeer - De nacht van vrijdag 
22 op zaterdag 23 mei is het luilak 
in Aalsmeer. Luilak is een typisch 
Noord-Hollandse traditie waarbij kin-
deren en jongeren in de vroege och-
tend lawaai maken op straat om de 
langslapers, ofwel ‘luilakken’, wakker 
te maken. In Aalsmeer en Kudelstaart 
is Luilak erg populair onder de jeugd. 
Luilak is een leuke traditie, maar gaf 
in het verleden ook wel eens aanlei-
ding tot allerlei vernielingen. De ge-

meente roept iedereen op om Lui-
lak op een leuke, verantwoorde ma-
nier te vieren. Vier Luilak ‘s ochtends 
vroeg in de ochtend, niet al de avond 
ervoor; Heeft u kinderen die Lui-
lak gaan vieren? Geef ze mee dat op 
een leuke en verantwoorde manier te 
doen; Voorkom irritatie, zet uw huis-
bel uit; Laat uw afvalcontainers niet 
aan de wegkant staan; Als u ziet dat 
er zaken worden vernield, meldt het 
bij de politie via 0900-8844.
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Durf jij in te stappen? 
Gezocht: Vrijwilligers voor 
brandweer Aalsmeer
Aalsmeer - Brandweer Amster-
dam-Amstelland zoekt vrijwilligers 
voor de kazerne in Aalsmeer. Om 
deze boodschap kracht bij te zetten, 
rijden de brandweervoertuigen rond 
met speciale wervingsposters. 
De oproep moet mensen die wo-
nen of werken in de gemeente in-
teresseren voor een bijbaan bij de 
brandweer. Vrijwilligers staan 24 uur 
per dag, 365 dagen per jaar paraat 
om in actie te kunnen komen. Het 
is spannend werk, omdat brand-
weermannen of -vrouwen aan het 

werk gaan waar anderen weglopen. 
Naast het uitrukken voor brand, ver-
lenen zij bijvoorbeeld ook assisten-
tie bij ongevallen en reanimaties. 
De vrijwillige brandweerkazerne 
zoekt mensen die interesse in en tijd 
hebben voor een nieuwe uitdaging. 
Een brandweerman/vrouw krijgt 
een basisopleiding voor brand-
wacht, heeft vaste oefenavonden en 
rukt op afroep uit. Interesse? Doe de 
test op vrijwilligerbijdebrandweer.nl 
om te kijken jij geschikt bent voor 
het vak.

Open brief van Aalsmeers Burger 
Forum voor burgemeester Nobel
Het Aalsmeers Burger Forum, wil 
u op de allereerste plaats felicite-
ren met uw benoeming als waar-
nemend burgemeester en welkom 
heten in ons mooie bloemendorp 
Aalsmeer en Kudelstaart. Bij het 
bezoek op 23 april van de Com-
missaris van de Koning de heer J. 
Remkes aan ons dorp, hebben wij 
als Forum de gelegenheid aange-
grepen om hem persoonlijk een 
brief te overhandigen. Zijn direc-
te reactie was onder meer:
“Het gaat om samenspraak met de 
burger en niet alleen om inspraak.”
De politieke samenwerking na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2014 ging niet goed. 
Er was sprake van respectloos ge-
drag en een grimmige sfeer tijdens 
de vergaderingen en het had er al-
le schijn van dat het persoonlij-
ke belang preveleerde boven het 
algemeen belang. Een oplossing 
vanuit de politiek zelf bleek(en 
blijkt) ver te zoeken. Ook een be-
middelingspoging van een medi-
ator leverde niets op. Met enke-
le burgers hebben we de krachten 
gebundeld onder de naam ‘Ver-
ontruste burgers’. Ons belangrijk-
ste doel was en is nog steeds een 
bijdrage te leveren aan het her-
stel van het politieke klimaat in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Er is (1) 
gesprek geweest met de burge-
meester en de fractievoorzitters, 
maar dit heeft uiteindelijk niet ge-
leid tot de noodzakelijke verande-
ring, namelijk een goed bestuur 
voor Aalsmeer en Kudelstaart. In-
middels hebben we onze naam 
gewijzigd in ‘Aalsmeer Burger Fo-
rum’. Het signaal dat we hiermee 

af willen geven is dat we mee wil-
len denken en praten in oplossin-
gen en indien wenselijk, de poli-
tiek gevraagd en ongevraagd van 
advies te voorzien.
Doelstelling van het Aalsmeer Bur-
ger Forum is interactief communi-
catie, discussie en informatiefo-
rum voor onderwerpen die leven in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Wij wil-
len een brede discussie opstarten 
over de werkwijze van de politiek, 
de huidige cultuur, de beleids-
ontwikkelingen en het doelma-
tig besteden van gemeenschap-
gelden. De onderlinge relatie met 
de burger en de politiek staat hier-
bij centraal. Op het Forum heb-
ben we respect voor elkaars me-
ning en kritiek. De werkwijze van 
het Forum heeft inmiddels een 
breed draagvlak bij de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart. Het 
Forum is geen politieke stroming 
en heeft ook niet de aspiratie om 
dit te worden. Alle politieke stro-
mingen zijn vertegenwoordigd in 
het Forum.
Tenslotte: Het Forum heeft, trans-
parantie en samenspraak hoog in 
het vaandel staan. Graag zouden 
wij met u de heer J. Nobel, in uw 
functie van waarnemend burge-
meester, op korte termijn een af-
spraak willen maken om kennis 
te maken en met elkaar van ge-
dachten te wisselen over de wijze 
waarop het Aalsmeerse Burger Fo-
rum een bijdrage kan leveren aan 
de noodzakelijke veranderingen 
binnen de gemeente om uitein-
delijk te komen tot een goed be-
stuur van onze prachtige gemeen-
te, Aalsmeer en Kudelstaart.

ingezonden

“We zien een parkeerprobleem aankomen”

Lijnbaankerk prominent in 
plan Dorpshaven Noord
Aalsmeer - De Lijnbaankerk maakt 
als monument prominent deel uit 
van het woongebied Dorpshaven 
Noord waar de ontwikkelaars Tim-
paan en Synchroon nu nieuwe plan-
nen voor verdere invulling hebben 
gepresenteerd. In het plan zijn reeds 
45 woningen gebouwd, waaron-
der de luxe woonbootwoningen aan 
het water aan de kant van de Ou-
de Spoordijk. In het nieuwe voorstel 
gaan maximaal 71 huizen gebouwd 
worden in ook de goedkopere sec-
tor. De dichtheid van de bebouwing 
vonden de fracties afgelopen dins-
dag 12 mei in de vergadering van de 
commissie Ruimte en Economie een 
hekel punt, evenals het aantal par-
keerplaatsen dat er bij gerealiseerd 
gaan worden. 
“Wij zien een parkeerprobleem aan-
komen”, aldus Dick Kuin van AB en 
hij kreeg bijval van alle fracties. Vol-
gens wethouder Tom Verlaan wordt 
volstrekt aan de landelijke norm vol-
daan, ruim zelfs. Toch bleven de 
fracties twijfels houden, in het be-
staande deel van de wijk is parke-
ren krap en met name op de zon-
dag zijn er wekelijks problemen. Dit 
heeft natuurlijk te maken met de 
kerkgangers, die hun auto’s in een 
lange rij op de Lijnbaan neerzetten. 
Menig inwoner mijdt deze sluiprou-
te op zondag, maar eigenlijk is het 
geen sluiproute meer. Het is (en 
blijft!) de enige ontsluitingsweg voor 
de bewoners van beide zijde aan de 
Lijnbaan en het is druk in met name 

de ochtend. Er wordt ook hard ge-
reden, zo is al menigmaal geklaagd. 
Hier gaat overigens bij de herinrich-
ting van de Lijnbaan naar gekeken 
worden. 

Niet gerustgesteld
In het plan zijn twintig extra par-
keerplaatsen voor kerkbezoekers 
opgenomen op een terrein achter 
de kerk. Maar ondanks deze druk-
verlaging op de Lijnbaan en de ge-
noemde parkeernorm van 1,8 tot 
2,1 (wat dit inhoud qua exact aantal 
gaat de wethouder op papier zetten) 
bleven alle fracties sceptisch. “We 
zijn nog niet gerustgesteld”, zo ver-
woordde Kuin van AB. Niet over het 
parkeren en niet over de verdich-
ting in het gebied. In het eerste plan 
zouden zogenaamde eilandwonin-
gen gebouwd worden. Deze worden 
vervangen door rijwoningen voor 
de smallere beurs. AB pleitte voor 
het terugbrengen van de verbou-
wingsdichtheid en meer groen. Het 
groengebied, zoals nu in het plan 
opgenomen, is 55 meter en is getra-
ceerd als ‘buffer’ langs de kerk. Er 
komt een trapveldje voor de oudere 
jeugd en een speelplaats voor jon-
gere kinderen. Er wordt geen groen 
‘afgesnoept’ voor een hondenuit-
laatplaats. “Deze is niet opgenomen 
en komt er niet”, antwoordde wet-
houder Verlaan op de vraag van Erik 
Abbenhues van de VVD. 
Water blijft ruim aanwezig in de 
nieuwe wijk. De groenstroken langs 

het water lijken de plek te worden 
waar hondenbezitters hun viervoe-
ters kunnen gaan uitlaten, zo ont-
futselde de VVD’er deze uitspraak 
van de wethouder. Ook Ton Smit van 
het CDA gaf aan huiverig te zijn over 
de voorgestelde verdichting. “Meer 
woningen dan 71 komen er echt 
niet”, zo luidde het antwoord van de 
wethouder. “Dit aantal is het maxi-
mum, het kan afnemen naar 67.” Hij 
kreeg de fracties niet over de streep. 

Kort en bondig
Na 44 minuten over het plan ge-
praat te hebben, wilde voorzitter 
Bram Heijstek afhameren en stelde 
de vraag of er voldoende over ge-

sproken was. De fracties vonden het 
voor de avond genoeg, maar een 
hamerstuk in de raadsvergadering 
van 28 mei gaat het vooralsnog niet 
worden. Allen gaan in eigen fracties 
nog in discussie. PACT kondigde al 
aan met een motie te zullen komen. 

“Lekker door”
Bram Heijstek van HAC hanteerde 
deze avond voor de eerste keer de 
voorzittershamer en niet onverdien-
stelijk, al werd wel af en toe even 
vreemd opgekeken op zijn uitspra-
ken, zoals: “Even switchen en even 
wat lozen” (twee minuten pau-
ze naar het volgende te behande-
len onderwerp). En: “Geen vragen 
meer? Dan gaan we lekker door.” 
Zijn doel was, zo zei hij bij aanvang, 
om tien uur klaar te zijn en hij daag-
de de fracties uit kort en bondig te 
zijn. Maar, strak aan de tijd hield 
hij zich niet. De vergadering duur-
de een half uur langer dan gepland 
en deze ’korte uitloop’ was mede te 
danken aan het feit dat er geen on-
derwerpen waren ingediend voor 
het vragenkwartiertje. 

“Nog nooit zoveel reacties gehad”
Opdracht makelaar voor 
Dorpsstraat 93: Verkopen!
Aalsmeer - “Nog nooit zoveel re-
acties uit Aalsmeer gehad. Het leeft 
echt.” Karin Eveleens van het gelijk-
namige makelaarskantoor over de 

verkoop van het markante pand in 
de Dorpsstraat 93 dat te koop aan-
geboden wordt. Restaurant ‘Den 
Ouden Dorpshoek’ is bekend bij in-

Herontwikkeling bouwkavels 
Herenweg 61 en naast 99 
Kudelstaart - Het college van B&W 
heeft de startnotitie Herenweg 61 
en Herenweg naast 99 vrijgegeven 
voor inspraak. De gemeente heeft 
deze percelen in eigendom en wil er 
graag twee respectievelijk één vrij-
staande woning(en) terugbouwen. 
Op het perceel naast 99 is het ook 
mogelijk om in plaats van een vrij-
staande woning een zorgboerde-
rij of bijzondere woonvorm toe te 
staan. In het verleden stond er al be-
bouwing op beide percelen. 

Op de Herenweg 61 stond een 
bouwvallige woning met opstal-
len die in 2014 is gesloopt. Op de 
locatie naast 99 stond in het verle-
den een boerderij. De omwonen-
den zijn per brief geïnformeerd over 
het voornemen tot ontwikkeling. In 
de startnotitie wordt ingegaan op 
de ruimtelijke ontwikkelingsmoge-
lijkheden van beide locaties en de 
regels die zijn opgelegd door Rijk, 

Provincie en Gemeente. De Startno-
titie ligt vanaf 22 mei tot en met 2 juli 
ter inzage in het gemeentehuis van 
Aalsmeer en het raadhuis van Am-
stelveen. De plannen kunnen ook 
worden ingezien op www.aalsmeer.
nl. Belanghebbenden kunnen hun 
advies en mening geven door uiter-
lijk 2 juli een brief te sturen aan de 
gemeenteraad van Aalsmeer, Post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. 
‘bouwkavels Herenweg 61 en naast 
99’. Een email sturen kan ook: in-
fo@aalsmeer.nl. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met de afdeling Ruimtelijke Or-
dening en Vergunningen, de heer 
Leo Kiep, via telefoonnummer 020-
5404144. Na de terinzagelegging 
worden de reacties verwerkt in een 
Nota van Beantwoording. Deze No-
ta van Beantwoording wordt onder-
deel van de Startnotitie, die ter be-
sluitvorming wordt aangeboden aan 
de gemeenteraad van Aalsmeer.

woners. Er is nu lange tijd niets aan 
gedaan en onderhoud is hard no-
dig, maar voorheen straalde het 
witte pand met de rode, witte en 
groene luiken, de pannen en de 
kreeft aan de muren allure uit. Het 
restaurant staat ook op een unie-
ke plek, aan de rand van de entree 
van Aalsmeer. Nu aan de overkant 
reuring is, de kassen weg zijn, en 
de locatie wacht op invulling, leeft 
de vraag wat er aan de overkant 
gaat komen. Krijgt het restaurant 
een metamorfose en wordt weer in 
oude staat hersteld? Blijft de invul-
ling gelijk? Mooi om een pannen-
koekenrestaurant in te beginnen, 
wordt gezegd en ook een bistro of 
een eetcafé ziet menigeen wel zit-
ten. Karin Eveleens heeft al enke-
le kijkers gehad, maar spijkers met 
koppen zijn nog niet geslagen of-
wel het pand is nog te koop! Het 
zou natuurlijk geweldig zijn als het 
restaurant de entree van Aalsmeer 
zou blijven sieren, maar hier heeft 
de makelaar natuurlijk geen zeg-
genschap over. “Ik heb opdracht 
gekregen om het te verkopen”, al-
dus Karin. Het zou dus ook zo maar 
kunnen dat een projectontwikke-

laar kansen ruikt op deze zichtlo-
catie aan de Burgemeester Kaste-
leinweg. Het lijkt of Karin stiekem 
hoopt dat het pand een opknap-
beurt krijgt en weer als horecage-
legenheid gaat functioneren, maar 
zoals reeds gezegd, de opdracht die 
ze heeft gekregen is duidelijk: Ver-
kopen. 
Eigenaar Lucas, die een groot aan-
tal jaren in Nieuw-Zeeland heeft 
gewoond en slechts enkele maan-
den per jaar in Aalsmeer verbleef, is 
helaas overleden. Zijn erfgenamen 
hebben opdracht gegeven om het 
pand te koop te zetten. Hoe lang 
het restaurant al definitief geslo-
ten is, weet Karin niet precies. “Ik 
denk nu zo’n vijf jaar. Als Lucas in 
Aalsmeer was, gooide hij het res-
taurant altijd open en zat het vol.” 
Overigens zijn niet alle reacties op 
het pand even positief. ‘Leuk ding’ 
is waar, maar zoals het er nu uit ziet 
‘ouwe zooi’ ook. Maar, het meren-
deel is positief en dat zal de nos-
talgie wel zijn! Voor nu: Afwachten 
hoe de entree van Aalsmeer bij de 
brug er links en rechts van de Bur-
gemeester Kasteleinweg er uitein-
delijk uit komt te zien.

Afgelopen weekend stonden radiozenders en communicatie centraal in het 
Crash Museum. Zowel zaterdag als zondag mochten vele bezoekers verwel-
komt worden in Fort Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl.

Verhaal over ongeloof, twijfel en moed

Lezing over bombardement 
op Rotterdam in Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
40-45 organiseert op vrijdagavond 
22 mei in het Fort bij Aalsmeer een 
bijzondere lezing met nieuwe in-
zichten over het bombardement 
op Rotterdam dat 75 jaar geleden 
plaatsvond. De spreker is Peter de 
Raaf, voorzitter van de Stichting 
Crash ’40-‘45. De zaal gaat open 
om 19.30 uur, de lezing begint om 
20.00 uur. Op dinsdag 14 mei 1940 
om 13.27 uur vielen de eerste bom-
men op Rotterdam. Wat ging daar-
aan vooraf? Hoe komt het dat het 
Duitse opperbevel op het noorder-
eiland in Rotterdam zelf min of meer 
verrast werd door het bombarde-
ment? Wat was de rol van het Ne-
derlandse militaire gezag eigenlijk? 
Het is een verhaal over ongeloof, 

twijfel en moed. Maar ook over mis-
communicatie en bijzondere feiten. 
Zo werd door de Duitsers zelf een 
groot tweede bombardement op 
Rotterdam (diezelfde middag) ter-
nauwernood voorkomen. De lezing 
geeft inzicht in de 5 oorlogsdagen 
in de regio Rotterdam en Den Haag, 
het bijna onvermijdelijke bombar-
dement op 14 mei en de gevolgen 
daarvan, en bevat foto- en filmmate-
riaal waarin de verschrikkingen zijn 
vastgelegd. De heer De Raaf noemt 
het zelf een ‘try-out’, omdat het de 
eerste keer is dat hij op deze wijze 
die inktzwarte dagen uit de Neder-
landse geschiedenis belicht. Bijwo-
nen van de lezing kost 3,50 euro, de 
toegang is gratis voor Crash dona-
teurs en voor veteranen. Voor meer 
informatie: www.crash40-45.nl.

Onthaasten voor volwassenen
Workshop bloemen en kleur
Aalsmeer - In 2014 werd het kleur-
boek voor volwassenen een ware hit. 
Ook in 2015 zoeken volwassenen el-
kaar op om ambachtelijk te kleuren 
en daarbij vooral te onthaasten. Het 
kleuren staat voor iets groters, een 
sign of time, een flow! De techniek 
van het inkleuren vraagt concentra-
tie, met passende muziek, kruiden-
thee en de juiste aanwijzingen ko-
men de kleurplaten tot leven. Hoe 
breng je de kleuren van de vier sei-
zoenen aan als bloemen bestudeerd 
worden? De emotie van kleur komt 

ter sprake in de workshop bloemen 
en kleur. Creatief werken geeft ple-
zier en opent een nieuwe wereld 
van licht en kleur! Annefie van Itter-
zon is kunstdocent, gespecialiseerd 
in de leer van kleur en ornamentiek. 
Op de woensdagvonden 27 mei en 3 
juni geeft zij volwassenen de moge-
lijkheid om zich kalm te kleuren met 
bloemen bij creatief centrum De 
Werkschuit in de Baccarastraat van 
19.30 tot 22.00 uur. Geinteresseerd? 
Aanmelden via: a.vanitterzon@hot-
mail.com
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Vrouw na val 
nacht buiten

Aalsmeer - Op vrijdag 15 
mei is rond vijf uur in de mid-
dag op de Oosteinderweg, na-
bij de Machineweg, een 77 jari-
ge inwoonster onwel geworden 
achter op haar land. Ze kwam 
hierdoor ten val en was niet in 
staat om meer terug naar huis 
te gaan. Ze heeft het wel ge-
probeerd, maar moest opge-
ven. De hele nacht heeft de 
Aalsmeerse buiten doorge-
bracht. Om half negen de vol-
gende ochtend is zij door bu-
ren gevonden en hebben zij 
zich over haar ontfermd tot de 
komst van de hulpdiensten. 
De 77 jarige is met spoed per 
ambulance vervoerd naar het 
Spaarne ziekenhuis.

Aanhouding na 
verkeerstwist

Aalsmeer - Om kwart voor 
een in de nacht van dinsdag 
19 mei is op de Zwarteweg een 
23 jarige automobilist uit Uit-
hoorn aangehouden die maan-
dag rond vier uur in de mid-
dag betrokken was geweest bij 
een verkeerstwist in zijn woon-
plaats. De bestuurder was op 
een andere auto ingereden en 
was vervolgens snel wegge-
reden. Getuigen konden een 
deel van het kenteken doorge-
ven aan de politie, evenals een 
beetje een signalement van de 
bestuurder. Op de Zwarteweg 
werd de auto gespot door de 
surveillancedienst. De 23 jari-
ge is tot stoppen gemaand en 
aangehouden. De Uithoornaar 
wordt zware mishandeling, c.q. 
poging tot doodslag ten laste 
gelegd.

Hoge boete 
voor winkeldief
Aalsmeer - Op maandag 18 
mei om kwart voor vijf in de 
middag is een winkeldief op 
heterdaad betrapt in een win-
kel op het Praamplein. Door 
medewerkers werd gezien dat 
een 62 jarige man uit Aalsmeer 
goederen wilde meenemen 
zonder te betalen. De poli-
tie is gealarmeerd. De man is 
aangehouden. Agenten heb-
ben vervolgens contact ge-
had met Justitie over de hoog-
te van de boete van deze win-
keldiefstal. De rechter zette de 
bekeuring op 200 euro. De 53 
jarige heeft de transactie direct 
afgerekend.

Poging inbraak 
in woning

Kudelstaart - In de nacht 
van vrijdag 15 op zaterdag 16 
mei is geprobeerd in te bre-
ken in een woning aan de Ku-
delstaartseweg, nabij de kerk. 
De huisschilder ontdekte aan 
de voorzijde sporen van braak 
aan een kozijn. Het huis werd 
verder onderzocht en aan de 
achterzijde bleken dieven ook 
geprobeerd te hebben om bin-
nen te komen. Getracht was 
een slot open te boren. Mo-
gelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844. De inbraakpoging heeft 
plaatsgevonden tussen zes uur 
‘s avonds en de volgende och-
tend zeven uur.

Inbraak woning 
na diefstal 

autosleutels
Aalsmeer - Tijdens een festi-
val in Amsterdam is op zondag 
17 mei de auto van bewoners 
van de Dr. J. Wasscherstraat 
open gebroken. De huissleutels 
waren uit de auto ontvreemd. 
Eenmaal thuis kregen de be-
woners voor de tweede keer de 
schrik van hun leven. Ook was 
ingebroken in hun woning. Ze 
troffen een deur open aan. Er 
zijn laptops, een iPad en siera-
den gestolen. Zo goed als ze-
ker hebben de dieven gebruik 
gemaakt van de uit de auto ge-
haalde huissleutels. De politie 
doet verder onderzoek. 

Raad van Advies toont ambitie van 
Stichting Bouwland Regio Schiphol 
Aalsmeerderbrug - Jeroen Nobel, 
Cees Broekhoven en Aad Straat-
hof vormen samen de eerste Raad 
van Advies van Stichting Bouwland 
Regio Schiphol. Het stichtingsbe-
stuur is zeer verheugd dat dit duur-
zame team haar platform voor inno-
vatie en duurzaam ondernemen ac-
tief gaat ondersteunen. Nadat het 
bestuur van Bouwland bestaande 
uit Paul Bos (Boer Bos), Joost Valk 
(Vital Places) en Laurens Schenk 
(Schenk Makelaars) zich al eer-
der dit jaar verzekerden van de on-
dersteuning van Dick Braam (2020 
Marketing Communicatie), komt 
met de benoeming van dit bevlogen 
trio een extra bron van kennis en in-
spiratie beschikbaar voor Stichting 
Bouwland en de aangesloten pi-
oniers. De leden van de RvA kun-
nen bogen op grote ervaring in het 
openbaar bestuur. Oud Rabobank 
directeur Cees Broekhoven was 
sinds 1986 actief in de gemeentepo-
litiek en heeft dit voorjaar na 12 jaar 
zijn lidmaatschap van de Provincia-
le Staten van Noord-Holland beëin-
digd. Aad Straathof, melkveehouder 
te Leimuiden, was 10 jaar heemraad 
(lid dagelijks bestuur) van het Wa-
terschap Rijnland. De voorzitter van 
de nieuwe adviesraad, Jeroen No-
bel, waarnemend burgemeester te 
Aalsmeer, was voorheen wethouder 
financiën in Haarlemmermeer en 
klimaatambassadeur Duurzaam Ge-
bouwde Omgeving van het ministe-
rie van Infrastructuur & Milieu. De 
wortels van dit driemanschap zijn 
diep verankerd in de bodem van de 
regio Schiphol. Stichting Bouwland 
stelt zich ten doel de levenskwaliteit 
in de regio Schiphol te verbeteren 
door het stimuleren van projecten 
op het gebied van energie, mobili-
teit, inclusie en voeding. Bouwland 
organiseert hiertoe regionale bij-
eenkomsten en internationale inspi-
ratiereizen, initieert duurzame pro-

jecten en ondersteunt ondernemers 
en organisaties die grenzen willen 
verleggen via het Bouwland Pioniers 
Platform. Bekende projecten door 
Bouwland geïnitieerd zijn De Beuk 
Erin (verduurzaming kantorenpark 
De Beukenhorst), De Boshoeve 
(kinderopvang in gezond klimaat) 
en bijvoorbeeld Vitaal Lokaal (ge-
zond binnenklimaat op scholen). Als 
scharnierpunt voor de ontwikkeling 
van een samenleving op basis van 
een kringloopeconomie wil Bouw-
land duurzame verbindingen tussen 
alle partijen in de regio Greenport, 
Airport en Seaport Amsterdam tot 
stand brengen. Het Bouwland Pio-
niers Platform biedt daartoe onder-
nemers, overheid en experts toe-
gang tot haar netwerk, ze vormt het 
centrale aanspreekpunt voor onder-
nemers, overheid en instellingen in 
deze regio als het gaat om duur-
zaam ondernemen, wonen en wer-
ken. Ook zal een ‘duurzame’ data-
bank beschikbaar komen die alle 
relevante partijen en projecten be-
vat. “We hebben enorme haast om 
de overgang naar een circulaire sa-
menleving met schone energie en 
zonder afvalstoffen voor elkaar te 
krijgen. Nederland en ook de Schip-
hol regio moet echt de versnelling 
erop zetten om die verandering tot 
stand te brengen en de klimaat-
doelstellingen te halen. Innoveren-
de ondernemers en organisaties 
zijn daarvoor de sleutel tot succes. 
Het is voor Bouwland en de pioniers 
in ons platform dan ook ontzettend 
fijn dat we daarvoor over een haast 
onuitputtelijk bron van kennis en er-
varing van de Raad van Advies mo-
gen beschikken om het succes een 
handje te helpen. De energie en ge-
drevenheid die Broekhoven, Nobel 
en Straathof meebrengen naar de 
tafel is nu al voelbaar, hetgeen ons 
nog meer slagkracht geeft”, aldus 
een verheugde voorzitter Paul Bos.

Weer dode koe in weiland
Kudelstaart - In de vroege ochtend 
van woensdag 13 mei is in het land 
tegenover de Mastweg een dode 
koe aangetroffen. Niets bijzonders, 
zou je zeggen… Totdat er allemaal 
politie bij kwam, omdat het binnen 
zeer korte tijd al de derde koe is die 
dood gevonden wordt. Er wordt ver-
moed dat de koe om het leven is ge-
komen door vergiftiging. Het dier is 

meegenomen voor onderzoek. De 
politie heeft een onderzoek gehou-
den in het land waar de koe gevon-
den is. Mogelijke bewijsmaterialen 
zijn veilig gesteld. Wellicht zijn er 
getuigen of omwonenden die infor-
matie hebben, zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.
Catja de Rijk

Bouw nieuwe trainingshal aan 
zwembad nog geen hamerstuk!
Aalsmeer - Er is geen groen licht 
gegeven voor de bouw van een trai-
ningshal achter het zwembad bij 
de te realiseren brede school in de 
Hornmeer. Het onderwerp kreeg 
niet de ‘stempel’ hamerstuk in de 
vergadering van de commissie 
Maatschappij en Bestuur afgelopen 
woensdag 13 mei. PACT en de VVD 
hikten met name tegen het financië-
le plaatje aan. De bouw van de bre-
de school kost 3 ton, de trainings-
hal inclusief het combineren met 
het zwembad tot 1 sportcomplex 5 
ton. Jelle Buisma van PACT verge-
lijk deze kosten met de aankoop van 
een huis waarvan de bouw van een 
schuur erbij uiteindelijk meer kost. 
De fractie zei het vreemd te vin-
den dat ‘even’ 5 ton gevraagd wordt 
voor een sporthal, terwijl de 6 ton 
extra voor sociale woningbouw in 
de Tuinen van Aalsmeer zo van ta-
fel werd geveegd. Het antwoord van 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
was helder. Uit onderzoek en het 
gemaakte rapport is gebleken dat 
Aalsmeer dringend verlegen zit om 
een vierde sporthal. Aalsmeer is een 
sportminnend dorp en om ‘gezond 
en sportief leven’ te blijven stimule-
ren, wil de gemeente gehoor geven 
aan het verzoek van vele sportver-
enigingen. Een groot aantal van hen 
wijkt namelijk nu uit en huurt hal-
len in omliggende gemeentes. Dat 
het gebruik van de gymzalen bij-
zonder laag is, mag eigenlijk daar-
om wel onbegrijpelijk genoemd 
worden. Wellicht heeft dit met ou-
derdom te maken. Het college stelt 
daarom ook voor om de gymzalen in 
de Thijsselaan en de Roerdomplaan 
bij respectievelijk De Hoeksteen en 
De Wegwijzer, de basisscholen die 
gaan fuseren aan de Dreef, te slo-
pen. En hier was PACT het ook niet 
helemaal eens. De leerlingen van de 
brede school komen op loopafstand 

van ‘De Roerdomp’ te zitten. “Het 
zou het begin van een sportief uur-
tje kunnen worden.” Over de hoog-
te van de trainingshal had ‘sport-
man’ Eppo Buskermolen (CDA) een 
opmerking. De hal wordt zeven me-
ter hoog en dit houdt sommige ver-
enigingen tegen om gebruik te gaan 
maken van de nieuwe hal. Hij noem-
de de basketbal en de badminton. 
Deze laatste leek wethouder Van 
der Hoeven stug, maar hij beaam-
de dat de basketbal en trampoline-
springers zullen blijven sporten in 
de andere twee hallen in Aalsmeer 
en Kudelstaart. AB wees op zonne-
panelen en andere milieuvriendelij-
ke en energiezuinige maatregelen 
en kreeg hierin bijval van PACT. Er 
gaat gebruik gemaakt worden van 
de overcapaciteit aan warmte uit het 
zwembad om de hal te verwarmen, 
maar PACT wil meer. “Veel te ma-
tig”, zo reageerde fractievoorzitter 
Ronald Fransen. Bram Heijstek van 
HAC pakte uit. Hij stelde voor een 
echte wedstrijdhal te laten bouwen. 
“Deze zijn schaars in de omgeving. 
Kan Aalsmeer zich in de kijker zet-
ten.” De financiën waren vooral voor 
de VVD een heet hangijzer en reden 

om nog niet akkoord te gaan. “De 
haalbaarheidsanalyse ontbreekt. We 
willen eerst zien van er beschikbaar 
is en wat er te besteden is, maar laat 
er geen verwarring zijn dat de VVD 
de vierde hal niet wil”, aldus Dirk 
van der Zwaag. Ook Ronald Fransen 
van PACT beaamde dit: “Ja natuur-
lijk willen we een sporthal, inclusief 
duurzaamheid en een overzicht van 
de financiën.” 
De trainingshal komt op verzoek 
van de VVD en PACT dus nog niet 
op de agenda van de raadsvergade-
ring van 28 mei. Een tweede behan-
deling in commissieverband gaat 
plaatsvinden in juni en laat nou net 
in deze vergadering ook de Len-
tenota aan de orde komen en dus 
de financiële onderbouwing. “Komt 
dat even goed uit”, besloot wethou-
der Van der Hoeven en hiermee was 
het onderwerp voor deze avond ge-
noeg besproken. Overigens konden 
AB, CDA en HAC zich deze avond 
al vinden in het te realiseren sport-
complex. “Het gaat om maatschap-
pelijk belang en de gezondheid van 
de inwoners”, verduidelijkte fractie-
voorzitter Helma Persoon de keuze 
van AB. 

Gemeente gaat actie ondernemen
‘Scherpe’ grond op Starteiland
Aalsmeer - Vorige week is in op-
dracht van de gemeente grond ge-
stort op het Starteiland in de West-
einderplassen. Er is naar aanleiding 
van klachten van vaarders gebag-
gerd rondom dit recreatieve punt. 
Het poeltje slibde dicht. Omdat het 
Starteiland aan het verzakken is, 
dacht de gemeente deze twee items 
mooi te kunnen combineren. Helaas 
is niet alleen ‘schoon’ bagger naar 
boven gekomen en dus als eerste 
laag aangebracht op het recreatie-
punt. In het bagger zat ook glas en 
andere scherpe voorwerpen. En, on-
danks dat er een tweede laag komt 

in de vorm van gras, kan deze ge-
vaarlijke ondergrond natuurlijk niet 
blijven liggen. Het glas en de scher-
pe voorwaarden vragen om onge-
lukken. 
De gemeente is gisteren, woens-
dag 20 mei, een kijkje gaan nemen 
en heeft laten weten actie te zullen 
gaan nemen. De scherpe voorwer-
pen gaan verwijderd worden. Waar-
schijnlijk door de bovenlaag te ver-
wijderen. 
Tegelijkertijd wordt ook de bebor-
ding aangepakt, want deze zijn be-
hoorlijk aan vervanging toe. De bor-
den zijn verroest en verouderd!

Aalsmeer - Vrijdag 22 mei gaan 
agenten van de politie Aalsmeer en 
Uithoorn flyers uitdelen in het win-
kelcentrum op het Poldermeester-
plein. Inwoners worden met de fol-
ders geattendeerd op het Burger-
net en er wordt voorlichting gege-
ven over preventie van woningen 
bij afwezigheid en vakanties. De 

politie hoopt dat inwoners via het 
Burgernet meer betrokken raken 
bij hun buurt en alerter worden op 
‘vreemde’ figuren in de wijk waar-
door mogelijk inbraken in wonin-
gen, schuren en auto’s voorkomen 
kunnen worden. Schroom niet om 
bij onraad contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844. 

“Welkom in de wereld van het bestuursrecht”

Gemengde reacties over de 
komst Lidl in het Centrum
Aalsmeer - Maandag 18 mei vond 
de informatieavond over de komst 
van de Lidl in het Centrum plaats 
in het gemeentehuis. De opkomst 
was bijzonder hoog en de reacties 
uiteenlopend. Een deel van de aan-
wezigen gaf aan zich behoorlijk in 
de maling genomen te voelen door 
de Rabobank, die het pand van de 
bank heeft verkocht aan de super-
marktketen en hierin best heel stil-
letjes te werk is gegaan. Op het 
pand rust de bestemming detail-
handel en dus is weigeren niet mo-
gelijk. De gemeente heeft dit al on-
dervonden, de rechtzaak is verloren. 
Het bestemmingsplan voor dit ge-
bied stamt uit 2006, is nog geen tien 
jaar oud, en mag wettelijk niet zo-
maar even aangepast worden, “Wel-
kom in de wereld van het bestuurs-
recht”, aldus wethouder Gertjan van 
der Hoeven over de procedure. Dat 
er echt helemaal geen mogelijkhe-
den meer zijn om de Lidl te gebie-
den een alternatieve locatie te zoe-
ken, ging er bij menigeen overigens 
niet in. “Het lijkt wel of ik naar de 
Fira zit te kijken”, zo merkte een be-
woner ietwat vinnig op. 
Het alternatieve plan houdt in dat 
de Lidl op het achterste deel van het 
terrein aan de Stationsweg, aan de 

rand van de Brandewijnsloot, ge-
bouwd gaat worden. Voor op het 
terrein van de supermarkt worden 
parkeerplaatsen gerealiseerd, In to-
taal circa 82 en dat zijn er zo’n twin-
tig meer als bij het eerste plan waar-
bij de Lidl aan de weg gesitueerd 
zou worden. Het alternatief zorgt 
ook dat de supermarkt een grote-
re oppervlakte krijgt, 1.400 vierkante 
meter. Het gebouw krijgt een lengte 
van circa 60 meter en een maximale 
breedte van 36 meter. Het ontwerp 
gaat uit van een lessenaarsdak met 
een maximale hoogte van 7,5 meter. 

Verkeersdruk
“Het hart van Aalsmeer is verkocht”, 
aldus een aanwezige. De mogelijk-
heid om hier ‘leuke dingen’ aan het 
water te creëren zijn inderdaad weg, 
evenals de kans om de verkeerspe-
rikelen aan te pakken. De verkeers-
druk is op het kruispunt Uiterweg 
met de Van Cleeffkade en Stations-
weg dagelijks groot. Met een weg 
achter de bebouwing aan de Stati-
onsweg langs, had een goede door-
gaande verkeersroute gerealiseerd 
kunnen worden. Over de toename 
van verkeer op de Stationsweg, waar 
de in- en uitrit naar de Lidl komt, zijn 
zorgen. “In de spits kan ik nauwe-

lijks van m’n erf afkomen”, aldus een 
bewoner. Positief aan dit alternatie-
ve plan is dat de Lidl vanaf de Ui-
terweg alleen bereikbaar wordt voor 
fietsers en voetgangers. De gemoe-
deren liepen best hoog op, maar 
de heer Wielenga van de Lidl leek 
hier niet heel gevoelig voor. Volgens 
hem had hij al veel positieve reac-
ties gehoord. Eén daarvan was van 
Jan Sparnaaij. De juwelier zei blij te 
zijn met de komst van de Lidl. “We 
halen goud het Centrum binnen.” 
Het te bouwen pand van de Lidl 
heeft geen tierelantijntjes, is strak 
en recht, zoals alle panden van de-
ze supermarktketen in het land. “Ik 
ben het eens dat het niet het mooi-
ste gebouw in het Centrum wordt”, 
zo antwoordde wethouder van der 
Hoeven op een vraag waarom niet 
een passender gebouw gereali-
seerd gaat worden. “De Lidl wil mis-
schien aanpassen, maar is vastbe-
raden”, zo zei hij ook. Hij raadde in-
woners aan om vooral hun mening 
en mogelijke alternatieve plannen 
op papier te zetten en te sturen naar 
de gemeente. “Bij de uiteindelijke 
beslissing zullen de reacties zeke-
re meewegen”, besloot hij. De heer 
Wielenga van de Lidl hield het bij 
een neutraal antwoord op de vraag 
of er eventueel nog aanpassingen 
en/of wijzigingen gemaakt zullen 
gaan worden. “Wij werken nauw sa-
men met de gemeente.” In dat ge-
val, zeker reageren! Dit kan tot 5 ju-
ni zowel per post als per mail. Rest 
alvast een sprankje hoop voor alle 
‘tegenstanders’: Er schijnt een alter-
natief plan ontwikkeld te zijn. Dus, 
wie weet! Eén vraag is open blijven 
staan: Wat heeft Aalsmeer toch met 
supermarkten? Met de Lidl er bij in 
het centrum straks vijf stuks. In heel 
de gemeente totaal elf. 

Politie actief in Oosteinde
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CDA op bedrijfsbezoek
Aalsmeer - Zowel de fractie als het 
bestuur van het CDA bezoeken re-
gelmatig bedrijven, organisaties en 
verenigingen in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Mede op deze manier wil 
het CDA op de hoogte blijven van 
de actualiteit binnen de samenle-
ving. Zo heeft een afvaardiging van 
de fractie en het bestuur op vrijdag 
8 mei een werkbezoek gebracht 
aan Tuincentrum Het Oosten aan de 
Aalsmeerderweg. Eén van de grote-
re échte Aalsmeerse bedrijven. 
Door de jaren heen is Tuincentrum 
Het Oosten uitgegroeid tot een 
groot tuincentrum welke bekend-
heid geniet tot ver voorbij Amster-
dam. In de wereld van de tuincen-
tra zeker een begrip. Het tuincen-
trum is niet aangesloten bij een or-
ganisatie zoals Intratuin of Ranzijn 
en is volledig zelfstandig. De direc-
tie bestaat uit Erik van Verseveld 
en Esther Baars. Deze partners ge-
ven leiding aan veel medewerkers. 
Opvallend is dat de meeste mede-
werkers voor een langere periode 
bij hen in dienst zijn. Zij maken bij-

na geen gebruik van scholieren en 
studenten, zoals menig tuincentrum 
wel doet. Voor Erik en Esther is het 
heel belangrijk dat de kennis wordt 
gewaarborgd. En kennis doe je on-
der andere op door ervaring. Ken-
nis die wordt gebruikt om de klan-
ten op een professionele wijze van 
dienst te kunnen zijn. Het tuincen-
trum beslaat maar liefst 80.000 vier-
kante meter Aalsmeers grondge-
bied. Wat tijdens het werkbezoek 
vooral opviel is dat de huidige di-
rectie nog volop plannen heeft voor 
de toekomst. Stilzitten en afwachten 
wat de markt gaat doen is er zeker 
niet bij. De directie is dan ook nog 
steeds bezig met verbouwingen, 
zodat ook vaste bezoekers steeds 
weer worden verrast. Voor de dele-
gatie van het CDA was het goed te 
horen, dat de directie van tuincen-
trum Het Oosten te spreken is over 
de samenwerking met de gemeen-
te Aalsmeer. Voor de delegatie van 
het CDA was het een nuttig bezoek 
bij een mooi Aalsmeers bedrijf, waar 
nog veel toekomst inzit.

Noodzaak nieuwe strategie was duidelijk

2014 Jaar van omslag voor 
veiling Flora Holland
Aalsmeer - De Koninklijke Coöpe-
ratieve Bloemenveiling FloraHolland 
heeft het jaar 2014 met een posi-
tief resultaat afgesloten. Algemeen 
directeur Lucas Vos: “Het positieve 
netto bedrijfsresultaat van 9,6 mil-
joen euro stemt mij tevreden na het 
jaar 2013 waarin wij eenmalig een 
verlies moesten nemen. Het resul-
taat valt zelfs wat hoger uit dan de 7 
miljoen euro die in de begroting was 
opgenomen. Ook voor 2015 ligt Flo-
raHolland financieel goed op koers.” 
De productomzet groeide met 1,4% 
tot 4,5 miljard euro. Een lichte toe-
name van zowel de gemiddelde prijs 
als het aangevoerde volume van de 
bloemen en planten droeg bij aan 
de omzetstijging. Over het geheel 
een positief beeld waarvan ech-
ter niet elke individuele kweker kon 

profiteren door verschillen op pro-
ductniveau. Het economisch herstel 
in Europa dat in 2014 intrad, werd 
afgeremd door spanningen in Oost-
Europa en het Midden Oosten. Met 
name Rusland presteerde minder 
dan verwacht als gevolg van de on-
gunstige koers van de Roebel. Dat 
de sierteeltsector desondanks een 
groei heeft weten te realiseren, is 
het bewijs dat de sector nog altijd 
krachtig is.

Nieuwe strategie noodzakelijk
Voor FloraHolland laat 2014 zich 
kenmerken als een jaar van om-
slag. Zo realiseerde het bedrijf na 
een jaar van verlies weer een winst. 
Daarnaast was het een jaar waar-
in het aandeel directe afzet met 
51% voor het eerst de klokverkopen 

overstegen. De verschuiving ging 
met 2,7% minder hard dan voorlig-
gende jaren, maar het klokvolume 
blijft naar verwachting afnemen en 
dat betekent dat FloraHolland hier-
op moet inspelen. 2014 was ook een 
jaar waarin een negatieve houding 
van de stakeholders van het bedrijf 
omsloeg naar een algemeen posi-
tief sentiment. De nieuwe strategie 
FloraHolland 2020 en de wijze waar-
op die in samenwerking met leden, 
klanten en medewerkers tot stand 
is gekomen, zijn door alle partijen 
goed ontvangen. De aanleiding voor 
de nieuwe strategie was meerle-
dig. Leden, klanten en medewerkers 
gaven in 2014 aan allen behoef-
te te hebben aan richting en duide-
lijkheid vanuit het bedrijf. En dat in 
een wereld waarin de digitale han-
del groeit, de vraag afneemt en con-
currentie snel opkomt. De noodzaak 
van een nieuwe strategie was dui-
delijk. Met FloraHolland 2020 koerst 
de coöperatie naar een toekomst 
waarin de sierteeltsector weer tot 
bloei wordt gebracht. Een koers die 
gericht is op het verbeteren van de 
marges voor leden en hun klanten. 
En op méér consumenten die méér 
uitgeven aan bloemen en planten.
 
Uitvoering FloraHolland 2020
In 2014 is met FloraHolland 2020 de 
richting bepaald. Dit jaar is het be-
drijf aan de hand van de eerste vijf 
programmapunten met de uitvoe-

Het transport met de ‘Metro’ rijdt Aalsmeer binnen. Foto’s Cor Buis

Uniek transport vliegtuig 
over weg naar Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond 19 mei heeft een uniek trans-
port plaatsgevonden van het voor-
malige laboratoriumvliegtuig van 
het NLR van Schiphol-Oost naar het 
Vaktechnisch Opleidingscentrum 
Fokker in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. Onlangs heeft 
het Vaktechnisch Opleidingscen-
trum VTOC ‘Fokker’ de Swearingen 
226C/T Metroliner (afgekort Me-
tro) overgenomen van het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
(NLR). De Metro is sinds 1979 als 
laboratoriumvliegtuig in gebruik ge-
weest bij het NLR. Met deze overna-
me word de samenwerking tussen 
VTOC ‘Fokker’ en het NLR weder-
om bekrachtigd. De Metro met een 
spanwijdte van ruim 17 meter, een 
lengte van 18 meter en een hoog-
te van 5 meter is een mooie aan-
vulling op de reeds bestaande vloot 
van VTOC ‘Fokker’ waaraan door 
ruim 200 toekomstige vliegtuigon-
derhoudstechnici in opleiding da-
gelijks wordt gesleuteld. De afgelo-
pen twee maanden is de Metro door 
een groep enthousiaste studenten 
onder leiding van een praktijkdo-
cent gereedgemaakt voor transport 
over de weg vanuit Hangar 3 aan 
de Thermiekstraat 200 op Schiphol-
Oost naar de opleidingslocatie van 

VTOC ‘Fokker’ aan de Van Cleeffka-
de 15. Een bijzonderheid is het feit 
dat de vleugel van de Metro uit één 
stuk bestaat en dus ook in één keer 
vervoerd moet worden.

Spektakel
Het transport van het vliegtuig werd 
in opdracht van VTOC ‘Fokker’ uit-
gevoerd door de firma Koninklijke 
Saan uit Diemen en heeft plaatsge-
vonden in de avonduren van dins-
dag 19 mei. Het transport mocht na-
melijk, gezien de bijzondere vracht 
en de afmetingen, niet eerder aan-
vangen dan 20.00 uur. De route ging 
via de Anthony Fokkerweg, de nieu-
we N201 en de Burgemeester Kas-
teleinweg. Het was in eerste instan-
tie de bedoeling dat de romp en de 
vleugel opgepakt en over de sloot 
heen werden getild met een kraan 
vanaf het terrein van het Shell sta-
tion. Dit bleek niet nodig te zijn. 
Het transport met het vliegtuig kon 
‘gewoon’ het terrein van Studio’s 
Aalsmeer oprijden tot voor de deur 
van het VTOC ‘Fokker’. Spectaculair 
was het in ieder geval wel. Het bij-
zondere vervoer is door veel inwo-
ners bekeken.
Het vliegtuig ‘Metro’ staat nu opge-
steld in de praktijkruimte van VTOC 
‘Fokker’. 

ring van de nieuwe strategie ge-
start. Lucas Vos: “Het Nieuwe Vei-
len is het eerste programma waar 
we met onze leden de inhoudelijke 
dialoog zijn aan gegaan. Wat is hun 
beeld van de toekomst van de klok? 
Hoe richten we de klok en de fysie-
ke marktplaats opnieuw in zodat ze 
toekomstbestendig zijn? De discus-
sies leveren veel waardevolle in-
put op, en zullen we ook met ande-
re stakeholders vervolgen. Het doel 
van het programma is een optima-
le en stabiele prijsvorming voor on-
ze leden en hun klanten en een ver-
laging van de kosten voor een be-
taalbare open marktplaats.” 
Het programma ‘Consumer’ richt 
zich op stimulering van de (Europe-
se) consumentenvraag naar bloe-
men en planten. Het doorgron-
den van consument, markt en con-
currentie om (nieuwe) samenwer-
kingsvormen, concepten en innova-
ties te ontwikkelen. De focus ligt op 
duurzame klantwaarde creatie voor 
de gehele sierteeltsector en de le-
den in het bijzonder. Met ‘Standaar-
den & vereenvoudigen’ wil het be-
drijf de keten efficiënter en effectie-
ver - en daarmee goedkoper - laten 
functioneren. Samenwerking bin-
nen en buiten de sierteeltsector is 
daarbij cruciaal. ‘World Flower Ex-
change’ is het programma waarmee 
FloraHolland zich richt op het ont-
wikkelen van een virtueel platform 
voor bloemen en planten, waar in 
2020 een miljard euro wordt omge-
zet en waar alle marktkennis, –idee-
en en –innovatie samenkomen. Tot 
slot wil het bedrijf met het program-
ma ‘Samen verbeteren’ één metho-
de toepassen voor het verbeteren 
van het hele bedrijf en het uitvoe-
ren van de strategie. Later dit jaar 
volgen nog meer programma’s die 
opgestart worden om invulling aan 
FloraHolland 2020 te geven.

Zomerkring zwemweekend
Medailleregen bij Oceanus
Aalsmeer - Zomerkring 2015 lange 
baan is van start gegaan, afgelopen 
weekend werd op de zaterdag en 
zondag ronde 1 gezwommen van de 
in totaal twee zwemweekenden die 
deze zomerkring omvat. De middag 
begon met het knalnummer 50 me-
ter vrije slag heren, voor de kamp-
rechters een nummer waarbij ze zich 
een rotje lopen langs de badrand. 
Luuk Scheuer kwam aan de start in 
serie 3 en wist tot zijn grote vreugde 
met 30,45 een NjjK limiet in de wacht 
te slepen en een zilveren medaille. 
Michael Masseurs en Sebastian v/d 
Born hadden het tempo er ook lek-
ker in. Sohrab Shirzad haalde Njjk li-
miet nummer twee van de middag 
binnen op dezelfde afstand in een 
strakke tijd van 26,20 waar hij ruim-
schoots eerste werd en het goud 
mocht ophalen. De dames 50 me-
ter vlinderslag leverde mooie resul-
taten op voor Anouck Ramdjanam-
singh, Olivia Schalenkamp, Beau 
van Dommelen, Amber Bellaart, Em-
ma van Zanten, Amber Celie, Aicha 

Croes en Lianne Bouwmeester. Al-
le meiden doken onder de inschrijf-
tijd, waarbij Amber C., Aicha en Li-
anne de gouden plak veroverden en 
Dana Bosman het zilver mocht op-
halen. Sebastian v/d Born zwom een 
heerlijke 200 meter schoolslag, het 
zag er goed uit en met 2.59,29 kan 
hij uiterst tevreden zijn. De 400 vrije 
slag dames leverde Amber C en Ai-
cha goud op, Amber B mocht de 
bronzen medaille ophalen. Britt v/d 
Linden en Sam Eveleens hadden het 
zwaar, maar wisten hun races te vol-
brengen. Vier Oceanus heren aan de 
start bij de 100 rugslag en alle vier 
kaapten ze een medaille weg: Luuk 
Scheur goud, Sohrab Shirzad zilver, 
Michael Masseurs en Arjan Bellaart 
brons, waarbij Arjan zijn tijd wist aan 
te scherpen tot 1.09,53. Dana Bos-
man wist met een 1.32,89 een bron-
zen plak veilig te zwemmen op de 
100 schoolslag , daar waar Lian-
ne Bouwmeester met 1.20,57 het 
goud mocht ophalen. De 200 wissel-
slag leverde Arjan Bellaart wederom 

een persoonlijk record op in de tijd 
van 2.31,82. De zondagmiddag ses-
sie begon met wat commotie, de 
scheidsrechter had Amber C. dis-
pensatie verleend om de 50 school 
te laten vervallen maar volgens de 
reglementen mag dat niet, dus werd 
alternatief b. geactiveerd, Amber 
zou het water induiken en dan direct 
stoppen met haar race, zodat ze wel 
in actie mocht komen bij haar overi-
ge twee afstanden. Olivia Schalen-
kamp begon haar middag met een 
fantastische tijd op de 50 school met 
45,93, ook Amber Bellaart scherp-
te haar tijd aan tot 41,72 en Lian-
ne Bouwmeester wist met 36,59 het 
goud veilig te stellen. Michael Mas-
seurs liet een 40,00 klokken op de 
50 rug en Luuk dook met 39,43 on-
der de 40 seconde grens, Sebastian 
v/d Born verbeterde zich tot 38,82 
en ook Sohrab Shirzad scherpte zijn 
tijd lekker aan. Olaf v/d Zwaard, Ro-
an van Bakel en Wessel de Jong za-
ten net iets boven de inschrijftijd, 
Wessel wist met zijn race wel het zil-
ver te veroveren. De 200 rugslag da-
mes was goed voor 4 medailles, Em-
ma van Zanten goud, Anouk Hilgers, 
Amber Bellaart en Lianne Bouw-
meester brons. Beau van Domme-
len scherpte haar 100 meter vlin-

derslag met wel 3 seconde aan. Sam 
Eveleens, die super van start ging 
maar de terugbaan helaas helemaal 
instortte, wist wel het zilver veilig 
te zwemmen. Amber Celie had een 
dijk van een race 1.16,42 en wel-
verdiend goud. Aicha Croes zwom 
zichzelf ook naar het goud met haar 
1.15,88 en Dana Bosman kaap-
te een zilveren medaille weg. Luuk 
Scheuer had zijn zinnen gezet op li-
miet nummer twee, hij had 1.08 no-
dig het werd 1.09,82, helaas. Sohrab 
dook onder de minuut met 59,39. Hij 
liet een goed ingedeelde race zien. 
Wessel de Jong voor de allerlaats-
te keer uitkomend voor Oceanus 
had het de terugbaan zwaar, maar 
wist toch nog een 57,82 op de stop-
watch te zetten. Het laatste nummer 
van weekend: 200 vrije slag dames. 
De Oceanus meiden waren met een 
grote ploeg vertegenwoordigd, toch 
lukte het bij de meeste niet om hun 
tijden aan te scherpen. Sam Eve-
leens zwom een goede race en wist 
een persoonlijk record te zwemmen. 
Eind mei weekend nummer twee. 
Benieuwd met hoeveel eremetaal de 
Oceanus zwemmers dan huiswaarts 
zullen gaan. Dit weekend was goed 
voor 14 keer goud, 10 maal zilver en 
7 bronzen medailles. 

Sixentoernooi voor het 
eerst bij F.C. Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de tweeëndertig-
ste keer wordt dit jaar het Sixen-
toernooi van F.C. Aalsmeer georga-
niseerd, volgende week zaterdag, 30 
mei, aan de Dreef. De vorige eenen-
dertig edities vonden nog verdeeld 
plaats, bij V.V. Aalsmeer en R.K.A.V., 
maar dit jaar zal voor het eerst het 
toernooi gehouden gaan worden 
bij de kersverse fusieclub. De orga-
nisatie hoopt op goed weer en een 
flinke hoeveelheid deelnemende 
teams. Vorig jaar deed een record-
aantal van drieëndertig teams mee 
met het ‘toernooi der toernooien‘ 
en ook dit jaar hoopt de organisa-

tie op zoveel deelnemers. Hoe meer 
mensen op de been zijn op de laat-
ste zaterdag van mei, hoe gezelliger 
het zal worden. Tot nu toe heeft een 
flink aantal teams zich opgegeven, 
maar er is nog wat ruimte voor meer. 
Elk team speelt zo’n zes wedstrijden 
en als het meezit een halve finale en 
zelfs de finale. De winnaar van het 
toernooi kan een mooie tegoedbon 
van Feesterij de Bok tegemoet zien 
en ook het team dat het er het minst 
van af brengt, wordt verblijd door de 
Bok, met een tegoedbon als troost-
prijs. Toch gaat het bij het Sixentoer-
nooi natuurlijk niet om het winnen 

van wedstrijden, maar om originali-
teit. Het thema is dit jaar ‘Ik hou van 
Holland’ en het team dat de origi-
neelste dingen bedenkt met dit the-
ma, wint een mooie prijs. Restau-
rant Oh! heeft namelijk twee diner-
bonnen beschikbaar besteld, zo-
dat zowel de winnaar, als de num-
mer twee in het ‘originaliteitsklasse-
ment’, loon naar werken zullen krij-
gen. Tijdens alle tot nu toe georgani-
seerde toernooien, waren de weer-
goden de deelnemers goed gezind, 
want het heeft nog maar zelden ge-
regend op de laatste zaterdag van 
mei. Ook dit jaar hoopt de organi-
satie weer op goed weer, zodat al-
le deelnemers en toeschouwers niet 
alleen van de originaliteit en sporti-
viteit kunnen genieten, maar hope-
lijk ook een lekker zonnetje in hun 
gezicht mogen voelen. 

Ook fietsrally
Goed weer is trouwens niet alleen 
voor de voetballers en toeschou-
wers een welkome bijkomstigheid, 
maar ook voor de deelnemers van 
de fietsrally, die al sinds jaar en dag 
bij R.K.A.V. werd gehouden en uiter-
aard ook dit jaar weer doorgang zal 
vinden. 

De fietsers komen na afloop van 
de rally terug op het sportcomplex 
aan de Dreef en eten gezamenlijk 
met de deelnemers van het Sixen-
toernooi mee met het lopend buffet, 
dat dit jaar verzorgd wordt door Ni-
co van der Schaft. Mocht u geïnte-
resseerd zijn geraakt en graag mee-
doen met dan wel de fietsrally, dan 
wel het Sixentoernooi, ga dan snel 
naar www.fcaalsmeer.nl, voor meer 
informatie en inschrijfformulieren. 

RKDES Voetbalkamp was 
weer groots spektakel!
Kudelstaart - Met ruim 300 kinde-
ren startte op 14 mei het 32e voet-
balkamp bij RKDES. Het thema van 

dit jaar was Stripfiguren! Alle deel-
nemers waren ingedeeld in 22 groe-
pen en iedere groep was omge-

doopt tot stripfiguur (Popey, Hulk, 
Suske & Wiske en vele andere be-
kende figuren). De 3-daagse startte 
met een leidersspel; tot hilariteit van 
de jeugd moesten de leiders tegen 
elkaar strijden zittend op een balk 
boven een zwembad. Menig leider 
moest dit spel bekopen met een nat 
pak. 
Daarna maakten alle groepen weer 
hun persoonlijke vlag, de mooiste 
creaties kwamen tot stand! Hierna 
begon het actieve gedeelte voor de 
kinderen waarbij de velden die wa-
ren omgetoverd in een groot speel-
park. Een stormbaan, sumo-worste-
len, levend tafelvoetbal, vrije trap-
pen schieten, de zeepbaan en nog 
veel meer spelletjes.  Nadat 1.000 
pannenkoeken werden verorberd 
werd deze dag afgesloten met een 
avondspel. De tweede dag was 
deels op locatie. De jongste groe-
pen gingen naar Chimpie Champ, 
de middelste groepen gingen 
zwemmen bij De Meerkamp en de 
oudste kinderen gingen naar Polder 
Sport in De Kwakel. De andere helft 

van de dag werd met leuke (voet-
bal)spelletjes gevuld. Ook stond op 
vrijdagavond het succesvolle ou-
der-kind toernooi op de agenda. De 
laatste dag, zaterdag, was ook weer 
een dag vol fun met onder andere 
de penalty-bokaal en de playback-
show als afsluiting. Na alle prach-
tige optredens konden de kinderen 
moe en voldaan naar huis en was er 
een afterparty voor alle vrijwilligers 
van het voetbalkamp. 
Dankzij de inzet van de vele vrijwilli-
gers kon dit spektakel tot stand ko-
men. En dat het veel werk was bleek 
wel uit de 180 broden die moesten 
worden gesmeerd op donderdag en 
vrijdag. En op zaterdagmiddag heb-
ben de patatbakkers er voor ge-
zorgd dat er 400 bakjes patat en 
400 frikandellen en kroketten ge-
geten konden worden. RKDES be-
dankt alle vrijwilligers voor hun in-
zet waardoor het voetbalkamp een 
groot feest was voor de Kudelstaart-
se jeugd. Het was wederom een ge-
weldig, super leuk en gezellig kamp! 
Op naar 2016!
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Kaasmand voor Jan Baggen
Kudelstaart - Kaaswinkel ‘Een 
Blokje Om’ heeft getrakteerd. Ook 
dit jaar is weer een mooie moeder-
dagsmand van de kaaswinkel in het 
winkelcentrum van Kudelstaart uit-
gereikt. 
De gelukkige winnaar is Jan Bag-

gen, die de mand met veel plezier in 
ontvangst nam. Hij vertelde eigena-
resse Ineke Saarloos te zullen gaan 
smullen van al het lekkers. En uiter-
aard bedankte hij voor dit heerlijke 
cadeau, gewonnen via de gehouden 
kassabon-actie.

Proefvaren bij Jachthaven Poelgeest 
Pinksterweekend in teken 
van Antaris en Maril
Regio - Het komend Pinksterweek-
end organiseert Jachthaven Poel-
geest uit Oegstgeest weer een An-
taris en Maril Proefvaart Weekend! 
Tijdens dit weekend is het mogelijk 
eens vrijblijvend kennis te maken 
met de sloepen en tenders van de 
Friese sloepenbouwer. Als één van 
de weinige werven bouwt deze werf 
de boten nog geheel in Nederland.
Het merk Antaris staat al jaren be-
kend om het zeer eigenzinnige de-
sign gecombineerd met zeer ge-
bruiksvriendelijke eigenschappen. 
Naast het design zijn vooral de uit-
muntende vaareigenschappen, het 

lage geluidsniveau en de overvloe-
dige ruimte een reden voor veel wa-
tersporters om voor de Antaris te 
kiezen. Met de introductie van de 
Seventy7 Open en Cabin is de nieu-
we lijn dit jaar gecompleteerd. De 
voorlopers, de Antaris Fifty5 en Six-
ty6, waren de laatste jaren al zeer 
succesvol. De gehele nieuwe serie 
is tijdens het Pinksterweekend bij 
Jachthaven Poelgeest te zien.
Een andere vaste waarde op de 
sloepenmarkt zijn de sloepen van 
Maril. Net als Antaris worden deze 
geheel in eigen land geproduceerd 
en voldoen aan de hoogste kwali-

Westplas onderneemt 
voor Day for Change
Aalsmeer - Vanmiddag, donderdag 
21 mei, presenteren leerlingen van 
de Businessklas van Westplas Mavo 
hun producten en diensten op een 
door hen zelf georganiseerde Voor-
jaarsmarkt. Met een microkrediet 
van Day for Change starten de leer-
lingen een eigen bedrijf. De winst 
die zij vervolgens maken, wordt in-
gezet in een project voor onderne-
mende jongeren in Kenia. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten. Jongeren 
die hier de Tesla van de buurman 
wassen, kunnen het begin zijn van 
een boerenbedrijf in Kenia. Zo werkt 

Day for Change. Stichting Day for 
Change laat zoveel mogelijk scho-
lieren in de regio op een creatieve 
manier kennis maken met onderne-
merschap, wereldburgerschap en 
omgaan met geld. 
Vrijdag 10 april presenteerden de 
leerlingen van Westplas Mavo hun 
duurzame ondernemersplannen 
aan een deskundige jury. Op pro-
fessionele wijze zetten de leerlin-
gen hun plannen uiteen en toonden 
de jury prototypes van hun produc-
ten. Floris Fietswinkel gaat tweede-
handsfietsen pimpen en verkopen, 

Gem. brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 6,8 – 3,9; kms/liter 14,7 – 25,6; CO2 gr/km 159 – 97.
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2e PINKSTERDAG GEOPEND!

PINKSTERSHOW 20 T/M 25 MEI

DE OPEL ASTRA 
BLITZ NU MET 
€ 2.000 KORTING

€ 17.995
Van: € 19.995  nu voor

Acties voor Moederdag en 
Vaderdag in Ichtusshop

Yoga, healing en Avatar workshop
Open dag bij Inge Saraswati 

Aalsmeer - De winnaar van de 
Moederdagactie van de Ichtus-
shop is Valentijn Jansen. Hij zocht 
het boek van Hanneke van Dam uit 
voor zijn moeder. Voor Vaderdag wil 
De Ichtusshop graag een zelfde ac-
tie houden van 2 tot 16 juni: “Met 
welk boek of CD wil jij je vader ver-
rassen?” Dus ga naar de winkel en 
vul het formulier in (per persoon 
mag slechts 1 inzending plaatsvin-
den). Uit alle inzenders wordt dins-
dag 16 juni één winnaar getrokken. 
Het betreffende boek of cd wordt 
zaterdag 20 juni om 14.00 uur in De 
Ichtusshop uitgereikt. De Ichtusshop 
is De Christelijke boekhandel van 
Aalsmeer en omgeving. Meer dan 
30 vrijwilligers leveren hun bijdrage 
om deze bijzondere winkel draaien-
de te houden. Van de winst worden 
christelijke doelen ondersteund. De 
Ichtusshop is gehuisvest in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12 en is ge-

opend op dinsdag, vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op de website www.
ichtusshop.nl of bel 0297-363353.

Aalsmeer - Inge Saraswati zet za-
terdag 30 mei haar centrum open 
voor diverse workshops, maar ook 
voor spirituele kunstbeleving. Spiri-
tualiteit biedt ook een weg naar di-
verse kunstuitingen, zoals de schil-
derkunst, dans, schrijven kortom te-
veel om op te noemen.

Iedereen draagt die creativiteit in 
zich, door intuïtie en bij jezelf ko-
men door ontspanning en rust, ont-
wikkel je creativiteit automatisch. Zo 
opent de yoga die Inge geeft weer 
een nieuwe weg naar ‘vol leven rust 
en ontspanning’. De workshops vin-
den plaats in haar sessieruimte en 

in haar huis kun je een aantal van 
haar spirituele schilderwerken zien. 
Dit onder het genot van Ayurvedi-
sche thee en een zoete lekkernij. 
Ook leuk om te vermelden is dat 
het mogelijk is om het boek van In-
ge Saraswati ‘De Onthulling - Het 
mysterie dat leven’ te kopen. Inge 
zal beginnen met een healing work-
shop en er wordt een gratis healing 
verloot. Daarnaast is het mogelijk 
om een healing te krijgen met een 
introductie korting. De healing ses-
sie wordt opgevolgd door een yoga 
workshop en een avatar workshop. 
Wanneer je die middag besluit om 
de Avatar cursus te gaan doen ont-

vang je een introductie korting. De-
ze dag is gratis en geeft geïnteres-
seerden de mogelijkheid om work-
shops te volgen en kunst te bekij-
ken. 

De ontvangst met koffie is om 13.00 
uur, vervolgens begint om 13.30 uur 
een healingsessie, om 15.00 uur een 
yoga workshop en om 16.15 uur een 
Avatar introductie workshop. De 
middag wordt om 17.30 uur afgeslo-
ten. Tijdens de pauzes is er de mo-
gelijkheid om vragen te stellen en 
kunst te bekijken of je in te schrij-
ven voor de yoga cursus of ande-
re activiteiten. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in het Avatarcen-
trum van Inge Saraswati in de Wil-
lem Alexanderstraat 75. Graag wel 
opgeven via 0297-328798 of via in-
fo@ingesaraswati.com, maar je 
mag ook zo langskomen!

Gastvrijheid en kwaliteit staan 
voorop bij brasserie Nieuwe Meer
Aalsmeer - Het restaurant van Wa-
tersportvereniging Nieuwe Meer 
aan de Stommeerweg heeft nieuwe 
exploitanten. Inge van Broekhoe-
ven en Albert Pielanen zijn de nieu-
we uitbaters en deze twee ‘horeca-
tijgers’ stellen de sfeervolle eetgele-
genheid aan het water en te berei-
ken via het pontje van de jachthaven 
niet alleen open voor leden, maar 
ook voor inwoners. Albert is chef-
kok, heeft in Amsterdam een eigen 
restaurant gehad en heeft gewerkt 
voor een cateringbedrijf. Sinds 2011 
heeft hij samen met Inge brasse-
rie Lairesse in Amsterdam-Zuid 
tot zijn verantwoording. “Wij ver-
zorgen de ontbijten voor de gasten 
van hotel Memphis, zakelijke lun-
ches en diners voor zowel passan-
ten als hotelgasten”, vertelt Inge en-
thousiast. “Albert werkt met dagver-
se producten en daar waar moge-
lijk ook met biologisch vlees, groen-
ten en aardappels.” Bij de lunch of 
het diner worden biologische ‘Vin 
Nature’ wijnen geserveerd. “Keu-
ze vinden wij belangrijk”, gaat Inge 
verder. “Daarom laten we de gas-
ten kiezen uit verschillende (huis)
wijnen. En we hebben verschillen-
de soorten bier en jenever.” In bras-
serie Nieuwe Meer willen Albert en 
Inge de bezoekers verwennen met 
een menukaart vol gezonde gerech-
ten. De keuze varieert van huisge-

maakte soep tot dagschotels en van 
seizoengerechten tot een mooie 
biefstuk. “Alles met huisgemaakte 
sauzen uiteraard”, benadrukt Inge. 
“Er komt niets uit een pakje.” In de 
brasserie kan plaatsgenomen wor-
den voor de lunch en/of het diner. 
Voor de lunch kan gekozen wor-
den uit maaltijdsalades en sandwi-
ches, onder andere met de beken-
de Amsterdamse rundvleeskroket. 
De dinerkaart is eveneens veelbelo-
vend. Als voorgerecht bijvoorbeeld 
een tompouce van scholfilet en Hol-
landse garnaaltjes of een bonbon 
van gerookte zalm met krabvulling. 
De hoofdgerechten bestaan zowel 
uit vlees als uit vis. Het diner afslui-
ten kan met een ijscoupe, een stuk 
chocoladetaart of een hartige kaas-
plank. Voor de kinderen is er ove-
rigens ook volop keus, waaron-
der spaghetti, kipfilet of een kro-
ket. En met ‘trek tussendoor’ is ook 
rekening gehouden. Er zijn diver-
se snacks verkrijgbaar. Inge tot slot: 
“Albert en ik hopen de loop naar het 
pontje wereldberoemd te maken 
voor alle inwoners van Aalsmeer en 
daar buiten. We willen dat brasserie 
Nieuwe Meer een thuishaven wordt 
voor de zeilliefhebber met een res-
taurant voor iedereen waar gastvrij-
heid en kwaliteit voorop staat!” De 
brasserie is open van dinsdag tot en 
met zondag vanaf 12.00 uur.

teitseisen. Waar Antaris zich richt 
op de nieuwe trendy modellen zijn 
de sloepen van Maril klassiek van 
vormgeving. De overnaadse rom-
pen met ronde achterkant ogen dan 
wel traditioneel maar zijn volgens 
de modernste inzichten ontworpen 
en gebouwd. Wilt u ook eens kennis 
maken met deze prachtige boten 

van Nederlandse bodem? Kom dan 
langs op het Antaris & Maril Pink-
ster Proefvaart Weekend. De vloot 
ligt klaar op zaterdag en beide Pink-
sterdagen van 11.00 tot 17.00 uur bij 
Jachthaven Poelgeest aan de Hugo 
de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer 
informatie is ook te vinden op www.
poelgeest.nl.

MFA Sieraden maakt armbandjes 
van gerecycled materiaal en Smoot-
hie4U doet niet aan verspilling en 
maakt van niet-verkochte smoot-
hies vruchtenijsjes. In totaal 270 eu-
ro aan microkrediet ontvingen de 
leerlingen om hun ondernemingen 
te starten. 

Stichting Day for Change
Stichting Day for Change is in 2006 
opgericht met als doelstelling om in 
Nederland de kennis over micro-
krediet te vergroten en microkre-
diet voor meer mensen in ontwik-
kelingslanden bereikbaar te ma-
ken. Om deze doelstellingen te re-
aliseren wordt op basis- en mid-
delbare scholen in Nederland de 
Day for Change Actie georgani-
seerd. Door deel te nemen aan de 

Day for Change Actie raken jonge-
ren bekend met de werking van mi-
crokrediet en ervaren zij, dat zij door 
hun ondernemerschap en inzet een 
bijdrage kunnen leveren aan een 
rechtvaardige wereld en duurzame 
ontwikkeling. 
Microkrediet is onderdeel van wat 
door Koningin Máxima inclusieve 
financiering is genoemd. Financië-
le dienstverlening die fatsoenlijk is 
en toegankelijk voor iedereen. Ook 
voor de allerarmsten. Het gaat daar-
bij niet alleen om de mogelijkheid 
leningen af te sluiten maar ook om 
sparen, verzekeringen en heel be-
langrijk educatie, waardoor mensen 
verstandig met geld om leren gaan.
De voorjaarsmarkt is van 14.00 tot 
15.30 uur in de Westplas Mavo in de 
1e J.C. Mensinglaan 40.

DA Drogisterij De Horn al 
40 jaar begrip in Hornmeer
Aalsmeer - De persoonlijke sfeer en 
betrokkenheid van Jan en Heleen van 
’t Hart maakt de drogisterij in de Beet-
hovenlaan tot een zeer gewaardeer-
de buurtdrogist. Iedereen kent Jan bij 
voornaam. Hij staat immers al veertig 
jaar in de zaak. “Wij zijn in 1975 be-
gonnen, het was destijds nieuwbouw, 
samen met mijn zus en ouders, maar 
mijn vrouw werkt ook al vanaf 1983 
mee.” Heleen vult aan: “We hebben in 
al die jaren een keer of drie verbouwd, 
maar de voordeur is nimmer vervan-
gen. De ruimte is precies goed zo. 
Soms, als de bevoorrading komt is het 
wat krap in het kleine magazijn, maar 
we hebben het altijd prima gered.” On-
danks dat De Horn niet zoveel aan ver-
andering onderhevig is geweest is het 
assortiment altijd up to date. “We gaan 
mee met de trends.” Aldus Jan. “Op 
het gebied van natuurgeneesmidde-
len, voedingssupplementen en make-
up bijvoorbeeld doen wij jaarlijks ge-
middeld een zestal opfriscursussen. 
We gaan mee in de behoefte van de 
klant.” Heleen: “En over die klanten 
gesproken: die zijn wij zeer dank-
baar. We hebben een trouwe klan-
tenkring. Mensen die al van het begin 
af aan komen en nu ook hun kinde-
ren en zelfs daar weer kinderen van. 
Zelfs klanten die al jaren geleden ver-
huisd zijn, komen af en toe nog even 
langs. Dat maakt het werk ook zo fijn. 
We maken veel leuke dingen mee. We 
hebben een soort buurtfunctie. Sa-
menspel tussen ons en de klanten, dat 
is leuk. En ja, het is natuurlijk ook een 

kwestie van gunnen. Dat merken we 
wel.” Of het nu voor een mierenlok-
middeltje is, gedestilleerd water, oog-, 
dag- en/of nachtcrème, haarklemme-
tjes, een leuk cadeau of een lekkere 
geur, u kunt hiervoor bij de DA drogis-
terij terecht. “We bieden een totaalver-
haal.” Aldus Heleen. 

Ludieke acties
Jan wil nog even benadrukken dat hij 
voor de voedingssupplementen en na-
tuurgeneesmiddelen uitsluitend ad-
vies geeft over de meest zuivere spul-
len. “Wij gaan voor gezondheid in 
plaats van handel en daar vergaren we 
niet voor niets veel kennis over.” Deze 
donderdag, vrijdag en zaterdag heeft 
DA de 21% kortingsdagen. Verder zul-
len het gehele jubileumjaar diverse lu-
dieke acties worden gehouden. De 
openingstijden van DA Drogisterij de 
Horn zijn van maandag tot en met vrij-
dag van half negen tot zes uur en op 
zaterdag tot vijf uur. Familie van ’t Hart 
behandelt iedere klant met veel ge-
duld, daar onderscheiden zij zich echt 
in. Het sympathieke echtpaar sluit af 
met de woorden: “Door de spontane 
dingen die gebeuren in de winkel en 
de lolletjes die we vaak hebben, hou-
den wij het voorlopig nog wel uit.” De 
Horn is lid van de bloemenzegelwin-
keliersvereniging en geeft tevens een 
DA Stempelkaart uit om te sparen voor 
korting. Beethovenlaan 54, telefoon-
nummer: 0297-360002.

Door Miranda Gommans 

Tips en adviezen voor D1
Voetbalclinic van Ronald 
en Frank de Boer 
Rijsenhout - Afgelopen maandag 
18 mei was er bij SWC een voetbal 
clinic voor het team D1, uitgevoerd 
door niemand minder dan Frank en 
Ronald de Boer. Deze speciale cli-
nic was gedoneerd aan de stichting 
Spieren voor Spieren en werd op een 
veiling gekocht door de heer A. Ver-
kerk. Hij heeft de clinic geschonken 
aan het D1 team. Frank en Ronald 
de Boer werden na een enthousiaste 

ontvangst eerst even op de foto ge-
zet met het team. Daarna kon de cli-
nic van start gaan en kregen de jon-
ge voetballers goede tips en advie-
zen om technieken en samenspel te 
versterken. Sponsor Peter Barnhoorn 
dankte na afloop de broers de Boer 
en overhandigde een mooi boeket 
bloemen. Voor het D1 team was er 
een maaltijd en drankje om deze spe-
ciale training feestelijk af te sluiten.
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kinder- en jeugdkrant

Ga vrachtwagen nooit rechts voorbij!

Groepen 6 Jozefschool 
leren over dode hoek
Aalsmeer - De groepen 6 van de 
Jozefschool hebben maandag 11 
mei een praktijkles gehad over de 
dode hoek bij de vrachtwagen. De-
ze les wordt ieder jaar door de ver-
keerscommissie van de school ge-
organiseerd. Speciaal voor deze les 
had een ouder van de verkeerscom-
missie een lesvrachtwagen gepar-
keerd voor de school in de Gerbe-
rastraat. Iedere leerling mocht om 
de beurt plaatsnemen in de vracht-
wagencabine om zelf te ervaren wat 
een chauffeur nu wel en niet ziet 

door zijn ramen en spiegels. Met 
behulp van pionnen mochten ze in-
schatten vanaf welk punt ze zicht-
baar zijn. De verkeersouders vertel-
den de kinderen dat het belangrijk 
is om zeker te weten dat de chauf-
feur je gezien heeft en dat je daar-
om altijd moet proberen even oog-
contact te maken. Is er geen fiets-
strook? Blijf dan minstens 3 meter 
achter de vrachtauto en ga zoveel 
mogelijk rechts staan. Ga de vracht-
auto nooit rechts voorbij! Zo blijf je 
uit de dode hoek.

JeugdSportPas periode vier
Aalsmeer - Sportservice Haar-
lemmermeer organiseert al ja-
ren de JeugdSportpas Aalsmeer. 
Via strookjes uitgedeeld in de klas 
(en via de website) konden kin-
deren zich inschrijven om kennis 
te maken met diverse sporten uit 
Aalsmeer en omstreken. Vanaf dit 
schooljaar is het alleen nog moge-
lijk om in te schrijven via de websi-
te. Kinderen kunnen zich ook al ja-
ren via de website inschrijven, maar 
de inschrijfstrookjes via de scholen 
werkten altijd erg goed. Dit vraagt 
echter veel tijd voor scholen en voor 
Sportservice Haarlemmermeer. Om 
die tijd beter te benutten is vanaf dit 
schooljaar in overleg met de scho-
len besloten om de JeugdSportPas 
Aalsmeer te promoten via de digi-
tale nieuwsbrief van de school. Op 
deze manier krijgen de ouders al-
le informatie via een kanaal en kan 
direct doorgelinkt worden naar de 
website om in te schrijven. De spor-
ten van het vierde blok zijn onder 
andere zeilen, taekwondo, volley-
bal, FitKids, waterpolo en traithlon. 
Voornamelijk voor de groepen 7 en 
8 worden clinics triathlon georga-
niseerd op de scholen in aanloop 

naar de zwemloop van Oceanus 
Triathlon Team op zaterdag 21 juni 
aanstaande. Daarna kan er via de 
JeugdSportPas getraind worden bij 
de vereniging voor de zwemloop. In-
schrijven kan via www.sportservice-
haarlemmermeer.nl/aalsmeer. Kin-
deren kunnen tot en met 28 mei in-
schrijven voor de vierde periode die 
een week later bij de vereniging be-
gint. 

De JeugdSportPas is een sport-
stimuleringsproject om kinderen 
van het basisschool te helpen bij 
het maken van de juiste sportkeu-
ze. Kinderen uit de groepen 3 tot 
en met 8 (en soms ook groep 1 en 
2) kunnen zich inschrijven voor vier 
kennismakingslessen voor verschil-
lende sporten bij lokale verenigin-
gen. Op deze manier maken ze ken-
nis met de sport en proeven de sfeer 
binnen de vereniging. Kosten zijn 
5 euro per sport (voor de vier les-
sen) per kind (zeilen is een les van 
drie uur) Voor informatie kan con-
tact opgenomen worden met Femke 
Looman, Sportservice Haarlemmer-
meer via 023-5575937 of flooman@
sportservicehaarlemmermeer.nl. 

Wethouder on tour langs basisscholen
Inschrijving kinderburgemeester 
en Jonge Helden verlengd
Aalsmeer - Ondanks het feit dat al 
zeven kinderen zich hebben inge-
schreven als kandidaat kinderbur-
gemeester heeft wethouder Gertjan 
van der Hoeven maandag een blik-
sembezoek gebracht aan alle tien 
basisscholen van Aalsmeer. Met een 
elevatorpitch van vijf minuten vertel-
de hij in meer dan 30 groepen zes 
en zeven over de verkiezing van de 
kinderburgemeester. Gertjan van der 
Hoeven: 
“Ongeveer 900 kinderen weten nu 
dat Aalsmeer voor de eerste keer een 
kinderburgemeester gaat krijgen. De 
kinderen waren erg geïnteresseerd; 
sommige wilden bijvoorbeeld weten 
of je ook macht had als kinderbur-
gemeester. Verder maakte de burge-
meestersketting, die ik voor de gele-
genheid had omgedaan, veel indruk. 
Ik verwacht dat nog meer kinderen 
zich kandidaat gaan stellen de ko-
mende week, met als resultaat dat 
we een heel bevlogen kinderburge-
meester krijgen.” Je kunt je nog in-

schrijven tot 25 mei op de websi-
te www.aalsmeer.nl/jongehelden of 
www.aalsmeer.nl/kinderburgemees-
ter.

Echt stemhokje
De kandidaten voor de kinderbur-
gemeester presenteren zich op 
woensdagmiddag 27 mei aan de ju-
ry. Op zaterdag 30 mei is het verkie-
zingsdag in de Zijdstraat, alle kin-
deren van Aalsmeer kunnen dan in 
een écht stemhokje op hun favorie-
te kandidaat stemmen. De gekozen 
kinderburgemeester wordt tijdens 
de juniorpramenrace op 13 juni of-
ficieel benoemd. De Jongerenlintjes 
worden een week later, op zaterdag 
20 juni, uitgereikt tijdens het Brug-
genfestival in Aalsmeer-Oost. Voor 
meer informatie kijk op de website 
www.aalsmeer.nl/kinderburgemees-
ter of www.aalsmeer.nl/jongehelden 
of stuur een mailtje aan j.woodley@
amstelveen.nl. Bellen kan ook: 0297-
387575, vragen naar J. Woodley.

SCW E5 dubbel kampioen
Rijsenhout - Zaterdag 16 mei kon 
de E5 van voetbalvereniging SCW 
voor de tweede keer dit seizoen 
kampioen worden. Omdat het team 
voor de winterstop kampioen was 
geworden, zijn de jongens van de 
zevende klasse naar de zesde klas-
se gepromoveerd. 
Wat bijna nog nooit is gebeurd, dat 
een team in de sterkere klasse weer 
kampioen wordt. Maar de E5, dub-
bel knap! Het leuke aan dit team is 
dat de E5 het enige team binnen 

SCW is dat zowel jongens als meis-
jes in hun team heeft voetballen. Af-
gelopen zaterdag moest de E5 thuis 
bij SCW tegen de nummer twee, 
AFC15. Het was een spetterende 
wedstrijd met heel veel supporters 
die uiteindelijk met 3-1 door SCW 
E5 is gewonnen. AFC 15 had ook 
kampioen kunnen worden, maar 
heeft het helaas niet gehaald. Er is 
een spetterend feest na afloop ge-
houden met gezamenlijk bowlen en 
een barbecueën.

Juffendag op de Graankorrel 
Aalsmeer - Woensdag 13 mei was 
het groot feest voor leerkrachten en 
kinderen van basisschool De Graan-
korrel. In de grote zaal werd er eerst 
uit volle borst gezongen voor al-
le juffen. In de klas werden de leer-
krachten verwend door de kinderen 
met mooie en leuke cadeaus. 
Daarna werd er in de groepen 1 tot 
en met 4 een spelletjescircuit ge-
daan met hulp van ouders: sprin-

gen op het springkussen, schmin-
ken, bowlen, memorie, een tikspel, 
er was van alles te doen. In de groe-
pen 5 tot en met 8 werd Graankor-
rels Chalenge gespeeld, waarbij de 
kinderen in een groep of individu-
eel elkaar met een spel uitdaagden. 
Alle leerlingen, leerkrachten en ou-
ders kijken terug op een gezellige 
en leuke dag met prachtig, zonnig 
weer!

Nu aanmelden voor elfde 
juniorpramenrace! 

Urban Arts project van 
Cultuurpunt uitgebreid

Aalsmeer - Zaterdag 13 juni staat 
de 11e junior pramenrace geheel in 
het teken staat van ‘Speel je Game!’ 
Er hebben zich al een groot aantal 
deelnemers aangemeld voor de ju-
niorrace, maar inschrijven met je ei-
gen team kan nog steeds! De in-
schrijving sluit op 31 mei om 23.30 
uur. Vanwege de ligplaatsen op het 
Stokkeland en de toenemende en-
thousiasme van de Aalsmeerse juni-
oren is er een maximum gesteld aan 
deelnemende pramen van 40 stuks! 
Wees er dus snel bij, want helaas vol 
is vol. 
Voordat het startschot klinkt is er op 
zaterdagmiddag 6 juni de sportmid-
dag, dit keer word deze gehouden 
bij feesterij De Bok aan de Dreef. 
Hier zullen alle teams gaan strijden 
om het beste startnummer. Het spel 
wat gespeeld gaat worden is ‘Spon-

ge Bob’. De bedoeling hiervan is om 
binnen een zo kort mogelijke tijd zo 
veel mogelijk water van A, naar B te 
brengen. Diegenen met het meeste 
water in de snelste tijd is winnaar en 
mag als eerste vertrekken. Nieuw dit 
jaar is dat de sportdag te volgen zal 
zijn met de webcam. Via de websi-
te http://www.juniorpramenrace.nl/ 
kan over de hele wereld worden in-
gelogd om de deelnemende teams 
te volgen. Heeft je vader of moe-
der, opa of oma, buurman of buur-
vrouw een praam met Penta. En wil 
je met je eigen team meedoen met 
dit supersportieve gezellige sportie-
ve evenement? Meld je dan nu snel 
aan! Inschrijven kan door het in-
schrijfformulier te downloaden op 
de website of door een email te stu-
ren naar esther-juniorpramenrace@
hotmail.com.

Aalsmeer - De afgelopen weken 
kon je op OBS Sameneen, OBS Ku-
delstaart, De Brug en de Hoeksteen 
keiharde beats voelen, supersnelle 
rapteksten horen, de mooiste graf-
fiti tekeningen vinden en de vetste 
tricks en breakdance moves zien. De 
groepen 7 van deze scholen deden 
mee aan het Urban Arts project van 
het Cultuurpunt Aalsmeer. Tijdens dit 
project kregen de leerlingen les van 
een professionele DJ, rapper, Break-
dancer en graffiti artiest. Ze leerden 
alles over de rijkste DJ’s, schreven 
met de klas een rap, kregen een cho-
reografie aangeleerd en mochten een 
“piece” maken van hun eigen naam. 
“Met dit project laten we leerlingen 
zien dat cultuur veel meer is dan een 
schilderij of een klassiek muziekstuk. 
Dat cultuur veel dichter bij hen ligt 
dan ze denken. Op die manier pro-
beren we de leerlingen te prikke-

len om zelf aan de slag te gaan met 
een van deze kunst disciplines”, aldus 
Lennard Gols, combinatiefunctionaris 
cultuur in dienst van het Cultuurpunt 
Aalsmeer. Ruim 60 leerlingen schre-
ven zich in voor een korte gratis ver-
volgcursus in een van de disciplines. 
Graffiti vindt plaats bij poppodium 
N201, Breakdance in de Can Dance 
studio en de DJ’s gaan aan de slag 
in de studio van House of beats. De 
rap workshop vindt plaats bij het Cul-
tuurpunt. Rapper snelle neemt zijn ei-
gen rap studio mee en gaat samen 
met de leerlingen een nummer opne-
men. Vanwege het grote succes van 
dit project heeft het Cultuurpunt be-
sloten het project uit te breiden naar 
de Zuidooster en de Oosteinder. Van-
daag (donderdag 21 mei) krijgen de 
leerlingen hun eerste les. Ook deze 
leerlingen mogen zich na afloop weer 
inschrijven voor gratis vervolglessen.

Rapper Snelle legt de fijne kneepjes van het tekstschrijven uit.

Aalsmeer - In de week van het Cul-
tureel erfgoed Aalsmeer bezochten 
de groepen 4 van OBS Samen Een 
palingrokerij Rekelhof. Er werd door 
de kinderen goed geluisterd naar 
de mooie verhalen over het vissen 
op de Westeinderplassen. Paling-
boer Theo Rekelhof vertelde heel 
boeiend en liet diverse vissoorten 
zien die hij pas had gevangen en 

in zijn boot had meegenomen. Bin-
nen ging de rondleiding verder door 
het bedrijf. Daar zagen de jongens 
en meisjes het aquarium, de vitrine-
kast met bijzondere vondsten en de 
oven voor het roken van de paling. 
De kinderen bedankten beroepsvis-
ser Theo voor alles wat ze gezien en 
geleerd hadden. “Het was hartstik-
ke leuk!”

Samen Een naar palingrokerij

Leerlingen De Brug fietsten 
voor Alpe d’HuZes!
Aalsmeer - Om geld in te zamelen 
voor de Alpe d’HuZes in juni, is op 
basisschool De Brug een sponsor-
actie georganiseerd. 

Het jaarlijkse fiets- en loopevene-
ment dat op de beroemde berg Alpe 
d’Huez in Frankrijk start, vindt deze 
week even plaats in de groepen 3 tot 
en met 8 van De Brug in Aalsmeer! 
In elke groep staat drie dagen lang 
een hometrainer waarop de kinde-
ren mogen fietsen, nét als bij de Al-

pe d’HuZes! Alle leerlingen hebben 
een sponsorkaart mee naar huis ge-
kregen en zijn - naast de sportieve 
uitdaging - óók de uitdaging aan-
gegaan om zoveel mogelijk spon-
sorgeld bijeen te brengen om hier-
mee een bijdrage te leveren aan on-
derzoek naar kanker. Veel kinderen 
hebben ouders, opa’s, oma’s en an-
dere familieleden bereid gevonden 
hen te sponsoren. Een mooie actie 
waaraan velen hun steentje hebben 
bijgedragen!

Van 22 tot en met 25 mei:
Weekaatje reist door tijd
Aalsmeer - Vrijdag 22 mei gaat 
voor de 38ste keer het Weekaatje 
voor jongens en meisjes van start 
op het voormalig terrein van VVA 
aan de Dreef 1. Maar liefst 243 kin-
deren gaan vier dagen lang een reis 
door de tijd maken samen met zo’n 
80 vrijwilligers. Thema is geschie-
denis en aan de hand hiervan gaan 
allerlei spelletjes gespeeld wor-
den. Onder andere staat een speur-
tocht op het programma, evenals 
een zelf in elkaar gezette ‘Polder-
sport’, een tienkamp, een spelen-
kermis, een playbackshow door de 
leiding en er mag een duik geno-
men worden in het zwembad. Het 
Weekaatje begint vrijdag om 19.00 
uur. De groepen mogen hun spul-
letjes in de tenten neerzetten en al-

le groepen, twintig in totaal, worden 
aan de ouders en begeleiders voor-
gesteld. Na een klein uurtje moeten 
alle ouders en familie weg en gaat 
het Weekaatje echt beginnen. Al-
len mogen overigens nog wel een 
keertje komen kijken of hun ‘kroost’ 
zich wel vermaakt, zondag 24 mei 
gaan om 15.00 uur een uur de hek-
ken open voor hen. Voor de oudere 
deelnemers wordt de eerste avond 
en nacht spannend: Na de speur-
tocht voor alle kinderen, wordt voor 
hen nog een spooktocht gehouden. 
Op maandag 25 mei in de middag is 
het Weekaatje helaas alweer voor-
bij. Hopelijk werkt het weer mee en 
kunnen de kinderen en leiding ge-
nieten van enkele zonnige, in ieder 
geval droge, dagen!
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Brevet voor zes duikers 
Aalsmeer - Zondagmorgen 17 mei 
stonden weer veel duikers op de 
verzamelplaats bij zwembad de Wa-
terlelie. Totaal zijn 21 duikers te wa-
ter gegaan in de Toolenburgerplas 
te Hoofddorp. Natuurlijk waren daar 
ook de zes cursisten bij, die opgin-
gen voor hun brevet.. De zes cursis-
ten kunnen allen gefeliciteerd wor-
den met het behaalde eerste Open 
Water Diver duikbrevet. Het zicht 
was niet heel goed, maar toch zijn 
er nog snoeken en paling gezien.
Duikteam Thamen start in het na-
jaar weer met theorie- en zwembad-
lessen. Als dat klaar is wordt meest-

al zo half april de eerste duik in het 
vrij koude buitenwater gemaakt. Na 
ongeveer zes duiken zijn de cursis-
ten klaar en kunnen zij proberen 
hun brevetten te halen. Op dit mo-
ment kunnen belangstellenden zich 
weer inschrijven. Thamen is een ac-
tieve vereniging die naast het we-
kelijks duiken op dinsdagavond en 
zondagochtend, ook nog diverse 
andere activiteiten organiseert. Ie-
dere donderdagavond wordt er ge-
traind in zwembad de Waterlelie aan 
de Dreef van 21.30 tot 22.30 uur. Kijk 
voor meer informatie en foto’s op 
www.thamen-diving.nl.

Darten in het Dorpshuis
Laatste speelavond Poel’s Eye
Kudelstaart - De vorige speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart was 
alweer de één na laatste speelavond 
van het seizoen. Het werd met 44 
deelnemers de drukst bezochte 
speelavond van het seizoen. Mar-
co Cornelisse won voor het eerst 
dit seizoen de speelavond, maar 
hij was dan ook pas voor de derde 
keer dit seizoen aanwezig. De win-
naars van het tweede, derde en vier-
de niveau waren achtereenvolgens 
Robert Cools, Sander Molenaar en 
Martin Bax. De eer van de Hoog-
ste Uitgooi van de avond werd voor 

het eerst dit seizoen gedeeld door 
twee darters, Peter van de Laarse en 
Danny de Hartog gooiden beiden 
knap 157 uit. Hiermee benaderden 
zij de Hoogste Uitgooi van het sei-
zoen van 158. Overigens wordt óók 
deze eer gedeeld, en wel door Nick 
Dekker en (weer) Danny de Hartog. 
Er is nog één kans om deze uitgooi 
te verbeteren, en dat geld ook voor 
de posities in de stand. De num-
mer één staat echter wel vast. Door 
de halve finale te bereiken behaal-
de Danny Zorn genoeg punten, zo-
dat hij onbereikbaar werd voor de 
rest. Hiermee werd hij voor de vijf-

’Hoogste uitgooiers’ Peter van de Laarse (links) en Danny de Hartog.

de keer ooit kampioen. Een uitste-
kende prestatie. William Hunitetu 
verzekerde zich tegelijkertijd voor 
het tweede seizoen op rij van de 
tweede plaats. Podium kandidaat 
Tim van de Poel daarentegen zag 
zijn voorsprong van 17 punten op 
nummer vier, Remco Maarse, afne-
men tot negen punten. Martin Bax 
staat keurig vijfde, terwijl Danny de 
Hartog, Tjitte Miedema en Peter van 
de Laarse nagenoeg zeker zijn van 
een Top Tien notering. Het bereiken 
van de Top Tien is altijd een doel op 
zich voor vele darters. 
De huidige nummer tien is Erik Jan 
Geelkerken. Gilbert van Eik staat 
daar vlak boven (+ 3 punten), terwijl 
John Guldemond (- 1 punt), Ronald 
Baars (- 3 punten) en Bak (- 4 pun-
ten) op kleine achterstand volgen. 
Bij gelijke stand is het gemiddeld 
aantal punten doorslag gevend. 
Dat beloofd dus nog een spannen-
de laatste avond te worden. Ook 
is de laatste speelavond met hap-
jes en de prijsuitreiking extra ge-
zellig. Ook voor degene die geen 
zicht meer heeft op de Top Tien. Er 
zijn natuurlijk weer gewoon (vier) 
nieuwe rondes, (vier) nieuwe kan-
sen voor iedereen, welk niveau dan 
ook. Meer informatie over de darts-
club kunt lezen op de website www.
poelseye.nl. Morgen, vrijdag 22 mei, 
is iedereen van harte welkom in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een open deuren beleid, lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
27 mei vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 13 mei is gewonnen 
door Cobie Bruinsma met 5292 pun-
ten, gevolgd door Dirk van Dam met 
5193, Dirk Tromp met 4962 en Griet 
Maarse met 4909 punten.

Zaalvoetbal
ZABO spelronde 17 in 
De Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - De voorlaatste speel-
ronde van dit seizoen bij de ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie wordt ge-
speeld in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg. Publiek is zaterdag-
avond 23 mei van harte welkom en 
de toegang is gratis bij de ZABO. 
Speelronde 17 begint om 18.35 uur 
gelijk met een ‘knaller’. 
De kampioen van de competi-
tie speelt tegen de nummer 3 ofte-
wel Sportcafé de Midi’s tegen Pil-
ler Sport. Om 19.20 uur is de aftrap 
bij Polonia Aalsmeer tegen Koning 
Nieuwendijk. Om 20.05 uur begint 

Heemhorst Watersport tegen Ca-
fé Sportzicht. Om 20.50 uur treedt 
LEMO aan tegen EZ Flower en om 
21.35 uur is er als afsluiter de partij 
tussen La Furia Roja en Amsec Be-
veiliging. 

Stand vooraf:
Sportcafé de Midi’s 16-48, La Furia 
Roja 16-37, Piller Sport 16-37, Polo-
nia Aalsmeer 16-29, Heemhorst Wa-
tersport 16-25, LEMO 16-24, Ca-
fé Sportzicht 16-13, EZ Flower 16-
9, Koning Nieuwendijk 16-9, Amsec 
Beveiliging 16-6.

Marry wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op woens-
dag 13 mei is het kaarten gewonnen 
door Marry Akse met 5350 punten, 
op twee is Henk van Wichen geëin-
digd met 5204 punten en op drie 
Wim Buskermolen met 5122 punten. 
Bij het jokeren was deze week geen 
winnaar, daar Bets Teunen er alleen 
voor stond. Belangstelling voor deze 
gezellige kaartmiddag? Kom gerust 
eens kijken en/of meespelen. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Aalsmeers succes op WK 
Sjoelen in Vendryne
Aalsmeer - Op de grens van Po-
len, Tsjechië en Slowakije vond op 
15 en 16 mei het WK Sjoelen plaats. 
Het plaatsje Vendryne vormde het 
decor van het wereldkampioen-

schap, waar zeven deelnemers van 
Sjoelclub Aalsmeer aan meegedaan 
hebben. En niet zonder succes. Joke 
Schagen werd uiteindelijk tweede 
bij de dames, dat geheel uit een Ne-

derlands podium bestond. Geesje 
van der Linde werd (voor de twee-
de keer) wereldkampioene en Nel-
ly Eekhof veroverde het brons. Petra 
Houweling (derde op het NK) werd 
nu vijfde. Bij de heren waren er twee 
Nederlandse successen te vieren. 
Siem Oostenbrink werd wereldkam-
pioen en Dick Eijlers de nummer 
twee, een gelijke stand aan het NK. 
Een Duitse deelnemer werd derde. 
Patrick Haring veroverde de vierde 
plaats. 
Bij de teams ging het ook tussen 
Nederland en Duitsland. Het Ne-
derlands team, bestaande uit Cock 
Tukker, Patrick Haring (beiden 
Sjoelclub Aalsmeer), Bert-Jan Wal-
laardt, Nelly Eekhof en Geesje van 
der Linde wonnen de wereldtitel 
door het team van Duitsland te ver-
slaan. Aanstaande zaterdag 23 mei 
worden de kampioenen in het zon-
netje gezet op de afsluitingsavond 
van het sjoelseizoen in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Ook de club-
kampioenen gaan gehuldigd wor-
den. Voor informatie en uitslagen 
zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl 
of bel met Mirjam van den Berg, tel. 
0297-347439.

Acht plaatsgenoten actief 
in de Roparun
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
is het luilak. Dat betekent vroeg op 
en lekker herrie maken. Maar er zijn 
acht Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters die echt vroeg opstaan en een 
bijzondere uitdaging aangaan. Om 4 
uur ’s nachts moeten ze al in Utrecht 
zijn om daar te vertrekken voor een 
geheel verzorgd weekend Parijs. 

Enkele reis met de bus dan wel te 
verstaan, want zodra ze daar zijn 
aangekomen draaien ze om en gaan 
ze rennend en fietsend terug naar 
Rotterdam. Dit is de Roparun, een 
sportief evenement om heel veel 
geld binnen te halen om het leven 
van terminale kankerpatiënten en 
hun naaste familie een stuk draag-

lijker te maken. De Roparun is een 
sportief evenement dat nu voor de 
24e keer gehouden wordt in het 
Pinksterweekend. Met een ploeg 
van circa 25 teamleden gaan hard-
lopers, fietsers, chauffeurs, mas-
seurs en verzorgers de uitdaging 
aan om vanuit Parijs naar Rotter-
dam te rennen en fietsen. Dit al-
les met als doel om zoveel moge-
lijk geld voor het goede doel in te 
zamelen. Die goede doelen worden 
elk jaar bepaald door de Stichting 
Roparun. Al die doelen zijn erop ge-
richt om het motto van de Roparun 
gestalte te geven: “Leven toevoe-
gen aan de dagen waar geen da-
gen meer toe te voegen zijn aan het 
leven.” Naast vele prive teams doen 
er heel veel bedrijven mee aan dit 
evenement. De Kudelstaarters Cla-
ra van Diemen en Michiel Vergoos-
sen gaan deze uitdaging komend 
weekend voor de vierde keer aan 
in het team van Michiel’s werkge-
ver Capgemini. Michiel gaat voor de 
vierde keer rennen en Clara gaat na 
1 jaar in de catering voor de der-
de keer fietsen. In het team wa-
ren een paar plaatsen open geval-
len en deze zijn opgevuld door een 
aantal familieleden en vrienden. Zo 
gaan Gerard en Ada Albers, Tamara 
Bou Hamra en Michiel’s dochter Il-
se Sandifort dit jaar mee als fietsers. 
Istvan Cornelissen gaat ook mee als 
hardloper en broer Marc Vergoos-
sen gaat mee als chauffeur van een 
personenbusje dat op de route el-
ke keer na 2 kilometer de volgende 
loper op straat zet om de estafette 

Achterste rij: Istvan Cornelissen, Michiel Vergoossen en Marc Vergoossen. 
Voorste rij: Tamara Bou Hamra, Gerard Albers, Ada Albers, Clara van Diemen 
en Ilse Sandifort.

Handbal
FIQAS Aalsmeer nummer 
drie van Nederland!
Aalsmeer - Zaterdagavond 18 Mei 
speelden de mannen van FIQAS 
Aalsmeer hun laatste wedstrijd in 
de nacompetitie. Tegenstander was 
E&O uit Emmen en de Aalsmeerders 
hadden alleen nog een theoretische 
kans om de finale om de landstitel 
te halen. Daarvoor moesten ze zelf 
winnen en waren vervolgens af-
hankelijk van de uitslagen van de 
wedstrijden van naaste concurren-
ten Bevo en Volendam. Zelf winnen 
leek op papier niet zo’n heel moeilij-
ke opgave. De uitwedstrijd, een paar 
weken eerder in Emmen, was al met 
29-14 gewonnen. FIQAS Aalsmeer 
begon dan ook gedreven en nam al 
snel een 3-1 voorsprong. E&O wist 
op gelijke hoogte te komen, maar 
na een serie fraaie doelpunten van 
Robin Boomhouwer, na een onder-
schepping en break out, én drie op 
snelheid gescoorde goals van Nils 
Dekker op rij gingen de Aalsmeer-
ders weer aan de leiding: 8-4. Ook in 
het tweede deel van de eerste helft 
bleef de ploeg uit Emmen nog aar-
dig in het spoor. Inmiddels was een 
deel van de Aalsmeerse ploeg ver-
vangen en nu waren het Tim Bot-
tinga, Lars van Wijk en Frank Lüb-
bert die de doelpunten voor hun re-
kening namen. Tot 14-14 wist E&O 
aan te haken, daarna sloeg FIQAS 
Aalsmeer definitief toe. De ploegen 
gingen rusten bij 17-14. De basis 
voor de ruime overwinning werd al 
meteen na rust gelegd: terwijl E&O 

een kleine tien minuten niet wist te 
scoren - mede door fraaie acties van 
keeper Marco Verbeij - liep FIQAS 
Aalsmeer uit naar 23-14. In feite was 
de wedstrijd toen al gespeeld. In het 
vervolg lieten de spelers het publiek 
nog volop genieten van fraaie tech-
nische hoogstandjes. Zoals de ‘to-
verbal’ van Remco van Dam (26-17), 
de onderhandse uithaal van Lars van 
Wijk (31-20), het balletje achterom 
van Bas Troost (33-22) en de vlieger 
van Remco op aangeven van Nils 
Dekker. Het werd uiteindelijk 35-25. 
Inmiddels werd bekend dat Bevo in 
eigen huis had verloren van Lions. 
Die concurrent was FIQAS Aalsmeer 
voorbij. De Volendammers hadden 
thuis echter geen enkele moeite met 
Tachos, wonnen ruim en legden zo 
beslag op de tweede finaleplaats. 
FIQAS Aalsmeer haalde finale dus 
net niet en eindigde als derde. Toch 
wel zuur, zeker met in het achter-
hoofd het veel betere doelsaldo van 
de Aalsmeerders en de in de slotse-
conden gemiste punten tegen Lions 
thuis en uit bij Volendam. Maar ‘stel 
nou dat’ telt niet. De mannen hebben 
zich door hun derde plaats in ieder 
geval volgend seizoen wel weer ver-
zekerd van deelname aan de BeNe 
League. Een mooie prestatie! Doel-
punten: Nils Dekker 8, Remco van 
Dam 6, Lars van Wijk 5, Samir Beng-
hanem 4, Bas Troost en Tim Bottinga 
3, Robin Boomhouwer, Rodrigo Hut-
tinga en Frank Lübbert 2. 

Snelle baanloop Gregory 
en Erwin bij AVA
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer aan de Sportlaan werd 
vorige week woensdag weer de 
maandelijkse 3 en 5 kilometer baan-
loop gehouden. De uitslagen bij de 
3 kilometer waren als volgt: Gregory 
‘t Hoen 11:38, Julie Witteveen 14:50, 
Ria Timmer 18:26, Christine Bek 
18:27 en Cock van der Pol in 19:09 
minuut. Bij de 5 kilometer werden 
de volgende tijden gescoord: Erwin 
Koopstra 17:43, Iwan Keizer 19:41, 
John Celie 21:07, Ron Wijnands 
21:49, Marco van Eijk 21:55, Wim 

van Zalingen 23:00, Marjan van 
Ginkel 23:30, Arnold van Veltho-
ven 23:45, Robin Tromp 24:18, Mir-
jam Colijn 24:28, Simone Boerlage 
24:32, Hans Rozendaal 25:10, Hans 
Bek 25:41, Marijn Demarteau 26:41, 
Anton Schuurman 26:56, Jacqueline 
Weringa 27:15, Sharon Nieuwstadt 
28:14 en Piet de Boer in 32:34 mi-
nuut. De volgende baanloop bij AVA 
is op woensdag 10 juni vanaf 20.00 
uur op de atletiekbaan in de Sport-
laan. Meer informatie is te vinden 
op: www.avaalsmeer.nl.

De cursisten die met succes hun duikbrevet hebben behaald. Van links naar 
rechts: Kick Spaargaren, Vinnie Terlouw, John Mulder (geslaagd voor zijn 2 
ster), Paul de Bok, Tim van der Boogaard, Rens Poortvliet en Fred de Jong.

Kees Meekel 
klaverjaskampioen

Aalsmeer - De uitslag van de kla-
verjascompetitie seizoen 2014/2015 
is bekend bij buurtvereniging Horn-
meer. Op de eerste plaats is Kees 
Meekel geëindigd met 60575 pun-
ten, op twee Paul Schouten met 
60252 punten en op drie Plony de 
Langen met 59557 punten. Bij het 
jokeren is de eerste prijs uitgereikt 
aan Loes Arnaud. Teruggekeken 
wordt op een heel geslaagd jaar. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Deze vrijdag 24 mei er 
weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is 
van harte welkom. Geen maat, daar 
kan voor gezorgd worden. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
En natuurlijk staan de koffie en thee 
weer klaar. Het koppelklaverjassen 
op vrijdag 15 mei is gewonnen door 
Piet Gortzak en Fred Maas met 5415 
punten, op twee Wim Springintveld 
en Paul Schouten met 5276 pun-
ten en op drie zijn Mia Huijkman en 
Krijna Verhoef geëindigd met 5258 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan het koppel Grada en Joke met 
3457 punten. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Corrie Zaal met 
209 punten.

te volbrengen. Voor deze zes nieu-
welingen wordt het een spannend 
weekend, want ondanks alle mooie 
verhalen weten ze nog niet pre-
cies wat hun te wachten staat. Als 
je naar een Roparun voorlichtings-
avond gaat word je verteld dat het 
“een ervaring voor het leven” is. Alle 
deelnemers zijn al een half jaar in-
tensief bezig met de voorbereiding. 
Naast het trainen en fit blijven voor 
deze sportieve uitdaging moet er 
ook door middel van allerlei acties 
zoveel mogelijk geld binnengehaald 
worden voor dit goede doel. 

De grote actie van team 218 en 
team 219 is ‘de Club van 520’. Hier-
mee proberen de teamleden familie, 
vrienden en bekenden te vinden die 
hen willen steunen voor 5 cent per 
kilometer. De club verkoopt certifi-
caten ter waarde van 26 euro waar-
mee je de Roparun steunt en ook 
nog kans maakt op een leuke prijs. 
Kijk maar op www.declubvan520.nl. 
Daarnaast kunnen plaatsgenoten 
ook nog op naam gesteund wor-
den via de Roparun website (www.
roparun.nl). Op de pagina ‘Overzicht 
teams Roparun 2015’ staan alle 
teams en teamleden met hun naam 
en kan op naam van een deelnemer 
een bijdrage gestort worden van 
minimaal 5 euro. 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Dirk Baars winnaar vlucht 
vanuit Pont. St. Maxence
Aalsmeer - Zaterdagmorgen regen 
en motregen, anders dan verwacht 
en het werd niet beter. Om 11.00 uur 
werd besloten de vlucht vanuit het 
Franse Pont St. Maxence een dag uit 
te stellen, het was gewoon te slecht 
om de duiven te lossen, en zondag 
zou het veel betere worden. Zon-

dagmorgen mooi weer over de hele 
vlieglijn, en om 08.20 uur kregen de 
convoyeurs (begeleiders) het sein 
om de duiven de vrijheid te geven. 
De duiven werden met een ZW wind 
kracht 4 gelost, en gaandeweg rich-
ting Noord Holland draaide deze 
naar WZW tot WNW. Na veel re-

kenen, konden de duiven rond half 
12.30 uur thuiskomen, dus ieder-
een zat op tijd buiten in de zon bij 
het hok. 
Om 12.34.27 uur, zo’n 25 minuten 
voordat de stroom in Kudelstaart 
uit viel, landde de eerste duif van 
de vereniging bij Dirk Baars in Ku-
delstaart op het hok, en deze maak-
te een snelheid van 1416,166 meter 
per minuut, dat is 85 kilometer per 
uur. Dirk moest wel een keer vroeg 
draaien, want hij had voor het Ku-
delcity kampioenschap al een be-
hoorlijke achterstand. John van Du-
ren uit Amstelveen werd op deze 
vlucht 2e, en Leo v.d. Sluis uit Uit-

hoorn werd 3e. in het Rayon werd 
Dirk 18e, John 21e, Leo 25e, Comb. 
van Ackooy uit Hoofddorp 32e, Ri-
chard v.d. Berg uit De Kwakel 41 en 
Gerard en Lies v.d. Bergen 58e. In 
totaal stonde 16 duiven in het rayon 
waar 2648 duiven in concours ston-
den bij de eerste 100 duiven. 

Aanstaande zaterdag 23 mei gaat 
het voor de duiven voor de eerste 
Dagfond vlucht (boven de 500 kilo-
meter) van start met een vlucht van-
uit Chateaudun, en is er een Vitesse 
vlucht vanuit Quievrâin (Belgie) met 
een afstand van rond de 230 kilo-
meter. 
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Badmintonvereniging 
zoekt oud-leden
De Kwakel - De badmintonvereni-
ging De Kwakel bestaat dit jaar 30 
jaar en dat is natuurlijk reden voor 
een aantal feestelijke activiteiten. En 
één daarvan is een gezellig toernooi 
met oud-leden op maandag 1 juni in 
de KDO-sporthal. In 1985 begonnen 
als een klein clubje dat graag op een 
recreatieve manier badminton wilde 
spelen, is het uitgegroeid tot een gro-
te groep van ruim 85 badmintonlief-
hebbers. De senioren spelen al sinds 
jaar en dag op de maandagavond en 
de jeugd leeft zich uit op de zaterdag-
ochtend. In de loop der jaren hebben 

velen al kennis gemaakt met de ver-
eniging. En in dit jubileumjaar worden 
oud-leden uitgenodigd om nog eens 
een avondje mee te spelen. Op maan-
dag 1 juni wordt een gezellig toer-
nooitje met/voor oud-leden georga-
niseerd, waar uiteraard voldoende tijd 
is om oude herinneringen op te halen. 
Het toernooi is van 20.00 tot onge-
veer 22.30 uur, waarna verder nage-
praat kan worden in de KDO-kantine 
onder het genot van een verfrissend 
drankje. Aanmelden kan tot maandag 
25 mei door een mail te sturen naar 
ReunieBVDK@gmail.com. 

Wielrennen
Druk weekend voor 60+ 
veteranen van UWTC
Kudelstaart - Zaterdag 16 mei Is 
de Ronde van Rijssen verreden. De 
UWTC was sterk vertegenwoordigd 
met de renners Leen Blom, Ben de 
Bruin, John Tromp en Guus Zantingh 
aan de start. Op een selectief par-
cours met veel bochten en vals plat 
werd vanaf de start het peloton uit el-
kaar gereden met als gevolg dat na 
ongeveer drie ronden het veld uit-
eengeslagen was in drie groepen. In 
de kopgroep zat John Tromp uit Ku-
delstaart. Verder enkele prominen-
te hardrijders als Bert Bakker, Hans 
van Bavel en Aat Kool. In de tweede 
groep, van 7 renners, zaten Ben de 
Bruin en Guus Zantingh en in der-
de groep zat Leen Blom. De wedstrijd 
werd gewonnen door Bert Bakker uit 
Zaandam, meervoudige Nederlands 
kampioen, voor Fred de Kinkelder 

uit Groenlo en derde werd Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis. John Tromp 
wist zich verdienstelijk als 5e te klas-
seren, Guus Zantingh als 9e, Ben de 
Bruin als 12e en Leen Blom wist zich 
als 20e te klasseren, zodat alle vier de 
UWTC renners in de prijzen vielen. 
Zondag 17 mei stonden de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, Ni-
co Fokker, John Tromp en Guus Zan-
tingh aan de start van de Joop van 
de Berg Memoriaal 60+ wedstrijd in 
Woerden. De wedstrijd werd gewon-
nen door Willem Hus uit Voorburg 
voor Fred de Kinkelder uit Groenlo 
en derde werd Adri Huussen. John 
Tromp klasseerde zich als 6e en Guus 
Zantingh als 7e Leen Blom, Ben de 
Bruin en Nico Fokker finishten in het 
peloton. Leen Blom eindigde wel als 
eerste 70+ veteraan in deze wedstrijd.

Atletiek AV Aalsmeer
Track Meeting in Utrecht 
voor C- en D-junioren
Aalsmeer - Na de succesvolle serie 
Trackmeetings in Utrecht over de af-
gelopen 17 jaar op de vrijdagavond 
voor de senioren en de oudere ju-
nioren werd op zondag 17 mei voor 
het eerst een Trackmeeting voor C- 
en D-junioren gehouden. Voor Atle-
tiek Vereniging AV Aalsmeer waren 
hier aanwezig Graeme ‘t Hoen (fo-
to), Gregory ‘t Hoen, Inger van Dok 
en Nienke van Dok. Graeme liep als 
1e jaars D-junior voor het eerst een 
300 meter in een tijd van 51.57 se-
conden. De andere atleten van AV 
Aalsmeer namen deel aan de 800 
meter. Op dit onderdeel verschenen 
maar liefst 56 deelnemers aan de 
start. Inger verbeterde bij de C-ju-
nioren het clubrecord van haar zus 
Nienke en bracht dit op 2.33.32 mi-
nuten. Voor Inger is dit ook een flin-
ke verbetering van haar persoonlij-
ke record met 6.7 seconden. Nien-
ke (D-junior) verbeterde haar bes-
te tijd met 1.6 seconden en finish-

te na 2:34.13 minuten. Na de goe-
de 3000 meter van afgelopen week 
bleek Gregory niet in staat om een 
verbetering van zijn persoonlijke re-
cord te bewerkstelligen. 

Tour De Kwakel bij 
tourstart in Utrecht
De Kwakel - Omdat het Kwakelse 
tourspel dit jaar haar 60-jarig jubi-
leum viert, heeft de tourdirectie in 
Frankrijk besloten om van start te 
gaan in Nederland. Op erve Vlas-
man lag teveel grint daarom heeft 
men de start naar Utrecht verplaats, 
waar de jubilerende deelnemers van 
harte welkom zijn. 
Zo zal op zaterdagochtend 4 juli een 
bus vanuit De Kwakel vertrekken, 
hiervoor kunnen de renners van het 
tourspel zich opgeven bij Chris Ver-
hoef via tourdekwakel@gmail.com. 
Daarnaast heeft het bestuur van de 
jubilerende wielerliefhebbers al een 
jubileumfeest gepland op zaterdag 
15 augustus, genoeg tijd om de va-

kantie op aan te passen. Half juni 
zullen de deelnemers weer gebeld 
worden om aan het tourspel deel 
te nemen, en of men op de feest-
avond komt. Het bestuur is al druk 
bezig om weer voor drie mooie we-
ken in het Tourhome te zorgen. Elke 
avond moeten dan de ‘Gouden Lap-
pen’, voorspellingen van de verreden 
etappes van de ronde van Frankrijk, 
worden ingeleverd. Dat allemaal 
voor de eer en om in de gele-, rode- 
of witte trui te mogen rondrijden, of 
de gele petten te mogen dragen. De 
Giro wordt al met argusogen beke-
ken om straks goed beslagen van 
start te gaan en van het spel weer 
een gezellig feest te maken.

Korfbalcompetitie
VZOD teams kampioen
Kudelstaart - Nadat vorige week 
VZOD/FIQAS voor de tweede keer 
dit seizoen in een feestroes verkeer-
de, was dan afgelopen zaterdag de 
heuse huldigingwedstrijd voor ei-
gen publiek. Want na het behaalde 
kampioenschap in de zaal werd nu 
ook glansrijk de titel behaald bui-
ten op het veld. Eigenlijk al vorige 
week omdat de naaste concurrent 
toen onverwacht verloor. Een unie-
ke prestatie van het Kudelstaart-
se team van coach Frits Visser. Ook 
de A1 is inmiddels kampioen ge-
worden (en gehuldigd) en heeft 
VZOD/FIQAS 2 de promotie veilig 
gesteld én kan nog kampioen wor-
den. Ook VZOD/Sani-Bouw 3 strijdt 
nog om promotie. En de koek was 
nog niet op, want ook E1 is kampi-
oen geworden. Helaas lukte dit de 
B1 net niet, maar de C1 en D1 zijn 

ook nog volop in de kampioensrace. 
Kortom, het was een feestdag voor 
de hele vereniging en al haar sup-
porters. VZOD bloeit en dit is ze-
ker ook te merken aan de groeien-
de jeugdafdeling. De zaterdag be-
gon druilerig maar naarmate de hul-
digingwedstrijd s’ middags naderde 
kwam ook het zonnetje om de win-
derige hoek kijken. Want de wind, 
die was er ook weer. Maar dat weer-
hield VZOD er niet van om er tegen 
DTS een mooie wedstrijd van te ma-
ken. VZOD schoot door twee tref-
fers van Josine Verburg en Thomas 
van der Zwaard voortvarend uit de 
startblokken alvorens de gasten uit 
Enkhuizen iets terug konden doen: 
3-1. VZOD en DTS bleven in deze fa-
se om en om scoren en zo stond er 
na ruim een kwartier een stand van 
4-4 op het scorebord. Dit terwijl de 

thuisploeg er juist om bekend stond 
om de eerste helft de voorsprong 
te pakken en vervolgens na rust te 
consolideren. Van een gelijke stand 
worden de supporters dus niet ze-
nuwachtig en het team al helemaal 
niet. En terecht, want er werd spoe-
dig een gaatje geslagen: 6-4. De 
wind stond echter zodanig over het 
veld dat het team van coach Frits 
Visser maar in een klein deel van het 
veld, achter de korf, met de wind in 
de rug kon aanvallen. VZOD blik-
te of bloosde niet en liep geduldig 
via elk twee treffers van Verburg en 
Martijn Vervark uit naar een comfor-
tabele ruststand van 10-7. Na de rust 
werd zoals verwacht de voorsprong 
uitgebreid, waarbij de 12-8 van Di-
neke Westerhof toch wel op mooie 
wijze tot stand kwam, namelijk via 
een no-look stuiter achterwaarts 
van de begaafde Vervark. Geslaag-
de acties geven vertrouwen en ach-
tereenvolgens scoorden Alyssa te 
Riele, Eric Spaargaren en tweemaal 
van der Zwaard (hierbij zat ook weer 
een sublieme no-look pass van Ver-

vark). Toen de rookwolken opge-
trokken waren, stond er inmiddels 
een 16-8 tussenstand op het score-
bord en had bijna iedereen ook ge-
scoord. Dit is ook gelijk de kracht 
van VZOD/FIQAS, want coach Frits 
Visser heeft het voor elkaar gekre-
gen dat iedereen binnen het team 
tot scoren kan komen. Waar VZOD 
in het verleden wel eens afhankelijk 
was van het individu is er nu spra-
ke van een zeer sterk collectief. En 
dit betaalt zich uit in een geweldi-
ge teamprestatie met de kampioen-
schappen als beloning. Natuurlijk 
scoorden ook Bart Verheul en Donja 
Passies en werd aan de zijlijn reeds 
feest gevierd. Het confetti-kanon 
nam al stelling, maar eerst werd in 
de laatste minuten de van een knie-
operatie herstelde Jessica Zijerveld 
nog ingezet. Zij zal niet veel ballen 
gehad hebben, maar dat mag haar 
vreugde niet drukken. VZOD won 
deze huldigingwedstrijd uiteindelijk 
met 25-18. Het is een prestatie van 
formaat voor VZOD om in één sei-
zoen zowel binnen als buiten kam-
pioen te worden en te promoveren 
naar de tweede klasse. Er werden al 
weer weddenschappen afgesloten 
voor de eindrangschikking voor vol-
gend seizoen, maar eerst werd er tot 
in de laatste uurtjes volop gefeest. 
Op zaterdag 30 mei zal de selec-
tie van VZOD naar Hillegom afrei-
zen voor de laatste speelronde van 
het seizoen. Een speelronde waar-
in de reserves van VZOD het kam-
pioenschap ook zullen kunnen ver-
zilveren. De wedstrijden starten om 
14.00 en om 15.30 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Darten een sportieve sport!
Aalsmeer - Dat darten steeds 
meer beoefend wordt, is wel te 
merken. Momenteel komen dar-
ters van andere clubs waar de 
competitie al afgelopen is, naar 
het Middelpunt op dinsdagavond 
omdat zij het darten bij willen 
houden. Dit deed Victor van Schie 
ook, hij moest de strijd aangaan 
met Daniél Stokkel en wist de 
eerste plaats te behalen. Daniél 
werd deze keer tweede en op de 

derde plaats eindigde vaste gast-
speler Peter Bakker. Heel verras-
send dit maal was dat zowel Kees 
de Lange (1), Sander ter Schu-
re (2) en Sebastiaan Dolk (3) in 
de verliezers ronde terecht kwa-
men. Wil je ook darten? Dit kan 
voor 2 euro per avond per avond. 
De competitie begint dinsdag om 
20.00 uur. De zaal van het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat is 
vanaf 19.30 uur open.

Van links naar rechts: Bo, Isa van den 
Berg, Anouk, Merel, Bibi, Jasmijn, 
Kim, Sari, Nicole, Isa Pothuizen, Ge-
rard Jan, Rosa, Lisa en Michelle.

MC1 kampioen in eerste klasse
FC Aalsmeer meidenteam 
schrijft geschiedenis!
Aalsmeer - De MC1 is dinsdag-
avond 19 mei als eerste meiden-
team van FC Aalsmeer kampioen 
geworden. De strijd om het kam-
pioenschap in de 1e klasse ging 
tussen DSS, HBC en FC Aalsmeer. 
Waar DSS de eerste plaats domi-
neerde, liet het team aan het einde 
belangrijke punten liggen waardoor 
de kansen stegen voor HBC en FC 
Aalsmeer. Met nog twee wedstrij-

den was DSS uitgespeeld en moes-
ten vorige week maandag HBC en 
FCA in Heemstede tegen elkaar. Na 
een zeer spannende wedstrijd werd, 
na twee keer achterstand, de direc-
te concurrent verslagen met 2-3. 
Nu moest alleen nog de thuiswed-
strijd tegen Koninklijke HFC gewon-
nen worden, alleen winst volstond. 
Bij een gelijkspel of verlies was 
DSS kampioen. FC Aalsmeer be-

6 Juni Grande Finale voor 
Voetbalvereniging
Aalsmeer - Nu de fusie van V.V. 
Aalsmeer en R.K.A.V. een feit is en het 
nieuwe sportcomplex aan de Beet-
hovenlaan de nodige stappen van 
gereedheid maakt, is het tijd om af-
scheid te nemen van de jaren trouwe 
dienst van de velden aan de Dreef en 
zijn kantine ‘de Silveren Draeck’. Za-
terdag 6 juni wordt middels een spet-
terend eindfeest een tijdperk afgeslo-
ten, die voor velen aan historie waar-
dig is. De organisatie nodigt daar-
om iedereen uit die in bijna 100 jaar 
Voetbal Vereniging Aalsmeer in rela-
tie heeft gestaan tot het sportcom-
plex aan de Dreef of in de huidige si-

tuatie als FC Aalsmeer. Bezoekers, 
(oud-)bestuursleden, (oud-)spelers 
en speelsters en verenigingsmensen 
zijn van harte welkom in de Silveren 
Draeck op zaterdag 6 juni. Zegt het 
voort! Zegt het voort! De aanvang van 
de avond is 20.00 uur en het feest zal 
eindigen om 01.00 uur. Bij binnen-
komst ontvangen de bezoekers twee 
consumptiebonnen en een lot voor 
de traditionele tombola! Wees op tijd! 
De avond zal op bijzondere wijze wor-
den geopend en ook tijdens de avond 
mogen de bezoekers, naast een goed 
stukje muziek onder leiding van Kees 
Markman, leuke acts verwachten. 

Koud bij opening Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18 
mei is voor de87-ste keer het Oos-
terbad geopend. De eer om de of-
ficiële start van het zwemseizoen te 
mogen geven was aan de kersver-
se voorzitter Goos Bartels. Hij hees 
de vlag omhoog, waarna de aller-
eerste zwemmers het water van het 
openlucht zwembad aan de Mr. Jac. 
Takkade mochten induiken. Het zal 
niemand verbazen dat deze groep 
niet al te groot was. Het regende za-
terdag en door de nog steeds lage 

temperatuur is het water nagenoeg 
niet opgewarmd. Heel koud dus, 
respect voor de jongens en meiden 
die wel te water gingen. Hopelijk 
wacht een mooie zomer, want het 
Oosterbad heeft weer tal van acti-
viteiten op het programma staan, 
waaronder de Zwemloop, de Zwem-
vierdaagse en de familie-estafette. 
Kijk voor meer informatie op www.
oosterbad.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Voetbalseizoen weer ten einde!
Aalsmeer - Het voetbalseizoen is 
ten einde. Afgelopen weekend zijn 

de laatste wedstrijden in de com-
petitie gespeeld. Het was span-
nend voor een groot aantal teams in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Van alles 
is de revue gepasseerd. Het mooie 
om het kampioenschap te mogen 
vieren, maar ook de teleurstelling 
om verlies tot zelfs degradatie te 
moeten incasseren. Komende we-
ken worden nog diverse toernooi-
en georganiseerd. De velden blijven 
dus nog niet helemaal leeg. Voor wie 
toch een ‘goeie pot’ voetbal wil gaan 
zien. Zaterdag 23 mei is de zevende 
speelronde van de ZABO zaalvoet-
balcompetitie in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. De winnaar is 
reeds bekend. Sportcafé De Midi’s 
staat fier aan kop, maar de strijd om 
de tweede en de derde plaats is nog 
in volle gang. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Eerste finalisten van 13e 
bedrijventoernooi bekend!
Aalsmeer - Dinsdag 12 en 19 mei 
zijn de eerste voorrondes van de 13e 
editie van het beachvolleybal bedrij-
ven toernooi gespeeld op het indoor 
strand van The Beach! Op beide avon-
den gingen 12 teams met elkaar de 
strijd aan met als doel het binnen sle-
pen van het felbegeerde finaleticket. 
De finaleronde vindt dinsdag 2 juni 
plaats en er is ruimte voor 18 teams in 
totaal. Per voorronde werd er natuur-
lijk ook een finale gespeeld. De eerste 
voorronde finale ging tussen titelver-
dediger Greater Than van het bedrijf 
Accenture en het team van Rhenus 
Logistics. Beide teams wisten onge-
slagen de finale te bereiken en lieten 
meteen zien dat zij klaar waren voor 
de finaleronde. Uiteindelijk gingen de 
titelverdedigers er met de voorron-

de overwinning van door. De teams 
van HP en Funktiemediair grepen net 
naast de finale en gingen de strijd om 
aan de derde en vierde plaats, waar-
bij het team van HP aan het langste 
eind trok. De tweede voorronde is af-
gelopen dinsdag gespeeld, de win-
naars zijn terug te vinden op de Face-
book pagina van The Beach. Iedereen 
die nog kans wil maken op de laat-
ste finaletickets kan tijdens de derde 
en laatste voorronde avond op 26 mei 
nog mee spelen. De winnaars van el-
ke voorronde avond gaan door naar 
de finaleronde op 2 juni waar zij de 
strijd aan gaan om de hoofdprijs; een 
zomers beachvolleybal toernooi voor 
het hele bedrijf! Meer informatie over 
The Beach en haar activiteiten is te 
vinden op www.beach.nl.

gon zeer nerveus waarin HFC met 
lange ballen het voetbal verstoorde. 
Lisa scoorde de 1-0 na een fout in 

de verdediging van HFC. Na de rust 
begon FC Aalsmeer te voetballen en 
via goed combinatievoetbal scoor-
de Nicole de 2-0 en 4-0, Isa Pot-
huizen via een mooi afstandschot 
de 3-0 en Lisa maakte de wedstrijd 
af met een prima 5-0 en 6-0. Dat 
Kim nog een keer op de lat schoot 
en Jasmijn twee keer op de paal 
mocht de pret niet meer drukken. 
FC Aalsmeer MC1 is kampioen! Na-
tuurlijk waren er bloemen voor de 
meiden en is na afloop het kampi-
oenschap groots gevierd. 
Gerard Jan van den Berg
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