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Rijsenhout - Ongeveer drie
weken is hij al aan het zwerven in de omgeving van Rijsenhout. De heer Moolhuyzen mist
zijn zwarte kater en hoopt dat
er lezers zijn die zijn kater hebben gezien of meer informatie hebben. De kater is niet gecastreerd, is groot en heeft een
knik in zijn staart. Wie weet
meer? Telefoonnummer is 0633137266.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Vanavond evenementenbeleid in raadsvergadering

Wijzen uit ‘t Oosten: “Blijf
van onze evenementen af”
Aalsmeer - De Wijzen uit ‘t Oosten
hebben een actie opgezet op Facebook. Dit team, dat al vele jaren met
groot plezier deelneemt aan de Pramenrace, komt op voor alle evenementen in Aalsmeer. Het nieuwe
evenementenbeleid, dat overigens
nog officieel vastgesteld moet worden door de gemeenteraad (vanavond 26 mei), stelt strenge regels
en eisen aan evenementen. Zodanig
dat er evenementen in gevaar komen en dreigen te verdwijnen.
In de inleiding van de nota Evenementenbeleid schrijft de gemeente dat de rijke evenemententraditie van groot belang is voor de sociale samenhang in het dorp en dat
de waardering van inwoners hoog is
voor de evenementen, evenals voor
alle vrijwilligers die dit jaarlijks organiseren. “Dat maakt het wonen in
Aalsmeer zo leuk”, aldus opgenomen in de nota. De gemeente geeft
verder aan trots te zijn op het grote
evenementenaanbod. “Evenementen zijn belangrijk voor Aalsmeer
vanwege hun recreatieve functie en
dragen bij aan de aantrekkelijkheid
van Aalsmeer en versterken het gemeenschapsgevoel en de sociale
cohesie.”
Breder risicoprofiel
Echter, de soberheid loert om het
hoekje. In de nota wordt voorgesteld
om evenementen te gaan beoorde-

len op basis van een breder risicoprofiel. Ook de leges worden aan dit
profiel gekoppeld. Bovendien staat
veiligheid hoog op de agenda. Begrijpelijk, maar de doelstelling van
de gemeente om een goede balans
te creëren tussen de pijlers levendigheid en gezelligheid tegenover
leefbaarheid en veiligheid lijkt niet
gehaald te worden.
“Niet tolereren”
De strenge regelgeving lijkt de overhand te krijgen. En dit is De Wijzen
uit ‘t Oosten in het verkeerde keelgat geschoten. En met hen velen, de
actie op Facebook is meer dan 1.000
keer gedeeld. De tekst luidt: “Blijf
met je handen van onze evenementen af! Steeds vaker lezen wij dat
organisatoren van een Aalsmeers
evenement bemoeilijkt worden door
onze ambtenaren uit Amstelveen.
Dit moeten wij als Aalsmeerders
niet meer tolereren. Like en deel dit
bericht en kom in actie anders zijn
wij over een paar jaar ook zo’n saai
dorp als Amstelveen.”
De actie is ook opgepakt door de
Amstelveense media. AmstelveenZ
schrijft: “Diverse Aalsmeerders zijn
de bemoeizucht van Amstelveense
ambtenaren bij lokale festivals meer
dan zat en hebben een actie opgezet omdat zij vrezen dat diverse traditionele Aalsmeerse evenementen kopje onder gaan aan regels
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Zonnepanelen?

De Wall of Honour in het gemeentehuis. Van links naar rechts: Wethouder Ad
Verburg, George Lucas (hulverlener veteranen), burgemeester Jeroen Nobel
en wethouder Gertjan van der Hoeven.

Anjers in Wall of Honour
voor Aalsmeerse veteranen
Aalsmeer - Vooruitlopend op de
eerste Veteranendag in Aalsmeer is
afgelopen dinsdag 24 mei de Wall of
Honour geïnstalleerd in de burgerzaal van het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders schreven er
als eersten een boodschap op voor
veteranen en prikten er een witte
anjer bij.
Veteraan George Lucas van Stichting 4 en 5 mei Aalmeer was aanwezig namens alle in deze gemeente woonachtige veteranen.
Vanaf dit jaar heeft ook de gemeente Aalsmeer jaarlijks een Wall of Honour die vanaf een week vóór Veteranendag Aalsmeer in de burgerzaal zal staan. Iedereen kan op de
Wall of Honour schrijven aan wie hij

of zijn de Witte Anjer opdraagt, het
symbool voor waardering voor veteranen. Hierdoor ontstaat een bonte verzameling van berichten en
vele Witte Anjers die waardering
en respect overbrengen naar de
Aalsmeerse veteranen.
Tijdens de Nationale Veteranendag op 25 juni zal de Aalsmeerse
Wall of Honour tussen die van vele
andere gemeenten in een lang lint
op de route van Den Haag CS naar
het Malieveld staan. Veteranendag Aalsmeer vindt dit jaar plaats
op zaterdag 4 juni aanstaande vanaf 13.45 uur bij en in het gemeentehuis. Iedereen is daarbij van harte welkom. Het programma is te vinden op www.4en5meiaalsmeer.nl.

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

en voorwaarden. Sinds de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is er uit Aalsmeer
veel onvrede over de regelzucht van
Amstelveen.”

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Ook Amstelveen klaagt
Overigens komt de klacht over de
regelzucht niet alleen uit Aalsmeer,
zo is ook te lezen op AmstelveenZ:
“Ook organisatoren van Amstelveense evenementen klagen steen
en been over de opstelling van de
gemeente en het collegebeleid. Het
Amstelveense college van B&W
heeft juist vermindering van regels in het beleid staan, maar in de
praktijk blijkt daar nog maar weinig
van terecht te komen. Het organiseren van een festival of evenement,
vaak opgezet door vrijwilligers met
de beste bedoelingen, is nauwelijks
nog te doen door de vele regels en
verplichte (veiligheids)-kosten die
organistoren moeten maken.” Tijd
voor actie, gezamenlijk misschien.
Niet alleen ambtelijke samenwerking, maar ook samenwerking tussen inwoners van Aalsmeer en Amstelveen om evenementen te kunnen behouden! Zou mooi zijn, toch?

Nieuwe vacature: commercieel medewerker camperverhuur!

Moties en amendement
In ieder geval kan in Aalsmeer het
tij nog gekeerd worden. Daarbij
is steun nodig van de gemeenteraad, die uiteindelijk de beslissing
neemt over het evenementenbeleid. In een brandbrief aan de gemeenteraad vorige week donderdag 19 mei in de krant doet het bestuur van de Feestweek een oproep:
“Laat de Feestweek voor 10 duizend
unieke bezoekers behouden blijven!
Gemeenteraad, ga niet akkoord met
de evenementennota van het College van B&W en ambtenaren.” Het
wordt vast weer een volle raadzaal
vanavond, donderdag 26 mei, als
het evenementenbeleid ter vaststelling nog een keer besproken wordt.
Zeker is in ieder geval dat het een
stevige discussie gaat worden. De
VVD komt met twee moties en één
amendement en ook PACT laat weten een motie in te zullen dienen.
Het CDA en AB hebben zich nog
niet uitgelaten over hun standpunten.
Kloof ambtenaar en burger
Bram Heijstek van HAC gaat verder dan moties en amendementen.
Hij wilde een demonstratie houden, maar deze is afgewezen door
de gemeente. In een mail aan burgemeester Jeroen Nobel schrijft hij:
“Het Aalsmeers Collectief heeft met
het schaamrood op de kaken kennis genomen van de plannen van
het college inzake de evenementennota. Het is een belediging naar
de vele vrijwilligers die zich al decennia in deze gemeente inzetten om iets te doen voor hun medeburgers. Onacceptabel. Wat door
het ambtenarenapparaat is voorgeschoteld laat duidelijk de kloof tussen ambtenaar, de politiek en de
Aalsmeerse burger zien. De raadsvergadering begint om 20.00 uur
in het gemeentehuis en is openbaar. Voor aanvang vindt om 19.45
uur huldiging van Debby Jutte, Nederlands kampioen horden lopen,
plaats.
Door Jacqueline Kristelijn

Het beste personeel op de juiste plek

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g
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Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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www.antennagroep.nl
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Kudelstaart: Omgeving Geerland (230 kranten)

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Proef!

de smaak van wijn
Kom dinsdag
31 mei vanaf
20.01 uur naar
onze wijnproeverij.
De toegang is
gratis.
Aalsmeerderweg 207
Aalsmeer

Profiteer
deze avond van
extra korting:
6 halen =
4 betalen*

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

Brievenbus vat
twee keer vlam

Boetes wegens
dronkenschap

Aalsmeer - Om vier uur in de nacht
van vrijdag 20 op zaterdag 21 mei
kreeg de politie een melding dat aan
het begin van de Oosteinderweg een
brievenbus in de tuin van een woning in brand had gestaan. Omstanders hadden het vuur al geblust, de
brandweer hoefde niet gealarmeerd
te worden. Agenten zijn wel poolshoogte gaan nemen om er zeker van
te zijn dat de brand volledig uit was.
Ook is een onderzoek in de omgeving gehouden. Even later kwam de
melding dat het vuur aangewakkerd
was. Brieven en papier in de berm
hadden vlam gevat. De politie is opnieuw ter plaatse gegaan en agenten hebben het vuurtje weer uitgemaakt. Mogelijk zijn er getuigen. Zij
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Aalsmeer - Op dinsdag 17 mei om
half vijf in de middag is de hulp van
de politie ingeroepen voor overlast
door een dronken persoon in Ketelhuis. Agenten zijn ter plaatse gegaan en hebben deze 32-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aangesproken.
Hij rook zwaar naar alcohol, praatte met dubbele tong en was niet geheel netjes gekleed. Er is procesverbaal opgemaakt wegens openbare dronkenschap. Ook wegens
openbare dronkenschap is een boete van 100 euro betaald door een
29-jarige man zonder vaste woonof verblijfplaats. Deze onder invloed
van alcohol verkerende man zorgde voor overlast op de Hoofdweg op
zaterdag 21 mei om tien voor half
twaalf in de ochtend.

• 26 mei 2016

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
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
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Komende week
Anjercollecte
Aalsmeer - De Anjeractie is de
jaarlijkse collecteweek van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. In de week
van 29 mei tot en met 4 juni vragen collectanten een bijdrage voor
cultuur en natuur in Nederland. De
collectanten zijn leden van plaatselijke culturele verenigingen en betrokken burgers die graag iets extra’s doen voor cultuur in de regio!
De Aalsmeerse verenigingen zijn
ook zeer actief betrokken bij deze
collecte.
Vorig jaar was de opbrengst van de
gemeente Aalsmeer de op één na
hoogste van de provincie NoordHolland. In tijden waarin het soms
lastig is om de financiële eindjes
aan elkaar te knopen is de Anjercollecte een welkome aanvulling op
clubkas. Het opgehaalde geld gaat
voor 50% naar de clubkas van de
eigen vereniging, de overige 50%
gaat naar cultuur en natuur in de
regio. Aalsmeer heeft een bloeiend
en veelzijdig cultureel verenigingsleven. Uw ondersteuning is zeer
welkom. Begroet de collectant met
een glimlach en een gulle gift.

Ontmoeten bij
de Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 1 juni is er
van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid
voor inloop en ontmoeting. Gezellig even elkaar ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 28 mei gaan
de leden van Drumfanfare Melomanie en handboogvereniging Target
weer huis aan huis oud papier ophalen. De lopers hopen natuurlijk
weer op de medewerking van alle
inwoners en vragen het papier in tilbare dozen aan de rand van de weg
te plaatsen. De opbrengst van het
oud papier komt ten goede aan beide verenigingen. De volgende ophaalronde is zaterdag 25 juni.

Zondag 5 juni in de Zijdstraat

Doopsgezinde Gemeente
viert 150 jaar eenheid
Aalsmeer - Op zondag 5 juni is het
– op een paar dagen na – 150 jaar
geleden dat er uit meerdere Doopsgezinde Gemeenten één nieuwe gezamenlijke Gemeente ontstond: de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer. De geschiedenis van de
doopsgezinden in Aalsmeer en omstreken gaat al verder terug: volgens
het vonnis van het Hof van Holland
nummer 5563 van 10 april 1534
werden Jan Dircksz en Jan Dirckz
Smit veroordeeld tot de brandstapel omwille van hun doperse geloof.
De opvattingen over levenswijze en
kerk-zijn vielen echter niet altijd samen en zo telde Aalsmeer in 1642
wel vijf verschillende doopsgezinde
kerkgenootschappen. Maar in 1866
werd een eenheid bereikt, die tot

op vandaag nog bestaat. Dat is bijzonder genoeg om een dag bij stil
te staan en met de titel ‘Beleef 150!‘
wordt 5 juni een feestelijke en interessante dag in en rond de kerk in
de Zijdstraat, die voor iedereen vrij
toegankelijk is. Onder andere is een
prachtige tijdlijn-expositie te zien,
waarin de geschiedenis van niet alleen de Aalsmeerse dopersen, maar
ook die van Aalsmeer en de wereldgebeurtenissen naast elkaar worden gezet. Veel verschillende muziek, kinderactiviteiten, bezichtiging van het gebouw (Rijksmonument) en diverse kraampjes omvat onder andere het programma,
dat van 12.00 tot 17.00 uur zal duren. Voor meer informatie zie www.
dgaalsmeer.nl.

Prinses Beatrix spierfonds
zoekt collectanten!
Aalsmeer - Van 11 tot en met 17
september 2016 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in
voor de strijd tegen spierziekten.
Het Prinses Beatrix Spierfonds krijgt
geen overheidssteun en is volledig
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het fonds zoekt daarom in de
regio nog tientallen extra collectanten. “Met de opbrengst van de collecte kunnen we een behandeling
voor spierziekten dichterbij brengen. Voor één spierziekte hebben
we een levensreddend medicijn gevonden en voor een aantal andere
staan we aan de vooravond van een
doorbraak. Met maar 2 uur per jaar
kunnen we samen het verschil maken voor mensen met een spierziekten”, dldus Marja Beukers, regiomanager collecte bij het fonds.
Spieren zitten overal in je lichaam.
Je gebruikt ze voor alles: lopen, lachen, zoenen, ademen. Eén op de
tachtig mensen in Nederland heeft

een spierziekte. De meeste spierziekten zijn progressief en een groot
deel van de mensen met een spierziekte komt op jonge leeftijd in een
rolstoel terecht. Sommige spierziekten zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren en
dus op het hele lichaam. Een ziekte die de spieren aantast, tast het
hele leven aan en daarmee het hele leven van een persoon en het leven van de mensen om die persoon
heen. “Een levensreddend medicijn,
technologie die de kwaliteit van leven verhoogt, hoop voor ouders en
een beetje meer begrip in het dagelijkse leven, daar doen we het voor.
En met uw hulp kunnen we dat blijven doen. Zo komen we samen een
stapje dichterbij ons doel, alle spierziekten de wereld uit!” Doneert u/
jij twee uur tijd dit jaar? Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich
aanmelden via 070-3607607, collecte@spierfonds.nl of www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collecte.

Aalsmeer zingt met Melissa
Venema in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 5 juni is er
in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg een zangdienst. Deze zangdienst begint om 10.00 uur met
voorzang vanaf 09.45 uur. De liturgie wijkt iets af van ‘gewoon’. Er is
meer aandacht voor de samenzang
van bekende liederen - onder begeleiding van het orgel - uit diverse bundels en is er een ingekorte
preek.

tale cd’s ‘Al slaat de zee’ met panfluit, hobo, viool, synthesizer en piano, die met goud bekroond is.
Voorganger is dominee J.Henzen uit
Wateringen. Al met al belooft dit een
feestelijke dienst te worden waarvoor jong en oud hartelijk wordt uitgenodigd!

Tevens zal er medewerking worden verleend door een koor of bijzondere begeleiding. In deze dienst
werkt de bekende trompettiste Melissa Venema (20) mee in de eredienst. Zij is bekend geworden door
haar optreden bij André Rieu. Haar
studie hoopt zij 1 juni af te ronden
aan het conservatorium van Amsterdam. Zij wordt begeleid door organist Dub de Vries. (72), die ook de
samenzang begeleid. Hij heeft veel
jong talent naar het concert podium gebracht. Zo zijn bijna alle muzikanten die bij Nederland Zingt optreden bij hem begonnen. Bekend
staat hij ook om de vele instrumen-

Bijeenkomst inloopcentrum
over zorg en ouderen
Aalsmeer - Afgelopen donderdagmiddag 19 mei heeft het Inloopcentrum in Kudelstaart een informatiebijeenkomst georganiseerd. Yvon
Molenkamp, zorgconsulent, was
te gast. Zij heeft de bezoekers een
kijkje gegeven in haar werkzaamheden als zorgconsulent en casemanager. Er waren veel vragen uit
het publiek over de wijze waarop indicaties gesteld worden, hoe je om
moet gaan met een senior die vergeetachtig wordt. Ook kwamen de
taken van de mantelzorger ter sprake, verhuizing naar een verzorgingshuis wanneer het thuis niet meer
gaat. Voor alle vragen over vergeetachtigheid en of dementie kunt u
terecht bij het inloopspreekuur op
donderdagochtend in gebouw Irene
in de Kanaalstraat in het Centrum.
Donderdag 7 juli zal de volgende
informatiebijeenkomst
plaatsvinden in Inloopcentrum Kudelstaart
met als gastspreker Helene Komies, wijkverpleegkundige. Het thema ‘de moderne wijkverpleging en
wat kunnen zij voor u betekenen?’
zal centraal staan. Inlopen kan vanaf
14.00 uur, de informatiebijeenkomst

start om 14.30 uur, koffie en thee 1
euro. Voor informatie emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl of bel 0622468574.
Nina Oudshoorn, de activiteitenbegeleidster van het inloopcentrum Kudelstaart, en Yvon Molenkamp, casemanager Dementie.
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Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Levenslang is écht levenslang
De laatste keer dat een levenslange gevangenisstraf werd opgelegd, was afgelopen januari in
Amsterdam. De officier van justitie eiste deze straf tegen een verdachte van een dubbele moord.
Nu hoor ik mensen om mij heen
wel eens vragen: “Levenslang, is
dat in Nederland ook echt levenslang?” Het antwoord is ja, in principe wel. In Nederland moet een
levenslang gestrafte voor de rest
van zijn leven in de gevangenis
zitten, als er geen mogelijkheid
meer is om in hoger beroep te
gaan. In de meeste Europese landen is dat anders geregeld: in veel
landen bestaat geen levenslange gevangenisstraf, of wordt deze
straf alleen opgelegd met de garantie dat de rechter na een bepaalde periode opnieuw beoordeelt of de straf nog gerechtvaardigd is.
‘Levenslang’ is de zwaarste straf
die we in Nederland kennen. Op
dit moment zitten ruim 30 mensen een levenslange gevangenisstraf uit. Deze straf wordt natuurlijk niet zomaar geëist: dat gebeurt alleen bij de ernstigste delicten, zoals het plegen van meerdere moorden of leiding geven aan terroristische organisatie. Omdat het zo’n zware straf
is, moeten de officier van justitie
en de rechter goed onderbouwen
waarom ze de straf passend vinden voor de verdachte. In de zaak
die ik zojuist bijvoorbeeld noemde, vond de rechtbank een levenslange gevangenisstraf passend omdat de verdachte niet liet

KERKDIENSTEN
Zondag 29 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker:
Thijs C. Jansen. Babyoppas, kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met ds.
M. Hogenbirk en 16.30u. met ds.
A. Jansen. Oppasdienst kinderen
0-3 jaar en zondagsschool voor
jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet m.m.v. Kerkkoor en
Saxofoonkwartet. Collecte: Kinkole. 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. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Organist: H. van Noord.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
P.L. de Jong uit Rotterdam. Organist: C. Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte 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 elkaar een meditatieve viering
te houden op vrijdagavond 27 mei
om 20.30 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

blijken dat hij beseft hoe ernstig
zijn daad was. Daarnaast vreesde de rechtbank dat de verdachte
in de toekomst vaker misdrijven
gaat plegen: “Het risico dat verdachte na het uitzitten van een tijdelijke gevangenisstraf nog steeds
een gevaar voor de maatschappij
vormt is te groot”.
In heel bijzondere gevallen kan
een uitzondering gemaakt worden. Een veroordeelde kan dan bij
de minister van Veiligheid en Justitie een verzoek doen om gratie
te verlenen. Gratie betekent dat
de levenslange gevangenisstraf
wordt omgezet in een tijdelijke
gevangenisstraf. Uiteindelijk beslist de koning of hij de gratie verleent. Gratie kan worden verleend
in twee gevallen: als na de veroordeling nieuwe omstandigheden
aan het licht komen waardoor
de rechter in zijn vonnis anders
zou oordelen, of als het voortzetten van de straf zinloos zou zijn.
Zo verleende toenmalig koningin
Beatrix in 2009 gratie aan een terminaal zieke levenslang gestrafte,
zodat hij zijn laatste dagen bij zijn
vrouw en kinderen kon doorbrengen. Sindsdien is geen gratie meer
verleend.
Hoewel de Nederlandse wet de
mogelijkheid biedt om een verzoek tot gratie in te dienen, wordt
zo’n verzoek in de praktijk zelden
ingewilligd: sinds 1970 is drie keer
gratie verleend. De kans om onder de levenslange gevangenisstraf uit te komen is in Nederland
daarmee kleiner dan in andere
Europese landen.

Zondag 10u. samenkomsten met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: David de Vos.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. en 18.30u. met ds.
C.M. van der Klis uit Bunschoten.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Eucharistieviering in
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering met samenzang.
Om 14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed.
Zondag 10u. Goddelijke Liturgie. Om 16u. kerkdienst voor iedereen met pastor Jacob Spaans.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met mw. J.
Vermeij uit Boskoop. Om 10u.
ook tienerdienst.
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 11u. Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot
en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 30 mei
20u. met evang. Jacques Brunt.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Officiële Mededelingen
geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, 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 bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
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. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinfOrMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Overige lOketten en infOrMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt Beheer en uitvOering
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

vOOr Meer infOrMatie:
www.aalsMeer.nl

BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig
vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op
het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe
links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar
ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend
in de Basisregistratie persOnen (Brp)
Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan
ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
beschikking

Bartašiūnas
Krēgers
Jastrzębski
Costeren
Le Grand

P.
I.
R.W.
E.E.
J.

25-11-1988
04-02-1976
30-11-1985
14-12-1957
16-01-1982

17-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
19-05-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de datum,
waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening,
zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van het besluit mee.
vOOrneMen OpschOrten BijhOuding persOOnslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”.
Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer
woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan
ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

El Atmani
Visy
Lakbila
de Graaf
van Paddenburg
Llanos
Llanos Jr
Biesot
van Wijk
Buczek
Llanos
Kaczyńska
Kaczyński
Borkiewicz
Kaczyński
McLean
Kaczyński
Kaczyński

A.
G.
K.
J.
P.C.
M.
H.
L.M.
M.G.
K.M.
A.
Z.
M.T.
A.K.
P.W.
J.A.
B.
A.J.

04-05-2014
19-06-1984
10-03-1993
01-06-1991
04-03-1982
21-07-2014
30-10-1979
14-05-1983
03-06-1990
02-02-1996
16-04-2004
21-07-2005
03-12-1974
28-08-1979
01-10-1998
17-11-1950
02-09-1999
04-09-2012

12-05-2016
12-05-2016
12-05-2016
12-05-2016
12-05-2016
17-05-2016
17-05-2016
17-05-2016
17-05-2016
17-05-2016
17-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
18-05-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
gewijZigd aanvangstijdstip, 21.00 i.p.v. 20.00 uur
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op dinsdag 31 mei 2016
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tijd

agenda- Onderwerp
punt

21.00
21.02
tot
21.55

1.
2.

21.55

3.

Opening door de burgemeester
Toelichting op het werk van de
ombudsman Metropool Regio Amsterdam
Het college heeft de raad voorgesteld per
1-1-2017 toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam. De gemeente
Aalsmeer is op dit moment aangesloten bij
de Nationale ombudsman, voor de klachtenafhandeling. In het Presidium van 11
april jl. is gevraagd om een toelichting op
het werk van de ombudsman, alvorens het
agendapunt in een commissievergadering
wordt besproken. De heer A. Zuurmond is
de ombudsman van de Metropool Regio Amsterdam en zal deze toelichting verzorgen.
Portefeuillehouder: J.J. Nobel
Sluiting

verhuiZen? geef het dOOr!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf
20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de
bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan.
Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen
aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
rectificatie, aanvraag Ontvangen
- Stommeerweg 121, 1431 EV (Z-2016/021619), het wijzigen
van een voorgevel en enkele interne aanpassingen
Toelichting: in de bekendmakingen van 21 april jl. is de omschrijving van de werkzaamheden niet volledig/juist vermeld
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie
Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een
beroepschrift worden ingediend.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Burg. Kasteleinweg in verlengde van Spoorlaan/Venkelhof,
(Z-2016/027361), het aanleggen van een in- en
uitrit t.b.v. bouwverkeer voor 1 jaar vanaf 1-6-2016
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/027913), het verbouwen van
bestaand appartement
- Emmastraat 33, 1432 EW (Z-2016/027893), het verhogen
van de nok aan de achterzijde
- Emmastraat 31, 1432 EW (Z-2016/027886), verhogen van de
nok aan de achterzijde
- Emmastraat 29, 1432 EW (Z-2016/027876), het dubbel verhogen van de nok aan de achterzijde
- Seringenstraat 34A, 1431 BJ (Z-2016/028135), het wijzigen
van kantoor- naar woonfunctie, het wijzigen van
de kozijnen en het plaatsen van binnenwanden
- Roerdomplaan 16, 1431 WS (Z-2016/028089), het oprichten
van een mantelzorgwoning d.m.v. een aanbouw
Omgevingsvergunning, procedure afgebroken
(buiten behandeling gesteld) *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Sweelinckstraat 31, 1431 XS (Z-2016/013951), het bouwen
van een opbouw op de schuur. Verzonden: 22-06-2016
Omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd,
reguliere/uitgebreide procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken
verlengd:
- Kudelstaartseweg 211, 1433 GG (Z-2016/020716) het bouwen van een aanbouw naast de woning t.b.v. bijkeuken en
schuur.
- Uiterweg 282a, 1431 AW (Z-2016/019438), het plaatsen van
een terrasoverkapping op een recreatielandje
- Hornweg 239, 1332 GK (Z-2016/018204), het bouwen van
een schuur annex garage
- Distelvlinderstraat 14, 1432 MN (Z-2016/019409), het vervangen van de huidige houten berging door een gemetselde
berging
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 61, 1431 AB (Z-2016/005638), het verbouwen en
uitbreiden van een woonhuis. Verzonden: 29-06-2016
- Bellefleurstraat 5, 1432 LJ (Z-2016/024937), het plaatsen
van een dakkapel aan zowel de voor- als achterzijde op de
2e verdieping. Verzonden: 30-06-2016
Meldingen ontvangen
- Bisschop Koenraadstraat 12, 1433 HS (Z-2016/026779), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/027581), het slopen
van voormalige tuinbouwkas
- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2016/027899), het slopen van
een loods en verwijderen van asbesthoudende materialen
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/027897), het slopen van kozijnen en deels de vloer t.b.v. verbouw
Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 571, 1432 BM (Z-2016/024236), het slopen
van een woonhuis
- Freesialaan 1, 1431 TT (Z-2016/026464), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Bisschop Koenraadstraat 12, 1433 HS (Z-2016/026779), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
Melding activiteitenbesluit
- Legmeerdijk 327 C, 1431 GB (Z-2016/023222), melding Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Tapwagen.nl
eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender 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 evenementenvergunning is aangevraagd:
- Gemaalstraat 21-27, 1432 JX (Z-2016/025857), buurtbarbecue op 2 juli 2016, ontvangen 9 mei 2016
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/026275). Decathlon Cycle Tour Amsterdam op 12 juni 2016.
De gemeente Aalsmeer heeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ ontvangen. De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit
over de vergunningaanvraag, ontvangen 6 mei 2016
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Op het grasveld bij Snoekbaarsstraat 27 (Z-2016/023836),
Afsluitingsfeest voetbalseizoen F-jes op 29 mei 2016, verleend 18 mei 2016
- Westeinderplassen (Z-2016/021186), NK windsurf op 14 en
15 mei 2016, verleend 11 mei 2016
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2016/019955), Kinder Waterskikamp op 11 en 12 juni 2016, verleend 18 mei 2016
cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
explOitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/025661), Restaurant
Rustik, ontvangen 4 mei 2016
terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/025661), Restaurant
Rustik, ontvangen 4 mei 2016
drank- en hOrecavergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning
is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/025661), Restaurant
Rustik, ontvangen 4 mei 2016
ingetrOkken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Bilderdammerweg 123, 1433HG Z-2016/023833), Tennis Vereniging Kudelstaart - live muziek op 30 juli 2016, ingetrokken 18 mei 2016
geaccepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Bilderdammerweg 123, 1433 HG (Z-2016/027680), Jaarlijkse
Open Toernooi op 29 juli 2016, melding akkoord op 18 mei
2016.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inZage
t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderwijking in afwijking van het
bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan naast
huisnummer 26
t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 20172020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaarverslag en –rekening ODNZKG voor Aalsmeer (Z2016/020217)
t/m 15-06-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ en besluit hogere grenswaardenliggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 5 mei
2016 t/m 15 juni 2016 op de volgende wijze
voor een ieder ter inzage.
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Film ‘The Nice Guys’ nu
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - In de film ‘The Nice Guys’ vormt Privédetective Holland March met tegenzin een koppel met krachtpatser Jackson Healy
om een vermissingszaak op te lossen. Wanneer zij in hun onderzoek
een verband vinden tussen een vermist meisje en de dood van pornoster Misty Mountains komt een complot aan het licht dat reikt tot in de
machtigste kringen. ‘The Nice Guy’
is zowel een spannende als een komische film. Een aanrader! Vanaf
vandaag, donderdag 26 mei, te zien
in Bioscoop Aalsmeer. Net als vrijdag 27 mei vanaf 21.00 uur. Op zondag 29 mei vanaf 18.30 uur, dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni vanaf 21.00 uur.
‘That Sugar Film’
‘That Sugar Film’ is het verhaal van
een man die op zoek gaat naar de
bittere waarheid achter suiker. Acteur Damon Gameau werpt zich op
als proefpersoon in een uniek experiment om vast te leggen welke ef-

fecten het gebruik van veel suiker
heeft op een gezond lichaam. Daarbij eet hij alleen dingen die algemeen bekend staan als ‘gezond’. In
de loop van dit leuke én leerzame
project belicht Damon ook een aantal problemen waarmee de suikerindustrie te kampen heeft, en laat hij
zien op welke onverwachte plekken
suiker op de loer ligt in de supermarkt. Deze film zal je ideeën over
‘gezond’ eten voorgoed veranderen.
Vrijdag 27 mei te zien om 16.30 uur
en dinsdag 31 mei om 18.45 uur. Bioscoop Aalsmeer in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade biedt
deze week en komend weekend
weer een uitgebreid filmaanbod.
Genieten kan onder andere ook van
‘Angry Birds’, ‘Buurman en Buurman’, ‘Jungle Book’, ‘Kung Fu Panda
3’, ‘Publieke Werken’ en ‘Bad Neighbours 2’. Kijk voor meer informatie
op de website. Kaarten zijn verkrijgbaar via 0297-753700 of via bioscoop@studiosaalsmeer.nl en zijn te
koop in de biosbar.

AGENDA

‘Van Alles en Nog Wat’
zaterdag live in Joppe
Aalsmeer - Om de twee weken
trakteert café Joppe op livemuziek. Na het optreden van de Whatts
2.0 twee weken geleden gaan aanstaande zaterdag 28 mei de spots
aan voor de band ‘Van Alles en Nog
Wat’. Na een periode van puntjes op
de i zetten, repertoire vernieuwen
en inwerken van een zangeres Liselore en trompettist Rik is de band
‘Van Alles en Nog Wat’ weer terug
met een mix van pop, rock en jazzy
muziek. Met een gedeeltelijk nieuw
repertoire van bekende namen als
Bruno Mars, Stevie Wonder, Adele en Joe Cocker staat ‘Van Alles
en Nog Wat’ weer garant voor een
leuke avond vol swingende muziek.
Met de grootste lol spelen de bandleden bruisende nummers. Of het

allemaal gaat passen in het kleine,
maar gezellige Joppe is voor bezoekers een vraag, maar voor de bandleden een weet: “Goede muziek past
altijd.” De heren en dames staan dus
te popelen om voor publiek te mogen spelen en het belooft een waar
spektakel te gaan worden. ‘Van Alles en Nog Wat’ bestaat uit: Drummer Pieter Eggermont, gitarist Nico
Prent, toetsenist Bas Middelkoop,
bassist Hans Prent, saxofonist Boris
Bouwense, trompettist Rik Huijts en
de zangeressen Marcella Verwoerd
en Liselore Aartman. Kom genieten
van een avondje leuke, swingende
muziek in het gezellige café Joppe
in de Weteringstraat. De toegang is
natuurlijk gratis en het optreden begint rond 21.30 uur.

Met prutrace, braderie en familiedag

Weer Feestweek Kudelstaart
Zondagmiddag livemuziek

‘Drukwerk 2’ in The Shack
Oude Meer - Het is alweer een
paar maanden geleden dat Harry
Slinger The Shack bezocht bij een
optreden van zijn zoon. Zelf wilde
hij ook wel een keer met Drukwerk
op dit podium staan. Al snel daarna
een datum gevonden en aanstaande zondag 29 mei is het zover, Drukwerk in The Shack!
Je Loog Tegen Mij, Marianneke, Schijn ’n Lichtje op mij en Wat
Dom? Bijna iedereen kan zich deze
hits vast nog wel herinneren. Vanaf
1979 stijgt de band Drukwerk naar
grote hoogten, toen ze met het protestlied ‘Ik verveel me zo’ (in Amsterdam-Noord) landelijke bekendheid kreeg. In 1980 scoorde de
band een nummer 1-hit met de eerste single ‘Je Loog tegen mij’. Waarna tot halverwege de jaren tachtig
vele hits volgden, en Harry Slinger,
met zijn rode petje als handelsmerk,
een graag geziene gast werd op de
Nederlandse radio en televisie.
Dertig jaar na de hit ‘Je Loog Tegen
Mij’ hebben vader Harry en zoon
Bram Slinger het plan opgevat om
dit nummer met een band nieuw leven in te blazen. Want wat begon
met de bedoeling dat zoon Bram
(toetsenist) met vrienden, voor een
gelegenheidsoptreden, een aantal Drukwerk-stukken zou spelen,

eindigde in de opnamestudio waar
vader en zoon met Mike Floris (gitaar), Erik Bes (bas), Edgar Koelemeijer (gitaar) en George Menkveld (drums) de grote hits van Drukwerk nieuw leven inbliezen. Een
nieuw begin dus in 2012 waarin zij
als Drukwerk 2 het repertoire van
Drukwerk spelen en met veel succes toeren door Nederland. De populaire band uit de jaren tachtig is
terug met het album ‘Tegen Beter
Weten in’ vol met de grote hits en
persoonlijke favorieten. Harry Slinger over Drukwerk 2: “Vier jonge
honden en een ouwe baas in een
studio met dit resultaat. Wie had dit
ooit gedacht. Ik kijk er heel erg naar
uit om met de jongens het land plat
te spelen.” The Shack is zondag 29
mei geopend vanaf 15.00 uur. Aanvang Drukwerk is 16.00 uur. Entree
10 euro.
CD presentatie
Zondag 5 juni presenteren Gerrit
v/d Spaan en George Reijnders onder de naam The Men-Unplugged,
hun gloednieuwe CD ‘On The Road’
in The Shack. Een prachtige CD gemaakt door twee voortreffelijke muzikanten! Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk
253b, Oude Meer.

4e Editie van 25 juni tot en met 3 juli

Vol en actief programma
Westeinder Water Week
Aalsmeer - In het Westeinder Paviljoen is vrijdagmiddag 13 mei het
programma gepresenteerd voor alweer de vierde editie van de Westeinder Water Week, die plaats gaat
vinden van 25 juni tot en met 3 juli. Dit jaar komt er in tegenstelling
tot de situatie van de afgelopen jaren geen grote tent op het surfeiland te staan, maar worden de evenementen op de vaste wal binnen
bij het Westeinder Paviljoen en vanaf het groot speciaal daarvoor aangelegde openbare terras georganiseerd. De officiële opening van de
Westeinder Water Week zal plaatsvinden op donderdag 30 juni tijdens
de scholendag waar voor 434 kinderen van groep 7 van basisscholen
in Aalsmeer en Kudelstaart een leuke en vooral actieve dag wordt georganiseerd.
Vele activiteiten
Tijdens de Westeinder Water Week
zullen er vele (sport)evenementen
plaatsvinden: zeilwedstrijden, waaronder het eredivisie zeilen ‘Optimist
on Tour’ en ‘Rebel Dinghy Experience’, maar ook diverse mogelijkheden om zelf mee te doen aan zeilwedstrijden. Naast deze zeilwedstrijden wordt ook de Poeloversteek

door zwemvereniging Oceanus georganiseerd, zijn er waterski- en wakeboard clinics en SUP (Stand Up
Paddling) opstapdagen. Bar Bistro
Joseph aan de Poel organiseert een
Hollandse Avond met een optreden
van Danny Froger en net als vorig
jaar komt er ook dit jaar op de laatste zondag, 3 juli, weer een Rib Rally. Ondernemend Aalsmeer en Meer
Business organiseren een ondernemers barbecue op het terras van het
Westeinder Paviljoen. Daarnaast natuurlijk Aquapalooza bij het surfeiland, diverse beach sporten, Jazz
in de Haven bij Jachthaven Nieuwe
Meer, en diverse activiteiten, zoals
de Oude Deuren Surf Cup en Kona
Cup door Windsurfclub Aalsmeer.
Eredivisie zeilen
In het weekend van 1 tot en met 3
juli wordt het Eredivisie zeilen op de
Westeinderplassen georganiseerd.
Wedstrijdzeilen tussen 18 teams
waarin gestreden wordt om de
schaal. In totaal zijn er vijf speelrondes, waarvan één in het weekend
van 1 tot en met 3 juli in Aalsmeer.
De finale is uiteindelijk in Almere.
Een wedstrijd duurt 20 minuten en
is online te volgen. Voor meer info:
www.westeinderwaterweek.nl.

Kudelstaart - De Feestweek Kudelstaart komt er aan! Nog een paar
weken en dan is het weer zover. De
prachtige feestweek vorig jaar, die
geheel in het teken stond van het
777-jarig bestaan van Kudelstaart,
smaakt naar meer (of weer). Vandaar dat er ook dit jaar een feestweek georganiseerd gaat worden.
De feestweek gaat van start op 12
juni en RKDES doet hierbij de aftrap. Na een succesvolle eerste editie van de prutrace komt ook daar
dus een vervolg op. Uiteraard zit ook
de jaarlijkse braderie op en rond het
winkelcentrum in het programma.
Maar ook de Pubquiz gaat z’n
tweede editie beleven, net als Kudelstaart Kulinair, welke zich hoofdzakelijk zal afspelen op en rond het
terrein van jachthaven Kudelstaart.
Uiteraard zijn Oevers en Jones weer
van de partij, maar er is meer. De
pretpeurders organiseren op zaterdag weer het Beach Volleybaltoernooi en op zaterdagavond wordt het
één groot feest in het dorpshuis met
een keur aan artiesten. Zondag 19
juni is alweer de afsluiting met de
familiedag op het parkeerterrein
achter het dorpshuis. Wilt u meer
weten? De website www.feestweekkudelstaart wordt vanaf nu met enige regelmaat bijgewerkt.

Inschrijven voor Prutrace
De tweede Kudelstaartse Prutrace
gaat een geweldig evenement worden. Sportieve dorpsbewoners worden door de organisatie uitgedaagd
om de prutsloten en hindernissen
rondom de velden van RKDES aan
de Wim Kandreef uit te komen proberen. Wie worden de nieuwe Prutkampioenen van Kudelstaart? Dit
jaar vindt de Prutrace plaats op
zondag 12 juni vanaf 12.00 uur op
sportpark Calslagen bij RKDES. Vorig jaar trok dit evenement zo’n 150
deelnemers en nog veel meer toeschouwers langs de sloten van RKDES. Dit jaar zijn er zelfs al meerdere deelnemers van buiten de regio aangemeld. Het evenement lijkt
dus dit jaar flink te gaan groeien!
Op de website www.prutracekudelstaart.nl kunnen inschrijfformulieren ingevuld worden, die vervolgens naar ecrkdes@gmail.com gestuurd kunnen worden. Inschrijfformulieren kunnen ook bij Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart
ingeleverd worden.
Van elke inschrijving gaat 1 euro
naar de Mike Multi Foundation en
wordt deze stichting gesteund, die
het mogelijk maakt dat mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen sporten.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Elektrische gitaar
‘SX’ v.a. €125,TIP:

Ook hét adres voor
flightcasemateriaal

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Effectpedaaltjes
X-Vive v.a. €55,KOOPJE

Microfoon
‘Samson’ €28,95

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

Film ‘The Diving Bell and
The Butterfly’ in ‘t Baken
Aalsmeer - Op woensdag 1 juni
wordt in ‘t Baken de film over het
waargebeurde verhaal van JeanDominique Bayby vertoond, die na
een ernstige beroerte volledig verlamd raakt. Toch noemt regisseur
Julian Schnabel zijn film een oproep om het leven te koesteren. Als
Bauby na de beroerte ontdekt dat
hij niet kan praten en volledig verlamd is, op een enkel ooglid na, ontdekt hij dat hij daarmee kan communiceren. De toestand van Bauby wordt het ‘locked-in’ syndroom
genoemd,waarvoor de regelmatig
terugkerende Diving Bell (duikerspak) symbool staat. Bauby gaat op
zoek naar de vraag wat leven tot le-

ven maakt. Hoewel hij gevangen zit
in zijn lichaam heeft hij zijn bewustzijn nog, zijn geheugen en zijn fantasie (Butterfly). Door de kracht die
hij daarvan krijgt en de hulp van een
therapeute, die een methode ontwikkelt om te communiceren schrijft
hij zelfs een boek. Een prachtige, indrukwekkende film met Mathieu Almarie en Emmannuelle Seigner in
de hoofdrollen. Winnaar van onder
andere Golden Globe en César en
genomineerd voor een Oscar.
Aanvang 1juni om 20.00 uur, inloop
met koffie of thee vanaf 19.45 uur.
Locatie: Het Baken, Sportlaan 86.
Bijdrage rechten van vertoning: 5
euro per persoon.

Muziek
Donderdag 26 mei:
* Meezingavond smartlappenkoor
Denk aan de Buren in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20u.
Zaterdag 28 mei:
* Band Van Alles en Nog Wat in café
Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 29 mei:
* Plug & Play met live Lemon Curry
in The Beach, Oosteinderweg 247a
vanaf 15u.
* High Tea concert Caritas in de Spil,
Kudelstaart vanaf 16u.
* Drukwerk 2 in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
Dinsdag 31 mei:
* Open repetities Sonority en Davanti in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.
Zaterdag 4 juni:
* Hakkuh voor Kika voor jeugd in
N201, Zwarteweg van 15 tot 19u.
* Hein Meijer met band in Bacchus da Musica, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Films
26 en 27 mei:
* Film ‘The Nice Guys’ in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade. Donderdag en vrijdag vanaf 21u. Ook zondag 18.30u., dinsdag en woensdag
21u.
Vrijdag 27 mei:
* Documentaire ‘That Sugar Film’ in
Bioscoop Aalsmeer vanaf 16.30u.
Ook dinsdag 31 mei om 18.45u.
Zaterdag 28 mei:
* Film in cultureel café Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Woensdag 1 juni:
* Film ‘The Diving Bell and The Butterfly’ in ‘t Baken, Sportlaan v/a 20u.
Exposities
28 en 29 mei:
* Historische Tuin open. Twee tentoonstellingen. Open: dinsdag t/m
zondag 10 tot 16.30u. Zaterdag honingslingeren van 13 tot 16u.
* Radioweekend in Crash Museum
in fort Aalsmeerderbrug. Open zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
Vanaf 29 mei:
* Start stock-expositie in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open zaterdag
en zondag van 13 tot 17u. Tot en met
18 september.
Tot en met 12 juni:
* Schilderijen en tekeningen van
Francien Valk in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m
zondag 14-17u.
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eveleens, Punterstraat.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeters in gemeentehuis. Rondleidingen op 11
mei en 17 juni.

Diversen
Donderdag 26 mei:
* Kaartmiddag voor ouderen in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Tot en met 27 mei:
* Mini-voetbaltoernooi voor scholen bij RKDES, Wim Kandreef, Kudelstaart. Vrijdag finales v/a 18u.
Vrijdag 27 mei:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 28 mei:
* Start Week van de Amateurkunst
met diverse activiteiten (muziek,
kunst, stoepkrijten) in/bij gemeentehuis, op Drie Kolommen-, op Molenplein en in Zijdstraat, 12.30-17u.
* Verkiezing kinderburgemeester op
Molenplein van 12.30 tot 15.30u.
* Solexrit. Start: 10.30u. bij Van
Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.
* Dorpswandeling met Jan van
Veen. Start 11u. bij VVV in Boekhuis
Aalsmeer, Zijdstraat.
* Trampolineinstuif voor jeugd in
Proosdijhal Kudelstaart, 13 tot 16u.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis,
Roerdomplaan, 13 tot 16u.
Zondag 29 mei:
* Grand Prix van Monaco op groot
scherm in café Joppe, Weteringstraat. Open 13u. Start 14u.
* Negen maanden beurs bij Solidoe
in J.P. Thijsselaan 10 van 13 tot 17u.
Dinsdag 31 mei:
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat 55 vanaf 20u.
Woensdag 1 juni:
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot 11.30u. in
De Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 2 juni:
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u.
bij zwembad, Dreef.
Zondag 5 juli:
* 150 Jaar eenheid Doopsgezinde
gemeente. Feest in kerk, Zijdstraat
van 12 tot 17u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 26 mei:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis met installatie nieuwe
wethouder en raadsleden, toekomst
evenementen en atletiek v/a 20u.
Zaterdag 28 mei:
* T met AB in Welkom Thuis, Stommeerweg van 15 tot 17u.
Maandag 30 mei:
* Wijkoverleg Dorpsraad Kudelstaart
over Schiphol en veiligheid vanaf
20u. in Dorpshuis.
Dinsdag 31 mei:
* Openbaar informatief overleg over
ombudsman in gemeentehuis van
21 tot 22u.
Zaterdag 4 juni:
* Eerste Veteranendag in Aalsmeer
in en bij gemeentehuis vanaf 13.15u.
Lezing commandant Peter Uhm om
15.15u. Meet & Greet vanaf 16.30u.
Maandag 6 juni:
* Thema-avond CDA over participatiewet in Dorpshuis Kudelstaart van
20 tot 22.30u.

Start zaterdag in het Centrum

Veel te zien en te doen bij
Week van Amateurkunst
Aalsmeer - Op zaterdag 28 mei
start voor de derde maal de Week
van de Amateurkunst. De aftrap
wordt om 12.30 uur gegeven voor
het gemeentehuis door cultuurwethouder Gertjan van der Hoeven. Vervolgens vinden er tot 17.00
uur activiteiten plaats op het Drie
Kolommenplein, op het Molenplein
en in het gemeentehuis. In de burgerzaal is er vanaf 13.00 uur een inloopconcert van verschillende koren
en orkesten, een dansgroep en leerlingen van diverse cursussen.
Elk optreden duurt een half uur.
Om 13.00 uur is het podium voor
Soundsation, om 13.30 uur voor Interkerkelijk Koor Aalsmeer, om 14.00
uur voor een dansgroep, om 14.30
uur voor koor Vivace, om 15.00 uur
voor smartlappenkoor Denk aan de
Buren en vanaf 15.30 uur zijn er optredens door kinderen en vindt de
prijsuitreiking plaats van de stoepkrijtwedstrijd. De activiteiten in het
gemeentehuis worden besloten met
een Play in door Aalsmeerse orkesten.
Molenplein
Op het Molenplein kunnen de jongsten hun talent tonen bij de stoepkrijtwedstrijd die door het Jeugd
Cultuurfonds wordt georganiseerd,
workshops volgen van De Werkschuit en het Cultuurpunt en stemmen op de nieuwe kinderburgemeester van hun keuze. Ook hier is
de opening om 13.00 uur. Als eerste mogen de DJ cursisten van Rene van Aken achter de draaitafels
plaatsnemen, evenals zij dit mogen
om 13.45, 14.30 en 15.35 uur. Verder
is hier muziek voor de kleinsten, improvisatie en breakdance. Het programma op het Molenplein duurt tot
16.00 uur.
Dance, ballet en gitaar spelen
Tussen 11.30 uur en 15.45 uur worden diverse workshops dans en mu-

ziek voor kinderen georganiseerd
door het Jeugdcultuurfonds. De
workshops vinden plaats in de winkel nabij het Molenplein, Zijdstraat
nummer 14. Van 11.30 tot 12.30 uur
gaan de spots aan voor Dancehall
Can Dance, van 13.00 tot 13.45 uur
vertelt Nan Metselaar alles over gitaar spelen en hij neemt extra gitaren mee, van 14.00 tot 14.45 uur laat
Eliza Kruithof kinderen kennis maken met klassiek ballet en van 15.00
tot 15.45 uur wordt afgesloten met
nog een Dancehall.
Drie Kolommenplein
Op het Drie Kolommenplein (naast
het gemeentehuis) staat op 28 mei
een gezellig podium, verzorgt door
het Cultuurpunt en N201. Hier spelen onder andere vier Bandbrouwerij bands: De Bandbrouwerij is een
initiatief van podium/muziekcentrum N201 waarbij jonge muzikanten onder begeleiding van ervaren
bandcoaches leren samen spelen
in diverse (gelegenheids)bands. De
afgelopen maanden is er druk gerepeteerd in N201 en dit heeft een
heel divers repertoire opgeleverd
van covers en ook wat eigen composities in verschillende muziekgenres van pop tot rock van en alles er tussenin. Naast de muzikanten van De Bandbrouwerij zullen er
nog een aantal Aalsmeerse bands
en muzikanten optreden.
Kunst in de etalages
Gedurende de week exposeren
amateurkunstenaars hun werk in
etalages van diverse winkeliers en
kunt u open repetities en optredens
van verenigingen bezoeken. De
Week van de Amateurkunst duurt
tot en met 6 juni. Gedurende week
nodigen diverse koren en muziekverenigingen inwoners uit om eens
mee te komen zingen. Kijk voor
meer informatie op de website van
het Cultuurfonds Aalsmeer.

26 mei 2016

Unieke beelden uit 1962 op Nostalgisch Filmfestival

Film van afscheid raadhuis en
gemeentesecretarie ontdekt

Burgemeester Loggers tijdens de laatste raadsvergadering in het raadhuis in
de Dorpsstraat; op de achtergrond VVD-raadsleden W. Spaargaren en mevr.
B.C. Boom-Van der Schilden.
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt op
de dinsdag van Feestweek Aalsmeer
het Nostalgisch Filmfestival gehouden. Op 6 september herleeft
Aalsmeer van weleer voor de vijfde
keer in de feesttent op het Praamplein. Het twee en een half uur durende feest der herkenning bestaat
uit maar liefst zestien films, waaronder een pas ontdekte van de laatste
raadsvergadering in het oude raadhuisje in de Dorpsstraat, op 15 februari 1962. De ruim 54 jaar oude
film laat tevens uitgebreid beelden
zien van de Gemeentesecretarie,
kort voor de verhuizing op 19 februari 1962 naar het nieuwe gemeentehuis op het Raadhuisplein. Dit
‘noodraadhuis’ was jarenlang gevestigd in de voormalige woning van
dokter Oei, behorende bij de toenmalige Twentsche Bank in de Zijdstraat (eind jaren tachtig vervangen
door het huidige pand van ABNAmro). Samensteller en presentator
van de filmmiddag en –avond, journalist Dick Piet, kreeg het zo’n half
uur durende beeldmateriaal aange-

boden door Kees van der Zwaard uit
Zoetermeer. Hij was het tegengekomen in het archief van zijn vader,
Jan van der Zwaard (1905-1975),
die destijds hoofd afdeling Algemene Zaken en loco gemeentesecretaris bij de gemeente Aalsmeer was.
Na digitalisering van het half uur
durende filmmateriaal, is Dick Piet
ermee aan de slag gegaan op de
computer. Met name heeft hij licht
en snelheid van de beelden aangepast. Voorts kon hij, met medewerking van Kees van der Zwaard, bij
de meeste personen die in de film
voorkomen namen vermelden, wat
de herkenbaarheid ten goede komt.
Laatste raadsvergadering
De gemeenteraad kwam op donderdagmiddag 15 februari 1962 voor
de laatste keer bijeen in het voormalige raadhuisje in de Dorpsstraat.
Aan een lange tafel de raadsleden
Kolk, Adolfs, Zandvliet, Benschop,
Dam, Wim Piet, Maarten Jongkind,
W. Spaargaren (‘grote Willem’),
Noorman, Moleman, Van Holland,

Gijsberti Hodenpijl arriveert bij het ‘noodraadhuis’; op de hoek Zijdstraat-Weteringstraat links Koudijs en rechts snackbar Doeswijk.

De Haan-Luijks en Boom-Van der
Schilden. Prominent in het midden
toenmalig burgemeester G.G. Loggers, geflankeerd door gemeentesecretaris Jan Wentzel en de wethouders Jan Been en Dirk Jongkind.
Wie wel eens een expositie heeft
bezocht in het Oude Raadhuis, kan
zich maar moeilijk voorstellen dat
hier, in het kleine zaaltje rechts van
de ingang raadsvergaderingen werden gehouden. Toch blijkt uit de
filmbeelden, dat er zelfs nog ruimte was voor een ‘publieke tribune’.
En een ‘perstribune’, waarop Willem Muis van de Nieuwe Meerbode en ‘juffrouw’ Steenstra van de
Aalsmeerder Courant hun aantekeningen maken.
‘Knus en gezellig’
Het grootste deel van de film wordt
in beslag genomen door de Gemeentesecretarie, die na de bevrijding in 1945 onderdak kreeg
bij de Twentsche Bank in de Zijdstraat. Hoewel het ‘noodraadhuis’
zeventien jaar lang de (uiterst krappe) werkplek was van het gemeentelijke apparaat, zijn er geen foto’s
van bekend. Daarom zijn de filmopnamen die Van der Zwaard er
kort voor de opening van het nieuwe raadhuis, op maandag 19 februari 1962, maakte, zo bijzonder. In de
film passeren zo ongeveer alle ambtenaren uit die tijd de revue, zoals
Braber, Huson, Mans, Welner, Blom,
Visser, Schipper, Metha Rijken, Kathy van Andel en Annie Tas als ze ’s
morgens bij het ‘noodraadhuis’ arriveren, de een te voet, de ander op
de fiets. Schitterende opnamen van
de Zijdstraat anno 1962, met op de
hoek met de Weteringstraat toen
nog snackbar Doeswijk en fietsenmaker Peterson. Voorts kruidenierszaak ‘De Betuwe’ van Van Kesteren,
Koudijs en de inmiddels verdwenen
panden van Wegman, Heideman
en Harting. Dat de huisvesting van

calvereniging OVA de kans om hun
prachtige stem te laten horen.
Daarnaast zingen de OVA-kids
nummers uit onder andere Annie en
The Sound of Music. Extra bijzonder is dat het concert is samengesteld en geschreven door een aantal leden. Het OVA concert wordt afgesloten met een gezellige sing-along, met nummers als Do-Re-Mi,
Obladie Oblada, Dromen zijn bedrog en Ja Zuster, Nee Zuster. Dus
zing gezellig mee!
Kaarten zijn te bestellen via www.
ova-amstelveen.nl/talenten.

Bode Gijsberti Hodenpijl
Niet alleen zijn de ambtenaren in
hun overvolle ruimten gefilmd, ook
burgemeester Loggers (die meester
Oldenburger, hoofd van de openbare school Uiterweg, ontvangt) en
gemeentesecretaris Wentzel (in bespreking met zijn latere opvolger,
Huson) in hun kamers. Voorts de
legendarische gemeentebode Gijsberti Hodenpijl, zowel in zijn ‘hok’
naast de ingang, als stukken bezorgend bij de burgemeester. Beelden die een beetje ‘Swiebertje-achtig’ aan doen. Gijsberti Hodenpijl,
die tevens controleur vermakelijkheidsbelasting was, is ook te zien
op zijn fiets in de Zijdstraat. Bijna elke dag moest hij wel even naar het
raadhuisje in de Dorpsstraat, voor
assistentie bij een huwelijkssluiting of om koffie te serveren bij een
raadsvergadering. De sluiting van
het raadhuis in de Dorpsstraat en
de Gemeentesecretarie in de Zijdstraat, betekende zijn vertrek bij de
gemeente. Ook van het afscheid van
de bode en dat van mevrouw Jansen-Tit, die conciërge was van het
oude raadhuis, zijn door Van der
Zwaard opnamen gemaakt. De afscheidsbijeenkomst vond plaats in
de trouwzaal van het raadhuisje, die
uitpuilde door de aanwezige raadsleden en ambtenaren.
Start kaartverkoop
De film, die Dick Piet heeft gecompleteerd met beelden van de bouw
van het nieuwe gemeentehuis, het
Molenpad en omgeving waar nu het
Raadhuisplein is en de plaatsing van
‘Flora’, zal dus voor het eerst worden
getoond op het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 6 september. De
kaartverkoop voor zowel de middag- als avondvoorstelling start op
11 augustus bij Boekhuis Aalsmeer
in de Zijdstraat.

Ambtenaar Gerrit Mans loopt naar de ingang van de Gemeentesecretarie in
de Zijdstraat.

Kudelstaart - De afgelopen jaren heeft Caritas inwoners van
Aalsmeer en omstreken verwend
met bijzondere projecten. Aanstaande zondagmiddag 29 mei geeft

het koor hieraan een vervolg met
een High Tea concert in De Spil in
Kudelstaart. Vanaf 16.00 uur worden
bezoekers dubbel verwend:
Heerlijke High Tea gerechten ge-

Meezingavond ‘Denk aan
de Buren’ in Bacchus
Aalsmeer - Smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ houdt vanavond, donderdag 26 mei, een meezingavond. Sopranen tot en met bassen zijn welkom
in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang 20.00 uur. Kom jij/u
ook gezellig een kijkje nemen en meezingen?!

In Fort Kudelstaart op 18 en 19 juni

Fleurige expositie tijdens
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Zaterdag 18 en zondag
19 juni maakt het Fort Kudelstaart
deel uit van het Aalsmeer Flower
Festival, dat dit jaar voor de derde
keer wordt georganiseerd. Naast de
duizenden bloemen in natura is er
tevens ‘kunst’ te bewonderen.
Onder andere de schilderijen van
Hennie van der Vegt. Hij genoot zijn
opleiding aan de Academie Minerva
te Groningen. Woont in de sfeervolle
Amsterdamse Jordaan en heeft zijn
atelier op Ruigoord, waar deze zeer
succesvolle kunstenaar samen met
zijn paard en vrij loslopende kippen
werkt. Ruigoord is niet meer wat
het was - een eldorado voor kunstenaars - maar Van der Vegt weet
daar toch nog steeds zijn inspiratie vandaan te halen. Helaas brandde enige jaren geleden zijn atelier
in Haarlem af en gingen vele grote imposante doeken verloren. Maar
de kunstenaar is geen stilzitter en
inmiddels is er weer een prachtig
oeuvre te bewonderen. Kijkers zullen verrukt zijn van zijn virtuositeit.
Zijn twee dimensionale bloemen
tonen zoveel kracht dat je ze bijna
kunt ruiken.
Daarnaast - van eigen bodem - exposeert Bob van den Heuvel zijn
bloemenschilderijen. Totaal anders
van toon, maar dat bloemenarrangeur Bob zijn leven lang tussen de
bloemen heeft doorgebracht, furore maakte met zijn bloemencorso
creaties en de aankleding van vele stands op de Internationale beurzen, is terug te vinden in zijn werk.
Zijn gesuggereerde bloemen laten
de kijker heerlijk fantaseren.
Michaël Glanz is zo langzamerhand
geen onbekende meer in Aalsmeer,
maar zijn visie op bloemen is een
verrassing. Zijn bloemige fantasy
planets, of space balls, zijn een sieraad in de tuin, balkon, in een vaas

of bloempot en ook fraai voor op
een platte schaal op tafel of buffet.
Glanz experimenteert er lustig op los
met verf en voorstelling. Het maakt
dat iedere ‘bloem’ een unicum is.
Pim van Raalte woont en werkt in
Alkmaar. Van zijn foto’s heeft post.
nl meerdere postzegels en een boek
uitgegeven. Bij een fotowedstrijd
uitgeschreven door Staatsbosbeheer won hij een eerste prijs. Ook
Aalsmeerders hebben hun waardering voor zijn foto’s al duidelijk uitgesproken. Pim werd eerder beloond met de vakjuryprijs en verleden jaar met de publieksprijs.
Aalsmeer Photo
Dit jaar heeft Aalsmeer Photo opnieuw een fotowedstrijd uitgeschreven met als thema: ‘Daar word je blij
van’. De via de website van Aalsmeer
Photo binnen gekomen foto’s worden bekeken door een vakkundige
jury. 24 Geselecteerde exemplaren
worden door Patrick Spaander (foto de Boer) op groot formaat afgedrukt en gedurende het Aalsmeer
Flower Festival tentoongesteld in
een van de ruimtes van het Fort Kudelstaart. Bezoekers kunnen mogelijk in het bezit komen van hun favoriete foto. Door in een paar zinnen
aan te geven welke foto en waarom
deze u het meeste aanspreekt. Karin Eveleens zal samen met een assistent beslissen welke argumentatie het mooist is verwoord. Wie weet
wordt u wel de gelukkige winnaar!
Alle foto’s zullen na het Festival te
zien zijn in de burgerzaal van het
gemeentehuis.
De overige kunstenaars aan het
Aalsmeer Flower Festival worden
volgende week aan de lezers van de
Nieuwe Meerbode voorgesteld.
Janna van Zon

Opening stockexpositie
bij galerie Sous-Terre

Inschrijven voor Amazing
Amateurs 5 nog mogelijk
Aalsmeer - KCA biedt amateurkunstenaars voor de vijfde keer de
kans om te exposeren. Ook dit jaar
weer Amazing Amateurs in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.
Kunstenaars kunnen zich nog tot 1
juni opgeven om deel te nemen aan
deze eerste lustrumeditie van Amazing Amateurs. Deelnemende kunstenaars zijn volledig vrij in de keuze
van hun werk. Iedereen kan maximaal twee werken inleveren. De
kosten zijn 15 euro per werk. Een

High Tea concert Caritas

09

het gemeentebestuur en van de gemeentelijke diensten te enen male
onvoldoende was, is op de beelden die in het gebouw zelf zijn gemaakt goed te zien. “Maar het was
er knus en gezellig”, zegt oud-ambtenaar Sociale Zaken, Chris Welner
(inmiddels de 90 gepasseerd), die
er van 1947 tot 1962 heeft gewerkt.
“En dat was het in het nieuwe raadhuis, waar ik tot mijn pensionering
1981 zat, niet het geval.’’

Musicalvereniging OVA
brengt 2x lenteconcert
Bovenkerk - Musicalvereniging
OVA brengt op zaterdag 28 mei
tweemaal, om 15.00 en om 20.00
uur, een themaconcert genaamd
OVA Talenten in het Noorddamcentrum te Bovenkerk. Het concert
staat in het teken van de lente met
bijpassende nummers uit bekende musicals en uit de popmuziek.
Op een bankje in het park passeren
grote en kleine gebeurtenissen uit
het leven, ondersteund door swingende ensemble stukken en prachtige ballads. Zoals de titel al zegt,
krijgen alle talenten binnen Musi-
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maakt door de leden zelf, die genuttigd kunnen worden terwijl Caritas
liederen ten gehore brengt in de eigen bekende en altijd weer verrassende stijl. Genoeg aanleiding dus
om uzelf te verwennen of er samen
een gezellige en ontspannen middag van te maken.
Kaarten zijn te bestellen via: caritasconcert@gmail.com en kosten 10
euro per stuk. Kinderen tot en met
12 jaar betalen 5 euro entree.

deelnemingsformulier is te vinden
op de website van KCA: www.kunstencultuuraalsmeer.nl en verkrijgbaar in het Oude Raadhuis. Deelnemers kunnen prijzen winnen, zowel
van de vakjury als van de publieksjury. De gouden penseel is een wisselprijs die de winnaar van de publieksjury ontvangt. Vorig jaar heeft
Ada Bruine de Bruin hem ontvangen. Wie wordt dit jaar de winnaar?
Amazing Amateurs wordt in de zomermaanden juni en juli gehouden.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Voor de negende achtereenvolgende keer organiseert
galerie en beeldentuin Sous-Terre
Aalsmeer haar traditionele stockexpositie. Gedurende de zomermaanden worden de allernieuwste kunstwerken te koop en te huur aangeboden. Ook dit jaar zal er weer een
enorme verscheidenheid aan schilderijen en sculpturen te zien zijn.
Het werk van ruim honderd kunstenaars zal worden geëxposeerd. De
expositie wordt geopend op zondag
29 mei tussen 13.00 en 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om onder het genot van een hapje en een
drankje de opening van de expositie
bij te wonen en te genieten van de
kunst. De expositie duurt tot en met
18 september.
Actie: Gratis kunstuitleen
De galerie beschikt over het meest
aantrekkelijke kunstuitleensysteem
van Nederland. Uw volledige inleg is

namelijk een spaartegoed. U betaalt
geen huur. Voor maar 5 euro per
maand kunt u een kunstwerk uitzoeken tot 500 euro. Voor elke 500
euro dat een kunstwerk duurder is,
spaart u 5 euro per maand extra. Het
spaartegoed is voor alle kunstwerken van de galerie aan te wenden.
Gedurende de stockexpositie kunt
u uw favoriete kunstwerk gratis 3
maanden op proef in huis halen. Om
in termen van de belastingdienst te
blijven: “Mooier kunnen we het gewoonweg niet maken”, is op deze actie terecht van toepassing. Via
www.galerie-sous-terre.nl is de hele
collectie van de galerie 24 uren per
dag online te bekijken en te bestellen. De galerie is gevestigd aan de
Kudelstaartseweg 1 (tegenover de
watertoren) en is iedere zaterdag en
zondag open van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook is het mogelijk op afspraak een
bezoek te brengen: 0297-364400 of
info@galerie-sous-terre.nl.
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Aandacht Groei & Bloei
voor tuinen Hornmeer
Aalsmeer - Groei & Bloei gaat deze zomer de voortuinen in de Hornmeer en het Land van Berghoef bekijken op hun bloemrijke bijdrage
aan het openbare groen van deze
wijken. De jury kwam vorige week
samen om het werk eraan te bespreken.
Een groep van achttien mannen en
vrouwen gaan in de laatste twee
weken van juni door de wijk om de
tuinen waaraan je kunt zien dat de
eigenaar er tijd aan heeft besteed,
door kleur in de vorm van bloemen
en planten aan te brengen, een cijfer te geven. Ook als een tuin ver-

Zaterdag T met AB over
de openbare ruimte
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
28 mei is het wederom mogelijk om,
onder het genot van een kopje thee
of koffie, met de gemeenteraadsleden van de fractie van AB van gedachten te wisselen. Onderwerp is
de openbare ruimte en hoe men hier
mee om wil gaan. Het gaat dan niet
om losliggende stoeptegels, daarvan kan melding gemaakt worden
bij het loket van de gemeente. AB
hoort graag uw mening! Wat vindt
u bijvoorbeeld van het vernieuwde
Seringenpark? Is de Hoge Dijk een
goed voorbeeld voor de wijze waarop de gemeente en de bewoners
met deze dijk omgaan? Zijn de veranderingen op het bedrijventerrein
Hornmeer al opgevallen? Heeft u de

Betrapt met
lichtdimmer

steend is kan er door gebruik van
potten en bakken best een kleurrijk
geheel ontstaan, zodat het straatbeeld uitnodigt om er doorheen te
wandelen. Elke tuin in de planeten-, vogel- en componistenwijk en
in de wijk Land van Berghoef zal
door zes mensen worden bekeken.
De tuin met de hoogste waardering
kan rekenen op groenbon als beloning, die beschikbaar zijn gesteld
door een tuincentrum, de gemeente
Aalsmeer en Groei & Bloei afdeling
Aalsmeer. Doet u/jij mee? Er is nog
wel tijd om de tuin nog even (verder) op te pimpen!

veranderingen gezien langs de plasoevers, vanaf Welkom Thuis tot aan
Leimuiden en heeft u daar een mening over? Waar ergert u zich aan?
Uiteraard vindt AB het ook interessant om te horen wat wel goed gaat
en prima geregeld is. Valt het op dat
er in de gemeente het een en ander
aan het veranderen is, of wordt dat
door u niet gezien. Kortom, er valt
weer van alles en nog wat te bespreken. Belangstellenden zijn van
harte welkom in restaurant Welkom
Thuis aan de Stommeerweg. Vanaf 15.00 uur kunt u binnenlopen en
wordt u ontvangen met een glimlach en natuurlijk een kopje thee. T
met AB wordt om 17.00 uur weer afgesloten.

Thema-avond CDA over
de participatiewet
Aalsmeer - Op maandag 6 juni organiseert het CDA Aalsmeer en Kudelstaart een thema-avond over
de participatiewet. Zowel leden als
niet-leden van het CDA zijn van harte welkom, evenals ondernemers en
belangenorganisaties. De avond
wordt gehouden in Het Dorpshuis,
aan de Kudelstaartseweg 239, begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.30 uur, waarna informeel nog
verder gesproken kan worden.
De Participatiewet regelt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor
de arbeidsvoorziening voor mensen die niet gemakkelijk werk kunnen vinden. De betrokkenheid van
de gemeenten hierbij is in deze
nieuwe wet belangrijk groter dan
vroeger in de oude wetten het geval was. Tegelijkertijd is op het budget van deze regelingen een forse korting toegepast bij overdracht
naar de gemeenten. Voor de uitvoering van de Participatiewet bestaat
een gemeenschappelijke regeling
van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, OuderAmstel en Uithoorn. De werkzaamheden binnen deze regeling worden
uitgevoerd door AM Werkorganisatie, feitelijk een voortzetting van de
AM Groep die vroeger de Wet Sociale Werkvoorziening voor dezelfde
gemeenten uitvoerde.

is, behalve kennis van de instrumenten van de overheid op dit terrein en
bekendheid met de behoeften van
werkgevers en werknemers, inventiviteit en creativiteit nodig.

Goede uitvoering cruciaal
Het belang van een goede uitvoering
van de participatiewet is heel groot.
Enerzijds hebben werkgevers zich
verplicht 125.000 banen te scheppen
voor mensen die op de uitvoering
van deze wet zijn aangewezen, anderzijds is tot nu toe altijd gebleken
dat vraag en aanbod in dit segment
van de arbeidsmarkt elkaar niet gemakkelijk weten te vinden. Daarbij

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Eerste ervaringen
De tot nog toe opgedane ervaringen
vormen een uitnodiging om hierover een avond met elkaar en met
ondernemers en belangenorganisaties van gedachten te wisselen. Na
een korte inleiding door Ad Verburg,
CDA-wethouder en portefeuillehouder van dit dossier, zal de directeur
van AM Werkorganisatie, de heer A.
van der Hoed, de activiteiten van deze organisatie voor de verschillende
doelgroepen belichten. Pieter Heerma, Tweede Kamerlid van het CDA
en specialist op dit terrein, zal vanuit
zijn optiek spreken over de eerste
indrukken bij de uitvoering van deze
nieuwe wet, welke knelpunten daarbij kunnen optreden en welke ontwikkeling daarin te verwachten zijn.
Paneldiscussie
De sprekers zullen plaats nemen in
een panel onder voorzitterschap van
Robbert-Jan van Duijn, dan wethouder. Aan dit panel kunnen vragen en
suggesties worden voorgelegd.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Op donderdag 19
mei om drie uur in de middag is
in een bouwbedrijf aan de Lakenblekerstraat een winkeldief
betrapt. Een 37 jarige man uit
Hoofddorp dacht de winkel te
verlaten zonder een lichtdimmer af te rekenen. Bij het verlaten van de winkel ging het
alarmpoortje af. De 37 jarige is
overgedragen aan de politie en
meegenomen naar het bureau
voor verhoor. Er is proces-verbaal opgemaakt. De Hoofddorper is ’s avonds om negen uur
heen gezonden.

Speech burgemeester Jeroen Nobel tijdens de afscheidsreceptie van wethouder Tom Verlaan in de Zotte Wilg.
Foto: Gemeente Aalsmeer.

Afscheidsreceptie voor wethouder druk bezocht

Burgemeester over Tom Verlaan:
“Je bent een echte teamspeler”
Aalsmeer - Met een receptie is afgelopen dinsdag 24 mei officieel afscheid genomen van wethouder
Tom Verlaan. In de Zotte Wilg vond
de bijeenkomst plaats, die door veel
politici, ambtenaren en bevriende
inwoners is bezocht. Burgemeester
Jeroen Nobel noemde de beslissing
van Tom Verlaan in zijn speech moedig. “Na twee jaar heb je de balans
opgemaakt en ben je tot de conclusie gekomen dat wethouder een rol
is die je niet helemaal ligt en waar
jouw kwaliteiten niet optimaal tot
hun recht komen. Het is zeker geen
makkelijke beslissing voor je geweest.” Ook de collega-wethouders
Ad Verburg, Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis uitten niets dan lof
over deze, volgens hen, fijne collega.
“Een prettig mens om mee samen te
werken. Een oprecht en integer persoon, een echte teamspeler”, vervolgde Nobel. “Je bent iemand met
oog voor je medemens, iemand die
graag in harmonie met anderen samenwerkt. Loyaal en betrokken en
altijd bereid anderen te helpen. De
voortvarendheid die je uit het bedrijfsleven hebt, heb je als wethouder ingezet om zaken voor elkaar te
krijgen. Je was een echte doener.
Een mooie anekdote is van collega Van der Hoeven. Na de bouw in
Oosteinde stond een bouwkeet op
het terrein leeg. Die keet zou mooi
een jeugdhonk kunnen worden.
Ambtelijk had Gertjan die vraag al
uitgezet bij Eigen Haard, maar het
vlotte niet zo. Toen pakje jij de telefoon en nog dezelfde dag zat je met
Gertjan in de auto op weg naar Ei-

gen Haard in Amsterdam en het was
geregeld. Deze aanpak van actie en
gewoon doen, dat ben jij ten voeten
uit. Met een vergelijkbare slagvaardigheid ben je met de Columbiaschool aan de slag gegaan. De muziekschool stond leeg en leek geschikt om jongerenwoningen van te
maken. Je ging er op af en zorgde
dat het project van start ging. Verder
heb je een impuls gegeven aan het
wijkgericht werken. Voor jou ging
wijkgericht werken verder dan die
scheve stoeptegel. Het gaat er om
dat het buurtgevoel in de wijken behouden blijft, zodat buurtbewoners
naar elkaar omkijken en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.
Het past in deze tijd van zorg voor
elkaar. Gelukkig zijn we je niet helemaal kwijt. Je komt terug in de raad
voor het CDA.”
Beëdiging raadsleden
Uit het politieke oog is in het geval van Tom Verlaan inderdaad niet
uit het politieke hart, want de CDAer blijft zich inzetten voor bestuurlijk
Aalsmeer. Vanavond, donderdag 26
mei, wordt hij beëdigd als raadslid
voor het CDA. Zijn wethoudersfunctie, die hij twee jaar vervult heeft,
gaat overgenomen worden door nu
nog CDA fractievoorzitter RobbertJan van Duijn. Ook voor hem vanavond in de raadsvergadering een
officieel moment: Benoeming en installatie. Het voorzitterspluche bij
het CDA is hierna voor Dirk van Willegen. Tom Verlaan is niet de enige die toegelaten wordt tot de raad.
Verlaan door de ontstane vacature

ofwel wisseling van de wacht, bij AB
en HAC is sprake van tijdelijke vervanging wegens ziekte. Dirk Stoker
last een pauze in en voor hem neem
Luuc de Horde voor AB plaats in de
Raad. En bij HAC heeft Bram Heijstek de politiek voor een tijdje op
een laag pitje gezet en gaat Marijn
Schoo zijn taken waarnemen.
Ook voor de politiek geldt de ziektewet, dus extra kosten voor de gemeente voor deze vervanging en in
de begroting moet extra gelden opgenomen worden voor het wachtgeld voor de afgetreden wethouder,
die de tijd moet kunnen krijgen om
een andere baan te vinden. Na deze
officiële momenten wordt overgegaan tot de orde van de dag en dit
betekent vergaderen over best pittige onderwerpen.
Atletiek en evenementen
Behandelstukken in de raadsvergadering zijn namelijk de toekomst
van de atletieksport en het evenementenbeleid komt aan de orde.
Komt de publieke tribune weer vol
te zitten? Met atleten of verontruste
inwoners, die vrezen voor een bruisloos Aalsmeer? Een derde, duur behandelstuk is de herinrichting van
de raadzaal. Aan de raad wordt
voorgesteld akkoord te gaan met de
voorgestelde inrichting en hiervoor
het benodigde krediet beschikbaar
te stellen.
De raadsvergadering begint om
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. De vergaderavond wordt beëindigd met
het vragenkwartier.

“Burgemeester en wethouders slaan plank mis”

VVD staat achter Aalsmeerse
evenementen en vrijwilligers
Aalsmeer - VVD raadslid en
woordvoerder evenementenbeleid
Marjanne Vleghaar is er duidelijk
over. “Iedereen die ik in het dorp tegen kom begrijpt niet dat de burgemeester en wethouders de plank zo
mis kunnen slaan. Natuurlijk is het
belangrijk dat er regels zijn voor
evenementen en dat er goed gelet wordt op de veiligheid. Maar
nu slaan ze helemaal door. Ze voelen gewoon niet goed aan dat het
hier om Aalsmeerse evenementen gaat, die door tientallen vrijwilligers worden georganiseerd. Je kan
iets ook dood regelen en dat gaat
nu gebeuren. Ik wil niet vooruit lopen op de raadsvergadering van komende donderdag, maar ik kan nu
al verklappen dat wij met twee moties en één amendement gaan komen. Wij hebben ook het idee dat
de inwoners en ondernemers die
uiteindelijk gewoon overlast heb-

ben, niet serieus genomen worden.
Daar vragen wij ook aandacht voor
in een van de moties. Als dit voorstel ongewijzigd blijft, zal het zeker
de steun van de VVD niet krijgen.”
Marjanne vervolgt: “De Pramenrace, de Feestweek, Summerdance, de Geraniummarkt, ga zo maar
door, stuk voor stuk superleuke evenementen die al jaren worden georganiseerd door talloze vrijwilligers.
De VVD Aalsmeer is trots op die talloze Aalsmeerse evenementen en al
die vrijwilligers die dit in Aalsmeer
mogelijk maken.”
Fractievoorzitter Robert van Rijn:
“Het lijkt wel of de Amstelveense
AA-organisatie de dienst uitmaakt
in het Aalsmeerse beleid. Het College van B&W van Aalsmeer lijkt onvoldoende in staat om er zorg voor
te dragen dat de richtlijnen en beleidsregels die in Amstelveen worden bedacht, vertaald worden naar

Brandje in vuilniswagen uit
dankzij ‘oude’ brandblusser
Aalsmeer - Rond kwart over tien
vandaag, donderdag 19 mei, is de
hulp ingeroepen van de brandweer.
Op de Machineweg, nabij de rotonde met de Hornweg, was brand
uitgebroken in de vuilniswagen.
De brandweer was snel ter plaatse, maar een alerte inwoner was de
brandweerlieden voor. Hij ging het
vuur met een brandblusser te lijf

en wist hiermee een grote brand te
voorkomen.
Grappig detail hierbij is dat de bewoner de brandblusser onlangs had
gekocht bij de Dorcas winkel. Zonder garantie, omdat de blusser in
2004 voor het laatst getest was... Dit
‘oudje’ deed het nog best. Test geslaagd. Uiteraard is het wel belangrijk om geldige en geteste brand-

regels die bij het dorpse karakter
van Aalsmeer en Kudelstaart passen. Van alle evenementen organisatoren horen wij ook de klacht dat
het aanvragen van een vergunning
zo’n moeizaam proces is, met een
overvloed aan papierwerk en voorschriften. Het antwoord van het College van B&W op deze signalen is
het aanstellen van nog een ambtenaar, een zogenaamde coördinator evenementenbeleid. Denken ze
nou echt dat dit de papieren rompslomp gaat verbeteren? Ik voorzie
alleen een verbetering als ze daar
een Aalsmeerder neerzetten op die
plek, die tegengas kan geven aan de
regelcollega’s.”
Fractievoorzitter Van Rijn tot slot:
“Ik ben het helemaal eens met Marjanne Vleghaar, hier is het laatste woord nog niet over gezegd in
de raadsvergadering van komende
donderdagavond.”
blussers in huis en in het bedrijf te
hebben. Het is zelfs verplicht bij verzekeringsmaatschappijen.
De brandweer heeft een nacontrole gehouden en nog wat extra water op de smeulende massa gespoten. Niemand is gewond geraakt.
De uitruk van de brandweer was
overigens best een bijzondere: De
honderdste dit jaar! Oorzaak van de
brand was een gesprongen olieleiding in het hete deel van de motor.
Door de gemeente is het wekdek
gereinigd. De vuilniswagen is terug
gesleept naar de Meerlanden.
Foto: Yvonne van Doorn

Onwel door
teveel alcohol
Aalsmeer - Om twee uur in de
nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 mei kreeg de politie een
melding dat op het surfeiland
een persoon onwel was geworden. Agenten en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Een 17 jarige jongedame
uit Vinkeveen bleek te diep in
het alcoholglaasje gekeken te
hebben. De medewerkers van
de ambulance hebben eerste
hulp verleend. De jongedame is
opgehaald door haar vader en
heeft verklaard nooit meer zoveel alcohol te zullen drinken.

Winkeldieven in
kraag gevat
Aalsmeer - Op vrijdag 20 mei
om kwart over twaalf in de middag zijn twee personen zonder
vaste woon- of verblijfplaats
aangehouden in verband met
winkeldiefstal. De twee heren
van 25 en 42 jaar dachten de
winkel op het Poldermeesterplein uit te kunnen lopen zonder enkele voedingswaren af te
rekenen. Er is proces-verbaal
opgemaakt. De mannen zijn
meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Om tien
uur ‘s avonds zijn de twee heen
gezonden.

Licht gewond
na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 23
mei om zeven uur in de avond
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Legmeerdijk nabij de ingang van het veilingterrein. Een 38 jarige scooterrijder
uit Sassenheim verloor een onderdeel van zijn scooter en besloot terug te rijden om dit op
te halen. De bestuurder draaide
bij de bosjes en reed terug. Op
zijn verschijning had een aankomende buitenlandse automobilist niet gerekend en een botsing was niet meer te voorkomen. De scooter is behoorlijk
beschadigd. De man uit Sassenheim raakte licht gewond. Hij
droeg gelukkig een helm, hier
zat een diepe schaafplek op.

Toename
diefstal fietsen
Aalsmeer - Er worden de laatste weken behoorlijk veel fietsen gestolen in de gemeente.
In nagenoeg alle gevallen zijn
de rijwielen door de eigenaren wel op slot gezet, maar niet
vastgemaakt aan een paaltje of
een rek. De politie raadt aan dit
wel te doen, evenals het registratienummer van de fiets te
noteren. In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei is
vanuit de Clauslaan een Batavus Crescendo gestolen. De
fiets is bronskleurig en het serienummer eindigt op 586. Op
zaterdag 21 mei is tussen twee
en vier uur in de middag uit de
Zijdstraat een Gazelle stadsfiets T7 ontvreemd. De fiets is
wit van kleur en het serienummer eindigt op 832. Dezelfde
dag is ook uit de winkelstraat
een Gazelle Chamonix D57 met
een fietstas van het merk Willex gestolen binnen een kleine
tien minuten. Het registratienummer eindigt op 065. Rond
drie uur in de middag heeft deze diefstal plaatsgevonden. Op
zondag 22 mei tussen een en
twee uur in de nacht is een dief
er vandoor gegaan met of op
een Cortina transportfiets. De
fiets is blauw van kleur, heeft
een houten krat voorop en het
serienummer eindigt op 101.
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Radio’s in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-‘45 organiseert in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29
mei een radioweekend. Tijdens dit
weekend wordt er geprobeerd om
met militaire apparatuur radioverbindingen te maken met radioamateurs in Nederland en de rest van
de wereld. Deze verbindingen zullen
gemaakt worden vanaf een locatie op zowel de parkeerplaats voor
het museum als ook in de speciale radiokamer van het museum. Op
de parkeerplaats zullen radio-amateurs plaatsnemen in hun tenten om
met radio’s uit zowel de Tweede Wereldoorlog als de periode hierna te
gaan werken. In de radiokamer is de
collectie van het museum te bezichtigen van zowel radio’s uit gecrashte vliegtuigen als ook nog intacte
en werkende radio’s uit de Tweede
Wereldoorlog. Vanuit de radiokamer
in het museum zal gewerkt worden

met de speciale callsign PI4C.
Het wordt een interessant weekend
voor jong en oud, die alles over de
radiotechniek uit WO2 wordt verteld
of te weten willen komen, maar ook
uit de periode daarna en getuige
kunnen zijn van live verbindingen.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is beide dagen geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is
gevestigd in het Fort bij Aalsmeer
aan de Aalsmeerderdijk 460 in
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout)
De toegang bedraagt 3,50 euro voor
volwassenen en 1,50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs
van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting
is te vinden op de website www.
crash40-45.nl. Ook kan contact opgenomen worden met het secretariaat via 0297-530667 of secretaris@
crash40-45.nl.

OVAK-leden dagje naar
de Zuid-Hollandse kust
Aalsmeer - Grote belangstelling
was er voor de voorjaarstocht van
OVAK naar de Zuid-Hollandse kust.
Woensdag 18 en vrijdag 20 mei zijn
150 OVAK leden, verdeeld over drie
bussen, vertrokken vanaf het parkeerterrein van zwembad de Waterlelie richting de Zuid-Hollandse kust. Zoals altijd reed de bus via
een mooie toeristische route naar
de eerste stop in Noordwijk, waar
bij restaurant De Blauwe Gans de
koffie of thee met een heerlijk gebakje werd gebruikt. Via Katwijk en
Wassenaar ging de tocht verder via
een nog mooiere route naar Scheveningen voor de lunch bij Restaurant Noordzee Boulevard. Eerst allemaal een drankje en daarna was het
genieten van een smakelijk driegangen menu. Voldaan wandelde de
groep via de boulevard naar de bussen, die een stukje verderop geparkeerd stonden. De rondrit door Den

Haag ging gepaard met diverse omleidingen, maar de chauffeur heeft
de leden toch veel bezienswaardigheden kunnen laten zien, zoals het
Binnenhof, diverse Ministeries, buitenlandse Consulaten en het Paleis
Noordeinde. Voor een laatste pauze, waar iedereen wel aan toe was,
op naar Delft met op de Grote Markt
de Nieuwe Kerk en vele terrasjes.
Langzaam aan werden deze steeds
voller en onder het genot van het
zonnetje en een drankje hebben velen daar zitten genieten. De Nieuwe
Kerk met daarin het praalgraf van
Willem van Oranje werd ook nog
door een aantal geïnteresseerden
bezocht.
Inmiddels stonden de bussen alweer te wachten; allemaal weer in
de bus en terug naar Aalsmeer. Zowel de deelnemers als de reiscommissie konden terugkijken op twee
geslaagde dagen!!

Cadeau Vrijmetselaars Amstelveen

Magie voor kinderen in
ziekenhuis Amstelland

Veel spektakel en bezoekers
tijdens de veiligheidsdag
Aalsmeer - Wat een geweldige en
leerzame dag: De veiligheidsdag
afgelopen zaterdag 21 mei. Deze
werd georganiseerd door de vrijwillige brandweer Aalsmeer, de politie
en de ambulancedienst op en rond
de kazerne aan de Zwarteweg. Het
evenement trok heel veel bezoekers, het was tot slot prachtig weer
om er op uit te trekken. Er was van
alles te zien en doen. Durfals mochten mee de hoogwerker in om te
kunnen genieten van een wijds uitzicht over Aalsmeer en de boten van
de brandweer en de politie lagen
klaar bij de steiger aan de Zwarteweg voor een tochtje met best hoge snelheid op de Westeinderplassen. Door de hulpdiensten werden
diverse demonstraties gegeven. Zo
liet de brandweer zien wat te doen
bij vlam in de pan, is een te water
geraakte auto op het droge gezet
en werd samen met jeugdige bezoekers diverse brandjes geblust.
De bikers van de politie toonden dat
de fiets niet alleen een gezond vervoersmiddel is, maar ook kan dienen
als beschermschild. Ook de hondengeleiders van de politie kwamen
in actie en demonstreerden hoe hun
honden ‘boeven’ tot bedaren brachten. De demonstraties van de am-

bulancedienst en de EHBO waren
wellicht niet heel spectaculair, maar
zijn natuurlijk veelal levensreddend.
Mooi om te zien hoe goed samengewerkt wordt om snel hulp te kunnen verlenen aan gewonden. De
hulpdiensten kijken terug op een
heel geslaagde dag en dat doen de
bezoekers vast ook.
Brandweer zoekt collega’s
Overigens hoopt de brandweer dat
de veiligheidsdag nieuwe collega’s
gaat opleveren. Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met
clustermanager Willem van Randwijk via w.vanrandwijk@brandweeraa.nl of via 0297-326959. Langs komen kan iedere maandag vanaf 20.00 uur tijdens de wekelijkse
oefenavond bij de kazerne aan de
Zwarteweg.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aftellen geblazen
Kim en Joey hebben vrijdag in ‘Let’s
Go’ een hele speciale uitzending.
Zij ontvangen namelijk de kandidaten die Kinderburgemeester van
Aalsmeer kunnen worden! De kandidaten komen zich voorstellen
en ze gaan jou natuurlijk overtuigen waarom jij een dag na de uitzending (zaterdag 28 mei) op hem
of haar moet stemmen. Heb jij een
vraag voor (een van de) kandidaten? Dan is vrijdag de kans om jouw
vraag te stellen.
Dat kan via de chat of door even
te bellen met de studio van Radio Aalsmeer: 0297-235858. Kim en
Joey nodigen je overigens van harte uit om tijdens de uitzending van
‘Let’s Go’ gewoon naar de studio te
komen! Aanvang is 18.00 uur.
Aalsmeerse evenementen
Vrijdagavond om 21.00 gaan de deuren van het ‘Vrijdagavondcafé’ weer
open. Ron presenteert deze week
samen met Kirsten en zij ontvangen
onder meer Constantijn Hoffscholte
om over het Flower Festival te praten. Aalsmeer gaat op 18 en 19 juni
een kleurrijk weekend tegemoet vol

Verjaardag vieren
Afgelopen zondag werd de Franse
chansonnier Charles Aznavour 92
jaar oud. Reden voor Sem van Hest
om Aznavour als leidraad te nemen
voor zijn programma van aanstaande zaterdag. Belichtte ‘Sem op Zaterdag’ eerder al eens de vroege periode van de zanger, ditmaal ligt de
nadruk om de tweede helft van de
jaren zestig en zeventig. In deze periode veroverde hij zelfs met Engelstalige muziek de hitlijsten. Hij groeide uit tot een inspiratie voor onder
meer Shirley Bassey, Elvis Presley
en Julio Iglesias. Aznavour werd in
1998 door het Amerikaanse CNN
zelfs uitgeroepen tot ‘Entertainer
van de Eeuw’. “Ik kan kiezen uit 800
nummers, het wordt nog puzzelen”,
aldus Van Hest die zaterdagmorgen
om 11.00 uur begint met zijn programma. Aansluitend is het programma ‘Aalsmeer Politiek’ te beluisteren. Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel en via de website www.radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer ook
op Twitter en Facebook.

Op de foto van links naar rechts: Arjan van Vembde (Magic Care), Marlies
Greve (Magic Care), Jeroen Brandes (Gemeente Amstelveen), Rob ter Keurs
(de Eendracht), Ida Zwaan (Ziekenhuis Amstelland).

Amstelveen - Op donderdag 2 juni organiseert de Apneuvereniging
regio Amstelveen, in samenwerking met Ziekenhuis Amstelland,
een voorlichtingsavond voor apneupatiënten, hun familie en geïnteresseerden. De avond staat in het teken van maskers en hun voor en
nadelen. Een aantal leveranciers
van maskers is aanwezig op deze
avond. Ook is de Maskerraad vertegenwoordigd en is het CPAP apparaat beschikbaar zodat kaarten kun-

Aftellen, evenementen
en verjaardag vieren
bloemen en planten, kunst en muziek, lekker eten en lekker drinken.
Hoffscholte komt langs om te vertellen wat er op die gebieden dan
precies te doen is tijdens het Flower
Festival. Verder in het radiocafé het
spelletje ‘Soundmemory’, de Twitterhit, Ron’s Top 40 Hitarchief, de Soulshow-classic en Kirsten’s Vrijdagavond Mini Magazine met leuke
lifestyle- en uitgaanstips! Tenslotte
wederom aandacht voor de Westeinder Water Week. Vorige week
werd gesproken met de zeilschool,
deze keer met Cor Millenaar en Sybrand Boy over het onderdeel ‘Powerboat Ribrally’.

wat zij allemaal kunnen.
Rob ter Keurs: “Op deze manier hopen we dat de kinderen, ondanks
hun ziekte, toch even kunnen stralen. Wij hopen met dit soort initiatieven als vrijmetselaren een bijdrage
te leveren aan een betere samenleving.”
Wethouder Jeroen Brandes: “Een
verblijf in het ziekenhuis is, zeker
voor kinderen, al vervelend genoeg.
Het mooie van dit soort initiatieven
is dat de kinderen niet alleen wat afleiding krijgen, maar ook nog eens
de kans krijgen iets te leren waarmee ze zelf weer andere mensen
kunnen vermaken.” Marlies Greve, voorzitter Magic Care: “Voor het
zieke kind is het aanleren van een
truc het doel, maar voor het verplegend personeel kan het een middel
zijn om te werken aan de verbetering van de sociaal/emotionele ontwikkeling van het kind.“
Ida Zwaan, manager Vrouw & Kind
centrum Ziekenhuis Amstelland
tot slot: “Namens de kinderen die
hier verpleegd worden heel hartelijk dank! Dit geeft onze medewerkers een kans om op een ontspannen manier de kinderen af te leiden
van hun ziek zijn.”

Bijeenkomst slaapapneu
in ziekenhuis Amstelland

Deze week bij Radio Aalsmeer:

Aalsmeer - Radio Aalsmeer brengt
iedere week vele uren live radio.
Overdag heerlijke muziek terwijl u
werkt, ‘s avonds en in het weekend informatieve, gezellige en luisterwaardige programma’s, gemaakt
door de ongeveer 90 vrijwilligers die
de omroep rijk is. Deze week tips
om niet in de put te zitten bij baanverlies, wordt de verjaardag van
Charles Aznavour gevierd, komen
de kandidaat-kinderburgemeesters
op bezoek en wordt vooruit geblikt
op de evenementen die de komende tijd in het bruisende Aalsmeer op
het programma staan.

Amstelland - Afgelopen vrijdag 20
mei heeft de Voorzittend Meester
van Vrijmetselaarsloge Eendracht,
Rob ter Keurs, een bijzonder cadeau
aangeboden aan de Amstelveense
gemeenschap. Wethouder Jeroen
Brandes nam, als vertegenwoordiger van de gemeente, het geschenk
in ontvangst. Ter gelegenheid van
haar 100-jarig bestaan trakteert de
loge kinderen in Ziekenhuis Amstelland op magie. Het cadeau betreft een ‘magische’ training voor de
pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen in Ziekenhuis Amstelland door de organisatie Magic Care. Het belangrijkste doel van
Magic Care met haar 30 goochelaars is het bijdragen aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkelingen van zieke kinderen. Door
kinderen in hun kracht te zetten
kunnen zij weer kind zijn, zorgeloos
en speels.
Met deze training kan het verpleegkundige personeel zelf de kinderen goocheltrucs leren. De kinderen krijgen een doosje met trucs en
gaan onder begeleiding oefenen.
Als de kinderen het onder de knie
hebben, kunnen zij hun ouders, het
bezoek en de verpleging laten zien

nen worden uitgelezen. Doorlopend
is er groepsgewijs de mogelijkheid
om in gesprek te gaan met de Maskerraad, de leveranciers en er zullen groepsgesprekken plaatsvinden.
Inloop is om 19.00 uur met koffie
en het programma begint om 19.30
uur. Locatie Ziekenhuis Amstelland,
Ontmoetingsruimtes. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst op de website van
Ziekenhuis Amstelland of van de
apneuvereniging.

Zaterdag dorpswandeling
met gids Jan van Veen
Aalsmeer - In het voorjaar en de
zomer wordt in het Centrum elke laatste zaterdag van de maand
een historische dorpswandeling gehouden. Komende zaterdag 28 mei
kunnen belangstellenden om 11.00
uur weer aansluiten. De wandeling
staat ditmaal onder leiding van gids
Jan van Veen. Velen in Aalsmeer en
Kudelstaart zullen hem kennen als
voormalig directeur van basisschool
OBS Kudelstaart. Hij geeft sinds enkele jaren ook rondleidingen in Fort
Kudelstaart en is een bevlogen verteller over de geschiedenis van deze
streek. De wandeling start om 11.00
uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Startpunt is het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat
12. Deelname kost 3,50 euro en een
plaats reserveren kan via info@beleefaalsmeer.nl of door te bellen
naar het Boekhuis, tel. 0297-324454.

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei wordt
van 13.00 tot 16.00 uur weer een algemene verzamelaarsbeurs georganiseerd. Deze wordt gehouden in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Postzegels, munten,
bankbiljetten en onder andere boeken worden te koop aangeboden.
Er is ook een ruiltafel aanwezig. De
toegang gratis.

Vierde seizoen
De historische dorpswandelingen
vinden dit jaar voor het vierde seizoen plaats. Het initiatief van de
VVV Aalsmeer voert deelnemers
langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien
interessant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een
nieuw licht op de lokale geschiedenis.
Veel activiteiten
Op de laatste zaterdag van de
maand zijn er veel andere activiteiten, onder andere veilen op de Historische Tuin.
De Westeinder Rondvaart vaart iedere zaterdag op drie momenten
in de middag en expositieruimte
het Oude Raadhuis is van 14.00 tot
17.00 uur geopend. Na de wandeling hebben deelnemers alle gelegenheid in het dorp te blijven, bijvoorbeeld om te lunchen, winkelen
of een van genoemde activiteiten
te bezoeken. De resterende dorpswandelingen in 2016 vinden plaats
op 25 juni, 30 juli (speciale editie),
27 augustus en 24 september en reserveren is vanaf heden mogelijk.
De dorpswandeling is op aanvraag
ook voor groepen te boeken. Meer
informatie op www.vvvaalsmeer.nl
en via info@beleefaalsmeer.nl.

Familielezing over botsende
zwarte gaten in bibliotheek
Amstelland - Op zondag 5 juni
komt niemand minder dan de populaire hoogleraar Vincent Icke naar
de bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Tijdens zijn familielezing vertelt hij, in voor iedereen begrijpelijke taal, over Botsende zwarte gaten.
Over hét moment, nog niet zo lang
geleden, waarop de eerste zwaartekrachtgolven ook daadwerkelijk zijn
waargenomen. Een wereldontdekking! Vincent Icke, hoogleraar aan
de universiteiten van Amsterdam en
Leiden, combineert zijn kennis van
de natuurkunde met zijn ervaring
op populair-wetenschappelijk gebied. Zonder moeilijke formules te
gebruiken, vertelt hij de basisprincipes van abstracte begrippen als supersymmetrie en ruimtetijd op heldere wijze. Aan de vele zelfgemaakte illustraties en modellen merk je
dat Vincent Icke ook beeldend kunstenaar is. Hierdoor worden enkele complexe onderwerpen een stuk
inzichtelijker gemaakt. De familie-

lezing is geschikt voor iedereen van
9 tot 99 jaar. Kaarten zijn online te
koop via www.debibliotheekamstelland.nl of in één van de Amstelland
bibliotheken. De familielezing begint om 14.00 uur.

2e katern
van de Business Club.” Veel mensen denken dat het allemaal één
ding is, maar de stichting staat los
van de zalen in de Studio’s. Om nog
meer speculaties uit de lucht te halen: de bioscoop en andere activiteiten in Studio’s Aalsmeer blijven van
kracht. Shows en voorstellingen die
vanuit andere partijen worden verzorgd, blijven gewoon gebruik maken van de theaterzalen.

Ap Eigenhuis en Peter van Eijk voor het gemeentehuis.

Ap en Peter blijven positief en strijdbaar!

Voorzichtige doorstart van
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Achter de schermen
wordt er druk onderhandeld bij
Stichting Crown Theater Aalsmeer.
Het theater werd afgelopen jubileumseizoen zeer goed bezocht en
wat zou het toch zonde zijn als de
zaal leeg bleef. Ap Eigenhuis, voorzitter van het bestuur, zegt daarover
het volgende: “Wij zijn een stichting met vrijwilligers en sponsoren
en maakten tot en met seizoen vijf
gebruik van de twee theaterzalen
van de Studio’s Aalsmeer die weer
onderdeel zijn van De Raad Vastgoed BV. Nu heeft de eigenaar van

De Raad ons in april medegedeeld
dat we daar vanaf volgend seizoen
huur voor moeten gaan betalen. Het
gaat om een bedrag van 150 duizend euro. En dat hebben we gewoonweg niet. Stichting Crown Theater blijft sowieso bestaan, maar we
zijn op zoek gegaan naar oplossingen. Vorige week woensdag hebben we overleg gehad met de Business Club, die voor ons zeer belangrijk is. De bijeenkomst is goed bezocht, was levendig en positief voor
wat betreft de stemming. We hebben unaniem de volgende conclu-

sies kunnen trekken: Bob en Gon
zal voortgezet worden met zes voorstellingen in het komend seizoen!
De Gemeente Aalsmeer verklaarde, bij monde van wethouder Gertjan van der Hoeven, bereid te zijn
daarin een financiële bijdrage te leveren. We maken tevens een plan
om zes individuele voorstellingen
in de grote zaal te realiseren, waarbij rekening gehouden wordt met te
betalen huur voor de zaal en techniek en het tekort voor deze voorstellingen zal gedekt dienen te worden door de bijdragen van de leden

Bonte Binding Bal met liveband en dj’s

Binding viert 45 jarig bestaan
Aalsmeer - Op woensdag 29 juni is het 45 jaar geleden dat stichting de Binding werd opgericht. De
stichting werd destijds (1971) opgericht om het jeugdwerk van de
Doopsgezinde gemeente professioneler en met een subsidierelatie
met de gemeente Aalsmeer voort
te kunnen zetten en uit te kunnen
breiden. Vanuit deze Doopsgezinde
wortels ging de Binding verder als
zelfstandig orgaan, verantwoordelijk
voor het jeugdwerk in de gemeente Aalsmeer. De kampen, voorheen
georganiseerd vanuit de Doopsgezinde gemeente, werden vanuit deze stichting georganiseerd en werden vanaf dat moment ‘Bindingkampen’. Vele Aalsmeerders hebben
goede herinneringen aan de kampterreinen van Almen en het bekende Taunus of de prachtige uitzichten
in Oostenrijk.
Kampen en Kringen
De Binding is echter veel meer
dan alleen de kampen. Vanuit deze

kampgroepen ontstonden destijds
zogenaamde ‘kringen’, die zeer frequent bij elkaar kwamen voor leuke activiteiten of serieuze discussies. Een heel aantal van deze eerste kringen ziet elkaar nog steeds
regelmatig in of buiten de Binding,
hoewel zij de maximale leeftijd om
op kamp te gaan met elkaar reeds
geruime tijd hebben overschreden.
Vanuit deze kringen ontstond een
grote groep actieve vrijwilligers die
veel doen en deden voor de stichting. Acties om geld te genereren
voor toffe activiteiten, discussieavonden waar wereldproblemen besproken werden, samen koken of op
reis, er gebeurde en gebeurt van alles in de Binding!
Jeugdwerk
Op 6 oktober 1995 opende de Binding de deuren van de Binding-zolder in Kudelstaart. Deze locatie was
het begin van jeugdwerk dat niets
te maken had met de kampen. Alle
kinderen uit Kudelstaart en omstre-

ken konden binnen komen lopen
tijdens de inloop of zich inschrijven
voor activiteiten als de Boys-club en
de Kookworkshops.
In september van 2009 kwam er nog
een dependance bij in het groeiende Aalsmeer-Oost. Ook hier konden kinderen uit de buurt binnenlopen bij de inloop en meedoen aan
verschillende activiteiten. Vanaf deze periode is het jeugdwerk van de
Binding langzaamaan steeds breder
geworden dan alleen de kampen.
Vanaf 2014 kreeg de Binding de opdracht om ook het combinatiewerk
in Aalsmeer vorm te gaan geven.
Samen met Sportservice Haarlemmermeer en Cultuurpunt Aalsmeer
organiseert de Binding projecten
op het gebied van Sport, Cultuur en
Welzijn rondom het onderwijs en in
de vrije tijd van tieners. Ook de ouders worden in dit aanbod meegenomen in de vorm van workshops
rondom de opvoeding. Maar denk
bijvoorbeeld ook aan de Buiten-

Op zoek naar sponsoren
De website www.crowntheateraalsmeer.nl blijft bestaan en daar
zullen nieuwsfeiten op te vinden zijn.
Geïnteresseerden kunnen zich nog
steeds aanmelden voor de nieuwsbrief en ook op social media blijft
het Crown Theater actief. Directeur
Peter van Eick en het bestuur zijn
op zoek naar ‘vrienden van Stichting
Crown Theater’ “Het is nu zaak om
met alle leden van de Business Club
overeenstemming te krijgen over
voortzetting van de bijdrage voor het
seizoen 2016-2017 op basis van de
gepresenteerde plannen. We zullen
ons daar de komende tijd op richten. Gezien de houding in de bijeenkomst van vorige week woensdag,
hebben we er alle vertrouwen in dat
we voldoende steun zullen krijgen
om onze plannen te verwezenlijken.
We gaan met kracht en energie verder met de voorbereidingen. In het
komend seizoen zullen we werken
aan een constructie om ook op langere termijn het Crown Theater voor
Aalsmeer te behouden. We zoeken
blijvende samenwerking met de Gemeente Aalsmeer en zullen mogelijk een bijdrage gaan leveren aan
de programmering van voorstellingen in de Oude Veiling. Onze bijna
zeventig vrijwilligers zijn en blijven
cruciaal. Net zoals alle leden van de
Business Club Crown Theater.” De
heren blijven positief en strijdbaar
en besluiten: “We geven nog lang
niet op!”
Door Miranda Gommans
speeldag, de Combifun in de vakantieperiodes en het filmproject.
Twee jaar geleden besloot een
groep jonge enthousiaste vrijwilligers om het voormalige BO (Binding Overleg) nieuw leven in te blazen. Zo ontstond het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit). Een
groep van ongeveer 15 enthousiaste jongeren tussen de 15 en 25 jaar
organiseert een aantal activiteiten
buiten de kampperiode om. Ook in
de kerstperiode is een groep van 50
vrijwilligers al jaren druk met het
neerzetten van het befaamde Binding Kerstspel.
Reden genoeg om terug te kijken
en stil te staan bij al het werk dat de
Binding doet en gedaan heeft. Op
vrijdag 1 juli viert de Binding haar
45-jarig bestaan met het Bonte Binding Bal. Iedereen die iets met De
Binding heeft of had, is van harte welkom om samen een Bonte Avond te vieren met doldwaze
acts van onder andere Ome Bil &
Co, een live (Binding) band en DJ’s.
De dresscode van het bal is Bont en
Blauw. Een opwarmer voor de kampen van de zomer en een avond vol
herinneringen aan die ‘goeie ouwe
tijd’. Binding met De Binding? Dan
van harte welkom vrijdag 1 juli vanaf 21.00 uur aan de Zijdstraat 53.

Zaterdag 4 juni voor eerste maal

Lezing commandant Peter
van Uhm op Veteranendag
Aalsmeer - De eerste Aalsmeerse Veteranendag is een feit. Op 4
juni aanstaande toont de gemeente Aalsmeer respect voor haar veteranen. Deze dag is ook bedoeld om
Aalsmeerse inwoners kennis te laten maken met veteranen en hun
missies. Veteranendag Aalsmeer is
voor iedereen gratis toegankelijk.
Eind juni vindt traditioneel de Nederlandse Veteranendag plaats op
het Malieveld in Den Haag. Dit nationale evenement, dit jaar op 25
juni, is een eerbetoon aan de ruim
140.000 Nederlandse veteranen –
oud en jong, mannen en vrouwen
- die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden en bij internationale vredesmissies. In de gemeente Aalsmeer wonen 160 veteranen. Op verzoek van burgemeester Jeroen Nobel organiseert Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer op zaterdag 4 juni voor het eerst Veteranendag Aalsmeer. Burgemeester Jeroen Nobel: “Met deze lokale Veteranendag geeft Aalsmeer uiting aan
haar waardering voor veteranen. Zij
werden door onze regering ingezet
in dienst van de vrede, vaak in oorlogsgebieden. Daar heb ik veel respect voor. Op 4 mei jongstleden legden veteranen kransen bij de drie
herdenkingslocaties en vormden
zij erewachten. Met een jaarlijks terugkerende Veteranendag zetten wij

onze veteranen welverdiend in het
zonnetje.” Bij Stichting 4 en 5 mei
Aalsmeer is veteraan George Lucas
coördinator veteranen. Lucas: “Wij
veteranen waarderen het enorm dat
nu ook de gemeente Aalsmeer ons
een Veteranendag aanbiedt. Veteranen lopen niet te koop met hun ervaringen en vaak is het voor mensen een verrassing dat hun buurman, vriend of kennis zich heeft ingezet voor de wereldvrede. Veteranendag brengt ons samen.” Het
programma op zaterdag 4 juni start
om 13.15 uur met het halfstok hangen van de Nederlandse vlag door
Aalsmeerse veteranen ter ere van
overleden veteranen. Om 13.45 uur
is er vervolgens een militaire vlaggenceremonie bij het gemeentehuis
en om 14.00 uur vindt een plechtigheid buiten bij het gemeentehuis
plaats. Om 14.30 uur start het officiële programma in de Burgerzaal
met een toespraak van burgemeester Nobel, uitreiking Draaginsigne
Nobelprijs voor de Vrede en muzikaal intermezzo van Koper Kwintet van de Regimentsfanfare ‘Garde
Grenadiers en Jagers’. Om 15.15 uur
begint de lezing van Commandant
der Strijdkrachten buiten dienst Peter van Uhm. Om 16.30 uur is er tot
slot een Meet & Greet infomarkt
waar inwoners kennis kunnen maken met Aalsmeerse Veteranen en

Honing slingeren zaterdag
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Stap in de fascinerende wereld van de bij en laat u alles vertellen over het gele goud dat
ze produceren: honing. Zaterdag 28
de vele vredesmissies waaraan Nederland deelnam en deelneemt. Het
volledige programma is te vinden op
www.4en5meiaalsmeer.nl.
Oproep: Veteranen hebben voor
deze feestelijke dag een persoonlijke uitnodiging gekregen. Voor
hen en hun families worden plaatsten gereserveerd in de Burgerzaal. Wie zich nog niet heeft aangemeld, wordt verzocht dat zo
snel mogelijk te doen bij luci Beumer van de gemeente Aalsmeer
via 0297-387511 of per e-mail naar
luci.beumer@aalsmeer.nl.

mei zijn op de Historische Tuin demonstraties honing slingeren in de
bloemenschuur. Tussen 13.00 en
16.00 uur kunnen bezoekers live
aanschouwen hoe imker Eric van
der Meer de oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt. De werksters hebben weer hun best gedaan en het
resultaat mag er zijn! De vers getapte honing en andere leuke bijenartikelen zijn te koop bij de entree.
Haal het voorjaar in huis met deze
natuurlijk zoete lekkernij. De Historische Tuin is zaterdag (en zondag) open van 10.00 tot 16.30 uur.
De entreekaart geeft gratis toegang
tot de demonstratie. De Tuin is bereiken via de ophaalbrug aan het
Praamplein. Het Tuinhuis vormt het
culinaire hart van het museum. Kijk
voor meer informatie op de website
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Week van de Amateur Kunst

Repetities Sonority en
Davanti in Oude Veiling
Aalsmeer - Tijdens de Week van
de Amateurkunst zijn belangstellenden op dinsdagavond 31 mei van
harte welkom om de open repetities
bij te wonen van popkoor Sonority
en het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti. Beide koren repeteren
die avond vanaf 20.00 in De Oude
Veiling in de Marktstraat 9. Sonority
is in de bovenzaal te vinden en Davanti in het restaurant. Om 21.15 uur
zullen de koren van zich laten horen
tijdens een gezamenlijk miniconcert. Twee totaal verschillende koren met een totaal andere werkwijze
en ander repertoire. Dat belooft een
boeiende avond te worden! Na afloop is er gelegenheid om na te borrelen. De toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.
Sonority
Sonority staat voor klankrijkheid.
Het klankrijke repertoire van Sonority bestaat uit Nederlands- en
Engelstalige popmuziek en her en
der een sfeervolle balad. Sonority
is een mooie club zangers en zangeressen dat plezier uitstraalt. Sonority is al meer dan vijfentwintig
jaar te horen in Aalsmeer. De laatste jaren staat Sonority onder leiding van Rik Henning. Wees vooral
welkom op onze repetitie! Mocht je
lekker laag kunnen zingen: er is nog
plaats voor een bas. Voor wie eerder

wil komen luisteren, aanstaande zaterdag 28 mei zingt Sonority tijdens
het Korenfestival in Alphen aan de
Rijn. Kijk veer informatie over Sonority, het repertoire en de agenda op
www.sonority.nl
Davanti
Davanti betekent ‘vooraan’. Dit is het
streven van de 16 toegewijde enthousiaste dames. Plezier in zingen
staat voorop, maar de passie voor
muziek uit zich ook in blijvend werken aan zuiverheid, techniek en balans. Muzikale uitdagingen worden
niet geschuwd. Veel stukken worden gezongen in de oorspronkelijke taal. Up tempo Japans, dromerig
Zweeds, pittig Hongaars of het klassieke Latijn. Alle muziek wordt zonder bladmuziek gezongen! A-capella gezongen klassiek repertoire voert de boventoon, hier en daar
een pietsje theatraal omlijst. Door
deze aanpak, onder leiding van dirigente Alice Roes, wist het koor hoge ogen te gooien op diverse koren festivals. Spreekt dit aan? De lage alten kunnen wat versterking gebruiken. Meer informatie over Davanti is te vinden op www.davanti.nl
Kom gerust vrijblijvend langs om
kennis te maken met Sonority en/
of Davanti tijdens de open repetities
op 31 mei!

Succesvolle eendaagse
expositie volgens plan B
Aalsmeer - Je kunt alles tot in de
puntjes verzorgen, wat je nooit in
de hand hebt is het weer. Wanneer
dat vies tegenvalt rest er maar één
ding en dat is overschakelen van
plan A naar plan B. Zondag 22 mei
was de regen de spelbreker tijdens
de expositie van Bob van den Heuvel (schilderijen) en Annelien Dekker (bronzen beelden) Een party
tent, een sfeervol atelier - waar de
open haard brandde - en een omgebouwde garageruimte bleken
een prima oplossing. In de middaguren was er belangstelling te over
voor het kunstzinnige duo en aan
de sfeer mankeerde helemaal niets.
De moeite van de dagen daarvoor
- want tjonge wat is het oppoetsen
van de beelden toch ongelooflijk
veel werk - betaalde zich letterlijk
en figuurlijk uit. Gelukkig heeft Annelien nooit te klagen wat aandacht
betreft en dat bleek ook deze middag weer. Bob verraste met nieuwe schilderijen, zijn naakte mannen
werden door de vele bezoekers geroemd.
Naast de bewondering voor beelden
en schilderijen zorgde ook het werk
van de leerlingen van Annelien voor
positieve verbazing. ‘Wat een talent’,
was een veel gehoorde opmerking
over Chantal Wijnands. En een talent kan Chantal zeker genoemd
worden. Haar gebeeldhouwde paardenhoofden tonen de liefde voor de
edele viervoeter en ook het vermogen om die liefde weer te geven.
Vanaf haar zesde heeft Chantal fanatiek western paard gereden. Een
ongeluk zorgde er voor dat het rijden onmogelijk is geworden. “Ik heb
nog wel geprobeerd, maar het lukte gewoon niet meer.” De liefde voor
het western rijden is nu passief. Menige nachtrust wordt hiervoor opgeofferd, want de belangrijke Amerikaanse wedstrijden worden gevolgd

op televisie. “Ik viel in een diep gat
en aan de keukentafel van Annelien heb ik heel wat afgepraat. Het
was Annelien die mij heeft gestimuleerd om te gaan beeldhouwen, zij is
mijn beste leermeester. Het verdriet
van niet meer kunnen rijden weet ik
nu te compenseren. Ik ga hier zeker
mee door!” En dat telt ook voor de
andere leerlingen. Dat hun beeldjes waren te zien op de eendaagse
expositie zagen zij als een kroon op
hun werk.
Janna van Zon

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Na 21 jaar directeur van Zorgcentrum Aelsmeer

Welverdiend pensioen
voor Jan Dreschler
Aalsmeer - Jan Dreschler, gaat na
eenentwintig jaar directeurschap
van Zorgcentrum Aelsmeer, genieten van zijn welverdiende pensioen.
Deze krant zocht hem op. Bij binnenkomst in het centrum is het een
drukte van belang in de grote zaal;
De Bonte ochtend is in volle gang.
Er wordt gezongen en meegedeind
op de klanken van een bekend Hollands liedje. Een medewerkster vertelt dat een dergelijke ochtend
meerdere keren per jaar plaatsvindt
en dat er sowieso een uitgebreid activiteitenprogramma is. Dan staat de
boomlange directeur in de gang. We
lopen naar zijn directeurskamer. Als
eerste willen we weten hoe hij ooit
in de zorg terecht is gekomen: “Na
de middelbare school ben ik naar

Engeland gegaan om in een verpleeghuis te gaan werken, bij terugkomst moest ik in militaire dienst en
daarna ben ik bij de VU in Amsterdam verpleegkunde gaan studeren.
Ik heb onder andere gewerkt in het
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en heb tussendoor het boek
‘De Kankerpatiënt’ geschreven. Dat
was rond 1980. Ik heb nog meer dingen gepubliceerd. Vervolgens ben ik
de ouderenzorg ingegaan. Dat vond,
en vind ik nog steeds, bijzonder om
te doen. Ik heb dat in de Achterhoek
gedaan, in Woubrugge en vervolgens hier in Aalsmeer. In de loop der
jaren ben ik wel steeds verder van
het bed afgegaan. Er is veel veranderd en veel gebeurd.” Oorspronkelijk komt Jan uit deze regio, maar hij

verhuisde iedere keer mee met de
baan. Zijn vrouw Joke, die hij ontmoette in het AVL, is ook verpleegkundige. Ze hebben een tweeling;
Wouter en Pauline.

overheid te snel en te fors. Dat vind
ik. De regeldruk is een minpunt. Die
administratieve rompslomp laat ik
dan ook graag achter me. Als je een
passie hebt voor zorg en je wordt
helemaal verlamd door wat je allemaal moet, dan is dat wel ingewikkeld. Het leukste van mijn vak was
om met mensen in de weer te zijn.
Aalsmeer is ook een wereldplaats
om te wonen en te werken. Ik heb
het fantastisch gehad. Mijn opvolger Frans Knuit, een aimabele en
deskundige man, wens ik buitengewoon veel succes. Op 1 juni draag
ik het stokje aan hem over. Er zullen vier recepties zijn. De open afscheidsreceptie is op vrijdag 3 juni van 15.00 tot 18.00 uur.” En daarna? Tijd voor hobby’s? “Ja, schrijven,
lezen, fotografie, functioneel fitness en vakantie. Ik zal best moeten
wennen aan het feit om vrij te zijn.
Ik vind het best spannend, maar heb
wel zin in een nieuw avontuur. Het
is eigenlijk een probleem van leegte en ruimte. Leegte omdat je allerlei dingen gaat missen en ruimte om nieuwe dingen te ontdekken.
Maar eerst gaan we ons voorbereiden op het huwelijk van onze dochter op 1 juli.” Jan Dreschler hoopt tot
slot dat de voortreffelijke organisatie, die heel veel goede zorg geeft,
in de toekomst gewaarborgd blijft
en wenst dat ook iedereen toe. Voor
de stichting ‘Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer’ blijft hij overigens
nog een adviserende rol spelen.
Door Miranda Gommans

Recepties
Er zijn nu zo’n negentig bewoners
in Zorgcentrum Aelsmeer. “Maar we
zijn in de loop der jaren veel actiever
geworden in de thuiszorg. We zitten
op vijf plekken; Gebouw Irene, Gezondheidscentra Aalsmeer Oost en
Driekolommen en Mijnsheerlijckheid te Kudelstaart.” Directeur Dreschler heeft wel enige kritiek op de
versobering van de zorg in het algemeen: “Ik snap de richting van zelfzorg en het betaalbaar houden et
cetera wel, maar het gaat vanuit de

Meer directe handel
Per product zijn verschillen te zien,
maar de kwekers hebben gemiddeld genomen een 0,9 procent hogere prijs voor hun bloemen en
planten ontvangen dan een jaar
eerder. Rozen, tulpen en chrysanten
scoorden in 2015 goed, evenals de
orchidee en de hortensia. Royal FloraHolland heeft vorig jaar minder via
de veilingklok verkocht, waardoor
die omzet met één procent daalde.
De omzet uit directe verkoop tussen
kweker en handelaar steeg juist met
3,8 procent.
Bedrijfsvoering positief
De bedrijfsvoering van Royal FloraHolland staat er positief voor. Ondanks de verschuiving van klokverkoop naar directe handel bedroegen de opbrengsten van Royal FloraHolland 392 miljoen euro in 2015
ten opzichte van 393 miljoen euro in
2014.
Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten uit
provisies, heffingen en huur. De
operationele kosten zijn meer dan
verwacht gedaald, met 7 miljoen euro naar 377 miljoen euro. Dit komt
door lagere personeelskosten en la-

Het Nieuwe Veilen
Het Nieuwe Veilen is één van de belangrijkste strategische programma’s en geeft onder meer een antwoord op de dalende klokverkoop
en de groeiende directe handel. Samen met leden en klanten werkt
Royal FloraHolland aan een online
24/7 marktplaats die net als boekingswebsites voor vliegtickets en
hotelkamers werkt met dynamische
prijsvorming. De logistieke dienstverlening zal eenvoudiger en efficiënter worden en beter afgestemd
zijn op de wensen van klanten.
Met het programma World Flower
Exchange wil Royal FloraHolland
meer bloemen en planten verkopen in nieuwe markten. In 2020 wil
Royal FloraHolland via dit platform 1
miljard euro omzetten, waarvan 200
miljoen euro in China. Lucas Vos:
“Made in Holland, daar zijn Chinezen dol op. Dit jaar verwachten we
10 miljoen euro om te zetten.”

Lucas Vos tijdens de presentatie van het jaarverslag.

Acties Werkgroep voor FairTrade gemeente

Koffie centraal tijdens eerste
FairTrade week in Aalsmeer

De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer gaat verder om het gebruik van FairTrade producten in de
gemeente te promoten. Zo krijgen
de producenten en kleine boeren
een goed inkomen/leefbaar loon
om onder andere hun kinderen naar
school te kunnen laten gaan. “Want

eerlijke koffie smaakt beter dan andere koffie”, aldus de Werkgroep.
De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer vindt het jammer dat de
gemeenteraad het onderwerp Millennium en FairTrade Gemeente nog
niet op de agenda heeft staan van
de raadsvergadering van 26 mei.
Gelukkig is er een toezegging dat er
wel actie wordt ondernomen in het
gemeentehuis. Om de titel FairTrade
Gemeente te verkrijgen is het nodig
dat de raad zich uitspreekt voor een
FairTrade beleid in de gemeente. De
werkgroep hoopt dan ook dat dit
wel snel zal gebeuren want er wordt
aan bijna alle criteria voldaan, en
de werkgroepleden werken er hard
aan om dit voor elkaar te krijgen. De
werkgroep zou graag willen dat de
titel in de tweede FairTrade week,
van 29 oktober tot 6 november, zal
kunnen worden uitgereikt. Meer informatie is te vinden op de website:
www.fairtradegemeenten.nl.

Woensdag 1 juni in praktijk Catinka

Informatieve contactavond
‘De schildklier uit balans’
Aalsmeer - De schildkier heeft het
zwaar met de huidige snelle leefwijze, veel straling, chemische belasting en weinig tijd voor rust en
herstel. Dit leidt vaak tot allerlei onbegrepen klachten. Bij bloedonderzoek naar de schildklierfunctie wordt meestal alleen naar de T4
en TSH waarden gekeken, deze zijn
vaak niet representatief voor het wel
of niet optimaal functioneren van
de schildklier. Tevens zeggen deze waarden niets over de hoeveelheid en de kwaliteit van de T3, dit
is de actieve en dus bruikbare vorm

Broodje van de maand juni in Wijkpunt ´Voor Elkaer´
Elke maand heeft wijkpunt ‘Voor Elkaer’ één broodje wat wij u met extra
veel zorg voor u samenstellen met seizoens gebonden produkten.
Heerlijk genieten van de gezellige sfeer in het restaurant en de service
van onze gastvrouwen. Het broodje van de maand is een onderdeel
van het lunchmenu. Voor de maand juni hebben wij het ´broodje zalm´,
de kosten zijn € 4,75. Voor andere broodjes kunt u natuurlijk ook in ons
restaurant kijken op de lunchkaart. Komt u ook deze maand langs voor
een lekker broodje zalm? De broodjes worden vers gemaakt door onze
koks! Voor meer informatie over ons restaurant kunt u bellen met de
gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Aalsmeer - De Jumbo winkel aan
de Ophelialaan 124 ondergaat een
kleine metamorfose. De winkel sluit
op zondag 29 mei om 18.00 uur haar
deuren. Vanaf donderdag 2 juni zijn
inwoners van Aalsmeer en omgeving weer welkom in de nieuwe
Jumbo winkel. Jumbo nodigt iedereen dan graag uit voor de opening
om 08.00 uur. Alle klanten die voor
een bedrag vanaf 20 euro boodschappen doen, krijgen een zakje
stroopwafels mee naar huis. Daarnaast staat er een rad van fortuin
waarbij er prachtige boeketten worden weggegeven door de nieuwe
bloemenleverancier Duo Plant. Deze
actie loopt tot en met zondag 5 juni.
“Wij hebben goed naar onze klanten
geluisterd vanaf de opening in oktober 2014 en gaan nu een aantal belangrijke aanpassingen doen”, vertelt Jurgen Zaal.

gere afschrijvingskosten door minder investeringen en de verkoop van
vastgoed. De solvabiliteit verbeterde
in 2015 van 23,4 procent naar 24,8
procent en het risicodragend vermogen van 49,4 procent naar 54,4
procent.

Aalsmeer - De eerste FairTrade
week van 2016 is weer afgelopen.
De koffie stond centraal deze week
en er zijn dan ook veel kopjes koffie
gedronken. In Aalsmeer waren dat
er vast ook veel, maar of ze allemaal
FairTrade waren? Ab Müller banketbakkerij, tearoom en chocolaterie heeft in ieder geval meegewerkt
om dit aantal toe te laten nemen. De
bonnen uit de krant zijn niet zoveel
gebruikt, maar er zijn wel veel mensen gekomen om buiten op het terras en ook binnen als het weer het
even niet toeliet FairTrade koffie,
soms met wat lekkers, te drinken.

Optreden van Duo Passie in Zorgcentrum Aelsmeer
Op zondag 5 juni om 15.00 uur is er een optreden van Duo Passie.
Het duo maakt al jaren muziek en gedichten en vertolkt ook werken van
andere songwriters. Hennie zingt de liedjes en ook voor de “vertelling”
terwijl Peter op onnavolgbare wijze met zijn accordeon Henny begeleidt.
De zangteksten zijn in het Nederlands, wat meteen de nuchterheid van
de Noord-Hollanders verraadt. U bent van harte uitgenodigd om bij
deze bijzondere muzikale middag aanwezig te zijn.

Jumbo wordt vernieuwd!

Royal FloraHolland kijkt
terug op een goed jaar

Strategie
Royal FloraHolland heeft in 2015 belangrijke stappen gezet met de strategie richting 2020. Deze strategie
bevat zes programma’s en is onder
meer nodig vanwege veranderingen in de sierteelthandel en nieuwe
technologische ontwikkelingen. Lucas Vos: “2020 Wordt een belangrijk jaar. We willen dat meer mensen
meer bloemen en planten kopen en
we willen betere marges voor onze
leden en hun klanten bereiken.”

Partnergroep dementie
Partnergroep dementie. Elke laatste vrijdagochtend van de maand is er
partnergroep. De coördinator van het ontmoetingscentrum begeleidt
samen met de ouderenadviseur van Vita deze groep. Elke bijeenkomst
staat het thema centraal, uiteindelijk gaat het om het ontmoeten van
lotgenoten en eens kunnen praten met anderen. Aanstaande vrijdag 27
mei kunnen partners aanschuiven vanaf 10.15 uur in de grote zaal in
gebouw Irene, Kanaalstraat 12. Het duurt tot 11.45 uur.
De eerstvolgende bijeenkomst zal op vrijdag 24 juni plaatsvinden.

Feestelijke heropening op 2 juni

Meer verkoop, betere marges

Aalsmeer - Donderdag 19 mei
heeft Royal FloraHolland het jaarverslag 2015 gepresenteerd. De
veiling heeft met de internationale verkoop van bloemen en planten in 2015 ruim 4,6 miljard euro
omgezet. De omzet is ten opzichte van 2014 met 1,4 procent gestegen. Lucas Vos, CEO Royal FloraHolland: “Mensen blijven genieten
van mooie bloemen en trendy planten in hun huis, tuin of op balkon.
Onze kwekers en hun klanten kijken
over het algemeen dan ook terug op
een goed jaar.”

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

van het schildklierhormoon. En als
het duidelijk is dat de werking van
het schildklierhormoon is verstoord,
is het vaak moeilijk om een goed
evenwicht te creëren. Vaak blijven er ondanks eventuele medicatie klachten bestaan. Hierbij kunt
je denken aan vermoeidheid, overgewicht, constipatie en niet helder
kunnen denken. De klachten die
kunnen ontstaan als gevolg van een
niet goed werkende schildklier zijn
zeer divers en afhankelijk van een
‘overfunctie’ (hyper) of ‘onderfunctie’ (hypo) van de schildklier. Het

Ondernemer Jurgen Zaal is trots:
“Het wordt een prachtige winkel.
Ik kijk ernaar uit om inwoners van
Aalsmeer en omgeving hier te verwelkomen. Uiteraard gaan we ook
in de verbouwde winkel weer verder met streven naar 100% klanttevredenheid door middel van de
unieke Jumbo formule: de laagste
prijs, het grootste assortiment en de
beste service. We merken dat klanten Jumbo als prettig ervaren, dat
kan na de verbouwing alleen maar
nóg beter worden. Niet voor niets is
Jumbo door Gfk in december 2015
alweer voor de vijftiende keer uitgeroepen tot beste supermarkt van
Nederland.”

Meer winkelplezier
Na de verbouwing biedt de nieuwe
Jumbo winkel nog meer winkelplezier. Klanten kunnen er terecht voor
een groot en gevarieerd assortiment
tegen de laagste prijs. Het paradepaardje is het versplein met een
grote variatie aan dagverse producten als groenten, fruit, vleeswaren,
brood, versgebrande noten en buitenlandse kazen. Daarnaast wordt
de kruideniersafdeling vergoot en
is er meer ruimte voor de klant om
boodschappen te doen. In de nieuwe winkel worden klanten verwelkomd door vertrouwde gezichten.

Zeven zekerheden
Frits van Eerd, algemeen directeur Jumbo Supermarkten, kijkt samen met alle Jumbo collega’s uit
naar de heropening van de winkel:
“Door deze verbouwing kunnen we
onze klanten nog beter tot dienst
zijn. Onze service gaat altijd net een
stapje verder. Dit kunnen we alleen waarmaken met de hulp en inzet van onze medewerkers. Zij werken allemaal volgens de zeven zekerheden van Jumbo. Dit zijn garanties waar onze klanten iedere dag
op kunnen rekenen. Zo garanderen
we dat klanten bij Jumbo snel en efficiënt boodschappen kunnen doen.
Is een klant bijvoorbeeld de vierde
wachtende in de rij en kan er nog
een kassa bij? Dan krijgt de klant de
boodschappen gratis.”

komt ook regelmatig voor dat er in
het begin sprake is van een afwisselende hyper- en hypofunctie van
de schildklier, waardoor er een wisselend beeld ontstaat van verschillende klachten. Hierdoor is het voor
een huisarts vaak moeilijk om een
diagnose te stellen.
Het oude en meest bekende beeld
is, dat er bij een hyperfunctie onrust,
afvallen en warmte intolerantie ontstaat. Bij een hypofunctie hoort juist
zwaarder worden, sloomheid, trage stoelgang en koude intolerantie. Echter, deze kenmerken gelden
niet altijd, en zeker bij een wisselende functie van de schildklier zijn deze klachten vaak niet zo duidelijk.
Regelmatig ontstaat er bij vrouwen
ook een verstoring van hun vrouwelijke hormonen als de schildklier
niet goed werkt.
Tijdens een informatieve contact-

avond op woensdag 1 juni in de
praktijk van Catinka Rabbers-Dekker wordt aandacht besteed aan
verstorende factoren, onderliggende oorzaken en gevolgen van een
schildklier die uit balans is. Ook ondersteunende supplementen en
therapieën, dingen die je zelf kunt
doen en andere testmethoden komen aan bod. Als je geïnteresseerd
bent in dit onderwerp of heb je een
ervaringsverhaal dat je graag wilt
delen dan ben je van harte welkom.
De contactavond op woensdag 1
juni is van 20.00 tot 22.00 uur en
wordt georganiseerd door Catinka
Rabbers- Dekker. De avond is gratis en wordt gehouden in de praktijk van Catinka aan de Wilgenlaan
14. Graag wel van te voren aanmelden, in verband met beperkt aantal
plaatsen. Dit kan via 0297-363848 of
via info@catinka.nl.
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Informatieavond wijkraad De Dorper

Drie kostbare minuten en
tijd voor veiliger verkeer

Aalsmeer - Maandag 23 mei organiseerde wijkoverleg de Dorper
weer een informatieavond voor de
bewoners. Twee interessante onderwerpen kwamen aan de orde:
Brandveiligheid in huis en de verkeerssituatie Seringenstraat. Brandweerman Rob Pommerel kreeg als
eerste het woord en schetste een
realistisch beeld over brandgevaar in huis. “Wij willen de mensen bewust maken wat zij zelf kunnen doen aan hun eigen veiligheid.
Wij staan heus niet met een opgeheven vinger van je moet dit of je
moet dat maar wij willen wel dat je
er goed over nadenkt wat je kunt
voorkomen.” Niemand had het juiste antwoord op de vraag: Hoe lang
heb je de tijd om het huis te verlaten als er brand is uitgebroken?
Was dat vroeger 17 minuten, nu is
dat met de huidige materiaalstoffen en meubels slechts 3 minuten.
En probeer maar eens met verstikkende rook om je heen, verward van
spanning op tijd de buitendeur te
vinden. Pommerel kwam met goe-

de eenvoudig uit te voeren raad. “Bij
oude sloten geen sleutel in het slot
- want kan niemand het huis binnen
om te helpen of te redden - maar
op een vaste plaats bij de deur hangen. Houd bij brand ramen en deuren gesloten. Bij een vlam in de pan
deksel op de pan, afzuigkap uitzetten. Een brandmelder en rookmelder zou in ieder huis - van kelder tot
zolder - aanwezig moeten zijn. De
brandweer is daarbij behulpzaam.
‘Wij komen thuis de situatie bekijken en plaatsen de brand- en rook
melders. Geheel gratis!” En voor wie
een brandblusser in huis heeft, laat
deze regelmatig controleren (evenals de brand- en rook melder. “En
gebruik ook de juiste stekkerdozen”,
was een welgemeend advies. Maar
niet alleen thuis moet het veilig zijn
ook in caravan en boot. In het gemeentehuis zijn in het daarvoor bestemde rek flyers met alle nodige informatie te vinden.
Kindvriendelijke omgeving
Weer van geheel andere orde was

de onvrede over de situatie Seringenstraat en Weteringplantsoen.
Pieter Slavenburg, bewoner van de
Seringenstraat, heeft veel tijd gestoken om eens te onderzoeken wat er
allemaal mis is en wat er ook verbeterd zou kunnen worden. Wie de getoonde - ter plekke gefotografeerde
- situaties bekeek, zag dat hier geen
onzin werd verkocht. Dat het niet alleen om eigen belang gaat, maar om
het algemeen belang. Want wie wil
niet zijn kinderen veilig kunnen laten spelen rond het huis? Uit alles
blijkt dat ouderen en kinderen een
kwetsbare groep zijn waar meer
aandacht aan besteed moet gaan
worden. “Vaak gaat het net goed,
maar het zal maar één keer fout
gaan. Daar moet je toch niet aan
denken”, aldus Slavenburg. Via een
enquête uitslag werd een duidelijk
beeld geschetst hoe de bewoners
denken over het roekeloze en te
hard rijden, de bestrating, het parkeerprobleem, het éénrichtingsverkeer, verkeerd liggende tegels waar
je bijna je nek over breekt, de scha-

Bewonersvertegenwoordigers ORS Kudelstaart:

Toename geluidshinder in dorp door
experiment met startroute Kaagbaan
Kudelstaart - Rien van der Laan en
Theo Bergonje zijn de bewonersvertegenwoordigers voor Kudelstaart
in de Omgevings Raad Schiphol
(ORS). De twee weten als geen ander dat de luchthaven al het groene licht krijgt om uit te breiden en
groter te groeien en dat omliggende
gemeenten daar veelal de (geluids)dupe van zijn. Schiphol tegenstanders zijn ze overigens absoluut niet,
ze beamen zelfs het belang van
de luchthaven, maar de twee heren gaan in hun ‘strijd’ vooral voor
een betere verdeling van de overlast
door geluid, maar ook verkeersdruk
en neerdalen van fijnstof in hun
dorp hebben hun aandacht.
Kudelstaart neemt in deze best een
unieke positie in. Het dorp heeft
overlast van vier van de totaal vijf
banen. Alleen de Polderbaan laat
Kudelstaart links (of rechts) liggen.
In februari is besloten in het najaar te starten met een experiment
voor een aangepaste startroute vanaf de Kaagbaan. Volgens de Omgevingsraad Schiphol zal dit tot minder hinder leiden in de regio Leimuiden, echter de variant kan een lichte toename geven in Rijsenhout en
Kudelstaart. Over een lichte toename van de hinder heeft Rien van der
Laan zijn bedenkingen. De vliegtui-

gen gaan de bocht niet meer boven
Burgerveen maken, maar schuiven
op richting de camping in Rijsenhout en gaan meer over de Westeinderplassen vliegen. En volgens
Rien moeten bewoners in het Zuidelijke deel van Kudelstaart en Calslagen ook rekenen op meer vliegtuigen boven hun huizen. “Met dit
experiment zijn Kudelstaart en (wederom) Rijsenhout de grootste verliezers. Zij gaan het grootste aantal
meer ernstige gehinderden op hun
bordje krijgen.”
Uitleg en verloop
Het experiment terugdraaien is geen
optie meer. De procedures zijn gestart om voorbereidingen te treffen
om de aanpassing van de vliegroute te kunnen invoeren. De komende maanden vindt de operationele
uitwerking en een veiligheidstoets
plaats, waarna naar verwachting in
oktober dit jaar het experiment (met
negen varianten) voor een periode
van twee jaar start. Vanaf die tijd adviseren Rien en Theo inwoners die
meer overlast dan normaal ervaren,
hier melding van te doen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
(BAS). Het is tot slot belangrijk dat
ook Aalsmeerders laten weten wat
zij van dit experiment vinden.

Aanstaande maandag 30 mei krijgen
Rien en Theo tijdens het wijkoverleg
van de Dorpsraad Kudelstaart tijd
om nadere uitleg te geven en meer
te vertellen over het verloop en hoe
besloten is tot dit experiment, waar
overigens ook Aalsmeer de effecten
van zal gaan merken. Volgens Rien
heeft de werkgroep Leimuiden bewust de bewonersvertegenwoordigers van Kudelstaart en Aalsmeer
niet betrokken bij het proces. “Ik
ben buiten het overleg gehouden
en dat steekt mij. Ik was niet gewenst vanwege mijn LVNL (Luchtverkeersleiding) arbeidsverleden”,
zegt hij verontwaardigd.
Compensatie
Theo reageert wat meer behouden.
Hij wil vooral dat inwoners ‘luider’
van zich gaan laten horen en dat
de gemeente een grotere vuist gaat
maken. Schiphol mag oppermachtig zijn, maar er is toch wel een mogelijkheid om de overlast beter, eerlijker en rechtvaardiger te verdelen over alle omliggende gemeenten. Aalsmeer en Kudelstaart worden steeds zwaarder belast dor de
sterke toename van vooral verkeer
op de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan. Ook zou de gemeente, zo
vindt Theo, meer de mogelijkheden

de aan geparkeerde auto’s. Toch
werd er niet alleen maar gemopperd. Dat was wel eens anders in
het verleden. Nu kon ieder zijn/haar
zegje zeggen en er werd ook geluisterd. Soms was er zelfs tijd voor een
grapje en dat maakt dat de vergaderingen een stuk leuker worden om
te bezoeken. De aangedragen verbeteringen zijn zeker de moeite van
een onderzoek waard. Want nu het
Shell station aan de Burgemeester
Kasteleinweg verdwijnt, zou dat wel
eens een oplossing kunnen leveren
voor het vrachtverkeer dat nu zich
een weg moet banen door de veel
te nauwe straten. Ook lijkt het nieuwe ontwerp van de parkeervakken
meer plaatsen op te leveren en dit
gaat niet ten koste van het groen.
“Het is tijd voor een veiligere verkeerssituatie”, was de eind conclusie. Als bewoner is het ook mogelijk
om een steentje bij te dragen. Ziet
u iets wat een gevaar voor de buurt
oplevert, maak een foto met uw mobiel en stuur dat via een app door
naar de gemeente of de wijkraad.
De avond werd afgesloten met twee
positieve geluiden. Op Stokkenland
is een insektenhotel geplaatst, leuk
om daar eens te gaan kijken. En het
kinderspeelplaatsje op de Weteringplantsoen blijkt een groot succes.
Heel veel plezier hebben de kinderen hier. Echt een feest voor het
oog. Het glaasje na de vergadering
smaakte er des te lekkerder door.
Janna van Zon
tot compensatie van Schiphol moeten benutten. De tweede ronde van
30 miljoen nadert, de gemeente zou
zo snel mogelijk met inbreng van de
inwoners gebruik moeten gaan maken van deze compensatie-mogelijkheid.

Rien en Theo blijven onvermoeid,
ondanks dat het soms best frustrerend is, hun taken als bewonersvertegenwoordigers in ORS Kudelstaart vervullen. De twee hopen tijdens het wijkoverleg meer
bewustwording bij inwoners en de
gemeente te creëren. “We moeten er met z’n allen voor zorgen dat
de dubbeldoelstelling, geleidelijke
groei van Schiphol én een leefbare
omgeving, behouden blijft.”
Het wijkoverleg is in het Dorpshuis
en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

groothandelsorganisatie een verdiept inzicht kunnen krijgen in markontwikkelingen.
Omgedraaid
In 2015 bleef de bloemen- en plantenexport naar marktleider Duitsland tot en met april 6% lager dan in
2014, op 631 miljoen. De nummers
twee en drie Engeland en Frankrijk
gaven toen een groei te zien van
17% respectievelijk 15% tot 345 miljoen en 248 miljoen. De rollen zijn
nu omgedraaid: Duitsland plust in
de eerste vier maanden 5% tot 662
miljoen en Engeland (-2% tot 340
miljoen) en Frankrijk (-3% tot 240
miljoen) leveren in. Het marktaandeel van de top 3 blijft hierdoor op
bijna 60%. In hoeverre er sprake is
van een structurele kentering is nog
niet vast te stellen. Sinds eind 2014
kromp de export vanuit Nederland
op Duitsland, waardoor het marktaandeel ruim twee procentpunt zakte tot onder 28%. Dankzij de toename in de afgelopen maanden is het
marktaandeel weer gestegen tot boven 31%. Voor het eerst sinds eind
2014 staan planten (+3%) weer op
een grotere voorsprong dan bloemen (+0,6%). Ook deze ontwikkeling hoeft nog geen trendbreuk te
betekenen.
Minder landen op achterstand
Een jaar geleden tot en met april
kampten zes landen uit de top10 met een achterstand. Dit jaar
zijn het er drie. Naast Engeland en
Frankrijk neemt ook Rusland minder
bloemen en planten af en de krimp
met 41% afgelopen april was zelfs
de grootste daling in een maand in
twee jaar. Na een krimpjaar is de export vanuit Nederland naar Oosten-

Bruin bedrijventerrein...
Aalsmeer - De opknapbeurt voor
het openbare groen op bedrijventerrein Hornmeer blijkt niet zo heel
geslaagd. Diverse oude struiken zijn
weggehaald en enkele weken geleden vervangen voor nieuwe planten
en boompjes. De boompjes gedijen wel in de nog zwartgrijze grond,
waar gras ingezaaid gaat worden.
Echter de struiken, die in de diverse
straten de groene uitstraling moesten verhogen, hebben het slecht,
heel slecht. Meer dan de helft van
de velen geplante struiken zijn niet
groen, maar bruin gekleurd. En dit
komt niet omdat de herfsttooi is
aangenomen. Het merendeel van de

struiken is dood. Hebben ze te weinig water gekregen, is de grond niet
geschikt, staan ze te dicht op elkaar
of zijn ze niet diep genoeg gepoot?
In ieder geval lijkt het niet de juiste soort plant te zijn om zich ‘zelfstandig’ te ontwikkelen. Deze struiken hebben meer ‘verzorging’ nodig. Helaas, geen fris groen, maar
een zielig bruin bedrijventerrein. De
gemeente en het hoveniersbedrijf
moeten maar weer met elkaar om
tafel, want dit kan zo natuurlijk niet
in Aalsmeer waar juist meer gelden
uitgetrokken zijn om het openbaar
groen op te knappen en een extra
impuls te geven!

rijk met 52 miljoen op hetzelfde niveau als een jaar geleden. De positieve ontwikkeling in Polen zet door.
Na de stijging van de exportwaarde met 15% respectievelijk 14% in
2014 en 2015 wordt dit jaar tot en
met april in dubbele cijfers geplust:
+12% tot 70 miljoen. Bloemen richting Polen stijgen iets meer dan poten tuinplanten.

dukter Holland vond de afzet in het
eerste kwartaal moeizaam. ”Lokale
productie van tulpen was er volop
en in zeer goede kwaliteit”, noemt
hij als een van de oorzaken. In april
trok de markt aan en dat wordt bevestigd door de VGB-cijfers: plus
12%.
Maandelijks publiceert de VGB, de
brancheorganisatie voor de binnenlandse, exporterende en importerende groothandel in bloemen en
planten de top 10 exportbestemmingen. Haar leden vertegenwoordigen 3,5 miljard van de jaaromzet
in die bedrijfstak.

Scandinavië
Over de Scandinavische bestemmingen, met Zweden als belangrijkste, berichten exporteurs wisselend.
Directeur Johan Muhr van APH Pro-

Aalsmeer - Normaliter brengt de
75+ club van de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer twee maal per
jaar een bedrijfsbezoek aan één van
haar leden. Echter op 18 mei was de
club uitgenodigd in het Zorgcentrum zelf om daar de nieuwbouw
te bekijken. Na een welkomstwoord
van voorzitter Berry Philippa kreeg
directeur Jan Dreschler het woord.
Hij schetste de verregaande veranderingen in de ouderenzorg. Het beleid van de overheid is er op gericht
ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat heeft tot gevolg dat
alleen mensen met een hoog zorgzwaartepakket nog opgenomen
kunnen worden; dit zijn veelal dementerende ouderen. Het Zorgcentrum heeft daarop ingespeeld door
het huis beneden drastisch te verbouwen en geschikt te maken voor

bewoning door 16 dementerende
ouderen. De beide vleugels zijn door
een mooie gang door de tuin met
elkaar verbonden. Daarmee is een
gesloten afdeling ontstaan met een
prachtige binnentuin waar het goed
en veilig toeven is. In de komende
tijd zal de binnenruimte verder worden ingericht aan de hand van adviezen van Brein Collectief, een organisatie die zich hierin gespecialiseerd heeft. Na deze uitleg volgde
een rondleiding door de nieuwe afdeling. De club was zichtbaar onder de indruk van het resultaat. Onder het genot van een drankje en de
heerlijke gerechten, die de koks van
Zorgcentrum Aelsmeer hadden bereid, werd nog uitvoerig nagepraat.
Het volgende bedrijfsbezoek van
de 75+ Club gaat in oktober 2016
plaatsvinden.

Tweede Kaagbaan
Rien houdt zijn hart vast als volgend jaar het maximum van 500.000
extra vliegbewegingen wordt bereikt. Voor dit jaar is de prognose
470.800 en met de huidige groei is
dit dus niet ondenkbaar. In het Alders-akkoord gaat men nog uit van
een maximum van 500.000 voor
2021. “De plannen voor de tweede Kaagbaan zullen heimelijk ongetwijfeld weer op de tekentafels
komen te liggen. Het zal per saldo
minder ernstig gehinderden opleveren, omdat de tweede Kaagbaan
de Aalsmeerbaan deels gaat vervangen, maar voor een groot gebied
rond de Westeinderplassen zou dit
rampzalig zijn.”

Export bloemen en planten
handhaaft kleine voorsprong
Aalsmeer - De Nederlandse exportwaarde van bloemen en planten
handhaaft de kleine voorsprong van
1% op vorig jaar. Dit is te danken
aan een toename van 4% tot 561
miljoen in april. Daarmee komt de
totale exportomzet na vier maanden
uit op 2,1 miljard. In de top 3, goed
voor bijna 60% van de bloemen- en
plantenexport, zijn de rollen in vergelijking met een jaar geleden omgedraaid: Duitsland staat nu op een
plus en Engeland en Frankrijk kampen met een achterstand. Dit maakt
de VGB bekend. Toenemende concurrentie vraagt van de groothandel extra inzet in sterker fluctuerende markten. Vooral de planten deden het goed in april: plus 11% tot
256 miljoen. De nipte voorsprong na
het eerste kwartaal werd hierdoor
verstevigd in een stijging van 3%
tot 796 miljoen. Bij de bloemen was
in april het omgekeerde het geval.
Door een afname in april met 1%
tot 305 miljoen zakte de voorsprong
tot minder dan een procent op ruim
1,3 miljard. Gunstige weersomstandigheden voor de verkoop van tuin-,
balkon- en terrasplanten in grote
delen van Europa zijn een belangrijke verklaring voor de marktontwikkelingen, waar Nederlandse exporteurs goed op weten in te spelen.
Twee jaar geleden, toen het HBAG
was opgeheven, startte Floridata met het verzamelen van exportstatistieken bij aangesloten handelaren. Sindsdien publiceert de VGB
op basis hiervan maandelijks de top
10 exportbestemmingen. De aangesloten handelaren beschikken over
meer gedetailleerde informatie. De
VGB combineert de exportstatistieken met gegevens van Comtrade
en het CBS, waardoor leden van de

Rondleiding 75+ Club door
nieuwbouw zorgcentrum

Geen vakantiebaan, maar eigen bedrijf

Project Zomer Ondernemer
zoekt nieuwe deelnemers
Aalsmeer - Deze zomer vindt het
project Zomer Ondernemer voor de
derde keer plaats in regio Amstelland. Dit project helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het opzetten van een eigen bedrijf tijdens
de zomervakantie. Onder professionele begeleiding leren de deelnemers de beginselen van het ondernemerschap kennen en gaan zij
vervolgens zes weken aan de slag
met hun eigen bedrijf. Deelname is
gratis en het project is nog op zoek
naar nieuwe deelnemers.
Op 18 juli start het project Zomer
Ondernemer in regio Amstelland.
Tijdens het project leren de deelnemers onder andere hoe zij moeten
netwerken, marketing en bovenal
ook geld verdienen dankzij ondernemerschap. Daarnaast zijn zij wekelijks te gast bij ondernemers uit
de regio die hun kennis overdragen.
Deelnemers kunnen gratis meedoen en zij zijn vrij om na afloop van

het project zelf te bepalen of zij verdergaan met hun bedrijf. Uit voorgaande jaren blijkt dat ongeveer
een derde van de deelnemers zich
na het project inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Jongeren uit
Amstelland kunnen zich aanmelden
voor het project via http://www.zomerondernemer.nl.
Ondernemerschap
Het project Zomer Ondernemer
vindt dit jaar voor de zevende keer
plaats in Nederland en wordt uitgevoerd door de stichting The New Entrepreneur. In 2015 won het project
de Nederlandse en Europese finale van de European Enterprise Promotion Awards in de categorie ‘ondernemerschapsbevordering’. Deze
Award werd uitgereikt door de Europese Commissie. Sinds het begin
van het project zijn bijna 500 jongeren in aanraking gekomen met het
ondernemerschap.

Bewonersoverleg Dorpsraad
Kudelstaart over Schiphol
Kudelstaart - De Dorpsraad Kudelstaart nodigt u hierbij uit voor
het Bewonersoverleg op maandag
30 mei in het Dorpshuis, aanvang
20.00 uur. Hoofdmoot van de avond
betreft Schiphol. Wat zijn de actuele ontwikkelingen ten aanzien van
Schiphol, in hoeverre beïnvloeden
deze het woongenot en het leefmilieu in Kudelstaart? Hoe zit het met
het onderzoek naar ultra-fijnstof en
klopt het dat Kudelstaart meer overlast gaat krijgen vanwege een andere uitvliegroute die Leimuiden moet
ontlasten? Enkele jaren terug zijn
afgevaardigden gekozen voor de
Omgevingsraad, kiesmannen Rien
van der Laan en Theo Bourgonje
zullen deze avond aanwezig zijn om
bij te praten. De Dorpsraad had ook
wethouder Tom Verlaan van Schipholzaken uitgenodigd. Helaas heeft
deze zijn functie neergelegd. Zijn
opvolger wil het bestuur van de
Dorpsraad eerst de gelegenheid geven zich in te lezen in het complexe
dossier Schiphol.

In het tweede deel van de avond wil
het bestuur graag horen wat inwoners van dit bewonersoverleg vinden. Aan de hand van een aantal
stellingen wil het bestuur de mening
peilen van de trouwe bezoekers aan
het overleg. Met de uitkomst hiervan kan het bestuur haar rol en het
functioneren van het overleg wellicht verbeteren. Tot slot worden bezoekers deelgenoot gemaakt van
het resultaat van de fietstocht door
Kudelstaart die de Dorpsraad heeft
gehouden met burgemeester en
wethouders. Over enkele zaken zijn
wel wat interessante ontwikkelingen te melden, zoals definitief geen
tweede supermarkt in Kudelstaart,
een nieuwe plek voor het jeugdhonk
De Future en de uitvoering van enkele verkeersmaatregelen.
Het lijkt rustig in Kudelstaart, maar
er zijn volop ontwikkelingen. Kom
dus naar het Wijkoverleg als u geinformeerd wil zijn en mee wilt praten over uw eigen woon- en leefomgeving.
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kinder- en jeugdkrant

Bloemrijke wieken voor molen
tijdens het Flower Festival
Aalsmeer - Jonge talenten van de
Werkschuit hebben vier molenzeilen
voor Korenmolen de Leeuw beschilderd. Tijdens de workshop hiervoor
onder leiding van Annefie van Itterzon hebben de jongens en meiden
bloemen en planten onderzocht,
bloemen en planten getekend en uit
vergroot om op de zeil te maken. De

Waanzinnig mooi bedrag!

Jozefschool loopt 14.730,17
bij elkaar voor Roparun

bloemen hebben vele gezichten en
kan ‘gewoon’ in de kunst. Er zijn flower-selfies gemaakt, maar ook waterplanten en dieren, echt alles gaat
op de wieken voorbij draaien tijdens
het Aalsmeer Flower Festival op zaterdag 18 en zondag 19 juni op het
Molenplein. De kinderen zien uit
naar het Flower Festival.

Doe mee en ontwerp je eigen dier

Stoepkrijten op Molenplein

Geheime opdracht Junior
Pramenrace is bekend!
Aalsmeer - Er hebben zich al vele teams aangemeld om mee te dingen naar de eeuwige roem als winnaar van de Junior Pramenrace.
Nog even en het is zo ver, de twaalfde editie. Op zaterdag 11 juni om
13.00 uur klinkt het startschot op
het Stokkeland. Maar voordat het zo
ver is, vindt zal op zaterdag 4 juni
om 14.00 uur de sportmiddag plaats
bij feesterij De Bok aan de Dreef. Alle deelnemende teams gaan strijden
om het beste startnummer. Het belooft dit jaar een zeer spectaculaire
sportmiddag te worden! De organisatie is er lang mee bezig geweest,
de opdrachten en de route. De route
is dit jaar veranderd en nu al te zien
op facebook. Kom naar de facebook
van juniorpramenrace en kijk naar
de film van de route. Om vertragingen bij de opdrachten te voorkomen
zal de race langer duren dan voorheen. Hierdoor kunnen alle teams
meestrijden voor de hoofdprijs. Belangrijk voor de kapiteins is om een
grotere voorraad PentaPower benzine mee te nemen.
Geheime opdracht
Uit een geheime bron is een geheime opdracht vernomen. Om alle opdrachten met voldoende punten te
behalen moeten alle deelnemers in
de praam 1 kippenei per persoon
meenemen. Tijdens de race zal deze

bij een opdracht nodig zijn. Zorg er
dus tijdig voor dat alle kinderen, begeleiders en kapiteins een kippenei
in hun zak hebben.
Inleveropdracht
Ook dit jaar wordt weer om een inleveropdracht gevraagd waar punten
mee te verdienen zijn. De inleveropdracht dit jaar is een SPIE-vlag.
De bedoeling is om samen met je
team een eigen SPIE-vlag te maken
en deze in te leveren bij de controlepost Zottewilg. Bij de finish zullen
alle ingeleverde Spievlaggen worden tentoongesteld waarna de jury
ter plaatse de mooiste zal uitkiezen.
Het team met de mooiste inleveropdracht gaat uit eten bij the Beach.
Wisselprijzen
Graag vraagt het bestuur aan iedereen die nog een bokaal van de juniorrace op de schoorsteen heeft
staan deze tijdens de sportdag in te
leveren. Er is nog een aantal wisselprijzen zoek en deze wil het bestuur
graag na de race weer kunnen uitreiken aan de winnende teams.
Wil je met je team graag meedoen,
maar nog niet ingeschreven? Haast
je dan! Meedoen kan nog door het
inschrijfformulier te downloaden op
www.juniorpramenrace.nl of door
een email te sturen naar esther-juniorpramenrace@hotmail.com

Aalsmeer - Het Jeugdcultuurfonds organiseert aanstaande zaterdag 28 mei weer een stoepkrijtwedstrijd! Aan alle kinderen wordt
gevraagd om tijdens de WAK (Week
van de Amateurkunst) hun favoriete dier te tekenen voor het Jeugdcultuurfonds. Tijdens de tekenwedstrijd worden van alle tekeningen foto’s gemaakt en op Facebook
(ontwerp je dier - Jeugdcultuurfonds) gezet. Het aantal likes en een
deskundige jury (met daarin onder
andere de professionele ontwerper en de directeur van het landelijk
Jeugdcultuurfonds en de directeur
van het Frans Hals Museum) bepalen uiteindelijk de winnaar. Het winnende ontwerp wordt toegevoegd
aan de al bestaande Jeugdcultuurfonds-beestenboel en er wordt een
plak-tattoo van gemaakt. Als de
plak-tattoo klaar is wordt de winnaar uitgenodigd om helemaal volgeplakt te worden met zijn of haar
eigen plak-tattoo, samen met vrienden en vriendinnen. Daarnaast is er
ook een lokale jury, bestaande uit

Karin Borgman, Femke Kempkes en
Katelijne van Otterloo. De winnaar
van Aalsmeer zal op de dag zelf om
15.45 uur bekend gemaakt worden
in het gemeentehuis en een mooie
prijs in ontvangst mogen nemen. De
prijs is een workshop van Jeugdcircus Acrobatico!
Workshops voor kinderen
Tijdens het krijten worden de al bestaande plak-tattoos uitgedeeld,
Jeugdcircus Acrobatico laat enkele
trucs zien en daarnaast zijn er workshops gitaar spelen, klassiek ballet
en showdance in Zijdstraat nummer
14 tussen 13.00 en 15.30 uur waar
alle kinderen aan mee kunnen doen.
Het stoepkrijten is zaterdag tussen 13.00 en 15.30 uur op het Molenplein in het Centrum. Bij slecht
weer is een alternatief in de nabijheid van het plein gevonden, dus
weer of geen weer: Stoepkrijten! Inschrijven kan vooraf bij Kim Veltman
(aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl) of
op de dag zelf op het Molenplein.
Wees er snel bij, want vol is vol!

Aalsmeer -Tijdens het Flowerfestival kunnen kinderen zelf creatief
werken met natuurlijk materiaal!
Samen met je (groot)ouders maak
je een bloemrijk zelfportret. Felgekleurde snijbloemen staan in een
plantenkas voor je klaar. Weleens
gehoord van slangenkruid, passieflora en vergeet-me-niet? Zeg het
met bloemen is dus een verborgen
taal Je doet veel plantenkennis op

en ontdekt ragfijne lijnen in de natuur. De workshop is op zaterdag 18
en zondag 19 juni in de bloemenschuur van de Historische tuin, ingang Praamplein. Docent Annefie
van Itterzon geeft kunstzinnig advies. Aan de workshop kan gratis
deelgenomen worden. Neem je camera mee om de selfie te bewaren!
De workshop loopt beide dagen de
door van 11.00 tot 16.00 uur.

Verkiezingmiddag op Molenplein

Aalsmeer - Kinderen kunnen zaterdag hun nieuwe kinderburgemeester kiezen. Er zijn zes kandidaten voor de functie, die een jaar lang
vervult is door Vince Boom. Zaterdag 28 mei is tussen 12.00 en 15.30
uur de verkiezingsmiddag op Molenplein en mogen kinderen in de
basisschoolleeftijd hun stem uitbrengen in een echt stemhokje met
het bekende rode potlood en vervolgens hun stembiljet in de ‘ouderwetse’ verkiezingsbus deponeren. De kinderen kunnen uiteraard
slechts één keer stemmen.
Het wordt spannend voor de zes
geselecteerde kandidaten voor de
functie van kinderburgemeester.
Er wordt al fanatiek campagne gevoerd. De geselecteerde kandidaten zijn Milan Samuels uit groep 6
van de Jozefschool, Roos Michalides uit groep 6 van de Zuidooster, Samantha Breuring uit groep
7 van de Anthoniusschool, Casper
de Vries uit groep 7 van de Jozefschool, Robert Vermeulen uit groep
7 van de Anthoniusschool en Sop-

hie van Raaphorst uit groep 7 van
de Zuidooster. De zes geselecteerde kandidaten hebben twee weken de tijd gekregen om campagne te voeren. De kandidaten proberen al hun vriendjes en vriendinnetjes, klas- en buurtgenoten te verleiden om zaterdag naar het stemhokje op het Molenplein te komen
en te gaan stemmen. Op het Molenplein wordt het zaterdagmiddag sowieso heel gezellig, omdat er allerlei kinderactiviteiten worden georganiseerd in het kader van de Week
voor de Amateurkunst, onder andere stoepkrijten en workshops muziek, ballet en dans.

Een ijsje voor alle leerlingen
Na de sponsorloop werd het geld op
school ingeleverd en geteld en het
was overweldigend. Iedereen was
al blij en trots toen de eerste 5.000,binnen was. Maar het totaalbedrag bleef oplopen, uiteindelijk zelfs
tot 14.730,17 euro. Nog niet eerder
haalden de Estron Runners zoveel
geld op met een sponsorloop.
Als dank kregen alle leerlingen na
het overhandigen van de cheque
een lekker ijsje. Dat hadden ze wel
verdiend! Tenslotte was er ook nog
een verrassing voor Ben. Omdat hij
met 315,50 het hoogste bedrag had
opgehaald kreeg hij een mini Roparunvogel: de mascotte van de Roparun.

Aalsmeer - In het Pinksterweekend, 14 en 15 mei, hebben de Districts Jeugd Kampioenschappen
Tennis (DJK Ijmond) 2016 plaatsgevonden bij Arnolduspark in Hoofddorp. Paula van Poelgeest - 12 jaar
en leerling van groep 8 van de Oosteinderschool in Aalsmeer - is Districts Kampioen Meisjes tot en met
12 jaar geworden. Twaalf meisjes uit
district IJmond namen deel aan de
kampioenschappen van onder andere de clubs Amstelpark, Aemstelburgh, Badhoevedorp, Osdorp, Festina en Kudelstaart.
Als eerste geplaatste heeft Paula in
de kwartfinale van Ceroni ter Haar
(TC Amstelpark) met 6-1 en 6-0 gewonnen en in de halve finale van
Jordan Kurtz (TC Amstelpark) met
6-1 en 6-1. In de finale heeft Paula gespeeld tegen twee geplaatste LTC Startbaan-vriendin Annemijn
Lasonder en in spannende drie setter won Paula met 6-0, 1-6 en 6-4.
Paula zit nu nog op de Oosteinderschool, maar in het nieuwe schooljaar wordt zij leerling van de Gymnasium klas bij het KKC in Amstel-

veen. Paula neemt deel aan het TOP
tennis programma van LTC Startbaan in Amstelveen en staat momenteel op de 15e plaats op de nationale jeugdranglijst.

JOGG-gemeente
Aalsmeer is een Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG, gemeente en
daarom krijgen alle kinderen die zaterdag hebben gestemd een flesje
water en een stukje fruit.
Tijdens de junior pramenrace op zaterdag 11 juni wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd door
burgemeester Jeroen Nobel.

Hakkuh voor KiKa in N201

Groep 8 van Jozefschool
beste bootbouwers

Aalsmeer - Op zaterdag 4 juni organiseert Early Gabbers een festival
voor kinderen in poppodium N201
aan de Zwarteweg 90. Er vindt een
gezellige familiedag plaats voor alle kinderen van 0 tot 15 jaar samen
met hun ouders. Alle winst zal gedoneerd worden aan stichting KIKA.
In de N201 zullen bekende DJ’s van
15.00 tot 19.00 uur hun muziek laten horen. De DJ’s Baba, Ednozem,

Aalsmeer - De voormalige groep
7 (nu groep 8) van de Jozefschool
heeft afgelopen vrijdag een geweldige ochtend bij scheepswerf De
Vries gehad en als klap op de vuurpijl ook nog een bouwpakket voor
een knikkerbaan meegekregen. De
leerlingen kregen deze prijs omdat
zij vorig jaar tijdens ‘Bouw een bootje’ de mooiste praam in elkaar hebben gezet.

Buzz Fuzz, Promo met zijn dochter
Super Leahn en Waxweazle en The
Headbanger zullen hun beste platen
draaien. Uiteraard houdt de volumeknop rekening met kinderoren.
Buiten komen springkussens te
staan en de barbecue gaat aan, zodat iedereen wat lekkers kan eten.
Wil je ook gezellig Hakkuh voor KIKA? Koop dan snel je kaartjes à 7,50
euro via www.earlygabbers.n

kinderen van groep 3 tot en met 8
een hardloopclinic gedaan tijdens
de gymlessen en ook hier heeft iedereen zich voor de volle 100% ingezet! Op 6 was de sponsorloop en
heeft iedereen kunnen zien hoe veel
en hoe hard er door iedereen gerend is en hoe ontzettend leuk dat
was. Maar wat niemand van te voren had kunnen bedenken, is wat
voor waanzinnig mooi bedrag dat
heeft opgeleverd.

Paula districtskampioen
tennis voor meisjes

Kinderen kiezen zaterdag
nieuwe kinderburgemeester

Selfie maken met natuurlijk
materiaal op Flower Festival

Aalsmeer - Het duurde even totdat al het geld was ingeleverd en
geteld, maar op vrijdag 20 mei was
het eindelijk zover! Samen met Ben,
Suus, Sara en Sem, vier leerlingen, heeft directeur Antoine Zwagerman een cheque van maar liefst
14.730,17 euro overhandigd aan de
Estron Runners. Wat een waanzinnig mooi bedrag! Op 6 april hebben
de leerlingen deelgenomen aan een
sponsorloop. Deze stond in het teken van de Roparun. De Roparun
is een estafetteloop van meer dan
500 kilometer van Parijs en Hamburg waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Een
van die manieren is het organiseren van sponsorlopen op scholen.
Tijdens de voorlichting voorafgaand
aan de sponsorloop waren de leerlingen erg onder de indruk van het
doel van de Roparun: leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen
dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Ze hebben geleerd dat er een deel van het geld
naar doelen zoals Stichting Haarwens en de kanjerketting gaat. Een
week na de voorlichting hebben de

De kinderen werden ontvangen
door Roderick de Vries, Technisch
Directeur Beheersmaatschappij De
Vries Scheepsbouw, en wethouder onderwijs Gertjan van der Hoeven. Beiden benadrukten het belang van technisch onderwijs en gaven aan dat het goed is om al op
de basisschoolleeftijd kinderen op
een speelse manier te laten kennismaken met techniek. De leerlingen

Groep 8 van de Jozefschool samen met directeur Roderick de Vries en wethouder Gertjan van der Hoeven.
zeiden erg genoten te hebben van
‘Bouw een bootje’ tijdens de Westeinder Water Week en de rondleiding bij De Vries. De volgende groepen zeven staan al weer te trappelen om mee te doen met het jaarlijkse ‘Bouw een bootje’ festijn op don-

derdag 30 juni. Dat gebeurt voor de
vijfde keer onder begeleiding van de
vakmensen van Koninklijke De Vries
Scheepsbouw. Dit jaar wel een kleine verandering, want er wordt door
de kinderen geen praam maar een
grundel gebouwd.
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kinder- en jeugdkrant
Diverse acties en sponsorpakketten

Nicky en Floortje naar
EK Hip-Hop in Tsjechië

Aanleg voor zwemmen en hardlopen?

Zondag talentendag bij
Triathlon Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 29 mei is het
talentendag en jeugdsportpasdag
bij de Triathlon Aalsmeer. Maak een
vliegende start op de Triathlon! Heb
jij het zwem- en hardlooptalent? De
Triathlon opleiding vereniging is samen met de bond op zoek naar jongens of meisjes in de leeftijd van
12 tot 19 jaar en paratriatleten van
14 jaar en ouder, met aanleg/talent
voor de sporten zwemmen en hardlopen. Tijdens de Triathlon talentendag op zondag 29 mei wordt je
getest om te ontdekken waar jouw
talent ligt! Denk je dat jij dit talent
hebt? Misschien kan jij dan wel uitkomen op de Olympische spelen als
triatleet. De dag start om 10.30 uur
op de loopbaan bij Atletiek Vereniging Aalsmeer in de Sportlaan. Het
loop onderdeel is rond 12.00 uur afgelopen. Dan gaat de groep naar
zwembad de Waterlelie. Hier zal
Mirjam de Koning, Olympisch kampioene in 2008 en 2012 op de paralympische spelen waar zij drie gouden en twee zilveren en een bronzen
plak behaalde. Mirjam komt vertel-

len van de weg die ze heeft gevolgd
om haar droom waar te maken! Na
al deze inspiratie gaat de groep zelf
het water opzoeken, en een toptijd
neer zetten tijdens de zwemtesten.
Dus heb jij zin en tijd om je zelf in
de schijnwerpers te zetten? Meld je
aan via www.toptriathlon.nl/talentendagen en kom verassen.
Jeugdsportpas!
Jeugdsportpas
Weet jij nog niet wat Triathlon is?
Kom dan eens mee trainen via de
jeugdsportpas, of loop gewoon lekker binnen. Je kan zo voor slechts
5 euro vier keer mee trainen. Er zijn
twee leeftijd groepen, van 7 tot 10
jaar en van 11 tot 16 jaar waarmee
op dinsdagavond van 18.00 tot 18.45
uur gezwommen wordt in de Waterlelie en daarna een rondje lopen
van 19.00 tot 20.00 uur. Ook wordt
aan fietsen gedaan op zaterdag op
de baan bij UWTC in het sportpark
van de Legmeervogels in Uithoorn.
Kijk voor meer info op de site www.
oceanustriathlon.nl.

Aalsmeer - De Aalsmeerse Nicky Daalman en Floortje van Diemen uit Kudelstaart hebben zich
geplaatst voor het Hip-Hop EK dat
van 8 tot en met 11 juni plaatsvindt
in Ostrava, Tsjechië. De veertienjarigen zitten in de selectiegroep van
dansschool Marcella van Altena in
Hoofddorp en zijn niet de enigen
die dit avontuur mogen beleven; in
totaal hebben zich zestig dansers
geplaatst. Allebei de meiden dansen al van jongs af aan. Nicky begon zelfs al op peuter- en kleuterdans in de Proosdijhal en daarna bij
de Hint in Aalsmeer en bij de Studio’s Aalsmeer. Voor de selectiegroep in Hoofddorp moesten ze auditie doen. Ze zitten daar nu zo’n
twee jaar bij. Nicky: “We moeten
iedere keer opnieuw auditie doen
voor verschillende groepen. Dat is
best spannend. Er zijn verschillende groepen. Je hebt drie groepen;
Kids, Juniors (daar zitten wij in) en
Adults. Daar kom ik hopelijk volgend jaar in, maar dan moet ik wel
goed door de auditie komen. Het
hele jaar door zijn er wedstrijden en
met de categorie Formations zijn we
op plek twee gekomen in de ranking van organisator Dutch Dance

Sports. De eerste vier gingen door.
Er zijn elf teams. We dansen met
zestien meisjes en vijf jongens. We
heten ‘Battitude’. Daarnaast doe ik
samen met Floortje Duo en zij is ook
nog door naar het EK met de categorie Smallgroups. Floortje: “Daarin
dansen we met zeven personen. We
trainen vijf uur in de week en onze
trainster willen we graag even noemen, dat is Iris.” Nicky en Floortje
hebben er zin in. “We maken zelfs
een goede kans op het WK. Die is
in oktober in Oostenrijk. Op 18 en
19 juni geven we ook nog een theatershow in de Meerse.” Maar eerst
dus het EK. Ze gaan met het vliegtuig. Iedereen is druk bezig om geld
bij elkaar te sprokkelen om dat te
bekostigen. Lege flessen inleveren,
loterijen en donaties van sponsoren. Er zijn speciaal voor dit evenement sponsorpakketten ontwikkeld.
Kijk op www.marcellavanaltena.nl
voor meer informatie. Het is duidelijk dat streetdance en hip-hop dansen voor Nicky en Floortje hun lust
en hun leven is. We wensen ze dan
ook met hun teams veel succes op
het EK!
Door Miranda Gommans

Vrijdag finales!

Minivoetbal voor scholen
in volle gang bij RKDES
Voetbal jeugd

KDO E3 ook kampioen!
De Kwakel - Na de C1 en de D1 is
ook de E3 van KDO erin geslaagd
het kampioenschap binnen te halen!
Het team maakte het spannend tot
de laatste wedstrijd. Met nog twee
wedstrijden te gaan was één wedstrijd winnen voldoende om kampioen te worden. De uitwedstrijd tegen Argon ging verloren waardoor
het op de laatste wedstrijd aankwam. Met een lekker weertje en
veel publiek langs de kant kon de
thuiswedstrijd tegen DIOS beginnen. De uitwedstijd tegen dit team
had KDO vrij eenvoudig gewonnen
dus er was goede hoop op een positieve uitslag. Die hoop werd kort
voor de wedstrijd toch wat getemperd door de mededeling van de
DIOS-coach dat hij vanwege diverse afmeldingen wat spelers uit hogere teams had meegenomen. Aan
het begin van de wedstrijd werd direct duidelijk dat DIOS inderdaad
een stuk beter voetbalde dan tijdens
de eerste wedstrijd. DIOS kreeg een

paar flinke kansen om de score te
openen maar de paal en goede reddingen van de keeper voorkwamen
dit. Hierna kwamen er twee kansen voor KDO die wel meteen benut werden zodat de ruststand 2-0
was. De tweede helft werd bijzonder spannend en hectisch. Handsballen die met een penalty en vrije
trap bestraft werden benutte DIOS
allebei. Gelukkig wist KDO ook nog
twee keer te scoren en dit leidde tot
de eindstand van 4-2.
Het kampioenschap was een feit!
En dit werd in stijl gevierd met
bloemen, medailles en patat. In de
kleedkamer hielden de jongens een
wedstrijd buikglijden en de trainers werden met kleren en al onder de douche gezet. Heel mooi dat
dit team kampioen is geworden. De
jongens hebben er elke training en
wedstrijd weer veel zin in en altijd
een superinzet. Van harte gefeliciteerd Roy, Bart, Sven, Sam, Luuk,
Finn, Job, Stijn en Tijmen

Kudelstaart - Om 17.45 uur is
maandag 23 mei het jaarlijkse voetbaltoernooi voor scholen: Minivoetbal 2016, van start gegaan en dit
keer is de organisatie in handen van
RKDES in Kudelstaart. Op Sportpark
Calslagen aan de Wim Kandreef
4 komen tot en met vrijdag 27 mei
komen meer dan 1.450 leerlingen
van tien basisscholen in actie met
elk diverse teams in de verschillende categorieën. Zo gaat de Antoniusschool deelnemen met 42 teams,
terwijl de Graankorrel ‘slechts’ 8
teams ingeschreven heeft. Totaal betreft het 209 teams, die met en tegen
elkaar 617 wedstrijden gaan spelen op 5 voetbalvelden onder leiding
van 100 scheidsrechters. Maandagavond was het eerst de beurt aan
de meisjes groep 7 en 8 en de jongens groep 5 en 6. Op dinsdag 24
mei waren de velden vanaf 18.00 uur
voor de meisjes groep 5 en 6 en de
jongens groep 7 en 8. Gistermiddag,

woensdag 25 mei, vond een speciaal
toernooi voor de meisjes en jongens
van de groepen 3 en 4 plaats. Vanaf
17.45 uur ging het Minitoernooi verder voor de meisjes groep 7 en 8 en
jongens groep 5 en 6. Vandaag, donderdag 26 mei, gaat de ‘strijd’ vanaf
18.00 uur tussen de meisjes groep 5
en 6 en tussen de jongens groep 7
en 8. De finales worden vrijdag 27
mei vanaf 18.00 uur gespeeld. Het
toernooi wordt uiteraard besloten
met een feestelijke prijsuitreiking.
Ga voor meer informatie over de
poule indeling, speeltijden en uitslagen naar www.rkdes.com. PS: Speciaal voor ouders van deelnemers
presenteert RKDES in haar kantine dagmenu’s en uiteraard zijn er
broodjes, patat, snacks en fruit verkrijgbaar. Aan deelnemers wordt gevraagd zoveel mogelijk op de fiets te
komen, de parkeerruimte is beperkt.

Voetbal RKDES

Succesvolle afsluiting D1
bij Geuzen toernooi
Kudelstaart - RKDES D1 was uitgenodigd om deel te nemen aan het
toernooi bij Geuzen/Middenmeer
op zondag 22 mei. De D1 wilde hier
graag aan meedoen, ze hadden namelijk een uitdagend jaar achter de
rug, doordat zij in de eerste klasse
waren ingedeeld. Daar hadden ze

Micky Bek in actie bij het speerwerpen.

Jeugd atletiek

Veel prestatieverbeteringen
AVA-jeugd in Haarlem
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei
moesten de CD-junioren naar Haarlem voor de tweede competitiewedstrijd. Na het verrassend goede resultaat bij de eerste competitiedag
in Lisse waren de verwachtingen
hoog gespannen. Qua weer was
het de mooiste dag van de week,
al stond er wel vrij veel wind die
voor de sprintnummers de verkeerde kant op waaide. Met de ervaring
van de eerste competitiedag is de
afgelopen weken gericht getraind
met als doel dat iedereen zichzelf
kon verbeteren op zijn/haar eigen
onderdeel. Op bijna alle onderdelen
waren de prestaties dan ook beter
dan de vorige keer. Ook deze keer
deden alle atleten aan twee of drie
onderdelen mee.

laten zien en eindigden dit keer als
zesde.

Jongens
Traditioneel begint de competitie
altijd met de estafette. De jongens
hadden zich goed voorbereid. Kiran
Biesheuvel, Milan Biesheuvel, Gregory ’t Hoen en Morris van Lienden
kwamen tot 57,39 seconde. Een stuk
sneller dan de vorige keer. Graeme ’t
Hoen deed het weer sterk op de 100
m horden met 20,60 seconde. Kiran
volgde hem met 23,93 seconde. Bij
het hoogspringen kwamen Gregory en Graeme beiden tot 1,25 meter. Verspringen resulteerde in een
prima 4,46 meter voor Milan. Zeger
Haspels kwam tot een nette 3,96
meter. Graeme en Bas van der Laan
wierpen de speer tot resp. 20,48 en
11,35 meter. Morris en Bas hadden
nog wel wat moeite met de kogel,
die zij resp. 4,76 en 4,68 meter weg
stootten.
In plaats van 100 meter moesten de
jongens die keer 150 meter sprinten. Dit resulteerde in 22,71 seconde voor Zeger en 23,24 seconde voor Kiran. Op de 800 meter
mochten Gregory, Milan en Bas laten zien hoe snel ze waren. Dit ging
prima met 2,32,04 minuten voor Milan, 2,43,69 minuten voor Gregory en 2,47,91 minuten voor Bas. De
jongens hebben goede progressie

Meisjes
Bij de meisjes deed Julia Hoekstra
voor de eerste keer mee. Ze mocht
meteen beginnen met de estafette. Het was te merken dat de wissels beter liepen dan de vorige keer.
Samen met Sietske de Bruin, Lotte Zethof en Lotte Jansen kwamen
ze tot 47,25 seconde. Hoogspringen was weer het terrein voor Yrsa
Rademaker en Lotte Jansen. Beide
meisjes verbeterden zich met resp.
1,20 en 1,30 meter. Bij het verspringen kwam Lisa kraan tot 3,17 en
Melle Jonker verbeterde zich sterk
met 3,42 meter. Micky Bek werd
knap vijfde bij het kogelstoten met
7,95 meter en ook Yrsa kwam met
6,72 meter verder dan de vorige
keer. Met de 80 meter horden lukte
het Sietske en Lotte Zethof om met
vier passen tussen de horden te lopen. Hierdoor eindigden ze in 16,02
s en 16,45 seconde. Melle kwam dit
keer tot 19,50 seconde. Julia mocht
ook voor de eerste keer discuswerpen, wat zeker niet verkeer ging. Ze
kwam tot 11,56 meter. Lisa wierp
de discus 9,90 meter weg. Nieuwe
onderdelen waren dit keer speerwerpen en 150 meter sprint. Micky
wierp de speer 18,47 meter weg en
Lisa kwam tot 10,28 meter. De 150
meter was pittig, omdat er veel tegenwind was. Micky, Sietske en Julia zaten in dezelfde serie en werden daarin tweede, derde en vierde in 23,02, 24,33 en 27,55 seconde. Bij de 800 meter hadden Lotte
Zethof en Lotte Jansen geen tegenstand in hun serie. Ze werden eerste en tweede in 2,41,76 en 2,46,60.
Wederom knappe prestaties van
de meisjes, die dit keer als zevende eindigden in een veld van hele
sterke tegenstanders. Bij de meeste
teams zijn de atleten 14 en 15 jaar.
De beide teams van AVA Aalsmeer
bestaan uit atleten tussen 12 en 15
jaar. Een stuk jonger dus. Dit geeft
hoop voor de toekomst.

voor men tweede klasse teams had
uitgenodigd. De enthousiaste D1
spelers wilden hier graag aan mee
doen: revanche op het afgelopen
seizoen en te laten zien dat ze dit
uiteraard aankunnen. De dag begon
vroeg: Om 10.00 was de eerste wedstrijd tegen IJburg. Dat was een pittig potje met genoeg uitdagingen.
De kansen van IJburg werden keurig gestopt door keeper Björn of tegengehouden door de achterban
bestaande uit Duncan, Jasper, Sven
en Luuk. Ook RKDES had kansen:
een mooie kans van Koen ging helaas niet tussen de palen, maar Cody maakte een fantastische goal!
Het middenveld hielp mee verdedigen, waardoor er niemand meer
door kwam. Eindstand 1-0. De eerste overwinning was in de pocket!
Nog twee wedstrijden te gaan. De
tweede wedstrijd was tegen Geuzen/Middenmeer. Al snel had RKDES een geweldige kans tot scoren van zowel Koen, Cody als Niels.
Deze kansen belandden helaas niet
tussen de twee palen. Het spelover-

wicht sloeg echter om naar het andere doel: al snel stond RKDES met
2-0 achter. Dit was niet nodig geweest. Kansen genoeg voor RKDES,
men bleef vechten. Gelukkig na de
wissel van helft, kwam het al snel
goed. Met behulp van de middenveld bestaande uit Nima, Niels O.
en Niels L. bereikte de bal de spits
en konden Robin en Marijn scoren.
Net 1 minuut voor tijd wist Koen het
winnende doelpunt te maken. Goed
staaltje teamwork van het gehele team. Eindstand 3-2. De laatste
wedstrijd was tegen Sloterdijk. Deze speelde RKDES fantastisch en al
met 5 minuten spelen stond RKDES
al 3-0 voor, dankzij de goals van Cody, Nima en Niels met behulp van
onder andere assists van Marijn.
Robin scoorde ook nog en hierdoor
werd de eindstand 4-0. De verdediging stond als een huis, waardoor
men niet bij de keeper kon komen.
Al met al een fantastisch toernooi,
mooi staaltje teamwork met vechtlust! Een mooie afsluiter van de D1
en op naar de C volgend jaar!

Foto: www.kicksfotos.nl

Laatste schaakavond AAS
Aalsmeer - Het seizoen jeugdschaken zit er weer op bij AAS. Zeven
leerlingen deden diverse examens
en binnenkort worden hiervan de
uitslagen bekend gemaakt, spannend! Ben de Leur fungeerde als
bezighouder voor zij die geen examen deden. Eerst een simultaan tegen de leerlingen, met 6-0 voor Ben
en daarna doorgeefschaak waar
de Hagenberg Brothers duidelijk
winnaar werden voor onder andere voor Ben en Stijn (Kick Them)
waarbij Stijn zijn talent voor pat zetten nog eens demonstreerde, tot
groot ongenoegen van Ben... Daarmee werd een mooi seizoen afgesloten en laat AAS nog één mooie
foto zien van een artistiek mat van
Luuk. Door Ben de Leur

Milan Biesheuvel snel op de 800 meter.

het in het begin erg moeilijk, ze verloren steeds nipt. In de tweede helft
van het seizoen konden ze ook een
keer gelijk spelen en zelfs winnen.
Het team ging vooruit, maar ze zijn
helaas toch laatste geworden in hun
moeilijke poule. En toen kwam de
uitnodiging voor dit toernooi waar-

22 Nieuwe Meerbode

• 26 mei 2016

Slotavond Groene Hartcompetitie

WSCA: Surfles voor starters

Schaakstukken vliegen rond
tijdens het Rapidtoernooi
Kudelstaart - Een waar schaakspektakel was er op de slotavond
van de ‘Groene Hartcompetitie’ die
maandag 23 mei in het Dorpshuis
plaatsvond. De schaakstukken vlogen alle kanten op tijdens het ‘Rapidtoernooi’ en van uitrusten was
zeker geen sprake! Er moesten gedurende de avond vijf partijen worden afgewerkt. De meeste teams
waren met negen of tien personen
gekomen, alleen de club uit Nieuwkoop had blijkbaar maar één auto beschikbaar; zij kwamen met vijf
spelers. Gelukkig bood de volle touringcar vanuit Koudekerk a/d Rijn
uitkomst want van de vijftien mannen konden er vijf ‘aanschuiven’
bij de Nieuwkopers. Dat kenmerkt
toch wel deze Groene Hartschakers, die elkaar helpen waar nodig
is. Al was het alleen maar om tactische redenen, want Nieuwkoop
heeft alle partijen verloren, helaas.

Op de voorlaatste plaats zijn geëindigd: ‘Sv Reynaarde’ uit Koudekerk
en ‘Utile Dulci’ uit Roelofarendsveen, met drie matchpunten. Op de
derde plaats eindigde ‘Internos’ uit
Boskoop met zeven matchpunten.
Zij wisten wèl de Groene Hartcompetitie van dit seizoen te winnen.
Mooi werk van Jan van Gulik en zijn
team. Dan de tweede plaats: Deze
was voor het Kalende Pionnetje, de
thuisploeg. Mede door een geweigerd remise-aanbod in de voorlaatste seconde van Henk van Leeuwen,
(trouwe mede-organisator) werd
het pleit beslecht in het nadeel van
de thuisploeg. Want Henk verloor in
een ‘nanoseconde’ en ging door zijn
vlag tegen de tegenstander van de
uiteindelijke winnaar: ASC uit Alphen a/d Rijn. De schakers kijken
terug op een zeer gezellige happening en kijken nu al weer uit naar
volgend jaar.

Prima verloop editie drie

3e Brommer toerrit langs
pand van de krant!
Aalsmeer - Editie drie van de
brommer toerrit van het Aalsmeerse Bromfiets Genootschap vond afgelopen zondag 22 mei plaats. Het
weer liet te wensen over, maar dit
deerde de deelnemers niet, vol enthousiasme gingen alle 95 rond half
één in de middag van start vanaf café Joppe in de Weteringstraat.
Koekhappen
De rit met nostalgische bromfietsen van onder andere de merken
Yamaha, Kreidler, Puch en Zündap
ging als eerste naar de nieuwe bakkerij van Vooges in de Visserstraat.
De deelnemers mochten een rondje door de grote loods en kregen
bij vertrek een gevulde koek uitgereikt. Koekhappen, zo werd gezegd.
De deuren van de loods hebben
vast nog een tijdje open gestaan,
het zag blauw van de rook. Dankzij het bezoek aan de bakkerij reden alle bromfietsen ook langs het
pand van de Nieuwe Meerbode. Bestuurslid Joost de Vries stuurde deze ‘ontmoeting’ op naar de redactie
en natuurlijk moet deze in de krant.
Onderweg zijn veel foto’s gemaakt
door Kick Spaargaren. De fotograaf
heeft diverse momenten vastgelegd
vanaf de aanvang tot de eindbestemming, de boulevard van Noord-

wijk. Een kijkje nemen op www.
kicksfotos.nl is een aanrader!
Via de (lege) bollenvelden ging de rit
terug naar Aalsmeer, waar de deelnemers een warm onthaal wachtte
bij en in Joppe. De bromfietsen werden in lange rijen geparkeerd in de
Weteringstraat en ondanks dat het
op dat moment behoorlijk regende
kwamen velen een kijkje nemen.
Al met al prima verlopen deze derde toerrit. Geen pech onderweg en
geen valpartijen. Zelfs oudste deelnemer Willem van de Polder (85) arriveerde vrolijk en had het hoogste
woord na afloop. De leeftijd van de
deelnemers is overigens heel gevarieerd, van twintigers tot tachtigers.
De organisatoren Jan van Schuppen, Joost de Vries, Kim Veltman en
Dirk van Leeuwen kijken terug op
een geslaagd evenement en willen
uiteraard alle deelnemers danken
voor hun enthousiasme en de sponsors voor hun spontane bijdrage.
De vier verdienen best een applaus.
De route van de tocht moest op het
laatste moment gewijzigd worden.
De rit zou door Leiden gaan, maar
woensdag werd bekend dat de stad
zondag afgesloten was voor alle
verkeer vanwege een grootse marathon.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Rolstoeltennisser Ruben Spaargaren. Foto Peter Verheijen

Actie leerlingen Hoeksteen
voor gehandicaptensport
Aalsmeer - De bovenbouw-leerlingen van basisschool De Hoeksteen
gaan geld ophalen voor de gehandicaptensport. Dit zullen zij niet doen
via een welbekende sponsorloop,
maar via een ‘sponsorrol’. De leerlingen gaan namelijk in een rolstoel
een zo groot mogelijke afstand afleggen. Dit doen ze via een estafette
in groepjes van vier waarbij ze een
half uur de tijd krijgen. Naast geld
ophalen heeft dit project als doel
om de kinderen voorlichting te geven en kennis te laten maken met
de gehandicaptensport. Dit alles
met het oog op de Paralympische
Spelen in Rio de Janeiro van september dit jaar.
Rolstoeltennisser Ruben
Aanleiding voor dit project is een
oud-leerling van basisschool De
Wegwijzer. De 16-jarige rolstoeltennisser Ruben Spaargaren is op
dit moment de nummer vijf van de
wereld bij de junioren. Een half jaar
geleden verbeterde Ruben, samen
met drie andere rolstoeltennissers,
het wereldrecord onafgebroken rolstoeltennissen naar 26 uur. Dit ‘Record 4 Rio’ was de officiële kick-off
van hun Paralympische campagne
en daarbij werd, naast alle positieve
aandacht die het genereerde, meer
dan 25.000 euro opgehaald. Een
groot gedeelte hiervan ging naar
het Fonds Gehandicaptensport, dat
als doel heeft om sport voor iedereen met een handicap structureel

Handbikers op weg naar Rio
De handbikers Jetze Plat en Tim de
Vries zijn beide goed op weg naar
de Paralympische spelen van Rio.
Dit weekend waren er wereldbeker
wedstrijden in het Belgische Oostende. Jetze won de tijdrit en Tim
werd hier derde. Bij de wegwedstrijd
werd Jetze heel nipt verslagen door
de Italiaan Zanardi, dus het ster-

Wielrennen

Mooi jubileum voor 50ste
ronde van Nes a/d Amstel
Amstelveen - De 50e Wielerronde
van Nes aan de Amstel had vrijdagavond te maken met mooie weersomstandigheden. Met sterke winnaars en veel deelnemers was de
organisatie zeer tevreden. Het was
vrijdagavond net iets te mooi weer
om er een heel zware wedstrijd van
te maken. Daardoor massasprints
in drie van de vier koersen. De renners van de thuisclub zijn geen rassprinters, zodat men het moest doen
met één zege in de vier wedstrijden:
Nieuweling Ivar Immerzeel ontsnapte in de laatste drie kilometers en

maakte knap gebruik van een kleine vertwijfeling in het peloton bij
het opdraaien van de Amsteldijk.
Met 100 meter voorsprong tekende hij zijn tweede zege in een week
op. De tweede plaats was voor Niels
van Ekeren uit Amersfoort en Daan
Kool uit Zevenhoven werd derde. De
Amstelrenners Daan Hoeks, Victor
Broex, Enzo Leijnse en Owen Geleijn
werden respectievelijk vierde, vijfde,
zesde en zevende.
In de koers van de Masters werd
favoriet en Nederlands kampioen
John Oudshoorn de winnaar met

de sterke Brian Burggraaf en Marcel Hoffman op twee en drie. Ouderkerker Auke Broex werd tiende.
In de Damesklasse was er een mooi
peloton met sterke dames Ook hier
werd het een massasprint. Daarin was Anne Huinen uit Noordwijk de snelste voor Lorena Wiebes uit Mijdrecht en Bianca Bakker
uit Hoorn. Nike Beckeringh uit Amstelveen werd vijftiende en de andere dames van de thuisclub finishten in het peloton. In de Amateurs/
Juniorenklasse was de Elite-topper
uit een recent verleden Jorne Videler uit Badhoevedorp heel knap de
sterkste. Hij klopte de ook niet te onderschatten NK Masters 30+ Remco Bertelink en nog zo’n vaste podiumklant Niels van der Pijl in een
lange sprint. Niels Immerzeel was
hier de enige Amstel in de top –10
(zesde). Na afloop waren er veel te-

ze overstag aan oftewel kunnen ze
windsurfen. Het clubgebouw van de
WSCA staat op het surfeiland en ligt
direct aan een comfortabel zandstrand! De beschutting van de baai
zorgt ervoor dat lessen op een veilige en overzichtelijke manier kunnen plaatsvinden. De lessen worden door de gunstige ligging van
de baai bijna nooit afgelast door de
weersomstandigheden. Voor de lessen van juni zijn nog enige plekken
beschikbaar. Voor de overige maanden is nog voldoende plek. Opgeven
(vanaf 12 jaar en met zwemdiploma)
kan via het inschrijfformulier op de
site www.wsca.nl. Voor vragen kan
een mailtje gestuurd worden naar
surflessen@wsca.nl

Fietstocht met
Pedaalridders

Anneke Boll
wint bij DES

Aalsmeer - Op donderdag 2 juni is er weer de fiets-middagtocht
vanuit Aalsmeer van de OVAK Pedaalridders. De tocht is circa 25 kilometer lang en gaat dit keer richting Uithoorn. Vertrek vanaf de parkeerplaats van het zwembad aan
de Dreef om 13.30 uur. De route
kan individueel of met de groep gefietst worden De route kan opgehaald worden en u fietst dan voor
de groep uit en bij de rust ontmoet
men elkaar weer. Lidmaatschap van
de OVAK is verplicht.

Rijsenhout - De winnaars van de
competitie 2015/2016 zijn bekend
bij buurtvereniging DES. Het klaverjassen is met totaal 38611 punten gewonnen door Anneke Boll,
op twee is Joke Zonneveld geëindigd met 38179 punten en op drie
Wil v/d Meulen met 37930 punten.
De meeste marsen, 14 stuks, zijn
behaald door Gert van Coevorden.
Bij het domineren bleek mevrouw
J. Kool met 84 schrappen de beste
speelster, gevolgd door mevrouw E.
van der Lilnden met 94 schrappen.
Op 29 april is ter afsluiting van het
seizoen een toernooi gespeeld. Deze is gewonnen door het KC Westeinder team met 10117 punten, op
twee Pitslag team met 10114 punten en op drie Skagerjasclub met
9982 punten.

mogelijk te maken. Ook is een deel
van de opbrengst naar Ruben zelf
gegaan waarmee hij kan investeren
in een goede Paralympische voorbereiding.
Sponsorrol op 9 juni
Met de Sponsorrol willen de leerlingen van basisschool De Hoeksteen
op donderdag 9 juni dit mooie initiatief een vervolg geven. Op die ochtend willen zij ook een ‘record’ vestigen door een zo groot mogelijke afstand af te leggen en daarmee geld
in te zamelen voor Ruben en de gehandicaptensport. Ouders, familieleden, vrienden, buurtgenoten en
bedrijven kunnen de groepjes namelijk sponsoren met een bedrag
per ronde van 100 meter. Daarnaast
kunnen de leerlingen ook gesponsord worden via een vooraf bepaald
bedrag.
Afgelopen dinsdag 24 mei is er op
de school het één en ander verteld over gehandicaptensport en
het Fonds. Hierdoor zijn de kinderen
er beter op de hoogte van en weten
ze ook hoe belangrijk sport is voor
mensen met een handicap. Helaas
kon Ruben niet bij deze presentatie zijn, aangezien hij voor het WK
in Japan is. Wel heeft hij de leerlingen via een leuk filmpje toegesproken en zal hij later de vragen gaan
beantwoorden die de kinderen hebben. Meer weten over dit bijzondere project Record 4 Rio op scholen?
Kijk dan op www.record4rio.nl.

Mooie resultaten voor
leden van UWTC
Amstelland - De afgelopen week
zijn er weer hele mooie resultaten
gereden door leden van de UWTC.
Bij de districtskampioenschappen
(DK) werd Harry van Pierre kampioen bij de masters 40+. Ook bij de
amateurs stond er een UWTC lid
op het podium, Koen de Best werd
tweede. Bij het DK tijdrijden was er
een tweede plaats voor de 16-jarige
Stijn Ruijter.

Aalsmeer - Windsurfclub Aalsmeer
is in de mei maand weer begonnen
met windsurfles voor beginners of
surfers die het een tijdje niet hebben
gedaan. De eerste series zitten er al
weer bijna op maar de lessen gaan
de nog hele zomer door. De WSCA
organiseert al jaren met veel succes windsurflessen. De doelstelling
van deze lessen is om jong en oud
kennis te laten maken met de mooie
windsurfsport. De lessen worden op
drie zaterdagen of zondagen gegeven en zijn van 10.00 tot 14.00 uur.
Na deze drie lessen zijn de deelnemers in staat om een surfplank
op en af te tuigen, hebben ze de
noodzakelijke kennis van de winden weersomstandigheden, kunnen

ke optreden beloont met een tweede plaats. Tim de Vries werd ook hier
derde.
Jeugd
Ook de jeugdleden van UWTC rijden
regelmatig een koers. Vijf jeugdleden reden een interclub in Hoorn.
Hier werd Siem vijfde, Jasmijn zevende, Benjamin veertiende, Olivier vijftiende en Louisa zeventiende.
Mike reed in het Brabantse Stampersgat naar de zevende plaats en
Duuk werd derde bij een wedstrijd
in België.
Bike Physics tijdritcompetitie
Vandaag, donderdag 26 mei, wordt
de tweede tijdrit van de Bike Physics
tijdritcompetitie verreden. Meer informatie op de website www.uwtc.
nl/wielren.

Kees de Lange
1e met darts
Aalsmeer - Dat Kees de Lange de
laatste weken aan het uitproberen was hoe hij het beste van zijn
tegenstander kon gaan winnen,
heeft hij afgelopen dinsdag weten om te zetten in winst. Hij wist
plaats één te veroveren, net voor
Franklin Dolk zijn dubbel uitgooide.
Ondanks meerdere keren een hoge
uitgooi werd Franklin toch tweede.
Zijn broer Sebastiaan moest deze
keer genoegen nemen met de derde plaats, doordat hij Ben van Dam
wist te verslaan, en Ben dus vierde
is geworden. Iedere dinsdagavond
begint om 20.00 uur de dartcompetitie in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur, Iedereen vanaf 16 jaar
is welkom. Deelname kost 2,50 euro
per persoon per avond.

Jaap winnaar bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 19 mei is het kaarten gewonnen
door Jaap Balk met 5279 punten, op
twee is Piet van As geëindigd met
5066 punten en op drie Daan Sandee met 4841 punten. Bij het jokeren was de hoogste eer deze week
voor Henny de Wit met 125 punten,
gevolgd door Bets Teunen met 145
punten en Trudy Knol met 299 punten. Belangstelling? Klaverjassen
of jokeren, kom gerust eens kijken.
Voor inlichtingen: Nico de Ron, tel.
06-47890256

Open kampioenschap
De eerstvolgende speelavond is op
maandag 6 juni in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. Dit is
het open kampioenschap klaverjassen van Rijsenhout. Liefhebbers zijn
van harte welkom. Zaal open voor
inschrijving, koffie en thee vanaf
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 27
mei is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op
vrijdag 20 mei is gewonnen door
Joke en Bert Buijs met 5413 punten,
op twee George Lemmerzaal en Jan
Visser met 5312 punten en op drie
Piet van Zuiverden en Martin van de
Laarse met 5247 punten. De poedelprijs was voor Piet Bakelaar en Frits
de Jong met 3537 punten.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels het hele jaar
door op de woensdagavond in het
Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Op 18
mei is het klaverjassen gewonnen
door Erik v/d Beitel met 5812 punten. Teunie van Klaveren werd tweede met 5286 punten en Bert Buijs
derde met 5266 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Ben Blom met 3908 punten.

Addy wint op
OVAK-soos

vreden mensen: zowel de organisatie als de renners hadden weer een
mooie wieleravond beleefd. Vooral

de fraaie passages langs de Amstel
en over de Nesserlaan maken het
altijd weer een unieke koers.

Aalsmeer - De volgende kaartmiddag van de OVAK is woensdag 1 juni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op
18 mei is gewonnen door Addy Hofman met 5114 punten, gevolgd door
Rinus Buskermolen met 5054, Jan
van der Drift met 5016 en Jan Alderden met 4980 punten.
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Voetbal, promotie derde klasse

Draaiorgel bij seizoensopening

RKDES wint met 0-1 eerste
nacompetitiewedstrijd

Kinderburgemeester Vince
neemt duik in Oosterbad

Kudelstaart - RKDES heeft de eerste wedstrijd van de tweeluik met
DWS met 0-1 gewonnen, Ivo Lentjes
was matchwinnaar door in de eerste
helft een penalty te verzilveren.
DWS kwam spontaan op de proppen met oud international Glenn
Helder. Of dit onder Fair Play betiteld mag worden, betwijfelen de Kudelstaarters. De eerste wedstrijd in
de nacompetitie voor promotie naar
de derde klasse moest er gespeeld
worden tegen DWS uit Amsterdam
zij waren winnaar van de tweede
periode in de vierde en dus de tegenstander van de Kudelstaarters.
In twee wedstrijden, tweede wedstrijd is vandaag, donderdag 26 mei,
om kwart voor negen op sportpark
Calslagen, moet er gestreden worden wie tegen de nummer 11 van 3C
IVV uit Landsmeer mag uitkomen.
RKDES startte met Mano van Veen
in de basis die de voorkeur kreeg
boven Gijs Lentjes die de laatste weken in de basis stond. DWS begon
goed aan de wedstrijd en had in de
beginfase een licht veldoverwicht,
maar kon geen gevaar stichtte bij
het RKDES doel. DWS toverde als
een duiveltje uit een doosje oud international Glenn Helder uit de hoge
hoed. Hij is deze week ‘spontaan’ lid
geworden van DWS, maar hij speelde een onopvallende rol in het geheel. Na een stief kwartiertje begon
ook de Afas/Nieuwendijk brigade
aan aanvallen te denken. Tot twee
maal toe mocht Lennart Kok op
de rand van de zestien aanleggen
voor een vrije trap, bij de eerste poging redde de keeper van DWS bekwaam, bij de tweede vrije trap verdween het leer hoog in de bomen.
Toch kwam de plaatselijke FC na
ruim 20 minuten op voorsprong. Het
was een speler van DWS die hands
maakte binnen de lijnen en de uitstekend leidende scheidsrechter
Tiesinga wees naar de stip. Ivo Lentjes weet wel raad met zulke kansen, zijn schot wel hard en onhoud-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
mei vond de officiële opening van
Het Oosterbad plaats. In een door
bestuur en vrijwilligers schoongemaakt bad dat door twee tuincentra aan de Legmeerdijk en Dirk Offerman voorzien is van mooie plantenbakken kon om 13.00 uur de vlag
worden gehesen. Dat werd gedaan
door kinderburgemeester Vince
Boom die ook een mooie toespraak
hield. Hij nam zelf ook een duik in
het nu nog koude water, net als tien
andere stoere zwemmers, die daarmee een gebakje verdienden. Gelukkig was het zonnetje erbij en met
de vrolijke klanken van het draaiorgel was het weer ouderwets gezellig in het mooie natuurzwembad aan
de Mr. Jac. Takkade. Kijk voor actueel nieuws en informatie op de website www.hetoosterbad.nl

baar binnen geschoten: 0-1. Weinig
tot geen kansen wisten beide ploegen nog te creëren, zodat dit ook de
ruststand werd. De tweede helft begon DWS furieus en wist binnen vijf
minuten twee grote kansen te creeren. RKDES doelman Tijn Kraak
wist nog een teen tegen de bal te
krijgen, zodat een schot net naast
ging en uit een corner kon een speler van DWS vrij inkoppen, maar zijn
inzet ging over. DWS bleef aandringen en was in de tweede helft ook
de betere ploeg. De Kudelstaarters
konden wel enkele malen gevaarlijk
worden via counters, maar de precisie ontbrak telken malen. Wel kwam
er meer gevaar in de ploeg met het
inbrengen van Rutger Spaargaren.
Hij ging enkele keren fraai langs
zijn tegenstanders, maar zijn voorzetten miste dan ook weer precisie.
DWS bleef aandringen om de gelijk
maker te scoren, maar keeper Tijn
Kraak was in blakende vorm en wist
tot het eind toe zijn doel schoon te
houden. Vlak voor tijd kwam invaller
Rick Verkuijl een teenlengte te kort
om de 0-2 op het niet aan staande
scorebord te zetten. Zo eindigde deze eerste nacompetitie wedstrijd in
een 0-1 overwinning en konden de
talrijk meegereisde supporters met
een voldaan maar ook zorgelijk gezicht richting Kudelstaart vertrekken wetende dat het nog niet gespeeld is.
Vanavond returnwedstrijd!
Vandaag, donderdag 26 mei, is de
return op sportpark Calslagen en
daar zal deze minimale voorsprong
dan ook verdedigd moeten worden. Dat zal dan wel moeten gebeuren zonder Chiel Kok en Mischa van
der Scheur, die beide tegen een gele kaart dus schorsing opliepen. In
verband met het schoolminivoetbal
toernooi dat op de velden van RKDES wordt afgewerkt zal de wedstrijd pas om 20.45 uur beginnen.
Eppo

Jordy blijft het eerste peloton net voor in de Zuid-Hollandse Eilanden Tour.

Owen Geleijn zevende

Jordy Buskermolen sterke
fietser in waaierklassieker
Kudelstaart - Een kleine week na
zijn derde plaats in het districtskampioenschap heeft elite-renner Jordy
Buskermolen uit Kudelstaart afgelopen zaterdag opnieuw vaart gemaakt in het peloton. In de ZuidHollandse Eilanden Tour, een 165 kilometer lange wedstrijd met start en
finish in Spijkenisse, finishte hij als
negende. De zege was voor Abe Celi uit Oosterhout.
Het 152 renners tellende veld werd
door het hoge tempo en de wind al
snel na de start in vier waaiers uiteen getrokken. In de slotfase dunde de eerste groep verder uit. Aanvankelijk bleven vooraan twintig
renners over, daarna nog acht. Jordy Buskermolen miste de beslissende ontsnapping, maar een sprong
uit de achtervolgende groep was in
de laatste kilometers wél succesvol
Op de streep bleef hij het sprintende
eerste peloton net voor. De race was
de achtste in de reeks van de nationale clubcompetitie. Jordy Buskermolen is lid van het Swabo Cyclingteam, waarvoor de beste renners

van de verenigingen Swift, Avanti en
De Bollenstreek uitkomen. Het team
staat in het klassement na de Eilanden Tour op de tiende plaats.
Ronde van Nes
Ook nieuweling Owen Geleijn (Rijsenhout) meldde zich weer aan de
prijzentafel: zevende in de vrijdagavond verreden Ronde van Nes aan
de Amstel voor nieuwelingen. Achter koploper Ivar Immerzeel sprintte een compact peloton voor de resterende ereplaatsen. De gecombineerde wedstrijd voor amateurs en
junioren in Nes eindigde in een door
Jorne Videler uit Badhoevedorp gewonnen massasprint. De Aalsmeerse junior Leon Buijs ging met een
premie en een elfde prijs naar huis.
Dennis Moolhuijsen uit Rijsenhout
klasseerde zich in de sportklasse als
twintigste. In de Ronde van Veldhoven voor junioren werd Leon Buijs
zaterdag vijftiende. John Tromp (Kudelstaart) kwam in de Kasteelronde
van Mill bij de Masters 60+ als zesde over de streep.

Vanavond return in Beethovenlaan

ling, plaatste: 1-1. De tweede helft
was een helft met voor beide team’s
diverse kansen. FC Aalsmeer kreeg
meer balbezit zonder echt grote kansen te creëren. De 2-1 kwam
van de voeten van topscoorder Ferry Noordhuis die het goed doorgaan van Robin Stevens met een
onhoudbaar schot prima afrondde: 2-1. De kans op de 2-2 diende
zich aan. Barry Springintveld werd
in het strafschopgebied smerig onderuit gehaald, strafschop? Nee, er
was geel voor de Aalsmeerder. Een
swalbe volgens scheidsrechter Rijngoud, een foutje van de refery die
voor de rest goed floot. FC Aalsmeer
bleef het proberen, met kansen
voor Lennart Eberharter, niet geheel
doelgericht, ook waren er mogelijkheden om te scoren voor Damian
Veldman en ook Barry Springintveld
had de 2-2 op zijn schoen. Vlak voor
tijd was het Serano Wolfgang die de
3-1 voor het intikken had, maar Jeremaih Veldman hield heldhaftig deze score tegen.
Vanavond, donderdag 26 mei, vanaf 20.00 uur de thuiswedstrijd in de
Beethovenlaan. Publiek is uiteraard
van harte welkom. De tegenstander voor diegene die doorgaat is De
Meteoor uit Amsterdam.
Theo Nagtegaal

Paolo klaverjaskampioen!
Aalsmeer - Onder zeer grote belangstelling is het klaverjassen bij
Buurtvereniging Hornmeer afgelopen vrijdagavond 20 mei besloten
met de prijsuitreiking. Wie zou het
worden? De laatste weken was de
strijd om de koppositie namelijk behoorlijk geweest. Er waren drie personen die aanspraak op goud kon-

den maken. Dat waren Marja Joore,
Paolo Molia en Kees Meekel, de
verhoudingen waren minimaal. Dit
bleek bij de einduitslag ook, want
het verschil tussen nummer één en
twee was slechts 125 punten. De
bloemen en de grootste beker is uitgereikt aan Paolo Molia met 59080
punten. Op twee is Kees Meekel ge-

Aalsmeer - Voor aanvang van de
raadsvergadering, om 19.45 uur
vanavond donderdag 26 mei vindt
in de raadzaal de huldiging plaats
van Debby Jutte. Debby is in juni
wederom Nederlands kampioen geworden op de 60 meter indoor horden in de categorie V35. Vorig jaar
is Debby ook al kampioen geworden, toen bij de outdoor horden op
de 100 en 400 meter.
Debby Jutte woont in Nieuw-Oosteinde en traint bij atletiekvereniging
Phanos in Amsterdam. De kampioen wordt in de raadzaal door sportwethouder Gertjan van der Hoeven
in het zonnetje gezet. Aalsmeer is
een echte sportgemeente en dankzij
de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen is het voor Aalsmeerders
mogelijk om bijna elke sport binnen de gemeentegrenzen te beoefenen. Sporten is gezond, zorgt bovendien voor zingeving en versterkt

de sociale samenhang. De gemeente investeert om dit doel te bereiken
de laatste jaren regelmatig in sportvoorzieningen. Zoals twee nieuwe
kunstgrasvelden op het sportcomplex in Kudelstaart; het nieuwe voetbalcomplex aan de Beethovenlaan,
een nieuwe (vierde) sporthal die bij
de Waterlelie wordt gebouwd en in
het geval de gemeenteraad akkoord
gaat (dezelfde avond op de raadsagenda), de vernieuwing van de atletiekbaan aan de Sportlaan. Onderdeel van het sportbeleid is het huldigen van sportkampioenen. De gemeente is trots op hen en eert graag
deze kampioenen.
Om in aanmerking te komen voor
de sporthuldiging moet de sportprestatie (een nationale titel of hoger) geleverd zijn tijdens een evenement, georganiseerd onder auspicien van een bij NOC/NSF aangesloten sportbond.

VZOD geeft coach Visser
een passend afscheid
Voetbal bij FC Aalsmeer

Geslaagd meisjestoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei
werd er al vroeg op het complex
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan
120 de laatste voorbereidingen getroffen voor het eerste 123inkt.nl
meisjestoernooi. Het meisjestoernooi werd gesponsord door 123inkt.
nl, hoofdsponsor van de jeugdafdeling van FC Aalsmeer en van alle andere clubs die deze dag aantraden,
zoals JVC uit Julianadorp, Hooglanderveen uit Hooglanderveen, Sporting’70 uit Utrecht, Wasmeer uit Hilversum en SVA uit Assendelft. Na
het openingswoordje door jeugdvoorzitter Edward Vermeule en de
groepsfoto gingen de wedstrijden
van de meisjesteams E, D en C van
start. Om half 1 was het ochtendprogramma afgelopen en konden
de prijzen uitgereikt worden door
Danny van Loon van 123inkt.nl. Winnaar bij de meisjes E werd Hooglanderveen ME1, bij de meisjes D was
het JVC MD1 en bij de MC1 was het
Sportging’70 MC1. Naast de wedstrijden was er ook een penaltybokaal-competitie, waar in de ochtend Hooglanderveen ME1 en Spor-

ting’70 MC met de bokaal naar huis
gingen. Na de prijsuitreiking van de
ochtend, kwamen de teams voor het
middaggedeelte binnen lopen, de
meisjes A en B. Na het openingswoordje door jeugdvoorzitter Edward Vermeule, gingen deze teams
ook op de foto. Om tien voor vijf
werd er voor de laatste keer afgefloten door de scheidsrechter en
konden de bekers uitgedeeld worden. Winnaar bij de meisjes A werd
FC Aalsmeer MB1 en bij de meisjes B was het JVC MB1, die met de
grootste beker naar huis ging. Sporting’70 MB1 mocht de bokaal van
het penalty schieten in ontvangst
nemen. Als blikvanger had de sponsor de Dakar Buggy van Tim en Tom
Coronel op het sportpark geparkeerd. Het rallyvoertuig was door
één van de racebroers persoonlijk
op de Beethovenlaan afgeleverd. De
teams konden de hele dag door bij
de buggy de foto. Door de inzet van
alle vrijwilligers kan de toernooicommissie van FC Aalsmeer terug
kijken op een zeer geslaagd meisjestoernooi.

Tijd voor Avondvierdaagse

Afsluiting seizoen BV Hornmeer

Huldiging sportkampioen
Debby Jutte voor Raad

Korfbalcompetitie

Purmerend wint met 2-1
van FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - FC Purmerend mag dan
wel de eerste wedstrijd gewonnen
hebben, maar dat de FC Aalsmeer
bij voorbaat kansloos is kan niet
gezegd worden. Het was jammer
dat de FC Aalsmeer zo vroeg in de
wedstrijd al tegen een achterstand
moest opboksen. Reeds in de zevende minuut was het Robin Ronchetti, nadat Jeremaih Veldman een
inzet van Ferry Noordhuis niet onder
controle kon krijgen, die voor de 1-0
tekende. Na deze vroege opsteker
bleef de thuisploeg het betere van
het spel behouden. Maar niet voor
lang, de FC Aalsmeer kreeg meer en
meer grip op het spel. Met dien verstande dat ook de kansen op de gelijkmaker zich aandiende. Eerst was
het Thijs Verbij die met een kopbal
de kwaliteiten van de doelman van
FC Aalsmeer uitprobeerde. De bezoekers kwamen meer en meer in
hun spel, Mark Schut probeerde het
zijn inzet verdween maar net over de
lat. De druk bleef op de ketel, in de
acht en twintigste minuut was het
Barry Springintveld die in het strafschopgebied zich goed vrijspeelde,
de bal perfect op Lennart Eberharter
plaatste, die had op zijn beurt totaal
geen moeite met zo’n buitenkans
en de bal langs de kansloze doelman van FC Purmerend, Tim Hove-

Foto Yvonne de Keulenaar.

Aalsmeer - Het is bijna weer tijd
voor de Avondvierdaagse! Van
maandag 13 tot en met donderdag
16 juni wordt de Avondvierdaagse weer georganiseerd in Aalsmeer.
Vier avonden wandelen langs de
mooiste plekjes van Aalsmeer! De
startplaats van deze vierdaagse
wandeltocht is net als voorgaande
jaren in de kantine van Atletiek Vereindigd met 58955 punten en het
brons mocht Marja Joore met 58535
punten mee naar huis nemen. De
poedelprijs was voor Mia Huijkman
met 28 marsen. Al met al een zeer
geslaagd klaverjas jaar. Op vrijdag
12 augustus begint het nieuwe seizoen met een koppelspeelavond. Iedereen is van harte uitgenodigd in
het buurthuis in de Roerdomplaan 3.
Theo Nagtegaal
Foto: www.kicksfotos.nl

eniging Aalsmeer in de Sportlaan
43a. Deelnemers kunnen kiezen uit
de afstanden 5 of 10 kilometer. Aanmelden kan via een e-mail te sturen
naar
avond4daagse_aalsmeer@
hotmail.nl. Vermeld bij de aanmelding naam, adres, geboortedatum, de gekozen afstand en voor
de hoeveelste deelgenomen wordt
aan de avondvierdaagse. Voor vragen kan telefonisch contact opgenomen worden met Caroline Baarse-Mersie via telefoonnummer 0651670880. De kosten voor deelname bedragen 4 euro per persoon bij
voorinschrijving. Voorinschrijving is
mogelijk tot uiterlijk vrijdag 10 juni!
Inschrijving is ook mogelijk aan de
start op de eerste avond van de
vierdaagse, maar in dat geval bedragen de kosten 5 euro per persoon. Starten is dagelijks mogelijk
vanaf 18.00 uur (op donderdag start
de 5 kilometer om 18.30 uur).

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
speelde VZOD haar laatste thuiswedstrijd van dit seizoen onder trainer/coach Frits Visser. Om zich definitief veilig te spelen in de tweede
klasse en alles in eigen hand te hebben, was het credo om vanmiddag
te winnen van tegenstander Madjoe. En die boodschap had Josine
Verburg goed begrepen want al na
een paar tellen lag haar eerste afstandsschot van deze middag erin.
Madjoe scoorde snel tegen waarna
Martijn Vervark en Dineke de Boer
Westerhof de Kudelstaartse korfballers op 3-1 brachten. Nadat Madjoe de aansluitingstreffer had gescoord, zette Bart Verheul even aan
voor een doorloopbal. Hij werd hierbij gehinderd door zijn tegenstander en Eric Spaargaren mocht de
strafworp verzilveren: 4-2. De teams
scoorden in deze fase om en om en
na een tegentreffer was het Chiel
van Leeuwen die van afstand de 5-3
binnen knalde. Vervolgens stonden
beide ploegen enige tijd droog, alhoewel VZOD het beste van het spel
had. Het was echter Madjoe die het
gat van de korf wist te vinden. Maar
waar VZOD in de eerste tien minuten vijfmaal scoorde was er nu wat
zand in de scoringsmachine gekomen. Het duurde te lang voordat er
opnieuw gejuicht kon worden door
de vele Kudelstaartse supporters.
Maar na een mooie aanval was het
toch Verburg die subliem afrondde: 6-4. Het scoren bleef voor beide teams een lastige opgave en helaas voor de Kudelstaarters was het
toch Madjoe die in de laatste minuut voor rust de 6-5 scoorde.
Na de rust maakte Alyssa te Riele
de belangrijke 7-5 maar wist Madjoe toch weer langszij te komen met
twee rake schoten van afstand: 7-7.
Vervark liet toen zijn klasse zien,
stuurde twee tegenstanders het bos

in en drukte af van onder de korf:
8-7. Dit was, na een kwartier in de
tweede helft, de aanzet van een wederopstanding van de blauw-zwarte
brigade. Van Leeuwen scoorde, wederom van grote afstand, zijn tweede treffer. Madjoe was rijp voor de
slacht en VZOD stoomde via Verheul door naar een 10-7. Toen ook
Verburg nog een duit in het zakje
deed was het pleit beslecht. VZOD
had de flow weer te pakken en dan
is er voor de tegenstanders doorgaans niet veel meer te halen. Ook
nu niet. De ingevallen Shewa Bernsen scoorde van onder de paal de
12-7 waarna Madjoe deze middag
voor de laatste maal scoorde. De dit
duel opnieuw met scherp schietende Verburg gaf deze overwinning en
eigenlijk dit hele seizoen nog meer
glans door eerst één van haar fameuze vrije ballen in een doelpunt
om te zetten en tot slot ook nog
van ver haar vijfde erin te schieten.
Zo bracht zij de meer dan terechte eindstand op 14-8 en was VZOD/
FIQAS verzekerd van de doelstelling van dit seizoen: lijfsbehoud in
de tweede klasse, zowel in de zaal
als op het veld.
En ook nog eens op een niet mis
te verstane wijze, want behalve de
kampioen werd iedere tegenstander na de zaalperiode aan de zegekar gebonden. Daarom eindigt
VZOD, met nog één competitieronde te gaan, minimaal op een keurige vijfde plaats.
Aanstaande zaterdag 28 mei mag
het vlaggenschip van VZOD afreizen naar Linschoten voor de laatste
wedstrijd tegen Luno: de afscheidswedstrijd van trainer/coach Frits
Visser die het (vanuit Almere) vijf
seizoenen fantastisch gedaan heeft
in Kudelstaart. Na afloop van dit duel wordt er natuurlijk een knalfeest
gegeven met Frits in de spotlights.
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6-Uurs zeilwedstrijd op
Westeinderplassen
Aalsmeer - Op zondag 12 juni organiseren de stichting Westeinder
Zeilwedstrijden en Watersportvereniging Schiphol een 6-uurs zeilwedstrijd op de Westeinderplassen. Na een aantal succesvolle edities is dit evenement enkele jaren
niet gehouden maar dankzij een
groot aantal enthousiastelingen lukt
het gelukkig in 2016 weer wel. Tussen 10.00 en 16.00 uur moet een zo
groot mogelijke afstand worden afgelegd op de Grote Poel, over een
tevoren uitgelegde en bekendgemaakte wedstrijdbaan. Deelname is
open voor alle zeilboten en er wordt
gerekend met het SW-handicapsysteem. Afhankelijk van het aantal deelnemers, en de samenstelling van de wedstrijdvloot, wordt er
in één of meer klassen gezeild.
De inschrijving voor de start vindt
plaats via het digitale inschrijfformulier. Inschrijving is nog mogelijk bij het Race Office op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur tegen contante betaling.

Belangrijke gegevens
Op vrijdagavond 10 juni tussen
19.00 en 20.30 uur worden wedstrijdnummers bekend gemaakt in
het Race Office bij WV Schiphol, en
zondagochtend 12 juni begint om
8.15 vuur het palaver bij WV Schiphol. Wie vrijdagavond niet in de gelegenheid was langs te gaan bij het
Race Office wordt zondagochtend
tussen 8.00 en 8.30 uur verwacht.
De start is om 10.00 uur op de Grote Poel. De inschrijfkosten bedragen
30 euro te voldoen via bank. Na afloop van de wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats vanaf 17.00 bij WV
Schiphol aan de Uiterweg 263.
Pendeldienst
Kijk voor meer informatie op: www.
wvschiphol.nl. En voor het inschrijfformulier: http://westeinderzeilwedstrijden.nl/evenementen/. Voor toeschouwers wordt voor een pendeldienst gezorgd tussen de haven van
Watersportvereniging Schiphol en
het starteilend in de Grote Poel.

Ritmische Gymnastiek C-niveau

19-Jarige Natasja Rommerts
Nederlands kampioen!
Kudelstaart - Zaterdag 21 mei
vond in Oostwold, gemeente Oldambt Groningen, de finale C-niveau
Ritmische Gymnastiek plaats. De 19
jarige Kudelstaartse Natasja Rommerts, senior binnen deze sport, die
traint bij SV Pax Haarlemmermeer,
had via twee districtswedstrijden
en een halve finale een plaats bemachtigd om hier aan mee te kunnen doen. Omdat Natasja al om
kwart over acht aanwezig moest zijn
en het een reis is van ongeveer 2,5
uur, was zij samen met ouders en
zus Rebecca, alle drie zeer trouwe
supporters, op vrijdag al afgereisd
naar het hoge noorden. Hierdoor
kon Natasja fris, vroeg en uitgeslapen aan de wedstrijd beginnen. In
totaal mochten 16 senior gymnastes deelnemen en moesten zij allen
een bal- en een knotsoefening laten
zien. Tijdens het inturnen werd Natasja terzijde gestaan door haar zus
Rebecca, die deze sport zelf ook jaren heeft beoefend. En vlak voordat
de wedstrijd begon kwam gelukkig nog net op tijd haar trainingsmaatje en steun en toeverlaat tijdens de wedstrijden, Yasmin van Es,
zelf ook gymnaste in het A-niveau,
om Natasja verder tijdens de wedstrijd te begeleiden. Natasja mocht
deze finalewedstrijd de spits afbijten
en voor haar stond als eerste de baloefening op het programma. Deze
voerde zij erg goed uit en werd door
de jury beoordeelt met een 10.100.
In de tweede ronde liet Natasja een
mooie knotsoefening, haar favoriete materiaal, zien welke van de jury
een mooie 10.050 kreeg. De punten
kwamen niet erg snel door op het
scorebord. Hierdoor is het voor de

meegereisde supporters heel lang
erg spannend gebleven. Om ongeveer half één vond dan eindelijk de
prijsuitreiking plaats. Om de spanning nog een beetje op de voeren
werden de plaatsen vanaf nummer
16 opgenoemd. Pas toen de nummer twee was opgenoemd besefte Natasja, die helemaal nog geen
scores had gezien of gehoord, dat
zij deze wedstrijd had gewonnen en
daardoor Nederlands Kampioen senioren C 2016 was geworden. Na
wat traantjes van ontlading en plezier te hebben weggepinkt kon zij
van haar zege genieten!

Inger van Dok (startnummer 1442). Foto: Erik Witpeerd

Atletiek AV Aalsmeer

Persoonlijke records voor
atleten bij Trackmeeting
Aalsmeer - Op vrijdagavond 20 mei
vond de tweede Trackmeeting van
dit seizoen in Utrecht plaats. Onder
goede weersomstandigheden lieten Stefan de Vries, Inger van Dok
en Wessel Heil van Atletiekvereniging Aalsmeer zich van hun beste kant zien en sneuvelden voor alle drie hun persoonlijke record op
de 800 meter. Voor senior Stefan de
Vries stond deze avond in het teken
van zijn eerste 800 meter in elf jaar.
Als opwarming voorafgaand aan de
800 meter liep hij een 100 meter in
12.13 seconden. Nog wat onwennig lopend op de dubbele baanronde kwam Stefan uiteindelijk tot een

tijd van 2.02.69 minuten. Een tijd van
onder de 2 minuten zit er dit seizoen
zeker in. C-junior Wessel Heil, die
met een goed eerste baanseizoen
bezig is, bouwde zijn race goed op
en liet wederom zien dat hij over een
sterk eindschot beschikt. Met een
ruime overwinning in zijn serie en
een tijd van 2.17.70 minuten op de
klokken kan hij tevreden terugkijken
op zijn eerste 800 meter. Iets meer
ervaren op deze afstand is B-juniore Inger van Dok. Eerder dit seizoen
verbeterde zij zich al sterk en ook nu
liep zij een degelijke race, waarbij ze
haar persoonlijk record wederom
scherper stelde tot 2.25.52 minuten.

eindstand. In een rechtstreeks duel kon door beide ploegen de vijfde
plaats worden afgedwongen. Bij de
rust gaf het scorebord een 1-1 gelijke stand aan. In de tweede helft wist
IBH Aalsmeer uit te lopen naar een
3-1 voorsprong. LEMO bracht de
spanning nog even terug (3-2) en
in de slotfase besliste IBH Aalsmeer
de partij. Einduitslag 4-2.
Eindstand:
Sportcafé de Midi’s 18-51, Atlas Lions 18-45, Kids Aktief 18-39, EZ
Flower 18-25, IBH Aalsmeer 18-25,
LEMO 18-21, Amsec Piller 18-21,
Café Sportzicht 18-19, Koning Nieuwendijk 18-12, FC Madrevo 18-7.
De prijsuitreiking van de competitie
wordt gehouden na afloop van het
40-jarig ZABO-jubileumtoernooi op
zaterdag 4 juni in De Bloemhof aan
de Hornweg.

le competities en trainingskampen.
De focus was goed, het doel duidelijk en de motivatie was zeer hoog.
Na een directe doorplaatsing naar
de finale, was de stemming uitgelaten. Weer een stap dichter bij de titel. Een zinderende finale volgde,
trainer Robert Bogaart was tevreden
met de prestaties van Sietse en Mariëlle in de finale. Nu was het alleen
nog een kwestie van wachten op de
uitslag. Rond 23.00 uur in de avond
was het eindelijk duidelijk, Sietse
en Mariëlle hadden gewonnen en
daarmee hun titel Nederlands Kampioen Senioren 1 Standaard geprolongeerd. De avond werd uiteraard
weer feestelijk afgesloten. Hierna
ging de focus echter direct weer
op het vervolg, namelijk later deze
week een internationale competitie
in Blackpool. Heel veel succes Sietse en Mariëlle.

William één, Bak twee en
Remco drie bij Poel’s Eye
39ste Dorpentocht op
5 juni voor Stichting SAM

Weer titel voor De Midi’s

Kudelstaart - Afgelopen weekend werden in het Topsportcentrum
te Almere wederom de Nederlands
Kampioenschappen voor de Standaarddansen gehouden. Voor het
danspaar Sietse de Ridder en Mariëlle Leonupun uit Kudelstaart weer
een spannend moment, want op zaterdag 21 mei moesten zij hun titel
verdedigen. Mariëlle, gehuld in een
nieuwe jurk, prachtig opgemaakt en
de haren strak in model, en Sietse
vertrokken in de middag richting Almere om hopelijk ‘s avonds de Nederlandse titel bij de Hoofdklasse
Senioren 1 wederom in de wacht te
slepen. Aan de voorbereidingen zou
het niet liggen. Ze hebben afgelopen jaar hard gewerkt onder toeziend oog van hun trainer en coach
Robert Bogaart en zijn menigmaal
naar het buitenland gereisd om daar
deel te nemen aan internationa-

Dartcompetitie in Dorpshuis

Natasja Rommerts
Nederlands kampioen.
Foto: Richard Donkervliet

ZABO Zaalvoetbalcompetitie
Aalsmeer - Het veertigste seizoen van de ZABO zaalvoetbalcompetitie zit erop. Zoals bekend
is het team van Sportcafé de Midi’s
voor de tweede achtereenvolgende jaargang kampioen geworden.
Titelprolongatie dus in het seizoen
2015/2016.
De achttiende speelronde van de
competitie vond afgelopen zaterdag
21 mei plaats in hal 1 van sporthal
de Bloemhof. De slotronde kende
de volgende uitslagen: Café Sportzicht tegen FC Madrevo 5-0. Kids
Aktief tegen EZ Flower 5-0. Sportcafé de Midi’s sloot de competitie
af met een monsterscore. De koploper had doelpuntenhonger en trakteerde tegenstander Koning Nieuwendijk op een 20-1 nederlaag. Atlas Lions tegen Amsec Piller werd
5-0. De wedstrijd IBH Aalsmeer tegen LEMO had nog invloed op de

Kudelstaarts danspaar weer
Nederlands kampioen!

Aalsmeer - Op zondag 5 juni organiseert Stichting Dorpentocht opnieuw haar overbekende jaarlijkse fietstocht voor het hele gezin en
de sportieve fietser. Dit jaar voor
de 39e maal en uiteraard is ook dit
jaar de financiële opbrengst van de
dag weer voor een goed doel. Het
goede doel van dit jaar is Stichting
SAM, dolfijntherapie. Stichting SAM
verzorgt een dolfijn interactief programma in samenwerking met het
Dolfinarium te Harderwijk. De doelgroepen zijn kin-deren met het
Downsyndroom, autistische stoornissen en aanverwante syndromen,
mogelijk in combinatie met spraaken taalstoornissen. De interactieve
sessies met dolfijnen zijn een aangepaste vorm van gedragstherapie
waarbij de dolfijn zowel coach als
beloning is.
35 en 55 kilometer
De Dorpentocht kent net als voorgaande jaren weer twee afstanden;
de traditionele afstand is natuurlijk de 55 kilometer; de korte route is circa 35 kilometer. Maar het
maakt niet zoveel uit welke afstand
u fietst, het is veel belangrijker dat u
fietst. Want alleen dan kunt u weer
genieten van een gezellige dag tijdens een zorgvuldig voorbereide
fietstocht in een sportieve setting en
dit alles ten behoeve van het goede
doel. De startposten liggen dit jaar
in: Aalsmeer, Amstelveen, De Hoef,
Hoofddorp, Kudelstaart, Nieuwveen

en Uithoorn. Behalve de zeven startplaatsen zijn er onderweg ook twee
controleposten. Bij meerdere posten
is het mogelijk om iets te eten en/
of te drinken. Bij elke post ontvangt
u een stempel met een letter op uw
deelnemerskaart. De letters vormen
samen het codewoord van de dag
en dit woord heeft zoals altijd te maken met het goede doel, nu Stichting SAM.
Voorverkoop en startposten
En na afloop van uw fietstocht ontvangt u zoals gebruikelijk natuurlijk het fel begeerde erelint. De kosten van deelname zijn nog steeds
4,50 euro (op de dag van de tocht),
maar u betaalt slechts 3,50 euro als
u vooraf bij de Bruna in de Zijdstraat
45 een deelnemerskaart aanschaft.
De voorverkoop is tot en met vrijdag 3 juni. En wederom is er weer
de mogelijkheid een deelnemerskaart via de website te bestellen.
Dan betaalt u 4 euro (inclusief verzendkosten). De hoofd-startpost is
net als vorig jaar in het gebouw het
Keizer Karel College aan Elegast 5
te Amstelveen. In Aalsmeer kan gestart worden voor de 35 en 55 kilometer bij de Rabobank aan de Stationsweg 8 en in Kudelstaart bij het
Fort aan de Kudelstaartseweg. Er
kan gestart worden vanaf 9.30 uur
tot 14.00 uur. Alle posten sluiten uiterlijk 18.00 uur. Kijk voor meer info en de aanschaf van een deelnemerskaart op www.dorpentocht.net

Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
was de laatste speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. De opkomst
was met 52 deelnemers weer prima. De gemiddelde opkomst dit seizoen (45) was de hoogste in vijf jaar
tijd. De speelavond werd gewonnen
door ‘good old’ Arie van den Eijkel.
Vijf jaar geleden was hij voor het
laatst aanwezig. Toen, en twee jaar
daarvoor, won hij ook al een speelavond. Remco Maarse was ook uitstekend op dreef, hij bereikte knap,
na een rijtje sterke tegenstanders,
de finale. Hierdoor bleef hij in de
eindstand boven Danny Zorn (vierde) staan, waardoor hij voor het
eerst ooit op het podium eindigde (derde). De kampioen werd echter William Hunitetu. Hij bereikte
maar liefst acht keer de grote finale, waarvan hij er vier won. Na twee
tweede plaatsen op rij werd William
dan nu eindelijk de terechte kampioen. Bak eindigde als tweede, het
was alweer zijn elfde Top Tien notering ooit en vierde keer op het podium (waarvan één keer als kampioen). Ondanks verwoede pogingen
van Erik Jan, Gilbert, Ilona en Kilian
veranderden de namen in de overige Top Tien uiteindelijk niet, al zakte de afwezige Christopher Brouwer
naar de achtste plaats. Mede hierdoor, en een prima laatste avond,
steeg Ronald Baars naar de vijfde
plaats. Tjitte Miedema werd zesde,
Nick Dekker zevende, Martin Bax

Het podium van dit seizoen bij Poel’s Eye, v.l.n.r.: Remco (derde), William
(kampioen) en Bak (tweede).

Postduivenvereniging de Telegraaf

Dirk Baars wint vlucht
vanuit Morlincourt
Aalsmeer - Zaterdag 21 mei stond
de tweede Midfondvlucht (middenafstand) op het programma. Deze vlucht werd vervlogen vanuit het
Franse Morlincourt/Noyon met een
gemiddelde afstand van 324 kilometer. In de jaren na de oorlog kwam
de Postduivensport weer in opmars, en in het Belgische Arendonk
woonde de familie Janssen. Drie
broers en een zus (vrijgezellen) begonnen in de duivensport, en wisten
zich wereld vermaard te maken door
hun geweldig goede duiven en vele overwinningen. Ze vlogen met de
duiven onder de naam Gebr. Janssen uit Arendonk. Nu wil het geval
dat er de laatste weken liefhebbers

uit Kudelstaart de boventoon voeren, en werd het verzoek gedaan
om hiervan Kudeldonk te maken.
Het was dus Dirk Baars uit Kudeldonk die, nadat de duiven om 09.00
uur in Morlincourt gelost waren, om
11.51.41 uur zijn 14-952 op zijn hok
terug kreeg. Deze 952 haalde een
snelheid van ruim 112 kilometer per
uur en werd eerste in het Rayon en
derde in Noord Holland. Cees van
Vliet werd tweede en Gerard en Lies
v.d. Bergen derde, allen uit Kudeldonk dus. De uitslag van de vlucht
Morlincourt-Noyon met 399 duiven
en 19 deelnemers:
1. D. Baars Kudeldonk
2. C. van Vliet Kudeldonk

negende en Brent Plaisier tiende.
Voor Danny was het zijn tiende Top
Tien notering ooit (waarvan vijf keer
als kampioen). Ook Remco (8 keer)
eindigde eerder in de Top Tien, net
als Ronald (6 keer), Tjitte (4 keer),
Christopher (4 keer) en Martin (2
keer). De jeugdige Brent was dit jaar
echter voor het eerst aanwezig. Mede door twee keer de speelavond te
winnen maakte hij een verpletterende ‘eerste’ indruk.
Ook Arie van Hanswijk debuteerde dit seizoen verdienstelijk. Hij bereikte knap, na een rijtje sterke tegenstanders, voor de tweede keer
dit seizoen, een finale. Deze finale van het tweede niveau werd echter gewonnen door ‘good old’ Peter van de Laarse (zevende gewonnen finale ooit). Op het derde niveau werd Luc van de Meer knap
de winnaar ten koste van Tim van
de Poel, terwijl Johan Witte de finale van het vierde niveau wist te winnen van Lenny Vork. De hoogste uitgooi van de avond was met 117 van
Martin Bax. De hoogste uitgooi van
het seizoen (160) bleef daardoor in
handen van Tjitte. Aan het eind van
de avond kregen alle speelavond finalisten, Top Tien spelers én vrijwilligers hun verdiende beloningen.
Op de website www.poelseye.nl zijn
alle wapenfeiten van dit seizoen, en
alle eerdere gebeurtenissen ooit, terug te vinden. Ook staat hier binnenkort de agenda van het nieuwe
seizoen.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gerard & Lies v.d. Bergen Kudeldonk
P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
A.J. van Belzen Kudelstaart
L. v.d. Sluis Uithoorn
J.H. van Duren Amstelveen
Comb. van Ackooy Hoofddorp
J. Vijfhuizen De Kwakel
Comb. Baas & Berg De Kwakel
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer
E. Wiersma Amstelveen
Darek Jachowski Mijdrecht
W. Wijfje De Kwakel
Tim Rewijk De Kwakel
Th. v.d. Wie Aalsmeer
J.A. van Dijk Aalsmeer
M. de Block Aalsmeer
A. v.d. Wie Aalsmeer

26 mei 2016

• Nieuwe Meerbode

27

ingezonden
Schiphol sjoemelt met cijfers
over hinderbeperking

Met alle medewerkers naar de Toppers

Koen Pack BV 20 jaar!
Amstelveen - In 1996 zijn Koen en
Cristol Broekhuizen Koen Pack BV
gestart in Uithoorn. Het bedrijf bestaat inmiddels 20 jaar in Nederland, 15 jaar in Amerika, 10 jaar in
Colombia en 5 jaar in Canada.
Koen: “Toen wij 20 jaar geleden begonnen in ons kleine kantoor vanuit huis in Uithoorn, hadden we niet
kunnen bedenken dat we zouden
uitgroeien naar zo’n internationaal
bedrijf met meer dan 75 medewerkers in Nederland, Canada, USA,
Colombia, Kenia, China en Duitsland. We zijn heel blij met onze medewerkers die dit voor elkaar hebben gekregen en daarom hebben
we afgelopen zaterdag een spectaculair feest gevierd. Vanaf ’s middags was iedereen verkleed aanwezig in ons omgebouwde magazijn om daarna door te feesten met
de Toppers in de Amsterdam Arena.
Later dit jaar zullen wij naar de andere vestigingen reizen, want ook
onze vestiging in Miami bestaat dit
jaar 15 jaar en in Colombia zijn we al
10 jaar actief. Daarnaast vieren onze medewerkers in Canada dit jaar
het feit dat er al ruim 5 jaar hoezen, plantverpakkingen en bijstekers verkocht worden aan kwekers
en groothandel.”
Assortiment
“De ontwikkeling van bloemen en
plantenhoezen staat niet stil, we
hebben dit jaar de Smartsleeve geintroduceerd waarmee een boeket de meerwaarde krijgt van een

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

hand gebonden bos terwijl het sneller werkt en een mooie uitstraling
heeft. Op onze websites www.koenpack.com staat het volledige assortiment, naast de hoezen waar het
allemaal mee begonnen is, ook vellen en doekjes, potten van diverse
materialen, bijstekers en accessoires voor de tuinbouw en bloemisterij. Veel handel wordt verkocht via
de groothandel naar de supermarkten in de hele wereld. Zo moet je
niet vreemd opkijken als je bij Tesco
in Londen of bij Safeway in Tuscon,
Arizona een boeket of plant met onze design hoes erom tegenkomt!”
Klanttevredenheid
“Vanuit onze magazijnen worden er
dagelijks pallets met goederen verzonden naar groothandels in Europa, door ons goede logistieke distributiesysteem zijn leveringen vaak al
binnen 48 uur op de plaats van bestemming. Door ons motto ‘The Personal Touch’ geven de klanten ons
volgens de laatste klanttevredenheidsenquête een gemiddeld cijfer van 8+ voor onze service, klantvriendelijkheid en snelheid van leveren. Daar zijn we best trots op.”
Zijn er nog andere ontwikkelingen
gaande op verpakkingsgebied?
“We kijken naar de milieu aspecten
van het gebruik van grondstoffen in
China en onze andere productie locaties en we werken aan de ontwikkeling van minder milieu belastende verpakkingen voor de bloemen
en planten industrie. Verder zijn we
ondertussen ook bezig met ontwikkelingen om uit te breiden in Ecuador, omdat we zien dat de vraag
naar bloemen vanuit Zuid-Amerika steeds groter wordt. Hiermee hopen we onze klanten in USA sneller en met op maat gemaakte hoezen te kunnen bedienen. We zien
nog steeds een groei in ons mooie
bedrijf en hopen dat de verpakkingen van Koen Pack op een dag wereldwijd te vinden zijn, van China tot
Zuid Afrika.”

Schiphol sjoemelt met cijfers over
hinderbeperking en frustreert Alders-afspraken. Schiphol claimt in
allerlei interviews in de media dat
zij de afgelopen jaren een hinderreductie van 20% zou hebben gerealiseerd. Dat daarbij creatief boekhouden niet wordt geschroomd blijkt uit
het volgende:
1. De effecten van de nieuwe startmethode NADP2, bedoeld als
brandstofbesparingsmaatregel,
worden ernstig overschat en zouden meer dan enige andere maatregel hebben bijgedragen aan de gerealiseerde hinderbeperking.
2. De effecten van stille glijvlucht
landingen overdag (zogeheten ‘nep’
CDA’s) – die ook al vóór 2008 werden gevlogen en bovendien in vergelijking tot echte CDA’s met vaste
naderingsroutes nauwelijks minder

hinder veroorzaken – worden ten
onrechte meegerekend.
3. Door uit te gaan van het nog niet
geactualiseerde
woningbestand
2005 worden ongeveer 10.000 tot
20.000 zogeheten ‘spook-gehinderden’ niet meegeteld.
Als men rekening houdt met de
werkelijke effecten van de punten 1
tot en met 3 blijft er van de geclaimde hinderbeperking bitter weinig
over. Door de discussie hierover in
de Omgevingsraad Schiphol (ORS)
uit de weg te gaan worden de afspraken uit het Alders-akkoord gefrustreerd.
Bewonersdelegatie College van
Advies Omgevingsraad Schiphol (ORS)
Kees van Ojik
Klaas Bijlsma
Matt Poelmans

ingezonden
Geluidsoverlast van Feestweek?
Kom eens langs in Oost!
Langs deze weg wil ik reageren op
het artikel van vorige week over de
geluidsoverlast die omwonenden
moeten ondergaan tijdens de feestweek. Wij wonen in Aalsmeer Oost
en eigenlijk zou ik de geluidsoverlast die wij moeten ondergaan willen ruilen tegen een week overlast
vanwege de feestweek. Hiermee wil
ik de klacht van de omwonenden
niet als sinecure afdoen. Een ieder
moet gehoord kunnen worden. Laat
ik een paar redenen uitleggen. Vanwege het feit dat Greenpark een fiasco dreigde te worden heeft de gemeenteraad maar besloten het roer
danig om te gooien. Wat er nu is
gekomen zijn grote parkings voor
Schiphol en aanverwante bedrijven,
allemaal gefaciliteerd aan Schiphol.
Een heel belangrijk aspect waar de
gemeenteraad aan voorbij gaat of
niet wil inzien is dat Schiphol een 24
uurs economie is. Wat zij nu binnengehaald hebben is een economie
die ook 24 uur draait op Greenpark.
Wat betekent dit voor ons als omwonenden? Mensen die midden in de
nacht aankomen om op vakantie te
gaan of juist naar huis terug keren.
Meestal in een juich en joel stemming. Parkeerterreinen pal achter
en voor je huis, zodanig verlicht dat
je het gevoel hebt dat je ‘s avonds
in een stadion zit. Busjes die af en
aan rijden om mensen te vervoe-

ren naar Schiphol. Altijd in de nacht,
want de charters vliegen heel vroeg
of landen laat. Auto,s die aankomen met verlichting aan en dan direct je slaapkamer in vol licht zetten. Bussen die constant met piep
alarm aan achteruit rijden om de
garage in te gaan vanwege onderhoud en schoonmaak. Honden die
constant blaffen, deze zijn daar als
bewaking gehuisvest. Een enorme
drukte op de Aalsmeerderweg ,dit is
wat er van geworden is. Hebben wij
inspraak? Is er ooit een gemeenteraadslid langs geweest om te luisteren of om de problemen in kaart
te brengen? Nee, is het antwoord.
Aalsmeer Oost moet geld opbrengen, je zou het kunnen vergelijken
met Groningen van Nederland. Opbrengsten genereren ten koste van
onze nachtrust. Het zou de gemeenteraad sieren als zij een vergunning
afgeven om daarna ook te controleren op licht en geluid overlast. Hier
is ook wet- en regelgeving voor beschikbaar.
Een scherm op de dijk zoals aan de
Hornweg zou al een verbetering zijn.
Misschien is dit een optie? In de allereerste plannen zou de dijk beplant gaan worden maar wat staat
er, meestal hoog gras. Vergunningen worden snel afgegeven om
Aalsmeer wat economie betreft in
de vaart der volkeren mee te laten

Q-dance-fans zetten zich in
voor kwetsbare jongeren
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
28 mei steken Q-dance-fans en -artiesten massaal de handen uit de
mouwen. Op acht locaties door heel
Nederland, waaronder Aalsmeer,
bezorgen zij ruim 1.000 jongeren
met een beperking een onvergetelijke dag. The Projeqt is de grootste
vrijwilligersdag ooit voor kwetsbare
jongeren in opvanglocaties, georganiseerd door Q-dance en stichting
10,000 Hours. Met dit initiatief vragen de organisaties aandacht voor
de meest kwetsbare jongeren in de
samenleving.
Niet vanzelfsprekend
“Wij zijn een publieke organisatie
en we bereiken veel jongeren door
mooie feesten te geven. Ik zie het
als onze verantwoordelijkheid om
deze kracht in te zetten en meer
mensen blij te maken”, zegt Rogier

Informatief
overleg over
ombudsman
Aalsmeer - Op dinsdag 31 mei
vindt in het gemeentehuis van 21.00
tot 22.00 uur een openbaar informatie overleg plaats. Tijdens dit uurtje
wordt een toelichting gegeven op
het werk van de ombudsman Metropool Regio Amsterdam. Het college heeft de raad voorgesteld per

De Kwakel - Afgelopen weekend
vond op het complex van KDO al
weer voor de 41ste keer het Sport
en Spel weekend plaats. Het thema van het weekend was “Superhelden” en de kinderen waren verdeeld over 12 groepen. De groepen
hadden namen gekregen als James
Bond, Superman, Hulk, Catwoman,
Spiderman en Wonderwoman. Het
Sport en Spel weekend is bedoeld
voor de gehele jeugd uit De Kwakel
die in groep 4 tot en met 8 van de
basisschool zit. Tevens kunnen kinderen die bij KDO sporten en in deze categorie vallen meedoen.
Vrijwilligers
Op vrijdagochtend begint een grote
groep vrijwilligers vroeg in de ochtend met het opbouwen van het tentenkamp om zo rond 16.00 uur de
eerste kinderen te mogen verwel-

komen. Nadat iedereen een plekje in de tent heeft gevonden is het
tijd voor de opening. Onder grote
belangstelling wordt het weekend
doorgenomen en vervolgens gaan
de leiders en leidsters het openingsspel spelen. Onder luide aanmoedigingen van hun eigen groep moesten ze een hindernisparcours afleggen. Het openingsspel is gewonnen
door de groep De Hulk.
Ouders
Na het openingsspel gingen de ouders en andere belangstellenden
weer naar huis en gingen de groepen aan de pannenkoeken. Na het
eten, verzorgd door de dames van
de eetgroep, was het tijd voor het
groepsspel gevolgd door de disco.
Iedereen was prachtig gekleed en
het werd een gezellige boel waarbij
de temperatuur in de disco tot gro-

te hoogtes opliep! Kinderen die even
geen zin in de disco hadden konden
zichzelf vermaken met allerlei spelletjes. Na de disco terug naar het
tentenkamp waar het nog wel eventjes onrustig bleef.
Zaterdag
Toch moest iedereen zaterdag weer
vroeg op en gingen de groepen één
voor één naar Poldersport. Bij Poldersport was ook dit jaar weer een
gevarieerd parcours uitgezet met
spelen op het land en over het water. Er werd fanatiek geklommen,
over de sloot geslingerd, buik gegleden en nog veel en veel meer. Iedereen had het hier enorm naar de
zin en het was ook helemaal niet erg
om nat te worden. Ook dit jaar kwamen de G-voetballers op zaterdag
naar Sport en Spel. Ze begonnen
bij Poldersport waar ze een aange-

past parcours hebben gevolgd en ’s
middag waren ze bij de spelletjes te
vinden. Rond de middag gingen de
groepen weer terug naar het Sport
en Spel terrein. Na de lunch werd
gestart met het middag programma.
De materiaalploeg had weer flink
uitgepakt met het circuit, de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen te bewonderen. Naast deze spelen was er
ook nog creatief. De dames van de
creativiteitsploeg hadden bedacht
om de kinderen een cape te laten
maken en de leiders en leidsters
maakten een Superhelden voertuig.
Patat
Na het middagprogramma eerst
natuurlijk patat eten waarna het
avondprogramma begon. De groepen werden in drieën gedeeld en
elke 45 minuten was er een wissel

1 januari 2017 toe te treden tot de
Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool
Amsterdam. De gemeente Aalsmeer
is op dit moment aangesloten bij
de Nationale ombudsman, voor de
klachtenafhandeling. In het Presidium van 11 april jl. is gevraagd om
een toelichting op het werk van de
ombudsman, alvorens het agendapunt in een commissievergadering
wordt besproken. De heer A. Zuurmond is de ombudsman van de Metropool Regio Amsterdam en zal deze toelichting verzorgen.

gaan. Dit is te waarderen, maar het
mag en moet niet ten koste gaan
van in en omwonenden. Je wordt
op kosten gejaagd om rustig in het
donker te kunnen slapen. Gemeenteraad, doe er wat aan of kom tenminste eens poolshoogte nemen.
U bent welkom, liefst midden in de
nacht, vaak liggen wij toch wakker...
Wat de feestweek betreft, het zou

jammer zijn als deze het veld zou
moeten ruimen vanwege een week
teveel geluid. Dan kan het wel betreffende regelgeving. De feestweek
hoort bij Aalsmeer en zoveel mensen beleven hier veel plezier aan.

tussen de drie verschillende onderdelen van het avondprogramma. Er
was in de grote sporthal een apenspel en trefbal uitgezet waarbij de
kinderen naar hartenlust konden
rennen en springen. In de 2de kantine was er een spannende quiz waarbij de tentleiding en de kinderen nadrukkelijk betrokken werden en allerlei opdrachten uit moest voeren.
Dit leidde tot hilarische momenten.
In de grote kantine konden de kinderen een aantal losse spelen doen.

nog met het weer. Om 11 uur werd
het circuit gewissel voor weer andere spelen. Het was gezellig en er liepen vele bezoekers over het terrein.
In de middag begon het wat vaker
te regenen, maar niet erg genoeg
om over te schakelen op het regenprogramma. Na afloop van alle spelletjes werd om 16.45 uur het 41te
Sport en Spel weekend in het bijzijn
van vele ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere belangstellenden gepast afgesloten. De groepen
kwamen één voor één met hun spullen die ze bij creatief gemaakt hadden het handbalveld opgelopen wat
natuurlijk een prachtig gezicht was .
De dames van Creatief hadden alles
beoordeeld en een mooie prijs geregeld voor de groep met de mooiste creaties. Deze prijs werd gewonnen door de groep Superman. Na
een korte terugblik op het weekend
kwam, met het lopen van een grote
polonaise, dit Sport en Spel weekend tot een eind. Meer informatie
over Sport en Spel kunt u vinden op
onze website; sportenspeldekwakel.nl.

Avond
Na afloop van het avondprogramma
gingen de jongste kinderen weer terug naar de tenten om, na een drukke dag, snel in slaap te vallen. De
oudste groepen gingen op vossenjacht wat natuurlijk erg spannend
was gezien het gegil dat we overal
konden horen. Bij terugkomst ging
iedereen moe maar voldaan terug
naar de tenten waar het niet lang
duurde voordat het rustig was. Zondag gingen de kinderen verder met
de spelletjes van de zaterdagmiddag. In de ochtend troffen we het

Een geweldig 41ste Sport en Spel weekend

Werver van evenementenorganisatie Q-dance. “Kwetsbare jongeren
willen hetzelfde als alle andere jongeren. Wegens verschillende omstandigheden wonen zij in gezinsvervangende huizen of woongroepen. Door bezuinigingen in de zorg
is er weinig ruimte voor extra activiteiten en aandacht. Het is voor deze groep jongeren niet vanzelfsprekend dat je een kaartje koopt, de
bus pakt naar een feest of festival
en een fantastische dag hebt. Met
The Projeqt willen we deze doelgroep in het zonnetje zetten en ik
kan niet bedenken wat er leuker is
dan dit samen met onze bezoekers
te doen.” Bij verschillende gezinsvervangende huizen gaan de vrijwilligers een helpende hand bieden bij
het opknappen van speelpleinen en
woongroepen. Kijk voor meer informatie op: www.theprojeqt.nl.

Martin Smit
Aalsmeerderweg 196
martin.nellie.smit@planet.nl

