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Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Lakenblekerstraat 28   T 0297 32 82 21   www.profile.nl/afspraak

Airco onderhoudsbeurt
Volledige onderhoudsbeurt incl:
ü  Uitgebreide aircocheck  

incl. druk- en lektest

ü  Recyclen en bijvullen  
koudemiddel

ü  Preventief toevoegen  
lek-detectie vloeistof

Geldig voor personen- en bestelwagens met R134a koudemiddel.  
Prijzen geldig t/m 31 augustus 2017.

ABO AALSMEER

79.-
99.50

    Airco
zomeractie

De Profile

Ga naar www.profile.nl/afspraak of bel 0297 328 221

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Berkenlaan, Ophelialaan (220 kranten)

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

Aalsmeer: Omg. Berkenlaan, Ophelialaan (220 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

‘Spring maar achterop’

Piet en Riet Erades-Honders 
vieren 60-jarig huwelijksfeest

Aalsmeer - Dinsdag 23 mei 1957 
stapten Pieter Christiaan Erades en 
Maria Helena Honders op respectie-
velijk vierentwintig- en tweeëntwin-
tigjarige leeftijd in het huwelijks-
bootje te Leiden. Piet en Riet ken-
den elkaar ‘vanuit de straat’. Onder 
het mom van ‘spring maar achter-
op’ bracht hij haar regelmatig thuis. 
De vonk sloeg over rond de puber-
leeftijd en ze hadden vijf jaar ver-
kering alvorens er getrouwd werd. 

Er werden twee dochters geboren 
in 1958 en 1961. Door werk zijn de 
Leidenaren verhuisd naar Aalsmeer 
waar Piet een eigen opticienwinkel 
begon. Het Brillenhuis aan de Sta-
tionsweg was vanaf 1972 een be-
grip in het Bloemendorp. Het ge-
zin woonde boven de zaak. Burge-
meester Jeroen Nobel brengt fami-
lie Erades op maandagmiddag een 
bezoekje in hun aanleunwoning in 
Zorgcentrum Aelsmeer. “We heb-

ben het hier prima naar ons zin.” Al-
dus mevrouw. “Na de Stationsweg 
zijn we verhuisd naar de Hornmeer, 
later naar een appartement in de 
Fuchsiastraat en nu zitten we hier 
heerlijk alweer vanaf februari vorig 
jaar.” “De zorg is erg goed.” Vult me-
neer aan. Hij heeft momenteel extra 
zorg nodig in verband met een in-
greep aan zijn been, maar is erg te 
spreken over de goede verzorging 
die hij dagelijks ontvangt. Oudste 
dochter Dini is met haar man aan-
wezig in de knusse huiskamer en 
vertelt een leuke anekdote: “Onze 
dochter is tien jaar geleden op de 
vijftigjarige trouwdag van mijn ou-
ders getrouwd. Daarvoor heeft ze 
oma en opa wel eerst toestemming 
gevraagd. Dat was leuk hè?” Piet en 
Riet beamen dat met een lach op 
hun gezicht. “Dat was dubbel feest 
en natuurlijk vonden we het goed. 
Het werd een prachtige dag in de 
Thamerkerk in Uithoorn.” In totaal 
kwamen er, na twee dochters, vijf 
kleinkinderen en vier achterklein-
kinderen. “Maar”, zegt Riet, “Er zul-
len er nog wel meer volgen!”

1 mei aanteken dag
In de optiek was het hard werken, 
maar al snel werd het een goed-
lopend bedrijf. Riet hielp mee in 
de winkel. Voor haar trouwen was 
ze coupeuse bij Vroom & Drees-
mann, dus in haar vrije tijd werden 
er voor alle kinderen (en later klein-
kinderen) kleren genaaid. “Het laat-
ste project dat mama maakte was 
voor haar achterkleindochter van 
anderhalf op de trouwdag van mijn 
dochter. Het was een prachtig jurk-
je, maar wat een werk!” aldus Dini. 

Verkiezing Noord-Holland, categorie Groot bedrijf

Loogman Tanken & Wassen 
onderneming van het jaar!
Aalsmeer - Woensdagavond 17 
mei vond in de Philharmonie in 
Haarlem de fi nale plaats van de ver-
kiezing onderneming van het jaar 
in Noord-Holland. Vanuit Aalsmeer 
was Loogman Tanken & Wassen ge-
nomineerd als eerdere winnaar van 
de verkiezing onderneming van het 
jaar in Aalsmeer. 
Het was een bijzonder spannen-
de avond, die naast alle fi nalisten, 
hun families en werknemers van-
uit Aalsmeer werd bijgewoond door 
Ron Leegwater, Rabobank en pre-
sentator van de verkiezingsavond in 
Aalsmeer, Mike van der Laarse van 
Multi Supplies, eerder winnaar van 
de ondernemersprijs, en onder an-
dere wethouder Robbert-Jan van 
Duijn. Zij zagen net als alle aan-
wezigen Loogman Tanken en Was-
sen uitgeroepen worden tot onder-
neming van het jaar in de catego-
rie Groot bedrijf. De jury sprak haar 
lof uit over dit familiebedrijf aan het 

einde van de Aalsmeerderweg dat 
continu in beweging is en nieu-
we ontwikkelingen presenteert. De 
comfort lane (luxe wasstraat) werd 
met name genoemd, maar menig-
een weet inmiddels dat in Loogman 
een Febo is gehuisvest waar heerlij-
ke snacks te koop zijn en sinds kort 
is hier ook een ijssalon gevestigd. 

Derde winnaar 
Het bedrijf heeft naast Aalsmeer 
vestigingen in Hoofddorp, Nieuw-
Vennep, Amsterdam, Almere, Lely-
stad, Utrecht en Rotterdam. Naast 
tankstations en wasstraten is Loog-
man ook eigenaar van een golfbaan.
Aalsmeer kan trots zijn op de bin-
nen haar grenzen gevestigde bedrij-
ven. Eerder wonnen de Dutch Flo-
wer Group en Waterdrinker deze 
verkiezing. 
Naaste concurrenten van Loogman 
Tanken en Wassen waren de Toe-
komstgroep uit Andijk, tweede ge-

worden, en Mas Dienstverleners uit 
Amsterdam (derde). 

Nog Aalsmeers succesje
In de categorie Midden-bedrijf 
is Dopper uit Haarlem uitgeroe-
pen tot beste ondernemer, gevolgd 
door Brouwerij ‘t IJ uit Amster-
dam en Mindwize uit Hoofddorp. In 
de categorie Klein bedrijf ook een 
klein Aalsmeers succes. Boekhan-
del Stevens uit Hoofddorp, waarvan 
Erik van Itterzon uit Aalsmeer eige-
naar is (bekend van de Bruna uit de 
Zijdstraat), eindigde op de tweede 
plaats. De hoogste eer in deze ca-
tegorie was voor Bootzeil Internatio-
nal uit Haarlem en op drie is Keizer 
& Cuvelier uit Nieuw-Vennep geëin-
digd. 

Namens de Nieuwe Meerbode: Di-
rectie en medewerkers van Loogman 
Tanken & Wassen: Hartelijk gefelici-
teerd. Zeer verdiend, deze prijs!

Het trotse echtpaar Ger en Tineke Loogman met de even trotse wethouder Robbert-Jan van Duijn (links) en Mike van 
der Laarse van Multi Supplies en Ron Leegwater van de Rabobank. Foto: Inbloei fotografi e 

(Haar zus Ria zit in het onderwijs en 
kon helaas op de dag van het ge-
meentelijk bezoek niet aanwezig 
zijn.) Als hobby heeft Piet Erades 
veel fi lms gemaakt. Hij heeft onder 
ander de midweken (georganiseerd 
door ANBO en later OVAK) vastge-
legd op de gevoelige plaat. “Ik was 
lid van Videoclub Aalsmeer en heb 
vorig jaar de midweekfi lm nog ge-
maakt.” 
De aanteken dag (ondertrouw) was 
op 1 mei 1957 en deze dag wordt 

jaarlijks nog steeds gevierd. Maar 
op de zestigjarige trouwdag zal er 
een mooie boottocht worden ge-
maakt en aansluitend met naaste 
familie gegeten worden in een fi jn 
restaurant in Woubrugge. Na het 
oppeuzelen van een lekker gebak-
je met verse aardbeitjes en slag-
room wordt het voor de burgervader 
tijd om naar zijn volgende afspraak 
te gaan. Het was wederom een ont-
spannen bezoek.  
Door Miranda Gommans



Aalsmeer - De Voedselbank is op 
zoek naar een vrijwilliger die onge-
veer zes keer per jaar actief wil zijn. 
Het gaat om een coördinator voor 
de winkelinzamelingen. De win-
kelinzamelingen zijn voor de Voed-
selbank van groot belang. Per keer 
worden er al gauw 75 kratten met 
levensmiddelen ingezameld. Er zijn 
ongeveer zes inzamelingen per jaar, 
dat betekent 450 kratten voedsel op 
jaarbasis; voedsel dat hard nodig 
is. De inzamelingen zijn op vrijdag-
avond en zaterdag op vooraf vast-
gestelde data. De Voedselbank is 
dringend op zoek naar iemand die 
dit wil coördineren. De coördina-
tor winkelinzameling organiseert de 
winkelinzamelingen, is contactper-
soon voor de bedrijfsleider en maakt 
het rooster voor de winkelinzame-
laars; die laatsten zijn de vrijwilligers 
die bij een winkelinzameling bood-
schappenbriefjes uitdelen en voed-
sel in ontvangst nemen. Tijdens de 
inzameling leidt de coördinator alles 
in goede banen. Het is geen taak die 

elke week tijd kost, maar een taak 
waarbij zes keer per jaar de handen 
uit de mouwen gestoken moeten 
worden, met name op de momen-
ten van inzameling. Het is dankbaar 
werk met zichtbaar resultaat! Wie 
belangstelling heeft kan bellen met 
06-37471838 of mailen naar: vrijwil-
ligers@voedselbankaalsmeer.nl.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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VakantieBieb voor 
iedereen
Aalsmeer - Vanaf 1 juni gaat de 
VakantieBieb weer open: hét zomer-
cadeautje van de Bibliotheek met 
meer dan zestig e-books voor het 
hele gezin op smartphone of tablet. 

Met de VakantieBieb heeft ieder-
een, leden én niet-leden,  toegang 
tot een omvangrijke selectie Neder-
landse e-books gedurende de hele 
zomer. De VakantieBieb opent 1 juni 
2017 voor de jeugd en 1 juli komen 
hier de e-books voor volwassenen 
bij. De VakantieBieb is een initiatief 
van de Bibliotheek om mensen ken-
nis te laten maken met e-books en 
kinderen te stimuleren in de vakan-
tie te blijven lezen. Sinds de start in 

2013 hebben ruim 762.000 mensen 
de VakantieBieb-app gedownload. 
De VakantieBieb sluit op 31 augus-
tus. In de VakantieBieb staan ruim 
30 e-books voor kinderen en jonge-
ren van 6 tot en met 18 jaar. Zo kun-
nen ze lekker doorlezen in de va-
kantie. Lezen is leuk en de leesvaar-
digheid (en AVI-niveau) blijft erdoor 
op peil. Ook volwassenen hebben 
vanaf 1 juli ruime keuze uit romans 
of spannende en informatieve e-
books. De VakantieBieb is gratis te 
downloaden op een tablet of smart-
phone via de App Store of Google 
Play Store. Na het downloaden is 
voor het lezen van de e-books geen 
internetverbinding meer nodig. 

Struinen in de Ronde Hoep
Amstelland - Vorig jaar is de kie-
vit tot nationale vogel uitgeroepen. 
Dat is niet voor niks. Hij ziet er schit-
terende uit en de roep zorgt voor 
een heerlijk lentegevoel. De Ronde 
Hoep is een prachtig stuk Noord-
Holland waar kieviten nog in ‘ouder-
wetse’ aantallen broeden in het re-
servaat van Landschap Noord-Hol-
land. Net als andere soorten zoals 
grutto, tureluur en betoverend zin-
gende veldleeuwerik. Ook broeden 
hier allerlei eendensoorten die in de 
bebouwde kom te vinden zijn. Be-
langstellenden kunnen met de vo-
gelwachter van Landschap Noord-
Holland deze vogels van dichtbij be-
kijken. Nu hebben veel weidevogels 
kuikens en wie weet krijgt de groep 
deze tijdens de wandeling in het vi-
zier. Sowieso is het bijzonder om de-
ze grote open polder eens van bin-
nenuit te bekijken. U hoeft dus geen 

specifieke vogelliefhebber te zijn 
om mee te wandelen. De wande-
ling is op zondag 28 mei van 10.00 
tot 12.00 uur. Tip: Neem een verre-
kijker mee en trek wandelschoe-
nen of laarzen aan. Startplek: Verza-
melen op de Polderweg bij Ouder-
kerk aan de Amstel, 250 meter links 
van de boerderij met huisnummer 
32. Kosten:7 euro voor volwassenen 
en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. 
Beschermers 4 euro en 2 euro voor 
hun kinderen tot 12 jaar. Reserveren 
kan op www.gaatumee.nl. Ter plek-
ke aansluiten en betalen is mogelijk.

Volop kieviten in de Ronde Hoep. 
Foto: Henk van Bruggen.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 juni 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse koffie-inloop in gebouw de 
Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van 
de Bilderdammerweg. De aanvang 
is 10.00 uur. Iedereen is welkom en 
de toegang is gratis. Koffie en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven aan zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. Kom ook 
en neem gerust iemand mee.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 31 mei van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting. Even gezellig bijpra-
ten onder het genot van een kop-
je of thee. Alle belangstellenden zijn 
welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-321636 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een be-
grip. Eenvoudige liederen en veel 
stilte zijn een rode draad in hun ge-
bed. Karmel Aalsmeer aan de Zwar-
teweg 36 heeft een kleine kapel in 
huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden op vrijdagavond 26 mei 
om 20.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten. 

Viering in Oud 
Katholieke kerk

Aalsmeer - Op zondag 28 mei om 
16.00 uur wordt in de Oud Katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg 
394 weer een viering voor iedereen 
gehouden. Voorganger is pastoor 
Mattijs Ploeger uit Egmond, het or-
gel wordt bespeeld door Bart Son-
nenschein en voor de schriftlezin-
gen draagt Lisette Visser-Moleman 
zorg.

Renovatie toren
Tijdens deze dienst is er slechts één 

Ontmoetingscentrum voor senioren
Amsterdam vrijdag thema 
in het Inloopcentrum
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag van 
14.30 tot 15.45 uur organiseert het 
inloopcentrum van Ontmoetings-
centrum Aelsmeer een themamid-
dag voor senioren. Deze keer is het 
thema Amsterdam. De aanwezigen 
gaan, onder het genot van een kop-
je koffie of thee, kijken naar beelden 
van Amsterdam. Beelden van vroe-
ger en van nu, wat is er veranderd 
en wat herkent u nog? Misschien 
heeft u vroeger in Amsterdam ge-

woond, of gewerkt? Wat maak-
te Amsterdam zo bijzonder en hoe 
kijkt u nu tegen de hoofdstad aan? 
Misschien liep u er altijd rond met 
Koninginnedag, of waren er ande-
ren gebeurtenissen waar u naar toe 
bent geweest. Deel uw verhalen met 
anderen en haal samen herinnerin-
gen op! De medewerkers van het in-
loopcentrum hopen er alles over te 
horen op vrijdag 26 mei in gebouw 
Irene in de Kanaalstraat 12.

. Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Freek van Balen Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Donderdag 
10u. gez. dienst met CGK met ds. 
M. Hogenbirk. Zondag diensten 
om 10u. met ds. S.J. Maliepaard 
uit Barneveld en 16.30u. met ds. 
J.A.C. Weij. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Donderdag 9.30u. Eucharistie-
viering in Karmelkerk. Zaterdag 
17u. Eucharistieviering in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Viering voor iedereen met 
past. Mattijs Ploeger uit Egmond. 
Orgel: Bart Sonnenschein.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Donderdag 9.30u. Dienst met 
Marian van der Veen. Zondag 
10u. Dienst met mw. M.W. Ge-
hrels uit Amsterdam. 

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

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

Donderdag 9.30u. Eucharistie-
viering m.m.v. kinderkoor. Zon-
dag 9.30u. Dienst o.l.v. parochi-
anen. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 29 mei 
om 20u. met ds. Kees van Velzen.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Steve 
van Deventer. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Donder-

dag dienst in het Lichtbaken, Rij-
senhout om 10u. met ds. M. Ho-
genbirk. Zondag Diensten om 
10u. en 16.30u. met ds. M. Ho-
genbirk. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te voor Oudezijds 100. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Donderdag 10u. Dienst met ds. 
T.H.P. Prins Zondag 10u. Dienst 
met ds. Y. Hsu uit Baambrugge.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Donderdag 10u. Dienst met ds. 

Z. de Graaf uit Katwijk. Orga-
nist: M. Noordam. Zondag 10u. 
Dienst met ds. N. Raadgever uit 
Ede. Organist: Joh. v/d Zwaard. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Donderdag 10u. Dienst met 
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: 
R. Kooning. Zondag 10u. Dienst 
met prof. B.J. G. Reitsma uit Er-
melo. Organist: Theo Griekspoor.

 Zondag 
25 en 28 mei

collecte en deze is bestemd voor de 
eigen kerk. Bij inspecties van het 
unieke kerkgebouw is namelijk on-
verwachts gebleken dat de funda-
menten en de toren op korte termijn 
gerenoveerd moeten worden. Een 
zeer kostbare en ingrijpende reno-
vatie. Helaas heeft het Aalsmeerse 
kerkje helemaal geen eigen vermo-
gen. Tot grote vreugde heeft de ei-
genaar van het complex – het be-
stuur van de Haarlemse Bisschops 
Kas - besloten een en ander te fi-
nancieren. Giften van inwoners zijn 
uiteraard van harte welkom. De re-
novatiewerkzaamheden zullen op 1 
juni starten en tien tot vijftien we-
ken duren.

Uitvoering Jorismis door 
Doopsgezind Kerkkoor
Aalsmeer - Op zondag 28 mei zal 
het ruim 85-jarige Doopsgezind 
Kerkkoor de Jorismis van Herman 
Finkers uitvoeren tijdens de kerk-
dienst van die ochtend. Herman Fin-
kers, bekend als cabaretier, schreef 
deze mis oorspronkelijk ter gele-
genheid van zijn eigen huwelijk en 
deze mis heeft inmiddels al vele ma-
len geklonken op diverse plaatsen 
in het hele land. Herman Finkers 
blijkt naast een cabaretier van naam 
ook nog eens een begenadigd com-
ponist te zijn, waarbij zijn bekende 
humor ook hierin niet achterwege 
blijft, echter op zeer bescheiden wij-
ze. Het Doopsgezind Kerkkoor heeft 
al eerder delen van de Jorismis ten 

gehore gebracht, maar zal de mis 
nu in zijn geheel laten horen! Pau-
lien Walch zal de misdelen van Ky-
rie tot en met Agnus Dei proberen 
te verbinden met gesproken tekst, 
zoals een gedicht, een persoonlijke 
overpeinzing en een gebed. 
Medewerking wordt verleend door 
Wilma Schoenmaker (sopraan), Eri-
ca de Ridder (dwarsfluit), Quinten 
Bunschoten (cello) en Wilma Broe-
re (piano). De Jorismis zal onder lei-
ding staan van dirigent Peter Veen-
huizen.
De dienst van de Doopsgezinde Ge-
meente begint om 10.00 uur in de 
kerk in de Zijdstraat. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Oud papier actie
Rijsenhout - Zaterdag 27 mei gaan 
de leden van Drumfanfare Melo-
manie en handboogvereniging Tar-
get weer huis aan huis oud papier 
ophalen. De lopers hopen natuur-
lijk weer dat de inwoners het papier 
in tilbare dozen aan de rand van de 
weg plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan bei-
de verenigingen. Daarna is de eerst-
volgende ophaalronde zaterdag 24 
juni. 

Gezellige middag voor 36 
deelnemers Tafeltje Dek Je
Aalsmeer - Jaarlijks organiseert 
Het Rode Kruis Aalsmeer samen 
met vrijwilligers van het Jongeren 
Rode Kruis Aalsmeer – Uithoorn een 
gezellige middag voor ouderen die 
gebruik maken van Tafeltje Dekje. 
Op zaterdag 20 mei waren 36 deel-
nemers van Tafeltje Dekje te gast 
bij Celieplant B.V. aan de Japan-
laan. In de mooi ingerichte kantine 
begon de middag met koffie en ge-
bak. Nadat alle gasten even met el-
kaar hadden bijgepraat werd er wat 
meer verteld over de geschiedenis 
van Celieplant en volgde een korte 
rondleiding door het moderne pand. 
Hierna was het hoog tijd voor een 

advocaatje met slagroom en natuur-
lijk de quiz! De vragen, bedacht door 
het Jongeren Rode Kruis, waren niet 
gemakkelijk maar met mooie prijzen 
in het vooruitzicht werd er fanatiek 
meegedaan. De middag werd afge-
sloten met een gezamenlijke maal-
tijd. De saté met stokbrood en krui-
denboter viel bij iedereen zeer in de 
smaak. 
Na het eten was het tijd om af te 
ronden. Met een bloemetje in de 
hand werd afscheid van elkaar ge-
nomen waarna vrijwilligers van Het 
Rode Kruis alle deelnemers netjes 
thuis hebben gebracht. Al met al 
een heel geslaagde middag! 

Voedselbank Aalsmeer is 
op zoek naar coördinator
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Muziek
Woensdag 24 mei:
* Soul en swing met The Soulmachi-
ne in The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 22u.
Vrijdag 26 mei:
* Bandbrouwerij voor/door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg, 20.30u.
Zaterdag 27 mei:
* Bandbrouwerij op tournee in ca-
fé Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 28 mei:
* Trio Jos van Beest met gastoptre-
den Nippy Noya bij Nieuwe Meer, 
Stommeerweg 2 vanaf 16u.
* Optreden Dusink Blues in The 
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Vrijdag 2 juni:
* Do-It door en voor leerlingen 
voortgezet onderwijs met work-
shops en muziek vanaf 20u. in N201, 
Zwarteweg.
* ACDC-tribute in The Shack, Oude 
Meer vanaf 22u.
Zaterdag 3 juni:
* Band Sonicrocket live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf ong. 21.30u.

Films
Vanaf donderdag 25 mei:
* Nieuw: ‘Pirates of the Caribbe-
an: Salazar’s Revenge’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Dagelijks om 16u., 18.45u. 
en 21.30u.
Zaterdag 27 mei:
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u. Open: 20.30u.
Woensdag 31 mei:
* Summer Night party met film ‘Bay-
watch’ bij Bioscoop Aalsmeer vanaf 
19.30u. Na afloop optreden zange-
res Laura Fischer. 

Exposities 
Zaterdag 27 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u.
25 en 27 mei:
* Zaterdag veiling in Historische 
Tuin, ingang Praamplein om 15u. Ex-
tra open op Hemelvaartsdag van 10 
tot 16.30u. Open iedere dinsdag tot 
en zondag 10 tot 16.30u. 
Vanaf 26 mei:
* Foto’s Bianca Tas in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart. Opening 
vrijdag om 14.30u.
Tot en met juni:
* Tentoonstelling ‘Doeken van Ster-
ren’ in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg. Open: Iedere zater-
dag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 7 juni:
* Expositie Springtime, schilderijen 
en bloemen, in atelier Sunny Neeter, 
Hornweg 196d. 
Tot en met 18 juni:
* Expositie Karin Borgman en Petra 

Boshart in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.
* Schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Pun-
terstraat. 
Tot en met 19 juli:
* Expositie Connie Fransen in ge-
meentehuis. Te bezichtigen tijdens 
openingstijden. 

Diversen
Donderdag 25 mei:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 26 mei:
* Amsterdam thema in inloopcen-
trum voor ouderen in Irene, Kanaal-
straat van 14.30 tot 15.45u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 27 mei:
* Historische Dorpswandeling door 
Centrum. Start: 11u. bij Boekhuis/
VVV, Zijdstraat 12.
* Zaalvoetbalwedstrijden ZABO in 
De Bloemhof, Hornweg. Start 19u. 
Kampioensduel om 21.15u. Aanslui-
tend feestavond.
Zondag 28 mei:
* Vogelbeurs in hal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
Dinsdag 30 mei:
* Workshop schelpen maken in 
wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart 
van 14.30 tot 16.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 31 mei:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado,  
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* NK knikkeren voor jeugd bij De 
Bloemhof, Hornweg. 
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 1 juni:
* Fietstocht Pedaalridders OVAK. 
Vertrek 13.30u. bij zwembad, Dreef.
Zaterdag 3 juni:
* Veteranendag met lezing en optre-
den Tour of Duty in Concert in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade van 
13 tot 18u.
Zondag 4 juni:
* Dorpentocht, 35 of 55 kilometer 
fietsen. Start 9.30 tot 14u. bij snack-
bar in Beethovenlaan en hoek Vlin-
derweg en Karperstraat in Oostein-
de.

Vergaderingen
Maandag 29 mei:
* Wijkoverleg De Dorper in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
Donderdag 1 juni:
* Openbaar Raadsoverleg over ge-
meentelijk beleid in Raadhuis, ge-
meentehuis vanaf 20u. 

Illegale Plaatjesdraaiers 
slotact van Plaspop
Aalsmeer - De onthulling van de 
slotact van Plaspop deze week. 
Maar, eerst even een rectificatie 
naar aanleiding van het vorige stuk 
in de nieuwe meerbode van 14 da-
gen geleden. Abusievelijk stond er 
vermeld dat er twee acts op één lo-
catie zouden gaan optreden. Dat 
was een foutje natuurlijk. Fami-
lie de Niet (van locatie: Schuilha-
ven de Kodde) was zeer verdrietig 
dat zij niet in het programma wa-
ren opgenomen. Wat moeten zij an-
ders met die duizend rollen wc-pa-
pier! Vandaar deze rectificatie. Na-
tuurlijk is op het eiland van familie 
de Niet weer muziek! Soul vanuit de 
tenen! Dus: Schuilhaven de Kodde 
als u van soul houdt!
Voor diegenen die niet meer weet 
wat het concept Plaspop eigenlijk 
inhoudt even een korte recapitula-
tie: Er worden op een vijftal plekken 
op de Westeinderplassen (de West-
einderdijksloot is de rode draad) 
een aantal podia gecreëerd, dat kan 
zijn een eiland, een vlet, een ponton 
of iets dergelijks. De Dippers heb-
ben wederom een gevarieerd pro-
gramma tot stand gebracht. 
Op 8 juli beginnen de acts exact om 
20.30 uur, om 21.30 uur en om 22.30 
uur. De optredens duren 25 minuten. 
Na de optredens verplaatst het pu-
bliek zich varend naar een volgende 

locatie en dus naar een ander optre-
den. En dan natuurlijk nog de slot-
act! De uitsmijters van de avond: het 
spektakel zal dit jaar verzorgd wor-
den door: De Illegale Plaatjesdraai-
ers (Kees en Mark, man die maken 
er wat van). Een drijf-in discotheek 
op ‘t zuiverste water in de Kodde-
spoel. Daar verzamelen alle over-
gebleven Plaspoppers zich om de 
avond gezamenlijk af te sluiten. 
Vanaf 23.15 uur tot rond het midder-
nachtelijk uur.  Ziet u het voor zich: 
de hele Koddespoel vol met broe-
derlijk naast elkaar gelegen bootjes 
met swingende, vrolijke mensen die 
luisteren naar muziek, meezingend, 
meeswingend, tijdens deze hope-
lijk zwoele zomernacht op 8 juli. 
Het gehele ‘evenement’ is natuurlijk 
gratis. Een Aalsmeers evenement 
voor de Aalsmeerders. De arties-
ten, medewerkers en podiumbou-
wers doen mee ‘om niet’. Wel kan er  
een vrijwillige bijdrage worden ge-
deponeerd. De penningmeester van 
de Dippers heeft zijn ‘melkbus’ al-
tijd aan boord. In een later stadium  
kunt u het kaartje van de Westein-
derplassen, met daarop aangege-
ven de locaties waar wordt opgetre-
den, downloaden op: www.plaspo-
paalsmeer.nl. Vergeet uw goede hu-
meur, uw picknickmand en uw blus-
emmer n iet. D an kom t a lles g oed!                              

Zondagmiddag op de Nieuwe Meer

‘A Latin-American Jazz 
Affair’ met Jos van Beest
Aalsmeer - De derde van een serie 
optredens van Jos van Beest op de 
Nieuwe Meer, deze keer op zondag-
middag 28 mei om 16.00 uur. De pi-
anist Jos van Beest neemt behalve 
zijn trio (met Erik Schoonderwoerd 
op bas en Ben Schröder op drums) 
steeds een bijzondere gast mee. De-
ze keer is dat het congadrumfeno-
meen Nippy Noya.
Nippy Noya (1946) is een Neder-
lands allround-percussionist van Ja-
pans-Indonesische komaf. Hij is de 
zoon van de Japanse taiko-drum-
mer Fusao San Nakato. Noya woont 
sinds 1968 in Nederland; hij heeft 
met artiesten uit binnen- en buiten-
land gewerkt en speelde op meer 
dan tweehonderd albums, die niet in 
één genre zijn te vangen. Hij speel-
de mee met musici als Bert Kaemp-
fert, Jan Akkerman, Rosa King, JJ 
Cale, Billy Cobham, Eric Burdon en 
de Duitse rockster Udo Lindenberg 
met wie hij in 2014 weer op tournee 
ging. Verder gaf Noya vanaf 1992 
ruim 20 jaar les aan het Conserva-

torium van Enschede in de vakken 
percussie en improvisatie. Noya is 
vooral bekend als congaspeler van 
Massada; vanaf 1975 tot 2016 ver-
sterkte hij de percussiesectie van 
deze latin rock-band, eerst als gast-
muzikant en de laatste tien jaar als 
vast lid.
Ook de tien jaar jongere pianist Jos 
van Beest heeft iets met Japan. Hij 
heeft inmiddels een dertiental al-
bums op zijn naam staan en de re-
lease van zijn veertiende album zal 
binnenkort in Osaka (Japan) plaats-
vinden. Hij speelt voornamelijk lek-
ker swingende standards, heel ge-
schikt voor een muzikale zondag-
middag. Deze keer nodigt hij ieder-
een uit voor een ‘Latin-American 
Jazz Affair’.
Jazz op de Nieuwe Meer op zon-
dagmiddag 28 mei begint om vier 
uur in de middag. Adres: Stommeer-
weg 2, pontje over. Toegang: uw gift. 
Inlichtingen: Henny Essenberg tel. 
0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 
0297-360355.

Soul en funk op avond voor Hemelvaartsdag

Soulmachine in The Shack
Oude Meer - Woensdagavond 24 
mei op veler verzoek weer terug in 
The Shack: Soulmachine! Een band 
die al eerder met heel veel succes 
op het Shackpodium stond! Een 
band van aparte klasse die met 
groot enthousiasme een weergaloze 
dampende soul & funk show heb-
ben neergezet! Soulmachine is één 
van de weinige bands in Nederland 
die alle soul- en funkhits nog speelt 
zoals ze in de jaren zestig tot tachtig 
gespeeld werden. De band speelt 
pure authentieke soul en funk met 
krakers als I’m A Soulman, I Feel 
Good en andere onvergetelijke hits 
van onder andere James Brown, 
Otis Redding, Aretha Franklin en Ti-
na Turner. Dus, trek je dansschoe-
nen maar uit de kast. De elfkoppige 
soulformatie bestaat uit: soulzan-
gers: Ben Sims en Johnson Gabriel. 
Iris Fricke: vocals, Rini Kleijn: vo-
cals, Peter Bouw: toetsen, Bart van 
Ballegooijen: tenorsax, Erik Lenting: 
trompet, Wim Hofman: tenor/altsax, 
Jeroen Fleskens: gitaar, Joop de 
Kleuver: bass, Richard Schoonder-
beek: drums/backing vocals. Kort-
om, een professionele soulband die 
ook deze avond op zeker The Shack 
weer op z’n kop gaat zetten. 

Zondag Dusink Blues
Zondag 28 mei op het Shack-podi-
um: Rhythm and Blues. Van prach-
tige ballads tot stampende shuf-
fles en swingende westcoast blues: 
Dusink Blues is een nieuwe hechte 
band rondom gitarist Kees Dusink. 
Zijn gelauwerde stijl en geluid ko-
men nu nog beter tot hun recht 
dankzij het gitaarwerk van Step-
han Bijl, de vocals van Marc Boc-

ken en de grooves van Marco Over-
kamp op drums en Donald van der 
Goes op basgitaar. Dusink Blues is 
grenzeloze energie en zichtbaar ple-
zier. Vijf geweldige muzikanten die 
elkaar al jarenlang kennen van fes-
tivals en die elkaar nu hebben ge-
vonden in een gedeelde liefde voor 
de muziek van onder andere Al-
bert Collins, Peter Green en Albert 
King. Muziek die breekbaar en tra-
nentrekkend mooi is maar ook on-
gepolijst en rauw. Met zowel covers 
als eigen werk, maar in ieder geval 
en altijd met dat uiterst herkenbare 
‘Dusink-Blues-geluid’. Zorg er maar 
voor dat je Dusink Blues gaat zien, 
gaat horen en gaat voelen!   

ACDC tribute en Spunyboys
Vrijdag 2 juni: Whole Lotta Woman, 
een band bestaande uit vijf super 
getalenteerde muzikanten, waaron-
der Remco Millenaar, in een spec-
taculaire ACDC tribute met ver-
bluffend resultaat! Maandag 5 ju-
ni tweede Pinksterdag: The Spuny-
boys uit Frankrijk, ze zijn hét sym-
bool voor de energie die de Rocka-
billymuziek uitstraalt, en daarom is 
The Shack enorm trots dat ze de-
ze datum vast konden pinnen in het 
drukke toerschema van dit jonge 
trio, dat inmiddels uitgegroeid is tot 
een van de meest populaire én ge-
vraagde bands van Europa. 
Woensdag 24 mei gaat The Shack 
open om 20.30 uur. Aanvang Soul-
machine om 22.00 uur. Entree is 10 
euro. Zondag 28 mei open om 15.00 
uur en start Dusink Blues om 16.00 
uur. Entree 10 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

Zaterdagavond optreden in Joppe
Bandbrouwerij op tournee
Aalsmeer - De Bandbrouwe-
rij uit N201 gaat op tournee. Om 
de twee weken komen muzikanten 
uit Aalsmeer en ruime regio bijeen 
om met elkaar muziek te maken. Er 
worden nummers ingestudeerd en 
ten gehore gebracht. Iedere mu-
zikant die van zich wil laten horen, 
krijgt ruimte op het podium van het 
muziekcentrum aan de Zwarteweg. 
Er komen nog steeds nieuwe muzi-
kanten binnen om kennis te maken 
en mee te spelen, maar de Band-
brouwerij heeft inmiddels ook een 
vaste groep die steevast aanwezig is 
en als er geen ruimte is in de gro-
te zaal de studioruimte inkruipen 
om toch met elkaar nummers in te 
studeren. Een aantal van deze vaste 

groep Bandbrouwers gaat nu buiten 
de N201 optreden. Zij presenteren 
zich aanstaande zaterdag 27 mei 
in café Joppe in de Weteringstraat. 
De kans voor eenieder om kennis 
te maken met deze jonge talenten. 
De muziek zal variëren van stevi-
ge rocknummers tot mooie ballads 
en bekende pophits met een ‘eigen 
draai’.  De Bandbrouwerij op tour-
nee begint rond de klok van 21.30 
uur en de toegang is gratis. 
Zaterdag is niet het enige optre-
den buiten de N201. Tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival op 16 en 
17 juni gaan de heren en dames 
muzikanten van de Bandbrouwerij 
zich laten zien en horen bij galerie 
Sous-Terre.

Summer Night met film 
‘Baywatch’ in bioscoop
Aalsmeer - Op woensdag 31 mei 
presenteert Bioscoop Aalsmeer 
een Summer Night rond de nieu-
we film ‘Baywatch’. Om half acht in 
de avond worden de gasten bui-
ten welkom geheten met een zo-
mers drankje. Om negen uur start 
vervolgens de film, bij mooi weer 
buiten op het terrein voor Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. 
Rond kwart over elf start ter afslui-
ting een afterparty en verzorgt zan-
geres Laura Fischer een optreden in 
de pianobar. In de nieuwe film ‘Bay-
watch’ (geïnspireerd op de wereld-
beroemde tv-serie) wordt de erva-
ren strandwacht Mitch Buchannon 
(Dwayne Johnson) gedwongen om 
samen te werken met de nieuwe re-
kruut Matt Brody (Zac Efron). Wan-
neer ze op het spoor komen van een 
crimineel complot wordt het voort-
bestaan van hun strand in gevaar 
gebracht. Samen gaan ze de strijd 
aan wat leidt tot hilarische situaties. 
Wacht niet te lang met het reserve-

ren van kaarten, vol is vol. Dit kan 
via bioscoop@studiosaalsmeer.nl of 
bel 0297-753700. Kijk voor het volle-
dige filmprogramma op www.bios-
coopaalsmeer.nl. 

Concert Andre Rieu
André Rieu, bij miljoenen bekend 
als ‘De Koning van de wals’, is een 
van de populairste artiesten ter we-
reld. Zijn legendarische concert in 
Maastricht, dat elk jaar plaatsvindt, 
is een van de jaarlijkse bioscoop-
evenementen waarnaar met onge-
kend enthousiasme wordt uitge-
keken. Vorig jaar leidde dat in ver-
schillende landen tot nieuwe ver-
kooprecords. Ook in Aalsmeer wa-
ren de twee voorstellingen binnen 
korte tijd uitverkocht, daarom wordt 
de voorstelling op zaterdag avond 
22 juli vertoond  in de grote theater-
zaal van Studio’s Aalsmeer met het 
optimale geluid. Ook hiervoor geldt. 
Wacht niet te lang met het kopen 
van tickets. Bloemenbal in The Beach

Aalsmeer - De Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia organiseert dit jaar weer 
een groot evenement, dit keer niet 
op het water maar in The Beach, 
voormalige Bloemenlust, aan de 
Oosteinderweg. Het goede doel is 
dit jaar Stichting Het Vergeten Kind 
(www.hetvergetenkind.nl).
Het dagprogramma van 11.00 tot 
17.00 uur is in samenwerking met 
het Aalsmeer Flower Festival dat in 
dit weekend zal plaatsvinden. Kin-
deren en volwassenen kunnen leu-
ke dingen maken van bloemen, zo-
als bloemstukjes, bloementaart-
je voor Vaderdag of een bloemen-
sieraad. In de oude veilingzaal van 
Bloemenlust wordt historisch film-
materiaal vertoond en er is op ver-
schillende tijdstippen een rondlei-
ding. 
Het Bloemenbal wordt door de Li-
onsclub zelf georganiseerd en het 

belooft een onvergetelijke avond te 
worden. Het avondvullend program-
ma begint om 18.00 uur met een 
spetterend optreden van Blackbird 
Dance Centre. De dames van de Li-
ons zijn bijzonder verheugd dat zij 
Hans Dulfer & Band bereid hebben 
gevonden om twee keer op te tre-
den. Hans Dulfer is één van Neder-
lands bekendste en meest veelzij-
dige muzikanten. Dit, in combinatie 
met DJ Dutch Dance Detective, be-
tekent een avond vol heerlijke mu-
ziek waarbij de dansvloer aan uzelf 
is. De leden van de Lionsclub zou-
den het leuk vinden als u zich pas-
send kleed voor een Vintage Bloe-
menbal. De toegangskaart voor het 
avondprogramma kost 50 euro per 
persoon, inclusief welkomstdrank, 
eten en de muziek. Kijk voor meer 
informatie en bestellen van kaarten 
op www.bloemenbal.info. 

STAGE
MUSIC SHOP
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KOOPJE:AANBIEDING:

NIEUW: TIP:

Mondharmonica
‘Pioneer’  € 14,95

Koptelefoon
‘Audio-Technica’  € 39,95

Westerngitaren 'Cort'
(met element) vanaf  € 232,-

Ook hét adres voor
flightcasemateriaal

Zonnig rondje langs Amb8route
Kudelstaart - Het was er prima 
weer voor afgelopen zaterdag 20 en 
zondag 21 mei. Heerlijk op de fiets 
en de Amb8route rijden en kennis 
maken met een achttal ambachts-
lieden in Kudelstaart en nabije om-
geving. De ambachtslieden stelden 
hun deuren van de werkplaatsen 
open voor publiek en hadden voor 
bezoekers leuke activiteiten in pet-
to. Het kijkje in de keuken van de 
palingroker, zeepmaker, tekenaar, 
beeldhouwer, kaasmaker, bloem-
bollenkweker, pottenbakker en de 
taartenbakker kreeg veel waarde-
ring. De Amb8route is een initia-

tief van lokale ambachtelijke onder-
nemers en is overigens ook buiten 
dit open weekend te rijden. Leuk ui-
tje voor Hemelvaartsdag op tijdens 
Pinksteren. Op de routekaart, ver-
krijgbaar bij ondermeer café Op de 
Hoek en restaurant Oevers, beiden 
aan de Kudelstaartseweg, staat de 
openingstijden per locatie aangege-
ven. Meer informatie is ook te vin-
den op www.amb8route.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

AGENDA

Waardering voor optreden Gigs
Aalsmeer - Gezellig druk was het 
afgelopen zaterdag 20 mei in Bac-
chus. In het knusse culturele café 
kon genoten worden van een op-
treden van de band Gigs. Het viertal 
trakteerde op een verrassende com-
binatie van pop, rock and roll, west-
coast, Ierse folk, country en blue-
grass uit de jaren zestig en zeventig. 
Veelal bekende nummers van onder 
andere The Byrds, The Eagles, Vini-
ce, Bob Dylan, The Beatles en Cros-
by Stills Nash & Young. Het publiek 
neuriede en zong (zachtjes) mee. 
“Dit is pas muziek. Zo maken ze het 
niet meer”, aldus een enthousiaste 
bezoeker. Het akoestische avondje 
met viool, gitaar, bas en mandoline 
kreeg veel waardering. 
“Heerlijk om te zien hoeveel plezier 

het viertal heeft in muziek maken 
met elkaar en voor publiek”, aldus 
een andere bezoeker. Kortom, ge-
slaagd dit optreden! Voor wie van 
livemuziek houdt, alvast noteren: Op 
zaterdag 3 juni verzorgt de band So-
nicrocket uit Rotterdam en Utrecht 
een optreden in Bacchus en gaan 
op zaterdag 10 juni de spots in het 
culturele café aan voor de RemBand 
uit Aalsmeer en Rijsenhout.

Zaterdag filmavond
Aanstaande zaterdag 27 mei geen 
livemuziek in Bacchus. Dit keer 
wordt een filmavond georganiseerd. 
De film begint om 21.00 uur, zaal 
van het culturele café in de Gerbe-
rastraat open vanaf 20.30 uur. 





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
24 mei 2017

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2017/024774), het plaatsen van 
een afvoerpijp langs de zijgevel tenminste 2 meter boven 
het hoogste punt. Toelichting: de aanvraag is door de aan-
vrager ingetrokken

- Machineweg 198, 1432 EV (Z-2017/012425), het oprich-
ten van een woonhuis. Toelichting: de aanvraag is door de 
aanvrager ingetrokken

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd: 
- Machineweg 49-131, 1432 EM (Z-2017/025031), het mo-

biel puinbreken van 3000 ton bouw- en sloopafval. Verzon-
den: 15-05-2017.

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

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Diverse Locaties Aalsmeer (Z-2017/023706) Aalsmeer Flo-

wer Festival op 17 juni t/m 18 juni 2017, ontvangen 3 mei 
2017

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

VERGUNNINGSVRIJE AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen vergunningsvrij zijn:
- Eiland ‘De Kluiten’ (Z-2017/018681), kamperen Scouting 

TIFLO van 1 juni t/m 30 november 2017, verzonden 15 mei 
2017

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
- Route door Aalsmeer (Z-2017/014832), Gran Fondo Am-

sterdam op 25 mei 2017, verzonden 19 mei 2017
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een eind-
besluit over de vergunningaanvraag 

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina 
van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

TER INZAGE
t/m 09-06-17 Concept startnotitie woningbouw VVA terrein
t/m 22-06-17 Aanvraag omgevingsvergunning, de beschik-

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

VERGADERING DONDERDAG 1 JUNI 2017
Raads Informatief Overleg (RIO), openbare bijeenkomst d.d. 
donderdag 1 juni 2017, Raadhuisplein 1, Aalsmeer. Voorzitter: 
R. Martijn

Tijd Onderwerp

20.00 uur Presentatie rekenkameronderzoeken Aalsmeer
21.00 Sluiting

KLACHTENREGELING
Het college B&W heeft op 16 mei de klachtenregeling van 
Aalsmeer vastgesteld m.i.v. 1 januari 2017.:( Z-2017/022336 
D-2017/129430)

CONCEPT STARTNOTITIE WONINGBOUW VVA TERREIN 
TER INZAGE

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de ‘Con-
cept Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, project 
Hornmeer’ vrijgegeven voor inspraak. Het College van B&W wil 
graag uw mening en advies horen voordat ze deze startnotitie 
aan de raad voorlegt om deze definitief vast te stellen. Van 28 
april t/m vrijdag 9 juni 2017 ligt de concept startnotitie ter 
inzage op het gemeentehuis. U kunt t/m 9 juni 2017 schrifte-
lijk uw reactie sturen naar: Het College van Burgemeester en 
Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of 
via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl. Wilt u bij uw brief of 
e-mail: ‘Concept Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, 
project Hornmeer’ vermelden?

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Jan Lunenburg Oever 5 (Sectie D nr. 2309, kavel 16), 1433 

HB (Z-2017/025183), het oprichten van een woonhuis
- Jupiterstraat 49, 1431 XA (Z-2017/025196), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het uitbreiden van een 
woning 

- Karekietstraat 18, 1431 WP (Z-2017/025255), het plaat-
sen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

- Jan Lunenburg Oever 5(Sectie D nr. 7170, kavel 11), 1433 
HB (Z-2017/025241), het oprichten van een boothuis

- Madame Curiestraat 21, 1433 AA (Z-2017/025756), het 
uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde

- Jac. P. Thijsselaan 51, 1431 KD (Z-2017/025778), het aan-
leggen van een in- en uitrit

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen 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. 

Rectificatie, aanvraag ontvangen
Hadleystraat 7, 1431 SK (Z-2017/016185), het splitsen van 
de woning op de begane grond in twee woningen. Toelichting: 
in de bekendmakingen van 30 maart jl. is een onvolledige 
omschrijving van de werkzaamheden vermeld.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd 
- Hadleystraat 7, 1431 SK (Z-2017/016185), het splitsen 

van de woning op de begane grond in twee woningen. De 
beslistermijn is verlengd met zes weken. 

- Ringvaartzijde 50, 1431 CM (Z-2017/016722), het realise-
ren van een overkapping in de achtertuin. De beslistermijn 
is verlengd met zes weken. 

- Vlinderweg 152, 1432 MS (Z-2017/016541), het plaatsen 
van een schutting/geluidswal aan de zijkant van de wo-
ning. De beslistermijn is verlengd met zes weken. 

- Cactuslaan 3, 1433 GZ (Z-2017/017894), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. bedrijfspand met metaalbe-
werking, het wijzigen van de gevel, inrichting of mijn-
bouwwerk oprichten of veranderen. De beslistermijn is 
verlengd met zes weken.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
-  Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG (Z-2017/006025), het 

plaatsen van 6 bouwketen op eigen terrein. Verzonden: 
15-05-2017

- Azaleastraat nabij nr. 31, 1431 EH (Z-2017/020660), het 
plaatsen van bouwketen en dixie mobile toiletunit t.b.v. 
renovatiewerkzaamheden van 6 juni 2017 t/m 1 september 
2017. Verzonden: 17-05-2017

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie. 

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure**
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Jasmijnstraat 35 en 37, 1431 RH (Z-2016/042255), brand-

veilig gebruik t.b.v. woon- en dagcentrum

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Machineweg naast nr. 296 (Sectie B 6586), 1432 EV (Z-

2017/024787), het oprichten van een woonhuis. Toelich-
ting: de aanvraag is door de aanvrager ingetrokken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

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

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

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

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

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

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER VAN START IN AALSMEER

Opkopers uit Aalsmeer zijn vanaf 1 juli 2017 verplicht goe-
deren die zij op- en verkopen te registreren in het Digitaal 
opkopersregister (DOR). Het DOR helpt heling terug te drin-
gen. De gemeente Aalsmeer organiseert woensdag 31 mei 
van 18.15 tot 19.15 uur op het Raadhuis te Aalsmeer een 
voorlichtingsbijeenkomst over het Digitaal Opkopersregister 
(DOR). Speciaal om heling tegen te gaan is het DOR ontwik-
keld. Hierin registreren handelaren goederen die zij in- en ver-
kopen. Het DOR staat in voortdurend contact met het register 
waarin gestolen goederen zijn geregistreerd. Op die manier 
blijkt snel of goederen die worden aangeboden als gestolen 
staan geregistreerd. Handelaren zijn verplicht gebruik te ma-
ken van het DOR. Vanaf 1 juli 2017 controleert de politie op 
naleving.  Aanmelden bij het DOR kan vanaf 31 mei 2017, via 
www.aalsmeer.nl

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Gilewski R.K. 02-03-1978 15-05-2017

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

VERGADERING DINSDAG 30 MEI 2017
Agenda voor de vergadering van het Informatief Overleg op 
dinsdag 30 mei 2017, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1 Opening door de burgemeester
20.02 tot 21.00 2 Fase 2 ‘Het huis der gemeente’
 3 Sluiting

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

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





 
08   Nieuwe Meerbode  •  24 mei 2017

Veel bloemen 
voor moeders

Aalsmeer - Moederdag heeft voor 
6,5 miljoen euro meer omzet ge-
zorgd bij bloemenveiling Flora Hol-
land ten opzichte van vorig jaar. De 
week voor Moederdag was span-
nend en kleurrijk. Ondanks ‘al-
le hens aan dek’ was de Logistie-
ke dienstverlening niet voldoende 
op orde. Het tekort aan stapelwa-
gens zorgde voor onrust en klach-
ten. De veiling heeft in deze verbe-
tering toegezegd. In de week voor 
Moederdag was de totale omzet 
137 miljoen euro. Dat is een groei 
van 6,5 miljoen euro. Wereldwijd zijn 
miljoenen moeders in de bloemetjes 
gezet met: 254 miljoen snijbloemen, 
20 miljoen kamerplanten en 15 mil-
joen tuinplanten.

‘Bloemenzee’ bij 
de watertoren

Aalsmeer - Op zaterdag 17 en 
zondag 18 juni vindt voor de vier-
de maal het Aalsmeer Flower Fes-
tival plaats. 
Op tal van plekken in de gemeente 
gaan bloemen en planten de hoofd-
rol spelen. Bezoekers kunnen de-
ze dagen onder andere kennis ma-
ken met Hana Ike Battles. Bij dit uit 
Japan afkomstige fenomeen ne-
men arrangeurs en bloemsierkun-
stenaars het tegen elkaar op om 
in zeer korte tijd een spectaculair 
bloemstuk te maken. Tegenover ga-
lerie Sous-Terre, naast de waterto-
ren, komt een drijvende bloemen-
promenade te liggen. Kijk voor meer 
informatie, locaties en activiteiten 
op www.aalsmeerflowerfestival.nl

Pinksterexpositie 
Jan Makkes

Velserbroek - Vanaf Hemelvaarts-
dag 25 mei tot en met Tweede Pink-
sterdag 5 juni is de Pinkstertentoon-
stelling. Dagelijks kan tussen 11.00 
en 18.00 uur de pittoreske boerde-
rij gratis bezocht worden. Er is een 
kleurrijke expositie van de werken 
van kunstschilder Jan Makkes in 
zijn Museumboerderij aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek.

Expositie Karin Borgman en Petra Boshart in Oude Raadhuis

Suppoost Hansje Havinga: 
“Schilderij voelt als thuis”
Aalsmeer - De Aalsmeerse schil-
der Karin Borgman is samen met 
haar vriendin de beeldhouwer Petra 
Boshart neergestreken in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat. Samen 
bieden de twee kunstenaars een ex-
positie waar de kracht, kleur, vak-
manschap en plezier van afdruipt. 
De deuren van het monumenta-
le pandje worden open gehouden 
door een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers. Liefhebbers van kunst 
die zo nu en dan vertellen over hun 
favoriete kunstwerk uit de actuele 
expositie.
Suppoost van dienst is deze keer 
Hansje Havinga. Ze weet niet pre-
cies meer hoe lang ze al suppoost 

is. “Voor mij is het begonnen met het 
spektakelstuk Ophelia aan de Poel. 
Via smartlappenkoor Denk aan de 
Buren raakte ik betrokken bij de-
ze uitvoering. We zongen in rond-
vaartboten onze muziekpartijen. La-
ter heb ik meegedaan aan De Licht-
emaan Kweker in de Historische 
Tuin. Dit waren KCA producties. 
Kort daarop, volgens mij hetzelf-
de jaar nog, begon het gedonder al 
met het korten op kunst. Veel van de 
deelnemers hebben toen actie ge-
voerd tegen het bezuinigen. We zijn 
bijvoorbeeld verkleed gaan zitten 
bij de raadsvergaderingen. Ik denk 
dat ik toen suppoost ben geworden. 
Het juiste jaar weet ik niet meer. En 

waarom kunst, dat gaat gewoon zo. 
Ik ben, eerlijk gezegd, helemaal niet 
zo’n kunstkenner. Daarna ben ik 
hoofd van de suppoosten geworden 
en schrijf de vergadering uit en zit ik 
ook voor. Tevens verzorg ik, samen 
met Fanny en Corry, de openingen 
van de tentoonstellingen.”

Als haar gevraagd wordt wat nu 
haar favoriet kunstwerk van de-
ze expositie is hoeft ze niet lang na 
te denken. Dat is het schilderij met 
de titel Roze Soep van Karin Borg-
man in de kleine zaal aan de straat-
kant. “Het is een schilderij dat voelt 
als thuis. Voor mijn gevoel staan er 
glazen wijn en olijven op tafel. Voor 

Hansje Havinga bij een schilderij van Karin Borgman.

mij is het onze meidengroep die 
met elkaar aan tafel gaat voordat 
we House of Cards gaan kijken. Die 
kleur dat rode en roze, dat is warm. 
Die daar rechtsonder, dat ben ik. Ik 
zit te luisteren een beetje los van de 
groep. Anderen hebben weer de ar-
men om elkaar heen geslagen. Het 
is een schilderij dat je het gevoel 
geeft dat je er bij hoort. Je wordt er 
gewoon ingetrokken net als in de 
gezelligheid van thuis.” 
En dat is precies zoals het expres-
sieve werk van Borgman is bedoeld. 
Het gaat over tafels, over mensen, 
over contact en over wat mensen 
verbindt. In de schilderijen en in 
het grafiek van Borgman vormen 
de mensen die met elkaar aan ta-
fel zitten een eenheid, een nieuw 
wezen dat een eigen leven leidt. Zij 
verbeeldt dat in een bijna abstracte 
vorm en met een grote gelaagdheid 
in kleur en expressie. Karin Borg-
man is beeldend kunstenaar, illu-
strator, docent en master kunstedu-
catie. Ze werkt daarnaast als eerste-
graads docent tekenen en ckv op 
het Veenlandencollege in Mijdrecht. 
Ze heeft ervaring met diverse kun-
steducatieve projecten in alle lagen 
van het onderwijs. Daarnaast is ze 
één van de motoren van De Kunst-
ploeg die projecten als De gebrei-
de boomgaard, Het selfieproject en 
Aan Tafel met… heeft gerealiseerd.
Naast het werk van Borgman zijn 
er beelden in allerlei soorten steen 
te zien. Ze zijn gemaakt door Pe-
tra Boshart, dochter van een steen-
houwer. Zij voelt zich aangetrok-
ken door dit weerbarstige materi-
aal, dat vraagt om vakmanschap, 
geduld, contemplatie en volharding. 
In haar beelden gaat het om leven 
geven, om verliezen, om voelen en 
om groeien.

De beeldende kunstcommissie van 
het KCA is het ook deze keer ge-
lukt een bijzondere tentoonstel-
ling samen te stellen waarvan de-
ze keer één van de deelnemers een 
Aalsmeerse kunstenaar is. De expo-
sitie loopt nog door tot en met 18 
juni en is van donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 te be-
zoeken.

Vierluik Bob van de Heuvel 
verrijking voor Kudelstaart
Kudelstaart - Onder toeziend oog 
van wethouder Gertjan van der Hoe-
ven van cultuur werd donderdag 18 
mei op de gevel van het flatgebouw 
hoek Mijnsherenweg en Einstein-
straat het door kunstenaar en bloe-
menarrangeur Bob van den Heuvel 
geschilderde vierluik onthuld. Het is 
toch wat dat je als bewonerscom-
missie een wens op zo een mooie 
wijze in vervulling ziet gaan. Die blij-
heid bij hen was duidelijk gezien de 
opkomst.

Verfraaiing woonwijk
Al lang bestond het verlangen om 
de gevel van het flatgebouw te ver-
fraaien. Het moest minder saai. Met 
een muurschildering zou de gevel 
een veel mooier aanzicht krijgen. Er 
werd een beroep gedaan op de wo-
ningcorporatie Eigen Haard om dit 
verlangen te verwezenlijken. 
Woningcorporatie Eigen Haard stelt 
- ter bevordering van de leefbaar-
heid en verfraaiing van een wij-
woonwijk - jaarlijks een geldbedrag 
beschikbaar. Van de vele ingedien-
de voorstellen worden een aantal 
gehonoreerd. Verleden jaar nomi-
neerde Eigen Haard het ingedien-
de verzoek van de bewonerscom-
missie Kudelstaart. De opwinding 
en blijheid was groot en de plannen 
werden tot in de kleinste details uit-
gewerkt. Niets werd aan het toeval 
overgelaten. De gedane moeite was 
niet tevergeefs want Eigen Haard 
verhoogde de blijdschap door het 
verzoek te honoreren. 

De vier jaargetijden
Met kunstenaar Bob van den Heu-
vel werden de wensen van de be-
woners besproken. Er werd beslo-

ten om de Westeinderplassen - De 
Poel- centraal te stellen. Dat Bob 
van de Heuvel werd gevraagd om 
de opdracht uit te voeren blijkt een 
juiste keuze. Niet alleen is Bob een 
inwoner van Kudelstaart en is zijn 
dagelijkse uitzicht de Poel, hij is ook 
in staat om op groot formaat te wer-
ken. Het eindresultaat is een zeer 
persoonlijk werk geworden maar 
wel zo uitgevoerd dat het vierluik: 
‘De vier jaargetijden’ veel mensen 
aanspreekt. Na een welkomstwoord 
van de voorzitter van de bewoners 
commissie Wim Been werd het vier-
luik ‘onthuld’ door Brenda Eikelen-
boom van Eigen Haard. Vergezeld 
van de klanken van de vier jaarge-
tijden van de Italiaanse componist 
Vivaldi was het aan haar de eer om 
de prachtige blauw/groene strik te 
verwijderen. Ook Bob kreeg de ge-
legenheid het vierluik toe te lichten. 
“De vier seizoenen van de Westein-
der zijn ook mijn seizoenen. Bijna 
60 jaar geleden begon mijn leven 
hier.” Op indrukwekkende wijze wist 
hij zijn levens seizoenen en die van 
de Poel met elkaar te verweven. De 
voorstudie die Bob van het kunst-
werk maakte, heeft hij geschonken 
aan de bewoners en deze is bin-
nenkort te zien in de hal van de flat. 
De door Bob gesproken woorden, 
worden middels een plaquette bij 
het vierluik geplaatst en verlichting 
zorgt er voor dat het vierluik ook tij-
dens de donkere uren te zien is. De 
middag werd afgesloten in het Café 
Op de Hoek. En daar werd nog eens 
blij benadrukt hoe geslaagd een ie-
der dit initiatief heeft ervaren.
Kudelstaart is een prachtig kunst-
werk rijker.
Janna van Zon 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Veel bekijks voor ruim 120 deelnemers

Heerlijke bromfietstocht!
Aalsmeer - Enkele weken gele-
den was de inschrijving voor de 
vierde toerrit van Aalsmeers Brom-
fiets Genootschap binnen een half-
uur vol. Ruim 120 deelnemers. Af-
gelopen zondag 21 mei was het ein-
delijk zover. De week voorafgaand 
waren er opvallend veel brommers 
in alle soorten en maten te vinden 
op de weg, proefrijden. Verschillen-
de handige hobbyisten hadden hun 
handen vol om alles goed rijdend te 
krijgen. Ook bij de ondernemer van 
het jaar Loogman was het druk, het 
enige tankstation waar nog meng-
smering te krijgen is.

De routecommissie reed nog één 
keer de route na, wegafsluitingen 
werden geplaveid. De lunch bij Voo-
ges werd besteld en Joppe ging al-
vast koffie zetten voor deze vroege 
zondagmorgen.
Verzamelen was om 10.30 uur al-
waar de aanmelding en laatste vei-
ligheidsinstructies werden gegeven. 
Eindelijk mooi weer, na drie edities 

van kou en regen werkte de weer-
goden perfect mee. De veiligheid-
shesjes aan, oortjes met communi-
catie voor de begeleiders in en gas 
met de brommers, vertrek om 11.45 
uur. Via een prachtige tocht kwam 
de groep uit bij de eerste hinder-
nis, een pont. Daar de Coentunnel 
was afgesloten dit weekend werd 
het een stukje varen. De pontbaas 
glunderde van oor tot oor, zo’n op-
tocht heb je niet vaak in je schuitje. 
Hierna met gepaste snelheid door 
naar de Dam in Zaandam. Onder-
weg zwaaien naar enthousiaste toe-
schouwers en lachen naar de ver-
baasde gezichten. Vlak voor de kof-
fiestop kwamen vriendelijke agen-
ten de bromfietsers zwaaiend tege-
moet en hielpen heel behulpzaam 
de groep oversteken bij een druk-
ke weg, top! Wat een bekijks op de 
Dam in Zaandam. Heel veel foto’s 
van de oude en unieke rijdende ver-
zameling werden er gemaakt. Veel 
vragen gesteld over het rijdend erf-
goed. 

Na deze stop ging de toch door 
over dijkjes, langs prachtige ver-
gezichten en opnieuw de pont. Al-
hier was een klein oponthoud, er 
was iemand gaan zwemmen, waar-
op Kees Markman spontaan de he-
le ploeg een ijsje aanbood. De te-
rugtocht liep voorspoedig. Iedereen 
genoot van het uitzicht, de vrolijk-
heid lang de weg en natuurlijk van 
het gesnor van zijn of haar eigen 
brommer. Hemelsbreed misschien 
5 kilometer werd er over een weg-
getje gereden welke niemand ooit 
had gereden, de verrassing van de 

tocht zat in de staart. Laatste stukje 
Amsterdamse Bos en terug in Jop-
pe. Moe met een straffe bips werd 
er nagepraat over de fantastische 
dag. Veel publiek kwam even brom-
merts kieken en luisteren naar het 
mooie geluid. Met maar één pech-
geval en één pleistertje was het we-
derom een succes. Op naar de vol-
gende rit!
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Huwelijk op de Groenstrook
Aalsmeer - Het laat zich omschrij-
ven als een sprookje. Een jongen en 
een meisje die een relatie krijgen tij-
dens schooltijd en jaren later op de-
zelfde school trouwen. Dit is precies 
wat er gebeurde afgelopen donder-
dag op de Groenstrook in Aalsmeer.
Ryan Stuivenvolt en Sheila Verkerk 
leerden elkaar kennen op school en 
wilden graag trouwen op de plaats 
waar het ooit begon. Het Wellant-
college de Groenstrook wilde graag 
mee werken aan deze bijzonde-
re gebeurtenis. Bloemen en corsa-
ges werden verzorgd door docen-
ten en leerlingen van de school. De 
kookklassen waren verantwoorde-
lijk voor een hapje en een drankje. 
Ryan en Sheila gaven, in bijzijn van 
hun twee dochters, familie, vrienden 

en vele leerlingen van de school hun 
jawoord. 
Teamleider Ger Hofmans sprak het 
paar toe namens de school: “Toen 
het bruidspaar ons die vraag stelde, 
hoefden we niet lang na te denken. 
Natuurlijk wilden we daar aan mee-
werken.” Bij de voorbereiding van 
het huwelijk was uit het archief een 
vergeten diploma naar boven geko-
men. Hofmans maakte gebruik van 
de gelegenheid om de bruid een in-
gelijst exemplaar te overhandigen. 
Al met al een bijzondere gebeur-
tenis voor het echtpaar, maar ze-
ker ook voor de Groenstrook en de 
leerlingen. Zelfs het feit dat de brui-
degom nu eindelijk zijn nog open-
staande uren nakomen kon ‘uitzit-
ten’, mocht de pret niet drukken.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

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

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

Zaterdag 1e Historische 
dorpswandeling 
Aalsmeer - In het voorjaar en de 
zomer wordt in Aalsmeer-Centrum 
elke laatste zaterdag van de maand 
een historische dorpswandeling ge-
houden. Zaterdag 27 mei kunt u om 
11.00 uur weer aansluiten. De wan-
deling duurt ongeveer vijf kwartier. 
Startpunt is het VVV-agentschap in 
het Boekhuis, Zijdstraat 12 in het 
Centrum. Deelname kost 3,50 eu-
ro en een plaats reserveren kan via 
info@beleefaalsmeer.nl of door te 
bellen naar het Boekhuis, tel. 0297-
324454. De historische dorpswan-
delingen vinden dit jaar voor het 
vijfde seizoen plaats. Het initiatief 
van de VVV Aalsmeer voert deel-
nemers langs bekende Aalsmeerse 
monumenten, maar ook langs min-
der bekende punten die historisch 
gezien interessant zijn. Tijdens de 
wandeling wordt hier letterlijk bij stil 
gestaan en werpen de gidsen van-

uit hun eigen deskundigheid een 
nieuw licht op de lokale geschiede-
nis. Op de laatste zaterdag van de 
maand zijn er veel andere activitei-
ten, onder andere veilen op de His-
torische Tuin. De Westeinder Rond-
vaart vaart iedere zaterdag op drie 
momenten in de middag en in het 
Oude Raadhuis is vanaf 14.00 uur 
een expositie te bewonderen. Na de 
wandeling hebben deelnemers alle 
gelegenheid in het dorp te blijven, 
bijvoorbeeld om te lunchen, winke-
len of een van genoemde activitei-
ten te bezoeken. 
De andere dorpswandelingen in 
2017 vinden plaats op 24 juni, 29 ju-
li, 26 augustus en 30 september en 
reserveren is vanaf heden moge-
lijk. De dorpswandeling is op aan-
vraag ook voor groepen te boeken. 
Kijk voor meer informatie op www.
vvvaalsmeer.nl.

Al jaren slecht gesteld met diepte 
van sloten in de gemeente
Als klein mannetje het sportpark 
Hornmeer aangelegd zien worden. 
In mijn jonge jaren daar veel gevist, 
met schoolvriendjes en veel gevan-
gen. De visstand was top, alle soor-
ten en de diepte was zo rond de me-
ter, schat ik. Er gaat nu eindelijk ge-
baggerd worden, dat wordt eens 
tijd, dacht ik zo. De laatste tien jaar 
is het al slecht gesteld met de diep-
te. Wat mij alleen zeer verbaasd is 
het tijdstip. De zomer, het seizoen 
waar de net uitgekomen jonge vis 
moet opgroeien in de beschutting 
van waterplanten. Schuilplaatsen 
zijn van levensbelang voor jonge vis. 
Even lekker lomp alle natuurlijke be-
scherming verwijderen om dan voor 
de aalscholvers een gedekte tafel 
achter te laten. Gezien de huidige 
waterdiepte is daar al bijna geen vis 
meer te vinden, maar toch. Wie ver-
zint dit? Het hele baggeren is al een 
aanfluiting. Kudelstaart zou gedaan 
zijn. Nou, ik zou Rijnland graag de 
sloot bijvoorbeeld achter de J Smit-
straat laten zien. Daar kun je ge-
woon naar de overkant lopen en je 
knieën worden dan niet nat. Heb ik 
het nog niet over de rest. En waar 

is gebaggerd, is half werk geleverd. 
Men wil blijkbaar niet dieper dan 80 
centimeter, heel vreemd. Eén centi-
meter per jaar ondieper, aldus Rijn-
land. Daar denk ik toch anders over.
Het kleine mannetje viste in een 
meter water 40 jaar geleden, ik ken 
plaatsen waar nog geen 15 cen-
timeter meer over is. In theorie 
zou er dus nog 60 centimeter wa-
ter over moeten zijn. Nou, in geen 
duizend jaar. Natuurlijk,ik snap het 
wel, het kost geld en daar wil Rijn-
land niet vanaf. De waterschapsbe-
lasting wordt blijkbaar voor heel an-
dere doeleinden gebruikt.
Het kleine mannetje groeide op met 
een Westeinder en sportpark waar 
enorme wierbedden, waterplanten 
en diverse flora en fauna het erg 
goed deden en de visstand in zijn 
algemeen super was. Helaas is dat 
verleden tijd en dat komt ook niet 
meer terug, mede door het gebrek 
aan inzicht en instelling van onder 
ander Rijnland.
 
P de Bruijn
Edisonstraat 48, Kudelstaart
pdebrui@caiway.nl

ingezonden

Op 3 juni in Studio’s Aalsmeer
Veteranendag met ‘Tour 
of Duty in Concert’
Aalsmeer - Na de zeer succesvol-
le eerste Aalsmeerse Veteranendag 
van afgelopen jaar besloot burge-
meester Nobel om ‘zijn’ veteranen 
voortaan jaarlijks in het zonnetje te 
zetten en veteranen en inwoners bij 
elkaar te brengen. De Veteranen-
commissie van Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer ging op zijn verzoek aan 
de slag. Veteranendag Aalsmeer 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 ju-
ni aanstaande in Studio’s Aalsmeer. 
De dag start om 13.30 uur (inloop 
vanaf 13.00 uur) met een Vetera-
nenontvangst met toespraken van 
de burgemeester van Aalsmeer en 
een hoge vertegenwoordiger van de 
krijgsmacht en een lezing van vete-
ranendochter Isabeau Jensen over 
de beleving van het thuisfront. Om 
15.00 uur start het veteranenconcert 
Tour of Duty in Concert, de nieuwste 
productie van de Fanfare ‘Bereden 
Wapens’ van de Koninklijke Land-
macht en daarna is er nog tot cir-

ca 18.00 uur volop gelegenheid voor 
gezelligheid en bijpraten in het Ve-
teranencafé. Voor het publiek is er 
weer een informatiemarkt waar ook 
de Wall of Honour niet zal ontbre-
ken. 

Aanmelden
De bij het Nederlandse Veteranen-
instituut geregistreerde veteranen 
woonachtig in Aalsmeer en Ku-
delstaart zijn inmiddels persoonlijk 
per brief door burgemeester Nobel 
uitgenodigd. Heeft u zich en uw ge-
zinsleden nog niet aangemeld voor 
Veteranendag Aalsmeer op 3 juni? 
Doe dat dan graag alsnog. De Stich-
ting 4 en 5 mei hoopt op een ho-
ge opkomst. Aanmelden kan met 
het ontvangen antwoordformulier 
óf per e-mail naar luci.beumer@
aalsmeer.nl óf telefonisch via 0297-
387511. Meer informatie over Vete-
ranendag Aalsmeer is te vinden op 
www.4en5meiaalsmeer.nl. 

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer 
kan dankzij een grotere ruimte meer 
vogels en een groter assortiment 
aan vogels en benodigdheden to-
nen. Aanstaande zondag 28 mei is 
weer de maandelijkse beurs. Deze 
wordt gehouden in hal De Baccara 
in de Baccarastraat 1 en is van 10.00 
tot 12.30 uur. Iedere vogelliefhebber 
is zondag welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over de 
hobby betreffende vogels, voedsel 
en huisvesting. De entree bedraagt 
1 euro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Met het entreebewijs 
maken bezoekers kans op een leuke 

attentie. Verkoop van uw eigen vo-
gels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Aanwezig zijn diverse 
soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanaries en kromsnavels. Ook 
diverse soorten voer, zoals zaden en 
zaadmengsels en vogelkooien wor-
den te koop aangeboden. De vogel-
vrienden van Aalsmeer bezitten het 
keurmerk van de Nederlandse bond 
van vogelliefhebbers, voor het dier-
vriendelijk behandelen van vogels 
met in acht neming van de milieu-
eisen die tot heden van kracht zijn. 
Een hele eer om dit keurmerk van 
diervriendelijkheid te mogen voe-
ren. Voor inlichtingen: 06-10666878.

Historische Tuin geopend 
op Hemelvaartsdag
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag, 
donderdag 25 mei, is de Histori-
sche Tuin open voor publiek. Tussen 
10.00 en 16.30 uur kunnen bezoe-
kers weer terecht voor schitterende 
planten en bloemen. De rozenkas is 
momenteel een lust voor het oog en 
prikkelt de zintuigen. In deze heer-
lijk geurende ruimte wordt de kans 
geboden om als plant gefotogra-
feerd te worden. Stap eens uit uw 
comfortzone en onderga deze ludie-
ke en kleurige metamorfose. 

Zaterdag veiling
Op 27 mei, de laatste zaterdag van 
de maand, wordt er weer geveild 
om 15.00 uur. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. Met het entree-
kaartje kan de veiling gratis bijge-

woond worden. Neem plaats op de 
koperstribune en ervaar de span-
ning tijdens het veilproces. De vei-
lingmeester laat oude tijden herle-
ven als de Jugendstil klok haar werk 
doet. Kom eens langs om de sfeer te 
proeven. De toegangsprijs is 4 euro 
voor volwassenen en 3,50 euro voor 
65+. Museumkaarthouders en kin-
deren tot 12 jaar mogen gratis de 
Tuin betreden. 

Tweede Pinksterdag
Maandag 5 juni, tweede Pinkster-
dag, heeft de Tuin een extra open-
stelling van 13.00 tot 16.30 uur. 
Meer informatie is te vinden via 
www.historischetuinaalsmeer.nl. De 
Tuin is bereikbaar via de ophaalbrug 
aan het Praamplein. 

Met workshops en muziek
Leerlingen Groenstrook 
organiseren ‘Do-it!’
Aalsmeer - Ook dit jaar draait 
het Do-it! project van Cultuurpunt 
Aalsmeer weer op de Groenstrook. 
Bij dit project worden de leerlingen 
in het kader van CKV uitgedaagd 
om na te denken over hun ultieme 
culturele activiteit. Vervolgens wor-
den de meest interessante, crea-
tieve en enthousiaste ideeën ge-
bundeld en gaan de leerlingen de-
ze avond ook daadwerkelijk organi-
seren. 
Op dit moment is combinatiefunc-
tionaris Lennard Gols (van Cultuur-
punt Aalsmeer) op wekelijkse basis 
te vinden op school om samen met 
een groep van zo’n 25 derdejaars 
leerlingen een geweldige uitgaans-
avond in de N201 te organiseren. 
De leerlingen denken mee over pro-
gramma, promotie en kaartverkoop. 

Het programma ziet er als volgt 
uit; de eerste anderhalf uur van de 
avond draait om culturele (en iets 
minder culturele) workshops. Zo is 
er een workshop vloggen, kunnen 
de leerlingen leren DJ’en en geeft 
mevrouw Pieterson een masterclass 
fotografie. Ook is er een workshop 
beauty en kan er een potje Fifa ge-
speeld worden. Daarna is het tijd 
voor de hoofdact. Vlogger en sin-
ger-songwriter Teske zal onder be-
geleiding van een gitarist haar hits 
ten gehore brengen. Na dit mu-
zikale hoogtepunt is het tijd voor 
een swingende afterparty met de 
DJ’s van Geschikt Soundsystem, om 
nog even de laatste energie er uit te 
dansen. Deze feestavond, genaamd 
‘Green Strike’ is op vrijdag 2 juni in 
N201 en begint om 20.00 uur. 

Fragment uit een film uit 1997 van Kluunwedstrijden in de Zijdstraat. 

In de feesttent op 5 september
Vervlogen tijden herleven op 
zesde Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt tij-
dens de Feestweek het Nostalgisch 
Filmfestival gehouden. Op dinsdag-
middag en –avond, 5 september, 
herleeft Aalsmeer van weleer in de 
feesttent op het Praamplein. Voor 
het zesde achtereenvolgende jaar, 
worden films vertoond uit de vori-
ge eeuw, die stuk voor stuk herin-
neringen oproepen aan vervlogen 
tijden. Samensteller en presentator 
Dick Piet presenteert een compleet 
nieuw programma. Dit kan mede 
dankzij oud beeldmateriaal, dat hem 
van verschillende zijde is aangebo-
den. Veel uit die (familie)-filmpjes 
afkomstige en voor een groot pu-
bliek interessante opnamen, heeft 
hij gemonteerd tot een aantal ‘le-
vende’ tijdsdocumenten. Zo is de 
stoomtrein langs de Aalsmeerder-
weg te zien, eind jaren dertig. Druk 
fietsverkeer op een nog smalle Ui-
terweg, begin jaren veertig. En van 
een door sneeuw onbegaanbare 
Aalsmeerder- en Oosteinderweg in 
de strenge winter van 1942. Uit 1957 
dateert een film van een bejaarden-
reisje van buurtvereniging De Pomp 
(Aalsmeer-Zuid), dat werd afgeslo-
ten met een door de familie Zek-
veld verzorgd diner in hun café in 
de Sportlaan. Voorts een film van de 
bouw van winkels in de Ophelialaan 
in 1960. Ook van de wielerronde in 
en rond de Sportlaan in 1970. En van 
de sloop van de Kerkweteringbrug 
in de Van Cleeffkade, in 1968. Kin-
deren van de Columbiaschool aan 
een nog onbebouwde 1e J.C. Men-
singlaan, gaan in 1956 schaatsen 
bij jachthaven Dragt aan de Stom-

meerweg. Van twintig jaar later, 
1986, dateert een kleurenfilm van 
de inmiddels verdwenen kwekerijen 
van Aldert Heeren en Klaas Kees-
sen aan de Uiterweg. Voorts opna-
men van de opening van de Histori-
sche Tuin in 1982. De jaren negen-
tig komen voorbij in films van on-
der meer het Aquacorso (1990) in 
de Ringvaart en kluunwedstrijden 
in de Zijdstraat (1997). Verder op-
namen van de ‘Amsterdamse dag’ 
in Het Seringenpark (1991), bijge-
woond door Amsterdams burge-
meester Ed van Tijn. Eveneens van 
dit voormalige bejaardenhuis film-
beelden van het Carnaval in 1993, 
met een hilarisch optreden van con-
ferencier Martin Verbeek. Tenslotte 
het afscheidsfeest op 28 april 1993, 
vanwege de verhuizing naar Zorg-
centrum Aelsmeer. ‘Pareltjes’ op het 
Nostalgisch Filmfestival zijn kleu-
renfilms uit 1949 en 1952. In beide 
films zijn schitterende beelden van 
Aalsmeer te zien. Maar ook van het 
bloemencorso. De opnamen van het 
eerste echte bloemencorso uit 1949 
zijn uniek. Zover bekend bestaan 
geen andere filmbeelden van dit 
corso, zeker niet in kleur. De oud-
ste film betreft Schiphol. Beelden uit 
de jaren twintig, waarin de lucht-
haven niet meer was dan een wei-
land met een paar barakken en een 
handvol toestellen van de KLM. Ook 
opnamen van Fort ‘Schiphol’, waar-
aan de luchthaven zijn naam heeft 
te danken. Voorts de oudste lucht-
opnamen (1922) van Aalsmeer, van 
Uiterweg tot Aalsmeer-Oost. En het 
eerste (KLM) hotel-restaurant aan 

de Ringdijk met drukte van dag-
jesmensen op de ‘Kanaaldijk’. In de 
Ringvaart overvolle stoomboten van 
‘De Volharding’. Al jaren circuleren 
verschillende filmbeelden van oud 
Aalsmeer, waarvan Dick Piet on-
langs ontdekte, dat die uit een film 
van 1930 komen. Hij kreeg namelijk 
de volledige, originele film in han-
den, die ter promotie van Aalsmeer 
diende op de Internationale jaar-
beurs te Zagreb. Fraaie opnamen 
van onder meer beide bloemenvei-
lingen, kwekerijen, bloemenvervoer, 

de Stommeermolen en een vaar-
tocht over de Kleine Poel.
De aanvang van de middag- en 
avondvoorstelling van het Nostal-
gisch Filmfestival, dinsdag 5 sep-
tember in de feesttent op het 
Praamplein, begint respectieve-
lijk om 14.00 en 20.00 uur. De ver-
koop van kaarten à 7,50 euro (in-
clusief garderobe, koffie of thee en 
koek) start donderdag 10 en vrijdag 
11 augustus ’s avonds tussen 19.00 
en 20.00 uur bij het Boekhuis in de 
Zijdstraat.

Opname van veiling ‘Bloemenlust’ in een film uit 1930.

Scène uit een film over Aalsmeer anno 1952.





Aalsmeer - Misschien wel gelezen, 
de Stichting Sinterklaas Comité Am-
stelveen heeft het bijltje erbij neer-
gelegd. Ze gaat de Sinterklaasin-
tocht niet meer organiseren. Rede-
nen zijn het verlaat afgeven van de 
benodigde vergunning, de steeds 
strengere regels wat verplichtingen 
betreft en de bemoeienissen van 
het college omtrent de kleur van de 
Pieten. Op facebook reageerde de 
Stichting Sinterklaas in Aalsmeer 
teleursteld en een beetje boos: “Wat 
is dat nu weer, m’n collega niet 
meer welkom in Amstelveen? Kom 
op, Amstelveen, een kinderfeest af-
pakken kan toch nooit de bedoeling 
zijn!” In de middag volgde een re-
actie van de gemeente Amstelveen. 
Dat het Comité zich voor de intocht 
teruggetrokken heeft, betekent niet 
dat de Goedheiligman niet op be-
zoek komt in Amstelveen. “De ge-

meente gaat de komende weken in 
overleg met organisaties om te zor-
gen dat het Sinterklaasfeest ge-
woon doorgaat voor alle kinderen 
in Amstelveen”, aldus de voorlichter 
van onze buurgemeente.

Sinterklaas in Aalsmeer
Gelukkig maar, want dit kinderfeest 
is te leuk en altijd heel spannend 
voor de jonge inwoners. Mocht er 
een nieuw team gevormd zijn om 
de organisatie op zich te nemen: Ga 
eens langs bij de Stichting Sinter-
klaas in Aalsmeer. Deze groep be-
staat uit zo’n vijftig enthousiaste en 
fanatieke dames en heren en heeft 
al heel wat ‘stormen’ doorstaan wat 
de organisatie betreft. Niet overi-
gens als het om de kleur van de Pie-
ten gaat. De groep heeft hier een 
‘eigen draai’ aangegeven, zonder in-
menging van het college of de ge-
meenteraad… Al vele jaren suc-
cesvol en tot tevredenheid van alle 
(jeugdige) bezoekers. In Kudelstaart 
is het trouwens ook al jaren goed 
geregeld en is de intocht van Sinter-
klaas een groots feest voor kinde-
ren dankzij carnavalsvereniging De 
Pretpeurders.
Gewoon blijkt toch niet zo vanzelf-
sprekend te zijn. Zonder vrijwilligers 
geen Sint-intocht en geen Feest-
week, Pramenrace, etc. Dank alle-
maal, jullie zorgen voor een altijd 
bruisend Aalsmeer!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
mei is het Oosterbad feestelijk ge-
opend voor alweer het 89ste sei-
zoen. Er waren in de ochtend enke-
le fl inke regenbuien gevallen, maar 
om 13.00 uur was het droog en brak 
zelfs het zonnetje door. De bezoe-
kers werden welkom geheten door 
voorzitter Goos Bartels en bedrijfs-
leidster Loekie Brommer.
De vlag werd de lucht in gehesen 
voor het offi ciële moment door ac-
teur Jeroen Spitzenberger. Hierna 
sprong een groot aantal kinderen 
en jongeren het water van het na-
tuurzwembad aan de Mr. Jac. Tak-
kade in. De temperatuur was rede-
lijk: 18,3 graden.
Het blijft de komende dagen mooi 
weer en een verfrissende duik gaan 
nemen in het Oosterbad is moge-
lijk. Het zwembad heet u/jou wel-
kom. Kijk voor de openingstijden op 

www.oosterbad.nl. Binnenkort star-
ten hier ook weer de zwemlessen. 
Meer informatie hierover eveneens 
op de website.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Activiteiten in Aalsmeer en Kudelstaart

www.cultuurpuntaalsmeer.nl

Afscheid Robert Roodenburg
Matthijs Mesken nieuwe 
directeur van de VGB
Aalsmeer - De nieuwe directeur 
van de VGB (Vereniging van Groot-
handelaren in Bloemkwekerijpro-
dukten) Matthijs Mesken (49) treedt 
per 1 augustus in dienst. Interim-
voorzitter Lex Ebus maakte dit vrij-
dag 19 mei bekend tijdens de druk-
bezochte afscheidsreceptie van di-
recteur Robert Roodenburg (64). 
Met Mesken is een goede keuze ge-
maakt, stelt het VGB bestuur. Sinds 
2012 is hij werkzaam als direc-
teur van Stichting Groenkeur waar 
hij eindverantwoordelijk is voor het 
verder uitbouwen en positioneren 
van het keurmerk, waarbij de be-
langen van de certifi caathouders 
en hun afnemers centraal staan. 
Daarvoor was hij secretaris bij An-
thos (Koninklijke Handelsbond voor 
Boomkwekerij- en Bolproducten), 
secretaris Boomkwekerijproducten 
en projectleider marktonderzoek bij 
het Productschap Tuinbouw. 
Mesken heeft veel zin in de nieu-

we uitdaging bij de VGB, zegt hij. 
“Voor mij is het een mooie stap die 
aansluit bij wat ik doe bij Stichting 
Groenkeur en eerder gedaan heb 
bij Anthos. Ik wil mij voor 100 pro-
cent inzetten om de nieuwe visie sa-
men met het bestuur vorm te geven 
waarbij de leden centraal staan.”

“In goede handen”
Na 14 jaar nam Roodenburg af-
scheid van de VGB. “Bij de nieuwe 
koers van de VGB hoort een nieu-
we kapitein”, zegt Robert Rooden-
burg. “Fijn dat het bestuur met Mat-
thijs Mesken tot overeenstemming 
is gekomen. Nu verhuis ik samen 
met mijn vrouw met een gerust hart 
naar Den Haag. De VGB is in goede 
handen.” De VGB is de brancheor-
ganisatie voor de binnenlandse, im-
porterende en exporterende groot-
handel in bloemen en planten. Haar 
leden hebben een jaaromzet van 3,5 
miljard in deze branche.

89ste Seizoen geopend!
Vlag in top voor opening 
van het Oosterbad

‘Gedoe’ om Sinterklaas-
intocht in Amstelveen

Duurzaamheid, natuur en milieu
Opnieuw blauwe vlag 
voor Jachthaven Stenhuis
Aalsmeer - De Internationale Ju-
ry voor de Blauwe Vlag van FEE In-
ternational in Denemarken heeft dit 
jaar in Nederland 183 Blauwe Vlag-
gen toegekend, 122 jachthavens en 
61 stranden. Jachthaven Stenhuis 
ontving dit keurmerk donderdag 
18 mei tijdens de Jaarlijkse Blauwe 
Vlag Ceremonie op de Pier en jacht-
haven in Scheveningen. 

Veilig en schoon 
De Blauwe Vlag is een internationa-
le onderscheiding die jaarlijks wordt 
toegekend aan stranden en jacht-
havens die veilig en schoon zijn. 
In de praktijk betekent dit dat ge-
nomineerden moeten voldoen aan 
een aantal belangrijke criteria, zoals 
schoon (zwem)water, goede sanitai-
re voorzieningen en een hoge ma-
te van veiligheid. De Blauwe Vlag is 
één jaar geldig: jaarlijks wordt op-
nieuw aan de hand van controles 
bekeken of de stranden en jachtha-
vens nog aan de vereisten voldoen.
Jachthaven Stenhuis ontving de 
Blauwe Vlag voor de zesde keer. 
“We zijn erg trots op de Blauwe 
Vlag”, zegt Arnaud Brouwer van 
Jachthaven Stenhuis “Het is voor 
ons een erkenning van de kwaliteit 
van onze jachthaven. We investeren 
veel in een kwalitatief goed product 
waarbij we duurzaamheid, natuur 
en milieu belangrijke onderdelen 
zijn. De criteria van de Blauwe Vlag 
vormt daarbij een goed instrumen-
tarium. Iedereen binnen ons bedrijf 
weet waar hij of zij aan toe is.”

Met de Blauwe Vlag-campagne 
in Nederland betrekt de Stichting 
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwa-
liteit (KMVK) overheden, onderne-
mers en recreanten bij de zorg voor 
schoon en veilig water, mooie na-
tuur en een gezond milieu en duur-
zame jachthavens. Voor de toerist 
en recreant is de Blauwe Vlag het 
internationale herkenningssymbool 
voor veilig en schoon zwemwater, 
goede stranden en schone en vei-
lige jachthavens. De internationale 
toekenning van de Blauwe Vlaggen 
geschiedt door de Foundation for 
Environmental Education (FEE), een 
onafhankelijke internationale milieu 
organisatie. 

Internationale Jury
De internationale jury was vol lof 
over de Nederlandse kandidaten, de 
wijze waarop “environmental edu-
cation” wordt geïmplementeerd en 
de andere criteria worden toege-
past.

Openingsceremonie
Juryvoorzitter van Blauwe Vlag Ne-
derland Patrick Poelmann en Wet-
houder Boudewijn Revis van Ge-
meente Den Haag opende samen 
met een groep basisschoolleerlin-
gen op ludieke wijze offi cieel het 
Blauwe Vlag seizoen 2017. De offi -
ciële uitreiking van de Blauwe Vlag 
en certifi caten aan de genomineer-
den gebeurde in het Nationaal Top-
zeilcentrum aan de haven van Sche-
veningen. 

Op dinsdagmiddag 30 mei van14.30-16.30 uur,  gaan we in het           
Wijkpunt Voor Elkear een workshop met schelpen doen. Een gezellige 
en zeer creatieve middag waarin u, uw eigen schelpenschilderij kunt 
ontwerpen. De kosten van deze workshop zijn 6 euro. Alle materialen 
zijn aanwezig en is incl. een consumptie. Neem gerust iemand mee... 
gezellig..!!

Voor woensdag 31mei willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer weer een 
heerlijke maaltijd voor u serveren. Deze keer maakt de kok een Monika 
cocktail met stokbrood en kruidenboter. Daarna een kipfilet Hawai met 
een cocktailsaus. Als groente serveren we doperwten met spekjes en ui, 
daarbij een komkommersalade met radijsjes en duschesse aardap-
pelen  Als toetje is er een advokaat bavarois met naar keuze slagroom...   
De kosten voor deze maaltijd bedragen 10 euro. Voor meer informatie 
of   reserveren kunt u  bellen met het wijkpunt 0297-820979. U bent 
hartelijk welkom vanaf 17.30 uur.  

Op donderdag 8 en 15 juni is er een speciale workshop tekenen en 
schilderen in Wijkpunt Voor Elkaer. Samen met Dea Kraan gaan we voor-
jaarsbloem natekenen met houtskool en daarna “inschilderen”. Beide 
dagen beginnen we om 14.00 uur met kofie of thee, de workshop duurt 
tot 16.00 uur. De kosten voor beide middagen samen zijn 10 euro. 

Op vrijdag 2 juni is er een speciaal diner gepland met varkenshaas...  
We beginnen met een gebonden tomatensoep met stokbrood en 
kruidenboter. Daarna een gebraden varkenshaasje met peper-roomsaus.  
Als groente serveren wij daarbij een frisse salade met sla, tomaat, ei 
en komkommer en boeren-frites met mayonaise en appelmoes. Als 
toetje een wafel met warme kersen en een bolletje vanille ijs met naar 

keuze slagroom. De kosten voor deze heerlijke maaltijd en een gezellige 
avond zijn 15 euro. Voor meer informatie  over het avonddiner of 

reserveren kunt u bellen met onze gastheer 
of gastvrouwen op nummer 0297-

820979. U bent  hartelijk welkom 
vanaf 17.30 uur. 

                                                                                                          
                                   

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

het zorgcentrum woont.

Verdere invulling Dorpshaven-Zuid
Succesvolle start verkoop 
42 appartementen
Aalsmeer - Op donderdag 18 mei 
is de verkoop gestart voor het ap-
partementengebouw D1 en E in 
Dorpshaven-Zuid te Aalsmeer. Ge-
bouw E is een kleinschalig gebouw 
met 11 appartementen en gebouw 
D1 bestaat uit 31 appartementen. 
Het gebouw D1 is identiek aan het 
reeds gerealiseerde appartemen-
tengebouwen D2 en D3 aan de 
Twijnderlaan, tegenover de voorma-
lige TV-studio’s aan de rand van het 
centrum.
Het project Dorpshaven-Zuid is ont-
wikkeld door Timpaan in Rijsenhout. 
Bot Bouw BV uit Heerhugowaard is 
de aannemer van het complex.
De start van de verkoop van de ap-
partementengebouwen vond plaats 
vanuit het reeds gerealiseerde ge-
bouw D2, zodat geïnteresseerden 
alvast konden zien hoe hun toe-
komstige appartement er uit kan 
komen te zien. Een aantal bewoners 
was bereid hun woning aan geïn-
teresseerden te laten zien en hier 
is zeer enthousiast op gereageerd. 
“Wat fi jn om alvast een beeld te krij-
gen hoe mijn woning er uit zal ko-
men te zien”, aldus een enthousias-
te kandidaat.
Om 17.00 uur heeft wethouder Ro-
bert-Jan van Duijn de verkoopma-
nifestatie geopend door het eer-
ste verkoopboek uit te reiken aan 

een geïnteresseerde kandidaat ko-
per. Wethouder Van Duijn liet in zijn 
speech weten dat de gemeente erg 
verheugd is dat er in Aalsmeer weer 
nieuwbouwwoningen op de markt 
zijn gekomen en dat de gemeen-
te voor een aantal woningen star-
tersleningen beschikbaar stelt.
Wethouder Robbert-Jan van Duijn: 
“Aalsmeer is een gemeente waar 
mensen graag wonen en blijven 
wonen. Uitgangspunt van het colle-
ge is dat er betaalbare woonruim-
te voor iedereen is. Er wonen rela-
tief veel jonge mensen in Aalsmeer 
die graag in Aalsmeer willen blijven 
wonen. Het college richt zich de ko-
mende tijd op uitbreiding van het 
aantal koopwoningen in het goed-
kope middensegment, starterswo-
ningen én meer levensloop besten-
dige woningen voor ouderen. Daar-
om ben ik erg blij dat er nu voor de-
ze doelgroep gebouwd wordt.”
Inschrijven is mogelijk tot maandag 
29 mei 12.00 uur. Na de sluiting van 
de inschrijving zal, door de project-
notaris, een loting voor de toewij-
zing worden verricht.
Geïnteresseerden kunnen de infor-
matie ophalen bij Eveleens Make-
laars in de Punterstraat 2, EKZ Ma-
kelaars aan de Wiegerbruinlaan 39 
in Uithoorn of het Hueseplein 12 in 
Amstelveen. 

Juni in teken van kunst en cultuur
Cultuurpunt loopt warm: 
‘Ik Toon’ bijna van start
Aalsmeer - Volgende week is de 
start van de ‘ Ik Toon’ maand. De-
ze hele maand presenteert jong 
en oud zich met kunst en cultuur 
in Aalsmeer. Optredens van mu-
ziekverenigingen, kleurwedstrijden, 
workshops: Aalsmeer staat in juni in 
het teken van kunst voor iedereen! 
De voorheen succesvolle landelijke 
‘Week van de Amateurkunst’ is uit-
gegroeid tot een hele maand onder 
de noemer ‘Ik Toon’. 

Kunst in de Etalage
Gedurende de maand juni is er veel 
te doen. Zo is in 25 etalages in het 
centrum van Aalsmeer beeldende 
kunst van verschillende (amateur)
kunstenaars te bewonderen. De af-
gelopen maanden is kunstenares 
Dea Kraan druk bezig geweest met 
het zoeken van de juiste kunstwer-
ken passend bij de juiste etalages. 
Want, zoals zij zelf zegt: “Ik vind het 
leuk om te zien waar de kunst het 
best tot zijn recht komt. Iedere win-
kel heeft een eigen sfeer en het is 
mooi wanneer de kunst daarbij aan-
sluit.” Ze ging op bezoek bij de kun-
stenaars en zocht samen met hen 
de mooiste werken uit. Op donder-
dag 1 juni opent wethouder Gert-
jan van der Hoeven om 17.00 uur 
op de zolder van het Cultuurpunt in 
de bibliotheek in de Marktstraat de 
Aalsmeerse Ik toon maand en daar-
mee deze expositie. 

Kinderplein
Op zaterdag 17 juni wordt het Mo-

lenplein omgedoopt tot ‘Kinder-
plein’. In samenwerking met het 
Aalsmeer Flower Festival worden er 
die dag van 11.30 tot 16.30 uur tal 
van culturele activiteiten georgani-
seerd. Er kan worden meegedaan 
aan diverse workshops, zoals mu-
ziek, theater en dans. Ook kunnen 
kinderen meedoen met de Stoep-
krijtwedstrijd van het Jeugdcultuur-
fonds Aalsmeer.

Muziek aan de Oever
De Westeinder Waterweek is een 
begrip in Aalsmeer. De editie van 
2017 krijgt een heel bijzondere ope-
ning met het concert ‘Muziek aan 
de Oever’ op donderdag 29 juni. De 
amateurkunst van Aalsmeer bundelt 
hiervoor de ‘muzikale krachten’. De 
Aalsmeerse verenigingen brengen 
met een projectkoor, orkest en so-
listen onder leiding van Martin van 
de Brugge een spetterend muzikaal 
programma. Op het surfeiland kan 
men vanaf het water en het strandje 
dit spektakel volgen. Onder het ‘toe-
ziend oog’ van de watertoren wordt 
dit puur genieten.

Gedurende de hele maand juni pre-
senteren Aalsmeerse amateurver-
enigingen zich tijdens concerten 
en houden zij open repetities, zo-
als Popkoor Sonority op 20 juni in 
De Oude Veiling. Kijk voor meer in-
formatie over de Ik Toon maand en 
het programma op de website van 
het Cultuurpunt: www.cultuurpunt-
aalsmeer.nl/agenda.

Weer van alles te beleven 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Deze week is er weer 
van alles te horen, beleven en te le-
ren in de gepresenteerde program-
ma’s van Radio Aalsmeer. Tussen 
zes uur in de ochtend en zes uur ’s 
avonds is er non-stop muziek te ho-
ren. Lekker voor tijdens het werk op 
kantoor of het werk in de tuin. Door-
deweeks zijn er vanaf 18.00 gepre-
senteerde programma’s. Voor in de 
uitzending ‘Echt Esther’ op 1 juni is 
Esther Sparnaaij op zoek naar per-
sonen die willen komen praten over 
hun beweegreden om bijvoorbeeld 
vegetarisch te eten en leven. Het 
hoeft niet persé vegetarisch te zijn, 
maar het gaat erom dat de leefwij-
ze enigszins afwijkt van wat gang-
baar lijkt te zijn. Wilt u meepraten of 
kent u iemand die zijn of haar me-
dewerking zou willen verlenen? Laat 
het Esther weten via esther@radio-
aalsmeer.nl.

NK Knikkeren in ‘Let’s Go’
Iedere vrijdag om 18.00 uur luidt 
het familieprogramma ‘Let’s Go’ van 
Kim en Laurens het weekend in. Dit 
keer hoor je alles over het Nationaal 

Kampioenschap knikkeren en de 
Kinderburgemeesterverkiezing. Ta-
ra van den Boogaard en Wilma Koot 
komen langs in de studio, niet om te 
knikkeren, maar wel om alles te ver-
tellen over de voorronde van 31 mei 
die in Aalsmeer plaatsvindt. Verder 
hoor je het verslag van Kim dat zij 
woensdag maakt bij de kinderbur-
gemeester verkiezing in het ge-
meentehuis. En niet te vergeten: de 
Super Juf en Super Meester verkie-
zing! Je kunt nog steeds jouw juf of 
meester nomineren voor deze ver-
kiezing van ‘Let’s Go’. Kijk voor meer 
informatie op www.radioaalsmeer.nl 
of de facebookpagina van ‘Let’s Go’.

Gastpresentator 
Deze week is gastpresentator Mein-
dert van der Zwaard aan de beurt 
om het ‘Vrijdagavondcafé’ tussen 
21.00 en 23.00 uur te presenteren. 
Samen met Deborah Bothe ont-
vangt hij gasten, zijn er interviews, 
muziekitems en is er het radiospel-
letje Soundmemory. Om exact 22.22 
uur duikt Deborah weer diep in de 
lokale social media om te bespre-

ken wat er de afgelopen tijd zich al-
lemaal heeft afgespeeld online in de 
buurt. 

Scott Maarse in talkshow 
Maandag 22 mei nam uitvaartbege-
leiders Jacco van der Laarse plaats 
op de ‘praatstoel’ bij de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’. De in de 
Hornmeer opgegroeide Aalsmeer-
der komt uit een gezin van zeven 
kinderen waarin maar liefst drie 
eeneiige tweelingen werden gebo-
ren. Van der Laarse kwam via de la-
gere tuinbouwschool uiteindelijk op 
de veiling terecht. Uiteindelijk be-
landde de amateur genealoog in 
het uitvaartwezen en startte hij een 
eigen bedrijf in de uitvaartzorg. Als 
hobby pluist hij graag stambomen 

uit en ontdekte dat de familie Van 
der Laarse uiteindelijk uit Zeeland 
afkomstig is. Natuurlijk heeft Jacco 
ook weer een nieuwe gast gevon-
den voor de volgende uitzending. 
De 172e gast is Scott Maarse. Hij is 
werkzaam als ZZP-er in de IT-we-
reld. Van der Laarse wil graag we-
ten waarom hij voor zichzelf is be-
gonnen en of de concurrentie in de-
ze branche niet moordend is. Het 
antwoord op deze vraag maandag 
29 mei vanaf 19.00 uur in ‘Door de 
Mangel’. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook.
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Glastuinbouw bedrijven binnen Aalsmeer onder druk

Ruimte voor seringenkwekers
Aalsmeer - De schoonheid van een 
bloeiende sering is onovertroffen. 
Bij seringenkweker Kazemier aan 
de Oosteinderweg kunnen de ge-
broeders Outshoorn daar over mee 
praten. Stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer bracht in april een bezoek 
aan het bedrijf, waar op dat moment 
alle hens aan dek was om de snel in 
bloei komende seringen te verwer-
ken. Esther van der Klis, Adviseur 
Fysiek Domein van de gemeente 
Amstelveen/Aalsmeer, en Hans van 
Geest, Beleidsspecialist Ruimtelij-
ke Ordening van LTO Noord Glas-
kracht, namen deel aan het bezoek 
om zich persoonlijk te oriënteren op 
de seringenteelt. 

Bijzondere samenstelling
Op akkers in de Westeinderplas-
sen en de Oosteinderpoel staan het 
grootste deel van het jaar trekhees-

ters waar Aalsmeer door bekend 
geworden is. De bijzondere samen-
stelling van de grond op de eilan-
den en de aanwezigheid van water 
maken deze akkers geschikt voor 
de teelt van seringen en sneeuwbal-
len. Deze trekheestercultuur wordt 
gezien als een kenmerkend onder-
deel van het Aalsmeerse tuinbouw 
erfgoed. Stichting De Bovenlanden 
heeft een aantal van deze akkers in 
eigendom, beheert en beschoeit ze 
en verpacht ze aan actieve serin-
genkwekers. 

“Transformeren of saneren”
Esther van der Klis en Hans van 
Geest werken samen in een werk-
groep van Greenport Aalsmeer 
die zich richt op de realisatie van 
de Ruimtelijke Visie Greenport 
Aalsmeer 2015-2025. De Greenport 
richt zich op behoud en versterking 

van de glastuinbouw door concen-
tratie van glastuinbouwbedrijven in 
een aantal kerngebieden. Het pro-
vinciaal en gemeentelijk beleid is er 
op gericht de ‘verspreid glas’ bedrij-
ven in 10 jaar tijd in fasen te “sa-
neren of transformeren” of te ver-
plaatsen naar glasconcentratiege-
bieden rondom Aalsmeer. Bestaan-
de ‘verspreid glas’ bedrijven houden 
hun bestemming en rechten, totdat 
er concrete plannen voor iets an-
ders zijn. 
Echter, “saneren of transforme-
ren” is niet van toepassing op serin-
genkwekers die hun bedrijf willen 
voortzetten, terwijl ook verplaatsing 
naar glasconcentratiegebieden voor 
hen geen alternatief is. De Boven-
landen heeft om die reden specifie-
ke aandacht gevraagd voor de po-
sitie van alle Aalsmeerse seringen-
kwekers die hun bedrijf in de ko-

mende jaren op de huidige locatie 
willen voortzetten. 

Aparte groep
Positieve uitkomst van het meest re-
cente overleg van de werkgroep is 
dat de seringentelers als een aparte 
groep zullen worden meegenomen 
in de zogenaamde ondernemers-
verkenningen. Tijdens deze verken-
ningen wordt ondernemers via een-
op-een gesprekken gevraagd naar 
hun huidige bedrijfssituatie en naar 
hun toekomstplannen. Het is de be-
doeling dat er in juni een kick off 
is voor de ondernemingsverkennin-
gen in Aalsmeer.
Piet Harting namens De Bovenlan-
den: “We zijn blij dat we de positie 
van de seringenkwekers die door 
willen gaan, nu op de agenda staat. 
Wanneer de uitkomsten van de on-
dernemingsverkenningen bekend 
zijn, zijn we van plan alle seringen-
kwekers samen met Esther van der 
Klis en Hans van Geest uit te nodi-
gen voor een bijeenkomst. Wij voe-
len ons als De Bovenlanden me-
deverantwoordelijk om de trek-
heestercultuur te behouden voor 
Aalsmeer.” 

Er gaat rondom het zwembad wel wat groen verdwijnen. De gemeente heeft 
goedkeuring gegeven voor het kappen van veertien bomen (wilgen en iepen) 
ten westen van de Waterlelie aan de Dreef.

Herinrichting Hornmeer 
samen met inwoners
Aalsmeer - Sinds 2014 is de ge-
meente Aalsmeer samen met om-
wonenden, sportverenigingen en 
andere betrokkenen begonnen met 
plannen voor de Hornmeer.
In de wijk komt meer ruimte voor 
sport, groen, recreatie, (sociale)wo-
ningbouw en onderwijs. Een kwali-
teitsimpuls, waarvan alle Aalsmeer-
ders kunnen profiteren. Inmiddels 
wordt er volop gevoetbald op het 
nieuwe voetbalcomplex, gaat de 
vierde sporthal na de zomer open 
en wordt er hard gewerkt aan de 
herinrichting van het Hornmeer-
park. Ook achter de schermen is de 
gemeente hard bezig, onder ande-
re met de ontwikkeling van zorg-
woningen, woningbouw langs de 
Zwarteweg en de herinrichting van 
het oude VVA-terrein. Wethouder 

Gertjan van der Hoeven: “Aalsmeer-
ders hebben over veel deelprojecten 
kunnen meepraten. Zo hebben we 
een actief participatietraject gehou-
den over het Hornmeerpark, praten 
we met omwonenden en gebrui-
kers, waaronder ook kinderen, over 
de invulling van het oude VVA-ter-
rein en ontwerpen leerlingen hun 
eigen schoolplein. We doen het echt 
samen met de inwoners. Je ziet dat 
er veel verschillende wensen en me-
ningen zijn, maar doordat mensen 
met elkaar in gesprek gaan, komt er 
ook begrip voor elkaars standpun-
ten. Uiteindelijk komt er dan iets uit 
wat op een breed draagvlak kan re-
kenen. Ook is het fijn dat we op al-
le fronten voortgang boeken. Als je 
nu een kijkje gaat nemen, zie je hoe 
mooi het wordt in de Hornmeer.”

Onderzoek 2e supermarkt nog niet afgerond

College en ondernemers 
Kudelstaart in gesprek
Aalsmeer - Het College van Burge-
meester en Wethouders bezoekt re-
gelmatig bedrijven en organisaties 
om te weten wat bedrijven en or-
ganisaties belangrijk vinden en wat 
er leeft. Het College heeft deze keer 
de Ondernemersvereniging van het 
winkelcentrum Kudelstaart bezocht. 
Gestart werd met een rondleiding 
door het winkelcentrum. Het college 
heeft gesproken over de toekomst-
plannen en de wens tot uitbreiding 
van een aantal ondernemers. Ook 
is gesproken over het onderzoek 
naar de noodzaak en mogelijke lo-
caties voor een tweede supermarkt. 

Het onderzoek is op dit moment 
nog niet afgerond maar de resulta-
ten worden in de komende maan-
den verwacht.
In gesprek met het bestuur van 
de Ondernemers vereniging Ku-
delstaart ontvingen Burgemeester 
en wethouders veel informatie over 
het ondernemen op het winkelcen-
trum. Ook is gesproken over de in-
richting van het plein, de openbare 
ruimte rondom het winkelcentrum 
en het reilen en zeilen van de On-
dernemersvereniging waarvan na-
genoeg alle ondernemers in het 
winkelcentrum lid zijn.

Dorper houdt 
wijkoverleg

Aalsmeer - Voorlopig het laatste 
wijkoverleg van De Dorper vindt 
maandag 29 mei plaats in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. De verga-
deravond begint om 19.30 uur. Alle 
dorpsbewoners kunnen bespreek-
punten ter vergadering inbrengen. 
Aan de orde komen de stand van 

Gezinsuitbreiding op hoog niveau
Slechtvalkenpaar ouders van 
3 meisjes en 1 jongetje
Aalsmeer - Niet alle vogels leggen 
in mei een ei. Het slechtvalkenpaar 
dat al sinds lange tijd in de water-
toren woont, heeft haar vier eieren 
al in maart gelegd en vervolgens 
38 dagen bebroed. Groot was de 
vreugde bij moeder en vader Slecht-
valk toen op zaterdag 22 april het 
eerste jong uit het ei kwam. In de 
daarop volgende dagen volgden de 
andere drie en op dinsdag 25 april 
was het jonge gezin compleet.
Afgelopen week zijn de jonge 
Slechtvalkjes door een ervaren rin-
ger van twee ringen voorzien. Om-
dat de jongen hiervoor even uit de 
veilige nestkast moeten, worden ze 
direct gewogen en gemeten. Bij jon-
ge Slechtvalken is al na twee we-
ken aan het gewicht en de grootte 
van de poot te bepalen of het een 
mannetje of een vrouwtje is. Vrouw-
tjes zijn flink groter en zwaarder dan 
mannetjes. Dit jaar zijn er 3 vrouw-
tjes en 1 mannetje. De ringen, die de 
jongen om hun poot hebben gekre-
gen, zijn nodig voor onderzoek (een 

ring met een nummer van 7 cijfers) 
en om de valken te kunnen herken-
nen (een ring met 3 grote letters die 
van afstand met een kijker kunnen 
worden afgelezen). De jongen on-
dervinden geen enkele hinder van 
deze ringen. Ook tijdens het aan-
brengen van de ringen zijn ze rustig 
en niet gestrest. Het opgroeien van 
de jongen is te volgen via de websi-
te www.slechtvalkaalsmeer.nl of de 
facebook-pagina. 
Inmiddels hebben de nieuwsgie-
rige jongen genoeg van de nest-
kast en hebben ze de aanvliegplank 
voor de nestkast ontdekt. Hierdoor 
zijn de jongen van onder de wa-
tertoren te zien op de plank bij het 
bovenste linker raam van de toren 
aan de dorpszijde. Nog even en dan 
zijn ze hun donsveren kwijt en kun-
nen ze hun vleugels gebruiken om 
het luchtruim te verkennen. Door 
de aangebrachte ringen kunnen de 
Aalsmeerse jongen gevolgd wor-
den. Hopelijk gaan ze een mooie en 
gezonde toekomst tegemoet.

Raadsinformatief overleg 
over gemeentelijk beleid
Aalsmeer - De Rekenkamer 
Aalsmeer doet onderzoek naar de 
(maatschappelijke) effecten van het 
gemeentelijk beleid. Het doel is met 
onderzoeken de raad, het college 
en de ambtelijke organisatie aanbe-
velingen te geven om te komen tot 
een effectiever en efficiënter beleid 
waar Aalsmeer uiteindelijk beter van 
wordt. Daarnaast wil de rekenkamer 
een bijdrage leveren aan een grote-
re transparantie van het gemeente-
lijk handelen en de versterking van 
de publieke verantwoording.
In het najaar van 2016 heeft de Re-
kenkamer Aalsmeer twee onderzoe-
ken verricht. In het eerste onderzoek 
is gekeken naar de opzet en inrich-
ting van het subsidiebeleid van de 
gemeente Aalsmeer. Het tweede 

onderzoek is verricht naar de infor-
matievoorziening over de grondex-
ploitaties. 
De bevindingen van deze onderzoe-
ken zullen tijdens een raadsinfor-
matiebijeenkomst op donderdag 1 
juni aanstaande gerapporteerd wor-
den aan de raad. Na de toelichting 
van de Rekenkamer, kunnen raads-
leden vragen stellen over het on-
derzoek. Ook kan de raad zich een 
beeld vormen of het door de reken-
kamer gedane aanbevelingen nade-
re actie behoeven. De bijeenkomst 
is openbaar. Inwoners zijn als toe-
hoorders van harte welkom om de 
bijeenkomst op de publieke tribu-
ne in de Raadzaal van het gemeen-
tehuis bij te wonen. De aanvang is 
20.00 uur.

Onderzoek RIVM naar 
ultrafijn stof rond Schiphol
Aalsmeer - Het ministerie van In-
frastructuur en Milieu (IenM) heeft 
aan het RIVM gevraagd om onaf-
hankelijk onderzoek uit te voeren 
naar ultrafijn stof rondom de lucht-
haven Schiphol en wat het effect is 
op de gezondheid van omwonen-
den. 
Het onderzoeksprogramma duurt 
vier jaar en is een vervolg op eer-
dere onderzoeken naar ultrafijnstof 
rond Schiphol. Het RIVM gaat als 
eerste een jaar lang metingen van 
ultrafijn stof doen op verschillende 
locaties en afstanden van Schiphol. 
Hiermee wordt verspreiding van de 

bijdrage van de luchtvaart aan de 
concentraties ultrafijn stof in kaart 
gebracht. Daarnaast wordt onder-
zocht in welke mate blootstelling 
aan ultrafijn stof bijdraagt aan ge-
zondheidseffecten. De resultaten 
geven inzicht in de mogelijke effec-
ten op de gezondheid door bloot-
stelling aan ultrafijn stof. Het RIVM 
voert het onderzoek uit in samen-
werking met verschillende part-
ners, onder andere ECN, Universi-
teit Utrecht, AMC, GGD Amsterdam 
en GGD Kennemerland. Op de web-
site van het RIVM vindt u het Plan 
van Aanpak.

Vertraging door verlichtingsinstallatie

Ingebruikname Kaagbaan 
een week uitgesteld!
Aalsmeer - De werkzaamheden 
aan de verlichtingsinstallatie van de 
Kaagbaan hebben vertraging op-
gelopen. Hierdoor is de ingebruik-
name van de Kaagbaan helaas een 
week uitgesteld. Schiphol zegt er al-
les aan te doen om de werkzaamhe-
den zo snel mogelijk af te ronden. 
De verwachting nu is dat de Kaag-
baan op woensdag 31 mei weer in 
gebruik genomen wordt. Aanslui-
tend wordt de Kaagbaan tot dins-
dag 20 juni in tien nachten geveegd.
Schiphol laat weten het zeer verve-
lend te vinden voor omwonenden 
die langer hinder ondervinden van 
het groot onderhoud aan de Kaag-
baan en vraagt hier begrip voor. 

Voor meer informatie of vragen kun-
nen omwonenden contact opnemen 
met het Bewonersaanspreekpunt 
Schiphol (BAS) via 020-6015555 of 
raadpleeg www.bezoekbas.nl. Op 
de website ook data van regulier en 
groot onderhoud van de andere ba-
nen op Schiphol. 
De Kaagbaan was sinds zater-
dag 18 maart buiten gebruik voor 
groot onderhoud. De oenstelling 
was gepland op 23 mei.Door bui-
tengebruikstelling van de Kaagbaan 
wordt het vliegverkeer dat normaal 
gebruik maakt van de Kaagbaan in 
deze periode verdeeld over de Bui-
tenveldertbaan, Zwanenburgbaan 
en Aalsmeerbaan.

Bewoners vleugellam ten opzichte 
van Schiphol?
In een ‘ingezonden stuk’ in de Nieu-
we Meerbode van 16 mei beschrijft 
Rien van der Laan zijn ervaringen 
rond de Schipholgeluidsproblemen 
en de wrijving tussen de verschil-
lende bewonersgroepen in de re-
gio, samen met andere belangheb-
benden verenigd in de Omgevings-
Raad Schiphol (ORS). Kapstok is het 
sinds begin 2017 op een iets ande-
re manier linksom uitvliegen vanaf 
de Kaagbaan. Deze luchtroute voert 
langs Burgerveen, Leimuiden en Ku-
delstaart; vandaar het stuk van Rien 
als bewonersvertegenwoordiger Ku-
delstaart in de ORS. De sinds ja-
nuari krapper genomen bocht be-
tekent, zoals verwacht, extra ge-
luid in Kudelstaart, en dat merken 
ze! Zijn frustratie is groot, want hij 
voelt zich gepakt in het ‘spel’ zoals 
dat in de ORS wordt gespeeld, waar 
politiek, lobbywerk en bedrijfsmacht 
de doorslag geven, en een kleine 
dorpskern totaal niet telt. Daar is 
veel over te zeggen, maar voor nu 
één punt: die frustratie. In de ORS 
zitten overheden (rijk, provincie, ge-
meentes), bedrijven (KLM, Schiphol, 
werkgevers), enkele andere partijen, 
en de bewoners. Ter optimale parti-
cipatie is deze bewonerscluster op-
gedeeld in vijf sub-clusters, verbon-
den met de vijf banen (Kaag-, Pol-
der-, Zwanenburg-, Aalsmeer-, en 
Buitenveldertbaan). En in dit vijftal 
bewonersgroepen zit nu het venijn. 
Of het uitsluitend toevallig is: wie zal 
het zeggen. Maar deze opdeling is 
wel de ideale constructie om tussen 
de bewoners onderling voor opsplit-
sing te zorgen. Want de geluidspijn 
van Schiphol moeten we samen dra-

gen, eerlijk verdeeld over alle bewo-
ners van de vijf bewonersgroepen. 
Maar, wat is eerlijk? Is circa 30% van 
de vliegbewegingen via de Kaag-
baan in evenwicht met 16% via de 
Aalsmeerbaan of 13% over de Zwa-
nenburgbaan? En, erger, als er bij-
voorbeeld 2% meer gevlogen moet 
worden, wie moeten dan lijden: de 
meest belasten of juist waar het nog 
relatief stil is? Zie je de rode hoofden 
van de verschillende bewonersgroe-
pen? Feilloos worden ze binnen de 
ORS tegen elkaar uitgespeeld, en de 
andere partijen zitten er ontspannen 
en afwachtend bij: verdeel en heers, 
heet dat. Conclusie?: Die frustra-
tie maken wij als bewoners dus zelf 
door ons tegen elkaar te laten uit-
spelen. Hoe moeilijk ook, slechts één 
strategie heeft kans van slagen: één 
bewonersblok! Praktisch ingevuld: 
bespreek elk voorstel dat binnen de 
ORS gaat komen eerst vóór met alle 
bewonersgroepen, kom tot een be-
slissing (hoe lastig ook), en houdt 
die beslissing vast binnen de voltal-
lige ORS. Slechts een hecht bewo-
nersblok, gebaseerd op bevochten 
vertrouwen, kan effect sorteren. En 
vechten doen we onderling binnens-
kamers, nooit in de ORS! Zijn we als 
bewoners oneerlijk? Absoluut niet, 
vooral als we binnen de ORS onze 
werkwijze laten weten. En, wees er 
van overtuigd dat bij heel veel voor-
stellen de andere partijen onderling 
al lang afspraken hebben gemaakt, 
ook voor de langere termijn. 

Kees Harmans, 
Bennebroekerweg 81a, Rijsenhout, 
harmans@xs4all.nl

ingezonden

zaken betreffende de Lidl, de plan-
ning voor de werkzaamheden aan 
de bestrating van de Weteringstraat, 
Stationsweg, Van Cleeffkade, Bur-
gemeester Kasteleinweg en de brug 
op de Oosteinderweg. Op de agen-
da tevens de laatste ontwikkelingen 
met betrekking tot Schiphol en de 
stand van zaken over de samenwer-
king met het wijkoverleg Stommeer. 
De bijeenkomst wordt besloten met 
de rondvraag. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. 
 

Workshop thriller schrijven
Uithoorn - De Spannende Boeken 
weken komen er weer aan en de 
Bibliotheek Amstelland heeft spe-
ciaal hiervoor een bloedstollende 
workshop Thriller schrijven in pet-
to. Niemand minder dan scenario-
schrijfster Hetty Kleinloog laat deel-
nemers in de huid van een moorde-
naar kruipen of van een detective. 
De begrippen ‘red herring’ of ‘tik-
kende klok’ hebben na deze work-
shop geen geheimen meer voor je. 
Onderwerpen als spanning opbou-
wen en overtuigende personages 
met geloofwaardige motieven creë-

ren staan ook op de agenda. Durf je 
het aan en wordt jij een van de ge-
lukkige deelnemers aan deze exclu-
sieve workshop? Verzamel je moed 
bij elkaar en schrijf je in. Bedenk dat 
als je niet bij de workshop aanwe-
zig bent, je geen alibi hebt voor die 
avond. 
De Workshop Thriller schrijven door 
Hetty Kleinloog is op donderdag 8 
juni van 19.30 tot 22.00 uur in bi-
bliotheek Uithoorn. Let op: Beperkt 
aantal plaatsen dus wees er snel bij. 
Opgeven kan in de Amstelland bi-
bliotheken en via de website.
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RKDES voetbal jeugd
JO15-4 toch kampioen!
Kudelstaart - Het begon allemaal 
toen twee halve teams met elkaar 
één team werden. De eerste wed-
strijd begon niet al te goed. De JO15-
4 verloor met 3-5 van IJburg. Olaf 
raakte tijdens de wedstrijd gebles-
seerd. Hij liep een gebroken sleu-
telbeen op, terwijl teamgenoot Joep 

nog aan het herstellen was van een 
gebroken sleutelbeen. Daarna ging 
het een stuk beter met het team. De 
jongens wonnen wedstrijd na wed-
strijd en uiteindelijk stonden ze op 
nummer één. Het was een gewel-
dig seizoen voor alle kinderen en ou-
ders. De sterke verdedigers Wouter, 

Kinderkunst: ‘Flower Zoo’
Aalsmeer - De beeldententoonstel-
ling ‘Flower Zoo’ is een creatie van 
twintig jonge talenten uit Aalsmeer. 
Hoe kijken kinderen uit het wereld-
beroemde bloemendorp naar de na-
tuur? Flora en fauna zijn een inspi-
ratiebron en dat is te zien in een 
reeks fantasierijke beelden die wor-
den opgesteld in en om de kassen 
van de Historische Tuin tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival. 
Elk werk heeft een tweede blik no-
dig om te zien hoe het dier, plant 
wordt, in de metamorfosen komt 
een nieuwe wereld te voorschijn. In 
dit project is zeggingskracht en ex-
pressie van de kindertekening te 

zien. Er is in dit digitale tijdperk nau-
welijks nog aandacht voor beelden-
de kunst en het onderzoeken van de 
natuur. 
Te midden van vlinderbloemigen 
veranderen zeepaardjes in water-
kers en vogels krijgen wortels. In 
tuinbouwtaal spreekt men al van 
nieuwe varianten in het plantenrijk.
Ga genieten van deze kunst en na-
tuur in de Historische tuin op 17 en 
18 juni. Alle kunstwerken zijn ge-
maakt door kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 12 jaar van de Werkschuit 
Aalsmeer in samenwerking met An-
nefie van Itterzon, docent beelden-
de kunst.

Op zoek naar de schat in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Word piraat op zon-
dagmiddag 28 mei om 12.00, 13.30 
of 15.00 uur. Ga mee het Bos in, 
op zoek naar de schat. Ontdek de 
scherven van de regenboog en 
maak een levende schatkaart. Voor 
kinderen van 2 tot 6 jaar en ouders 
of begeleiders. Start is bij de Bos-
winkel aan en deze activiteit duurt 
een uur. Aanmelden en informatie 
via 020-5456100, de website www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5 iedere 
dinsdag tot en met zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Examens voor jeugschakers
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag de-
den negen leerlingen van Schaak-
vereniging AAS examen. De exa-
mens werden afgenomen in stap 1, 
2, 3 en 4. Het Stappenplan is de of-
ficiële leermethode van de KNSB en 
AAS heeft vijf gecertificeerde trai-
ners voor het Stappenplan. 
De leerlingen die Stap 6 doen, kun-
nen heel goed schaken, maar ook 
de lagere stappen leiden tot veel 

schaakkennis en kunde. De exa-
mens zijn opgestuurd naar de di-
plomaconsul van de Leidse Schaak 
Bond, zodat de leerlingen nog even 
in spanning de uitslag moeten af-
wachten.
Komende vrijdag 26 mei is er van-
af 19.00 uur een feestelijk toernooi 
voor de leerlingen omdat AAS dit 
jaar 30 jaar bestaat.
Door Ben de Leur

Buiten leren op Wegwijzer
Aalsmeer - De kinderen van groep 
3 van basisschool De Wegwij-
zer hebben geen last van het war-
me weer. Zij zoeken een koele plek 
op onder de bomen van het school-
plein. Daar maken ze met elkaar 
hun schoolwerk. Dat kan zijn: sa-
men een tekst lezen of elkaar over-

horen via een dictee. De jongens 
geven elkaar moeilijke woorden 
op en schrijven die met stoepkrijt 
op het schoolplein. Zo heb je leu-
ke en ook leerzame dingen gecom-
bineerd: buiten zijn, stoep krijten en 
je leert je taalles. Dat laatste is mooi 
meegenomen.

Reünie groep 8 Graankorrel
Aalsmeer - Halverwege het school-
jaar worden de oud-leerlingen van 
De Graankorrel uitgenodigd voor 
een reünie. Op 19 mei was het de 
beurt aan de kinderen van het 
schooljaar 2015-2016.
De jongens en meiden eten samen 
op school, kijken films terug uit hun 
groep 8 jaar en delen ervaringen 
van hun nieuwe leven.
Traditie is ook een stevig spelletje in 

het 8 vakken veld. Dit is een uniek 
spel van de school.
Na een aarzelende start, de meeste 
kinderen moeten weer even aan el-
kaar wennen, werd het een enorm 
leuke bijeenkomst. Er werden zelfs 
nog stukje van de musical opge-
voerd en de bijpassende dansjes za-
ten er nog goed in. Het is mooi om 
te zien hoe de kinderen hun weg 
vinden in hun nieuwe leven.

Mooie afsluiting 5 jaar schoolvoetbal

8a Oosteinder-1 kampioen 
minivoetbaltoernooi 2017
Aalsmeer - Minivoetbal is een jaar-
lijks terugkerend voetbalfeest waar 
de jongens van groep 8a van de 
Oosteinderschool al weken naar uit-
kijken. Begin april werd er al druk 
gediscussieerd over de opstel-
ling. Het leeft binnen 8a, zeg maar. 
En natuurlijk wil iedereen winnen, 
maar het moet vooral een leuke 
week worden voor het hele team en 
hopen dat je zo ver mogelijk komt. 
De eerste wedstrijd op dinsdag te-
gen OBS-1 werd met 3-0 gewon-
nen. Dat was een mooie start. De 
tweede wedstrijd speelden de man-
nen tegen Samen Eén-1. Van te vo-
ren wisten ze dat dit een lastige te-
genstander kon zijn. Niets bleek 
minder waar; ze waren inderdaad 
iets beter en ze verloren met 1-0. 
De laatste wedstrijd tegen Jozef-
school-2 werd gelijk gespeeld. En 
aangezien Samen één al zijn wed-
strijden had gewonnen, leek een 
kans op de groepswinst verkeken. 
Alleen als beste nummer twee van 
de groep-8 poules hadden ze kans 
om vrijdagavond de finaleavond te 
mogen spelen. Donderdag ging het 
een stuk beter. Er werd goed ge-
voetbald en twee keer met 2-0 ge-

wonnen. En zo was Oosteinder-1 als 
beste nummer twee van de groep-8 
poules toch nog door naar de fina-
leavond. De openingswedstrijd was 
tegen Oosteinder 2 oftewel klas 8b.
Een pittige wedstrijd welke 8a wist 
te winnen door een penalty in de 
blessuretijd te benutten. De wed-
strijd tegen Wegwijzer 1 werd ge-
lijk gespeeld. Hierdoor was het er-
op of eronder in de laatste wed-
strijd tegen Samen Eén-1. Samen 
Eén had al zijn wedstrijden op het 
toernooi gewonnen, zo ook de pou-
lewedstrijd tegen Oosteinder-1. Sa-
men Eén had nu aan een gelijkspel 
genoeg en Oosteinder 1 moest dus 
winnen om kampioen te worden.
En dat laatste gebeurde ook; het 
werd 1-0 en daarmee was Oostein-
der-1 minivoetbalkampioen! De fles 
(alcoholvrije) champagne ging open 
en de jongens vierden feest. Daar-
na mochten de mannen een medail-
le en de beker in ontvangst nemen.
Na de prijsuitreiking nog even met 
z’n allen taart gegeten. Deze was 
net als de champagne spontaan 
door ouders geregeld. Het was een 
mooie afsluiting van 5 jaar school-
voetbal.

Markt groep 4 Jozefschool 
Aalsmeer - Groep 4 van de Jozef-
school heeft op woensdag 24 mei 
in de ochtend een markt gehou-
den. De hele school heeft de afge-
lopen week gewerkt aan het the-
ma Aalsmeer. Hierbij zijn verschil-
lende bedrijven in Aalsmeer be-
zocht. Iedere groep heeft z’n eigen 
invulling gegeven aan dit thema. De 
twee groepen 4 hebben een bezoek 
aan de molen en de markt gebracht 
en daarna gewerkt aan hun eigen 
markt. De kinderen verkochten in 
zelfgemaakte kramen handelswaar 
uit Aalsmeer, onder andere paling, 
bloemen en koekjes. De opbrengst 
gaat naar een door de kinderen zelf 
gekozen goed doel: KiKa.

Wie volgt Sophie op?
21 Kandidaten voor functie 
van kinderburgemeester
Aalsmeer - In totaal 21 kinderen 
hebben zich kandidaat gesteld voor 
de functie van kinderburgemeester. 
Woensdag 24 mei krijgen deze jon-
gens en meisjes een leuke en leerza-
me middag aangeboden met onder 
andere een workshop en een rond-
leiding door het gemeentehuis. Ook 
moeten de kandidaten zich presen-
teren aan de jury. Deze bestaat uit 
wethouder Gertjan van der Hoeven, 
Ruud Eveleens van De Binding, Hel-
een Broerse (directie De Wegwijzer) 
en de huidige kinderburgemees-
ter Sophie van Raaphorst. Uit de 21 
kandidaten worden aan het einde 
van de dag zes jongens en meisjes 
geselecteerd die verder mogen naar 
de volgende ronde, de verkiezingen. 
De zes kandidaten gaan tussen 24 
mei en 17 juni campagne voeren 
om zoveel mogelijk kinderen op zich 

te laten stemmen. Alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd uit Aalsmeer 
en Kudelstaart mogen stemmen op 
hun favoriete kinderburgemeester. 
Er worden dit jaar twee stemronden 
gehouden: Een op zaterdag 10 juni 
in The Beach. Op deze datum kun-
nen deelnemers aan de sportmid-
dag van de Juniorpramenrace vanaf 
15.00 uur stemmen. Alle andere kin-
deren kunnen op zaterdag 17 juni 
tussen 10.00 en 14.00 uur hun stem 
uitbrengen tijdens het Flower Festi-
val op het Molenplein en in de Zijd-
straat in het Centrum. Op donder-
dag 29 juni tijdens het evenement 
‘Bouw een bootje’ tijdens de West-
einder Water Week wordt afscheid 
genomen van Sophie en wordt de 
nieuwe kinderburgemeester geïn-
stalleerd door wethouder Gertjan 
van der Hoeven. 

Voorronde op 31 mei bij De Bloemhof
Wie wordt knikkerkampioen?
Aalsmeer - Deze maand organise-
ren Sportservice en JOGG (jonge-
ren op gezond gewicht) op diverse 
basisscholen knikkerclinics. Dit ter 
voorverbereiding op de voorronde 
van het NK knikkeren op woensdag 
31 mei bij sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg. Alle kinderen kunnen 
deelnemen aan dit al oeroude spel-
letje. Het NK viert dit jaar een jubi-
leum, want het is de vijftiende edi-
tie. De organisatie is in handen van 
House of Sports en naast Aalsmeer 
worden kampioenschappen gehou-
den in nog elf andere gemeenten 
in verschillende provincies. Dege-
ne die in Aalsmeer de eerste plaats 
weet te behalen krijgt de titel lokaal 

kampioen en hij of zij wint een plek 
in de finale op 1 juli in Dierenpark 
Amersfoort. Interesse? Kijk voor 
meer informatie en inschrijving op 
www.nkknikkeren.nl. 

Clinic op De Brug
Op basisschool De Brug is woens-
dag 17 mei geoefend voor het kam-
pioenschap knikkeren. Tijdens de 
pauze hebben de kinderen een 
leuke knikkerclinic gekregen van 
Sportservice Aalsmeer. Een groot 
aantal van de jongens en meisjes 
heeft de smaak van het knikkeren 
(weer) helemaal te pakken en zijn 
voornemens deel te gaan nemen. 
Jij ook?

Honk- en softbalvereniging
Nationale Welcome Friends 
dag op 31 mei bij Thamen
De Kwakel - In samenwerking met 
de KNBSB is er op woensdag 31 
mei de Nationale Welcome Friends 
Dag bij honk- en softbalvereniging 
Thamen. Tijdens deze gezellige dag 
krijgen kinderen in de leeftijd van 5 
tot en met 12 jaar de kans om ken-
nis te maken met de honkbal- en 
softbalsport. Lijkt het jou leuk om 
de bal zo ver mogelijk weg te slaan, 
zo snel mogelijk over de honken te 
rennen of zo hard mogelijk de bal 
te gooien? Kom dan 31 mei langs. 
Honkbal en softbal zijn individuele 
teamsporten. Ieder heeft zijn eigen 
talent en eigen rol binnen het team. 
De één is heel snel en de ander kan 
hard gooien. Samen werk je toe 
naar succes. En wat is dan leuker 
dan samen met je vrienden te spe-
len in een team? Honkbal en softbal 
zijn ook nog eens sporten waar veel 

onderling respect en sportiviteit be-
staat. Thamen is een gezellige ver-
eniging met tien jeugdteams in di-
verse leeftijdscategorieën. Speelple-
zier staat voorop. Op woensdag 31 
mei wordt speciaal voor jongens en 
meisjes tussen de vijf en twaalf jaar 
een leuke clinic georganiseerd. Alle 
jeugdleden nemen ook allemaal een 
vriend of vriendin mee deze dag, 
dus je kunt al snel nieuwe vrienden 
maken. Onder begeleiding van en-
thousiaste coaches zal je de begin-
selen van het spel ervaren. Na af-
loop krijg je wat lekkers te eten en 
te drinken. Inschrijven voor de clinic 
is niet nodig. Kom op woensdag 31 
mei om 16.00 uur naar het veld aan 
de Vuurlijn 24 in De Kwakel en doe 
gezellig mee. Wie nog vragen heeft, 
kan een e-mail sturen naar nieuwel-
eden@thamen.info. 

Rick, Joep, Levi en Tim als sluitpost 
op doel, het motorblok op het mid-
denveld bestaande uit Thijs, Menno, 
Mylo, Olaf en Xylan en de behendi-
ge en pijlsnelle aanvallers Robin, Ivar 
en Ramon konden zich gaan opma-
ken voor de kampioenswedstrijd te-
gen de enig overgebleven concur-
rent Overbos JO15-1M. De spelers 
kwamen aan in Hoofddorp met drie 
invallers: Lukas, Mauro en Roman. 
De wedstrijd kon beginnen. Het be-
gon spannend, want aan beide kan-
ten kwamen diverse kansen. RKDES 
wist net voor de rust op 0-1 voor-
sprong te komen dankzij een doel-
punt van Lukas. In de tweede helft 
wist Overbos als eerste te scoren, 1-1 

gelijk. Gelukkig kwam RKDES dank-
zij Ivar weer op voorsprong: 1-2. Nog 
10 minuten te spelen en het team 
van Overbos zette meer en meer de 
aanval in. En met succes, het werd 
2-2. RKDES moest nog maar een 
paar minuten overleven. Uiteinde-
lijk klonk bij nog steeds een gelijke 
stand het eindsignaal. RKDES had 
genoeg aan een gelijkspel om kam-
pioen te worden, dus, jawel, kampi-
oen! Niemand kon het geloven, maar 
het is wel zo: RKDES JO15-4 kam-
pioen! Het team wil alle supporters 
en zeker ook alle invallers die dit sei-
zoen meegespeeld hebben bedan-
ken voor een geweldig jaar. 
Robin Baars
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Sportvereniging Omnia 2000
Mooie prestaties turnsters bij 
Districtkampioenschappen
Aalsmeer - Op 20 mei werden de 
Districtskampioenschappen tur-
nen in de 4e en 5e divisie georga-
niseerd in de Experiencehal in Am-
sterdam-Sloten. SV Omnia 2000 
mocht met zes turnsters onder lei-
ding van trainster Anneke Nap hier-
aan deelnemen. Door hun goe-
de prestaties op de rayon- en re-
giokampioenschappen hadden de-
ze turnsters zich voor deze districts-
kampioenschappen weten te plaat-
sen. In de 4e en 5e divisie wordt met 
deze wedstrijd het seizoen afgeslo-
ten. Dus al een hele mooie verdien-
ste als je hieraan deelnemen mag.
In elke categorie turnden 36 turn-
sters. In de categorie jeugd 2, 5e di-
visie turnde Fleur Snoek een goede 
wedstrijd. Na drie toestellen stond 
ze op de 26e plaats. Maar door een 
hele mooie balkoefening, waar ze 
een 6e plaats veroverde met 11.600 
punten, steeg Fleur 13 plaatsen. 
Fleur eindigde op de 13e plaats met 
44.150 punten. Een mooi resultaat 
voor Fleur, die dit seizoen voor het 
eerst keuze-oefenstof turnde. In de 
categorie junioren 4e divisie turnde 
Anouk Caarls. Dit jaar promoveerde 
zij van de 5e naar de 4e divisie. Dus 
moeilijk om je in het eerste seizoen 
staande te houden. Dat ze de slot-
wedstrijd gehaald had, was al een 
hele knappe prestatie. Anouk ein-
digde met 42.875 op de 34e plaats.
In de categorie junioren 5e divisie 
turnden zelfs drie Omnia-turnsters. 
Shanna Dernison wist bij het on-
derdeel balk de 7e plaats te scoren 
met 11.350 punten. In totaal werd ze 
34e met 41.125 punten. Danielle Lo-
huis turnde een constante wedstrijd 

en eindigde met 43.100 op de 26e 
plaats. Elaine van Bakel leverde de 
beste prestatie door op twee toestel-
len zich bij de beste tien te voegen. 
Op het onderdeel Sprong, waarbij ze 
een overslag met een halve draai in 
en een halve draai uit maakte, be-
haalde ze met 11.400 punten de 7e 
plaats en op het onderdeel balk met 
11.500 de 4e plaats. In het eindklas-
sement eindigde Elaine op de 13e 
plaats met 44.600 punten. In de ca-
tegorie Senioren 5e divisie turnde 
Nilou Spring in ’t Veld. Haar hoog-
ste score verdiende ze bij de vloer-
oefening op muziek. Ze behaalde 
hier met 11.700 de 7e plaats. Totaal 
behaalde Nilou 43.475 punten en 
daarmee de 19e plaats. Nilou sluit 
met deze mooie prestatie haar turn-
carrière af. Twee wisselbekers, voor 
degene die het hoogste resultaat in 
officiële KNGU-wedstrijden hebben 
behaald, werden deze dag uitgereikt 
na overhandiging van de medailles. 
De beker voor de 4e divisie is ge-
wonnen door Anouk Caarls en met 
de beker voor de 5e divisie (keuze-
oefenstof) is Fleur Snoek beloond. 
Fleur en Elaine behaalden bij deze 
districtskampioenschappen allebei 
de 13e plaats. Ook is gekeken naar 
alle plaatsen die dit jaar behaald 
zijn bij rayon- en regio-wedstrijden. 
Fleur kwam hierbij behoorlijk hoog 
uit. Nu blijft er nog één wisselbeker 
over: de beker voor verplichte oe-
fenstof in de 5e divisie. Op 10 juni 
worden voor deze oefenstof de dis-
trictskampioenschappen gehouden 
in Amsterdam. Zes turnsters van SV 
Omnia strijden dan nog voor deze 
laatste wisselbeker. 

Programma 
handbal

Zaterdag 27 mei, veld:
10.00 u: FIQAS D1 – Velo
10.50 u: FIQAS meisjes C1 - Havas
11.00 u: FIQAS E1 – NEA
11.55 u: FIQAS jongens C1 - Vrone
12.00 u: FIQAS D3 – Lelystad

Dance Improvement pakt 
prijzen bij NK in Haarlem
Aalsmeer - De Aalsmeerse dans-
school Dance Improvement van 
danscoach Jasmina Kazlagic was 
bij het Nederlands Kampioenschap 
in diverse categorieën ruimschoots 
vertegenwoordigd door vele jon-
ge dansers die dansten voor de Ne-
derlands titel. Want op dit NK wil 
je staan als danser! De organisator 
Dance Competitions geeft een po-
dium aan beginnende en gevorder-
de wedstrijddansers in verschillen-
de dansstijlen. Via rankingwedstrij-
den werd in eerdere wedstrijden 
onderling gestreden voor een felbe-
geerde plek in het NK dat zondag 
in Haarlem werd gehouden. De lo-
kale Aalsmeerse en Amstelveense 
dansers hebben als specialiteit Hip-
Hop en Streetdance. Ze hadden zich 
natuurlijk super voorbereid en extra 
veel tijd gestoken in het professio-

naliseren van hun dans en perfor-
mance. Ze waren er zó klaar voor en 
kijk naar dit prachtige resultaat:
Solo’s:
Mara Escribano 1e plaats 
Kelcey van Zon 2e plaats 
Selena Bernhard 2e plaats 
Bibi Kuijper 2e plaats 
Duo’s:
Mara Escribano en Kelcey van Zon 
1e plaats 
Crews:
Another DImension 1e plaats 
Back 2 Basic 2e plaats 
Another Level 5e plaats
Super trotse danscoach Jasmina en 
alle beloonde dansers kunnen met 
hun prachtige bekers zeer tevreden 
terugkijken op een enorm succesvol 
dansseizoen! Dat beloofd wat voor 
de komende jaren, want dit smaakt 
natuurlijk naar meer...

De kampioenen, van links naar rechts: Tom Been, Sven Schrama, Jonah Cor-
nelissen, Bo van Bemmelen, Joeri van Leeuwen, Nils Koster, Naut Stork, Jens 
Horstmanshof en Stephan Groeneveld.

Voetbal jeugd RKDES
JO11-3 voorjaarskampioen!
Kudelstaart - De laatste competi-
tieronde stond afgelopen zaterdag 
20 mei gepland voor RKDES JO11-3 
en er stond iets moois te gebeuren! 
Vaders, moeders, broers, zussen en 
opa’s en oma’s uit alle windstreken 
waren de jongens komen aanmoe-
digen, want ze konden dit voorjaar 
alweer kampioen worden, nadat ze 
dit vorig voorjaar ook al hadden ge-
presteerd.
Na een rommelig begin van de com-
petitieronde (gelijkspel, afgelasting, 
voorjaarsvakantie) klommen de jon-
gens vanaf maart op naar de eer-
ste plaats om deze vervolgens niet 
meer uit handen te geven. Zater-
dag moest het dus gebeuren. Er 
werd thuis gespeeld op veld 1, om 
11.00 uur en het zonnetje scheen 
lekker. Prima omstandigheden dus 
voor een mooie wedstrijd tegen CTO 
JO11-3. Direct vanaf de aftrap werd 
er goed druk gezet en met mooi sa-
menspel werd al snel het doel van 
CTO opgezocht. Na wat kleine kans-
jes was het Stephan die in de 5’ met 
een mooi afstandsschot de keeper 
verschalkte: 1-0. RKDES ging ge-
woon door waar het mee bezig was 
en 2 minuten later ronde Joerie een 
goede pass van Stephan af met een 
prima schot op doel: 2-0. Ondanks 
het gunstige verloop van de wed-
strijd pakten er zich toch wat don-
kere wolken samen boven het RK-
DES park en het begon zelfs wat te 
regenen. De jongens trokken zich er 
niets van aan en Jonah schoot mooi 
raak. Wat een effectiviteit, 3 kan-
sen, 3 doelpunten, maar er werd 
ook wel heerlijk gevoetbald. Sven 
kon gelukkig ook weer steeds lan-
ger mee doen (na lang blessure-
leed) en nadat hij zichzelf mooi had 

vrijgespeeld schoot hij hard de 4-0 
in de touwen. Dat kampioenschap 
leek binnen, maar daardoor zakte 
het spel ook wat in en CTO kwam 
meer aan voetballen toe en creëer-
de ook steeds meer kansen. De-
ze werden echter door de verde-
digers Stephan, Jens en Bo steeds 
weer onschadelijk gemaakt en als 
er toch eentje doorheen kwam dan 
werd hij vakkundig door topkeeper 
Naut gestopt! Niet voor niets is het 
de minst gepasseerde verdediging 
in de poule! Na de rust begon het 
eigenlijk zoals de eerste helft ein-
digde. Na een mooie kapactie kon 
Joeri van afstand uithalen en wist 
de 5-0 te scoren. Twee minuten la-
ter lag er toch een tegendoelpunt in 
(5-1), maar daar bleef het wel bij. 
In de slotfase scoorde Tom nog de 
6-1 en maakte Nils het feest com-
pleet door met een mooi geplaatste 
boogbal de keeper te passeren: 7-1. 
Snel daarna floot de scheidsrechter 
voor het einde en kon het feest be-
ginnen! Iedereen was uiteraard su-
perblij en kreeg een mooie beker 
met bloemen erbij uitgereikt. 
Er werd gedoucht met (kinder)
champagne en daarna werd het 
kampioensteam ontvangen in de 
kantine, muzikaal ondersteund met 
“We are the Champions” en werd 
er een lekker patatje genuttigd. 
Dit hadden ze wel verdiend; een 
prachtige competitieronde werd te-
recht als winnaar afgesloten! Waar-
van iedere wedstrijd met heel mooi 
en goed voetbal, waarvoor natuur-
lijk ook trainer Paul bedankt wordt, 
want hij heeft er een (h)echt team 
van weten te smeden in de afgelo-
pen jaren. Werkelijk een toppresta-
tie mannen!

Voetbaltoernooi in Purmerend
RKDES wint Fair Play Cup
Aalsmeer - Afgelopen zondag tra-
den alle teams van Jeugd onder 10 
en 11 van RKDES aan op het Rabo-
bank Puefa Toernooi in Purmerend. 
In tien verschillende poules werd 
gestreden om de winst op dit pres-
tigieuze voetbaltoernooi. Het weer 
was ideaal voor een gezellige dag 
met hoogstaand voetbal. De teams 
van RKDES kwamen tegenstan-
ders tegen uit heel Noord-Holland. 
In ieder poule werden drie wedstrij-
den gespeeld van 20 minuten. Uit-
eindelijk werd door de JO10-1 de 
vijfde prijs gewonnen. De JO10-2 
ging er met de vierde prijs vandoor 
net als de JO11-4. De JO11-2 won 
na een hele spannende slotwed-
strijd de derde prijs. De JO11-3 had 
de dag voor het toernooi het kam-
pioenschap van de voorjaarscom-
petitie behaald. En dat de man-
nen nog ‘in the winning mood’ wa-
ren bleek wel, want zij werden, on-

geslagen, eerste in hun poule! De 
teams van RKDES mochten allemaal 
met een mooie beker terug naar Ku-
delstaart. Maar bij de prijsuitreiking 
werd als eerste de Fair Play Cup uit-
gereikt. De winnaar van de belang-
rijkste prijs van de dag werd bepaald 
door de scheidsrechters. De vereni-
ging die het meeste sportief had ge-
speeld won de mooiste prijs name-
lijk de Fair Play Cup. Respect, plezier, 
enthousiasme en verdraagzaamheid 
zijn onder andere zaken waarop het 
team, de begeleiding en suppor-
ters werden beoordeeld. En dit jaar 
mocht RKDES deze prachtige prijs 
ontvangen! Een mooi compliment 
voor alle jongens en supporters van 
de Kudelstaartse sportvereniging. 
Alle spelers werden vervolgens ont-
haald op het bordes en toonde jui-
chend de mooie schaal aan de toe-
schouwers. Een mooie bekroning 
van een sportief en gezellig toernooi!

Ladies Rally op bezoek 
bij Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
hebben de organisatoren van de 
Ladies Rally Aalsmeer de cheque, 
ter waarde van 11 duizend 495 eu-
ro, mogen overhandigen aan Ons 
Tweede Thuis (dag- en woonvoor-
ziening Amstel-Meer) te Aalsmeer. 
Ineke Loogman vertelt: “Wat een bij-
zonder bezoek was dit. Voor mij was 
het de vierde keer dat ik hier was, 
maar voor Nils van Beek en Kirsten 
Verhoef de eerste maal. Zij waren 

net zo onder de indruk als ik. Er zit-
ten hier 85 mensen met een beper-
king in het gebouw en nog eens 45 
medewerkers. We hadden voor al-
le cliënten en medewerkers een ge-
bakje meegenomen, 140 stuks, om 
iedereen persoonlijk een hart onder 
de riem te steken. Na het financië-
le gedeelte kregen we een rondlei-
ding van een van de begeleidsters 
en activiteitencoördinator Wendy 
Verhoeff. Met haar hebben we al-

les geregeld voor, tijdens en na de 
rally. Via de rondleiding hebben we 
een indruk gekregen van het reilen 
en zeilen in Ons Tweede Thuis (af-
deling Aalsmeer). We hadden geen 
idee wat zich hier dagelijks afspeelt 
en zijn overtuigd dat vrijwel nie-
mand dit weet. Hoe de bewoners 
begeleid worden door de fantasti-
sche mensen die hier werken is echt 
geweldig. Het heeft een enorme im-
pact op ons drietjes gehad. Helaas 

is er tekort aan vrijwilligers. Om 
even te wandelen met de mensen 
buiten is haast onmogelijk met de 
huidige personeelsbezetting en dat 
komt ook weer door het korten van 
de overheid. Schrijnend om te zien. 
Nils, Kirsten en ik hebben ons direct 
aangemeld als vrijwilliger!” 

Loungebanken 
Bovenstaand heeft de organisatie 
doen besluiten om volgend jaar op-
nieuw een Ladies Rally te organi-
seren en geld op te halen voor de-
ze geweldige stichting. Ze zijn over-
tuigd dat zij met dit goede doel de 
juiste keuze hebben gemaakt. Er 
kunnen van het binnengehaalde 
bedrag loungesets, buitencanvas 
en schommelbanken worden aan-
geschaft en een grote schommel. 
Op de splinternieuwe loungebank 
wordt door de organisatie, Wendy 
en een aantal bewoners van OTT, 
het lekkere gebakje genuttigd. La-
dies Rally Aalsmeer wil alle deelne-
mende partijen nog eens hartelijk 
bedanken voor de bijdragen die zij 
geleverd hebben om dit doel te rea-
liseren en heeft nu al zin in de editie 
van volgend jaar. 

Vrijwilligers gezocht
Ineke tot slot: “Overweeg alsjeblieft 
om ook vrijwilliger te worden en af 
en toe (dit kan al vanaf een uurtje 
per maand) met deze mensen wat 
frisse lucht te gaan halen. Zo’n klei-
ne moeite en zó hard nodig!” Aan-
melden kan via email: activiteiten.
amstelmeer@onstweedethuis.nl. 
Voor verdere informatie, foto’s en 
filmpjes van de Ladies Rally en al-
les wat daar bij komt kijken, volg de 
organisatie op Facebook; Rally Club 
Aalsmeer.

Door Miranda Gommans 

Handbal
Zestiende bekerfinale 
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande donder-
dag 25 mei staan de mannen van 
FIQAS Aalsmeer voor de zestiende 
keer in de geschiedenis van de club 
in de finale van het NHV bekertoer-
nooi. Zes keer eerder was FIQAS 
bekerwinnaar, negen keer werd de 
finale verloren. De laatste keer dat 
de Aalsmeerders de beker mee naar 
huis namen was in 2008, toen in de 
finale van Bevo werd gewonnen. De 
laatste keer dat FIQAS in de finale 
stond, was vorig jaar: ook toen was 
OCI/Lions de tegenstander. Na een 
11-14 achterstand bij rust, verloor 
FIQAS Aalsmeer met 22-29. De fi-
nale van donderdag is dan ook pas 
de tweede bekerfinale tussen de-
ze beide ploegen. Maar dat komt 
ook door de fusies tussen de ver-
schillende clubs in Limburg. Want 
in 2001 speelden de Aalsmeerders 
nog wel een finale tegen het toen-
malige Sittardia. Behalve in 2008 
won FIQAS Aalsmeer de NHV beker 
ook in 2004 (van Bevo), in 2000 (van 
Tachos), in 1998 (van V&L), in 1989 
(ook van V&L, na verlenging) en in 
1987 (van Sittardia). De bekerfina-
les van 2013, 2014 en 2015 gingen 
allemaal tussen Lions en Volendam. 
FIQAS Aalsmeer speelde de mees-

te finales tegen de Volendammers 
(vier keer), maar stond bijvoorbeeld 
ook drie keer tegenover E&O in de 
eindstrijd. Dit seizoen speelden FI-
QAS Aalsmeer en OCI/Lions al vijf 
keer eerder tegen elkaar: helemaal 
in het begin, om de Super Cup: die 
wedstrijd werd ruim door Lions ge-
wonnen. Daarna troffen de ploegen 
elkaar twee keer in de BeNe League 
en wonnen ze allebei hun uitwed-
strijd. Later in de nacompetitie won 
zowel FIQAS als Lions de thuiswed-
strijd. In het onderlinge klassement 
staat het dus 3-2 voor Lions. En de 
Limburgers zijn dan weliswaar ook 
dit seizoen weer zeer succesvol, ze 
zijn zeker niet onverslaanbaar. Dat 
bewees Volendam afgelopen zon-
dag nog en FIQAS Aalsmeer zelf 
dit seizoen dus ook al twee keer. 
De teams zijn beslist aan elkaar ge-
waagd en er wordt dan ook een su-
per spannende bekerstrijd verwacht 
a.s. donderdag. Kortom… mis het 
niet, in de Topsporthal in Almere of 
via de livestream! Aanvang 15.30 
uur. 

Boomhouwer komt terug!
Robin Boomhouwer keert terug naar 
FIQAS Aalsmeer. Vorig jaar vertrok 

hij naar België omdat hij gevraagd 
was daar een jaar bij Olse Merksem 
te gaan handballen. Dat leek hem 
een mooi avontuur, zeker omdat hij 
al vanaf de jeugd bij Aalsmeer had 
gespeeld. De Belgische club degra-
deerde, na de BeNe League, terug 
naar de Belgische Eerste Nationa-
le. Tijd voor Robin om terug te ke-
ren op het oude nest. Na de zomer 
is Robin dus weer te bewonderen in 
De Bloemhof, waar zijn club in het 
nieuwe seizoen getraind zal worden 
door Bert Bouwer. Maar eerst staat 
FIQAS Aalsmeer a.s. donderdag nog 
in de bekerfinale tegen OCI/Lions. 
Met… Boomhouwer op de tribu-

ne om de Aalsmeerse spelers aan 
te moedigen. En vanaf september… 
loopt hij ook weer in het vertrouw-
de FIQAS-shirt.
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Inschrijving voor Tour de 
Kwakel weer geopend
De Kwakel - Terwijl de wielen in 
Italië nog niet uitgedraaid zijn, be-
gint men in De Kwakel al weer warm 
te draaien voor de Tour de France. 
Neerlands hoop Tom Dumoulin doet 
in de Giro de wielerharten sneller 
kloppen, maar zal 1 juli niet aan de 
start verschijnen tijdens het Grand 
Depart in Düsseldorf. Voor degene 
die zich dit jaar wel (weer) dagelijks 
aan de Boterdijk willen melden voor 
de Tour de Kwakel, is het zaak zich 
snel op te geven. Ook de deelne-
mers van vorig jaar dienen zich dit 
jaar zelf te melden. Zij zullen tot 100 
worden aangevuld door de afvallers 
van vorig jaar en de renners op de 
reservelijst. Opgeven van bestaande 
en nieuwe deelnemers kan tot 1 ju-
ni via e-mail: tourdekwakel@gmail.
com of telefonisch via: 06-37322476. 

De Tourdirectie heeft er alvast alle 
vertrouwen in dat alle deelnemers 
een sportieve en gezellige maand 
juli tegemoet gaan.

Dikke Banden Race weer terug
Wielerronde Rijsenhout 
nu jaarlijks in week 24
Rijsenhout - De 53ste Wielerron-
de van Rijsenhout is wederom de 
openingsronde voor het klassement 
‘Grote Prijs Drieluik HSC De Bataaf’. 
Op donderdag 15 juni om 15.15 uur 
zal worden gestart in het centrum 
van Rijsenhout met de Dikke Ban-
den Race. Deze wedstrijd is een jaar 
weggeweest, maar de KNWU heeft 
een nieuwe sponsor gevonden. De-
cathlon Nederland is de winkel die 
deze wedstrijd voor kinderen van 7 
tot en met 12 jaar faciliteert met di-
verse benodigdheden. Op verzoek 
van de nieuwe stichting Dorpsfeest 
Rijsenhout heeft het comité Wieler-
ronde van Rijsenhout deze wedstrijd 
voor de kinderen weer opgenomen 
in het programma. Dit comité met 
de leden Okker de Kok, Dirk Maars-
sen, Jan Anne Tolsma en Willem van 
Dongen heeft besloten om per 1 ja-
nuari 2017 de Wielerronde jaarlijks 
op de donderdag in week 24 te or-
ganiseren. Dit was al jaren de gro-
te wens van het comité. Het bestuur 
van HSC de Bataaf en de KNWU 
heeft hen hierin gesteund. Voor de 
deelnemers en bezoekers plus de 
gemeente en KNWU is het nu dui-
delijk wanneer de wielerronde jaar-
lijks wordt georganiseerd. Het pro-
gramma 2017 is net als voorgaan-
de jaren weer vol. Via de websi-
te MIJNKNWU hebben zich al veel 
deelnemers gemeld. Zo zijn de win-
naars van het Drieluik klassement 
2016, Lorena Wiebes uit Mijdrecht 
en Frits van Lieshout uit Spaardam 
weer aanwezig. Lorena zal het ge-
vecht aan moeten gaan met haar te-
genstanders waaronder Rozema-
rijn Ammerlaan uit De Lier, Anne 
Kras uit Hoorn, Malou Hiemstra uit 
Utrecht en veel andere vrouwen uit 
binnen- en buitenland. Bij de man-

nen zullen onder andere Patrick de 
Smit, Teun Groeneveld, Vincent De-
rogee, allen uit Nieuw Vennep, de 
hoofdprijs niet zo maar weer laten 
meenemen door Frits van Lieshout. 
De organisatie verwacht dat in al-
le categorieën de inschrijvingen vol 
zullen zijn. Als deze voorspelling uit-
komt zullen er 240 deelnemers star-
ten in Rijsenhout. Ook verwacht de 
organisatie veel deelnemers bij de 
kinderen. De deelnemers voor de 
Dikke Banden Race kunnen zich al 
vooraf inschrijven via de website ht-
tp://dikkebandenrace.nl. Jim Peters 
en Jari Senne, beiden uit Rijsenhout, 
hebben zich al via deze site gemeld. 
De scholen hebben hun medewer-
king toegezegd en de kinderen mo-
gen dan ook 15 minuten eerder uit 
school zodat zij om 15.15 uur kun-
nen starten aan de Verremeer 117. 
Zodra de kinderen hun ereprijzen in 
ontvangst hebben genomen, start 
de officiële wedstrijddag voor li-
centiehouders. De dames starten 
om 16.30 uur en zullen 40 kilometer 
door de straten van Rijsenhout (Ver-
remeer, Drakenstraat, Blauwebeu-
gelstraat en Boeierstraat) moeten 
afleggen. De heren in de categorie-
en Junioren, Amateurs, Sportklasse 
starten om 18.00 uur. De Elite. Be-
lofte, Amateurs en B profs gaan om 
19.15 uur hun wedstrijd over 80 ki-
lometer verrijden. Zij zullen met een 
snelheid tussen 45 en 50 kilome-
ter per uur om ongeveer 21.00 uur 
gereed zijn. Het organisatie comi-
té Wielerronde Van Rijsenhout en 
HSC De Bataaf weten zich ook dit 
jaar weer financieel gesteund door 
veel sponsoren. De organisatie zal 
als blijk van waardering samen met 
de deelnemers trachten er weer een 
mooie topsportdag van maken. 

Wielrennen
Mooi verloop 51e Ronde 
van Nes aan de Amstel
Amstelland - De 51e Wielerron-
de van Nes aan de Amstel is afgelo-
pen vrijdagavond verreden. Het wa-
ren ideale koersomstandigheden en 
in de vier verreden wedstrijden waren 
er sterke winnaars en veel deelne-
mers. Amstelvener Enzo Leijnse won 
bij de Nieuwelingen en Nesser Fem-
ke Markus werd tweede bij de Da-
mes. Het was vrijdagavond net iets 
te mooi weer om er een heel zwa-
re wedstrijd van te maken. Daardoor 
waren er massasprints in twee 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 En-
zo Leijnse soleerde naar de zege en 
met een minuut voorsprong teken-
de hij zijn tweede zege in een week 
op. De tweede plaats was voor Daan 
Kool uit Zevenhoven en Amstelren-
ner Owen Geleijn uit Rijsenhout werd 
derde. In de koers van de Sportklasse 
was er een zege voor Utrechter Bart 
Lemmen die het peloton was ont-
vlucht. In de Damesklasse was er een 
mooi peloton met sterke dames. Hier 
werd het een massasprint. Daarin 
was Nederlands Kampioen bij de Ju-
nior-Vrouwen in haar rood-wit-blau-
we trui de winnares, hoewel thuis-
rijdster Femke Markus maar net te 

kort kwam voor de zege. In de Ama-
teurs/Juniorenklasse waren de Am-
stelveense Junioren Friso van Die-
men en Ruben van der Pijl erg ac-
tief. Toch konden zij de massale aan-
komst niet voorkomen. Daarin was 
Utrechter Lex Lichtenberg de sterk-
ste, voor Arnhemmer Wesley Pie-
terse en de Amstelvener Ronald de 
Waal. Na afloop waren er veel tevre-
den 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. De renners uit heel 
Nederland weten deze wedstrijd dan 
ook hoog te waarderen.

Handbal om landstitel
FIQAS vierde na verlies 
na verlies van Hurry Up
Aalsmeer - Vorige week zaterdag 
hadden de handballers van FIQAS 
Aalsmeer JMS/Hurry Up op bezoek 
voor de eindschikking. Er wordt 
gestreden om de derde of vierde 
plaats. Aalsmeer wist de wedstrijd 
met een magere marge te winnen: 
29-27. Of dit genoeg was voor plaats 
drie moest afgelopen zaterdag 20 
mei in Zwartemeer blijken. De eer-
ste helft speelde Aalsmeer veelbe-
lovend. FIQAS ging de rust in met 
11-14 winst. De tweede helft keer-
de het tij en was Hurry Up de be-
tere ploeg. Aalsmeer bleef volgen, 
maar wist uiteindelijk niet te winnen. 
Eindstand: 27-21. Voor het tweede 
jaar op rij is JMS/Hurry Up de derde 
ploeg van Nederland geworden. FI-
QAS Aalsmeer eindigt op de ietwat 
ondankbare vierde plaats.

Handbikers UWTC ijzersterk
Streek - IJzersterk zijn de handbi-
kers van UWTC. Vrijdag 19 mei stond 
er weer een worldcup wedstrijd op 
het programma voor Tim de Vries 
en Jetze Plat. Ditmaal in het Belgi-
sche Oostende. Hier reden zij een 
tijdrit over 15 kilometer. In de klas-
se H4 was Jetze Plat uit Vrouwenak-
ker de snelste van de dag met een 
tijd van 23:55.35. Hiermee was hij 12 
seconde sneller dan Thomas Dekker 
(USA) en 21 seconde sneller dan Jo-
nas van de Steene uit België. In de 
H5 klasse was de winst voor Tim de 
Vries uit Vinkeveen. Tim kreeg Stuart 

Tripp (Australië) en Oscar Sanches 
(USA) naast zich op het podium. Op 
zaterdag stond voor beide mannen 
de wegwedstrijd van 56 kilometer 
op het programma. Tim werd in de 
eindsprint tweede, de Amerikaan De 
Los Santos was net iets sneller in de 
laatste meters. Tim blijft nog aan de 
leiding om de wereldbeker. In de H4 
klasse weer een mooi startveld van 
ruim 20 handbikers. Met z’n zevenen 
bleven ze over voor de eindsprint en 
Jetze liet wederom zien in een super 
vorm te verkeren, want hij won over-
tuigend in de sprint. 

Thea wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 31 mei 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het kaarten 
op 17 mei is gewonnen door Thea 
van Aalst met 5892 punten, gevolgd 
door Gerrit van der Geest met 5640, 
Lenie van Klink met 5327 en Paul 
van Aalst met 5133 punten.

Bridgewinst voor 
Christa en Rita

Aalsmeer - Iedere woensdag is er 
in Studio’s Aalsmeer aan de van 
Cleeffkade 15 vrij bridgen bij BV 
Onder Ons. Inschrijven vanaf 19.15 
uur en de aanvang is 19.45 uur. Ie-
dere bridgeliefhebber is van harte 
welkom. Afgelopen week zijn Chris-
ta Leuven en Rita Ritzen eerste ge-
worden met 62.50%. Op twee Ton 
Leuven en Ed Kilian met 61.51% en 
op drie zijn Joris van der Zwaard en 
Martin van der Laarse geëindigd 
met 60.71%.

Henny en Huub 
winnen bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 18 mei is het jokeren gewonnen 
door Henny de Wit met 155 punten, 
gevolgd door Bets Teunen met 277 
punten en Trudy Knol met 291 pun-
ten. Bij het klaverjassen was Huub 
Bouwmeester de beste met 5445 
punten. Op twee Regina Geleijn 
met 5233 en op drie Gerrit van der 
Geest met 5215 punten. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Joke-
raars en klaverjassers worden uit-
genodigd eens te komen kijken of 
direct mee te spelen. Voor inlichtin-
gen: Nico de Ron, tel. 06-47890256.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 26 
mei is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ieder-
een is vanaf 20.00 uur welkom in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Om 19.30 uur gaat de deur open 
voor koffie, thee en inschrijving. Het 
koppelkaarten op vrijdag 19 mei is 
gewonnen door Ben Blom en Bert 
van de Jagt met 5518 punten. Op 
twee Mia Huijkman en Theo Nag-
tegaal met 5251 punten en op drie 
Joke Kieviet en Grada Groenedijk 
met 4972 punten. De poedelprijs 
was voor Corry Durieux en Tonny 
Favie met 3957 punten.

Prijzenregen bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op de laatste kaart-
avond van het seizoen zijn bij Ons 
Genoegen de prijzen voor het kla-
verjassen uitgereikt aan: 1. Ferry 
Goede met 5867 punten, 2. Essy van 
Es met 5561 punten en 3. Paul van 
Aalst met 5118. De poedelprijs was 
voor Paulien Kant met 3274 pun-
ten. Bij de rummicuppers was Rita 
wiebes eerste met 49 punten en de 
poedel was voor Jo van Soest met 
121 punten. Ook de uitslag van het 
gehele seizoen werd bekend ge-
maakt en de prijzen werden als 
volgt verdeeld: Eerste bij het kla-
verjassen met 40184 punten: Jopie 
Overdijk. Op twee met 39296 pun-
ten: Truus van der Helm en derde 
met 39136 punten: Wil ter Horst. De 
poedel was voor Trien Wegman met 
28334 punten. Bij de rummicuppers 
was de hoogste eer voor Alie Ho-
ving met 365 punten. Op twee An-
nie Gahrmann met 596 punten en 
als derde met 628 punten is Jo van 
Soest geëindigd. Hier was de poe-
del voor Antje Herder met 778 pun-
ten. Het was weer gezellig deze laat-
ste speelavond, het nieuwe seizoen 
gaat op 5 september weer begin-
nen. Iedereen is welkom in het ge-
bouw van het Kloosterhof. De avon-
den beginnen om 19.30 uur.

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdagmiddag 1 
juni is weer de fietsmiddagtocht 
vanuit Aalsmeer van de OVAK-Pe-
daalridders. De tocht is circa 25 ki-
lometer lang en gaat deze keer rich-
ting Nieuwveen. Het belooft weer 
een mooie tocht te worden. Ver-
trek vanaf de parkeerplaats van het 
zwembad aan de Dreef om 13.30 
uur. Als u lid bent van de OVAK kunt 
u gezellig mee fietsen.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Donderdag 25 mei:
ODB - FCA zondag 17.00 u
Zaterdag 27 mei:
Velsenoord 2 – S.C.W. 2 14.30 u
Zondag 28 mei:
H.W.D. 1 – R.K.D.E.S. 1 14.30 u
Westfriezen 2 – R.K.D.E.S. 2 11.30 u

NHV Bekertoernooi
Aanstaande donderdag 25 mei moe-
ten de FIQAS heren weer op scherp 
staan, want op deze hemelvaartsdag 
wacht de finale van het NHV Beker-
toernooi in Almere. Tegenstander 
is OCI/Lions, landskampioen. Een 
zware dobber voor de Aalsmeerders, 
maar de mannen hebben onlangs 
nog gewonnen van deze ploeg. Het 
zou prachtig zijn om deze beker te 
winnen. Voor deze handbalkraker is 
altijd veel belangstelling. Snel kaar-
ten kopen is een aanrader en dit kan 
via www.handbal.nl.

Robin Boomhouwer
In ieder geval op de tribune donder-
dag Robin Boomhouwer. Vorig jaar 
vertrok deze tophandballer naar 
België om te gaan spelen bij Olse 
Merksem. Hij komt weer terug naar 
Aalsmeer en gaat zich in het nieuwe 
seizoen weer inzetten voor FIQAS. 
Zijn inzet donderdag is aanmoedi-
gen en met hem hopelijk heel veel 
handballiefhebbers uit Aalsmeer!

Victor eerste 
bij ‘t darten

Aalsmeer - Het was een gezellige 
en sportieve dartavond afgelopen 
dinsdag. Victor ging de strijd aan 
met Peter Bakker. De twee waren 
aan elkaar gewaagd en de avond 
verliep voor beiden heel afwisse-
lend qua spel. Er werden zowel ho-
ge als minder hoge scores gegooid. 
Zo kwam de 100 nogal eens voorbij 
en dan weer 26. Victor wist uiteinde-
lijk van Peter te winnen, die dus op 
de tweede plaats eindigde. Sebasti-
aan Dolk werd derde. Hij was niet zo 
blij met z’n spel, daar hij nogal eens 
in de één gooide terwijl hij zich con-
centreerde op de 20. Vierde werd 
Kees de Lange die het op moest 
nemen tegen Franklin Dolk. Even 
dacht dat Franklin dat hij zou win-
nen na de mooie 104 uitgooi, maar 
Kees wist net iets beter te gooien. 
De vijfde plaats dus voor Franklin. 
Ben van Dam had niet zijn avond en 
werd zesde. Er is nog één compe-
titieavond en deze 30 mei vindt te-
vens de prijsuitreiking plaats. Het 
nieuwe seizoen begint op 5 septem-
ber. De zaal is op dinsdag open van-
af half acht, om acht uur begint de 
competitie in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. Iedere dart-
liefhebber vanaf 16 jaar is welkom. 
Deelname kost 2,50 euro per keer. 

Trainen voor Lenie van der 
Meer zwem4daagse
Aalsmeer - Wil jij meedoen met de 
Lenie van der Meer Zwem4Daagse 
van 3 tot 7 juli? En wil je weten hoe 
je de meeste baantjes kunt zwem-
men? Bij zwemvereniging Oceanus 
kunnen kinderen en jongeren tus-
sen de 7 en 16 jaar van 12 tot 30 juni 
vier keer gratis mee komen trainen. 
Tijdens deze gratis (proef)trainingen 
wordt les gegeven door ervaren trai-
ners. De deelnemers zwemmen in 
een baan met 6 tot 10 anderen van 
hun eigen leeftijd en niveau. Hier-
voor zijn vier categorieën gemaakt. 
Het doel is natuurlijk om zoveel mo-

gelijk baantjes te zwemmen tijdens 
de zwemvierdaagse. Wie na de vier-
daagse de smaak van het zwemmen 
te pakken heeft, kan lid worden van 
zwemvereniging Oceanus. Na de 
zomervakantie tot de kerstvakantie 
mag er gratis mee getraind worden 
bij Oceanus. Dus, hou je van zwem-
men? Meld je snel aan via www.
komzwemmenbijoceanus.nl. Op de 
website alle informatie en tijden en 
dagen wanneer de trainingen zijn, 
evenals informatie over alle afdelin-
gen binnen de vereniging.
Foto: www.kicksfotos.nl

Wielrennen
Owen Geleijn op podium 
na Ronde van Nes
Rijsenhout - Nog maar eens een 
podiumplaats voor wielrenner Owen 
Geleijn. De nieuweling uit Rijsen-
hout stond na afloop van de Ronde 
van Nes aan de Amstel op het der-
de treetje. Na drie rondjes racen om 
en door de Bovenkerkerpolder werd 
Amstelvener Enzo Leijnse een ster-
ke solowinnaar. De overige renners 
sprintten om de andere ereplaatsen. 
Daan Kool werd tweede, Tristan Ge-
leijn vijftiende, Benjamin Wessels 
(Aalsmeer) 29ste. Daags nadien fi-
nishte Owen Geleijn als negende in 
de Maartensdijkse Acht. Zijn broer 
Tristan werd er 22ste.

Val Leon Buijs
De Aalsmeerse junior Leon Buijs 
mengde zich in de Driedaagse van 
Axel in een 188 renners sterk in-
ternationaal topveld. In de eerste 
rit, waarin hij goed had meegere-
den in de spits van de groep, was 

hij 1200 meter voor de finish betrok-
ken bij een grote valpartij. De licha-
melijke last daarvan speelde hem 
een dag later nog parten in de tijdrit 
en de daarop volgende kasseienrit. 
In de slotrit door België met twaalf 
heuveltjes kon hij als niet-klimmer 
evenmin een rol van betekenis spe-
len. Wel mocht hij met zijn teamge-
noten van wielerclub De Volharding 
naar het podium als winnaars van 
het ploegenklassement. Bovendien 
werd zijn ploeggenoot Alex Mole-
naar individueel eindwinnaar vóór 
vier buitenlandse toppers. Nils Eek-
hoff is opgenomen in het zestal van 
Team Sunweb dat komende zondag 
gaat meedoen aan Parijs-Roubaix 
voor renners onder 23 jaar. Vorig 
jaar eindigde de Rijsenhouter in de 
junioren-editie van de kasseienklas-
sieker als tweede. Jarno Mobach, 
toen de winnaar, staat als ploegge-
noot van Eekhoff ook aan de start.

Iedereen kan deelnemen op 5 juni
Sport Starts bij AV Aalsmeer
Aalsmeer - Ben jij sneller dan Max 
Verstappen, kun jij harder schie-
ten dan Messi of sneller sprinten 
dan Dafne Schippers? Doe dan op 
maandag 5 juni (tweede pinkster-
dag) mee met Sport Stars bij AV 
Aalsmeer en help geld inzamelen 
voor het Nederlandse Rode Kruis. 
Een te gekke sportdag voor het he-
le gezin, daar gaat het om bij Sport 
Stars. Je doet mee op meer dan 20 
verschillende sportonderdelen zo-
als voetbal, hockey, atletiek, honk-
bal etc. Wat Sport Stars extra leuk 
maakt is dat je ook sporten kunt 
doen die je misschien nog nooit 
hebt gedaan, zoals racen in een si-
mulator, American Football, Disc-
Golf of Lacrosse. Ben je niet zo van 
de competitie, maar lijkt het je wel 
leuk om al die verschillende sporten 
te proberen? Dan ben je natuurlijk 
ook van harte welkom. Je kunt indi-
vidueel inschrijven, maar ook gezel-
lig met een team van vrienden, fa-
milie of collega’s tegen elkaar uit-

komen. Sport Stars begint twee-
de pinksterdag om 10.00 uur bij AV 
Aalsmeer aan de Sportlaan 43. Om 
17.00 uur is de sportdag afgelopen. 
Je mag zelf bepalen hoe laat je be-
gint, want er is tijd genoeg om alle 
onderdelen te doen. Sport Stars is 
voor jong en oud, vanaf 6 jaar kun 
je (onder begeleiding) al inschrijven. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro. 
Kinderen tot en met 12 jaar doen 
gratis mee, maar de organisatie 
hoopt natuurlijk wel dat zij via spon-
sors geld inzamelen voor het Rode 
Kruis. Inschrijven kan via de website 
www.sportersinactie.nl.
 
150 jaar Rode Kruis
Het Rode Kruis is er voor iedereen 
die hulp nodig heeft. Bij noodsitu-
aties in Nederland en bij rampen 
en conflicten wereldwijd. Of het nu 
gaat om een tyfoon in Azië, geweld 
in Syrië, opvang bij een brand in het 
verzorgingshuis of een verstuikte 
enkel bij de Nijmeegse Vierdaagse. 

Al 150 jaar is het Rode Kruis onlos-
makelijk verbonden met de Neder-
landse samenleving. Voor Sporters 
in Actie reden genoeg om dit spor-
tieve evenement te organiseren en 
ook jou te vragen in actie te komen 
voor één van de belangrijkste hulp-
organisaties ter wereld.
 
Belangeloos
Stichting Sporters in Actie organi-
seert sinds 2012 belangeloos spor-
tieve evenementen ten bate van het 
goede doel. Marc Agtersloot, voor-
zitter van Sporters in Actie: “Het Ro-
de Kruis is net als andere organi-
saties afhankelijk van donaties van 
het publiek. Vanwege het 150 ja-
rig bestaan organiseren wij Sport 
Stars tien keer in West-Nederland. 
Aalsmeer is de eerste editie en we 
hopen dat inwoners massaal mee 
komen doen.”
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Inger van Dok (209) en Nienke van Dok (210). Foto: Erik Witpeerd

Atletiekvereniging Aalsmeer
Persoonlijke records voor 
Gregory en Corné 
Aalsmeer - Na het noodweer van 
afgelopen week in Utrecht was het 
tijdens de Trackmeeting in Wage-
ningen optimaal weer voor goe-
de prestaties voor de atleten van 
Atletiekvereniging Aalsmeer. Het 
spits werd afgebeten door A-juni-
or Thijmen Alderden voor zijn eer-
ste 1500 meter. Thijmen liet weder-
om zien dat hij een ijzersterk eind-
schot bezit. Met een tijd van 4:28,95 
minuten kan hij terugkijken op een 
goed debuut op deze afstand. In 
de race daaropvolgend was het de 
beurt aan drie AV Aalsmeer atleten, 
master 55+ Jan Pieter Baars liep in 
een gedegen wedstrijd naar een tijd 
van 4:47,88 minuten. Wederom een 
clubrecord voor Jan Pieter. In de-
zelfde serie werd een hevige strijd 
uitgevochten door de zussen Inger 
(B-junior) en Nienke van Dok (C-ju-
nior). Nienke, die haar oudere zus 
op de voet volgde, probeerde op de 
laatste 200 meter langszij te komen. 
Na een spannende laatste 100 me-
ter was het Inger die het snelste was 
en finishte in 5:03,30 minuten, ge-
volgd door Nienke met een tijd van 
5:03,81 minuten. In de laatste serie 
1500 meter was het de beurt aan 

Gregory ‘t Hoen (B-junior). Grego-
ry maakt dit seizoen een sterke pro-
gressie door en ziet kans zijn per-
soonlijke records elke wedstrijd fors 
te verbeteren. Ook op deze afstand 
is hij in goede vorm en hij verbe-
terde zijn persoonlijke record met 
13 seconden. Hij finishte in 5:05,90 
minuten. De avond werd afgeslo-
ten door Corné Timmer (A-junior). 
Corné, de baanspecialist op de 5000 
en 10.000 meter wilde op deze 5000 
meter voor het eerst onder de magi-
sche 16 minuten grens duiken. Van-
af de start werd snel zichtbaar dat 
het een solo race zou worden en al 
snel in de wedstrijd werd duidelijk 
dat de 16 minuten grens geen pro-
bleem zou zijn. Met rondjes van 75 
seconden en de laatste volle baan-
ronde in 72 seconden voltooide Cor-
né zijn race in 15:37,47 minuten. Een 
verbetering met maar liefst 33 se-
conden van zijn persoonlijke re-
cord. Een tijd onder de 15.37 minu-
ten gaat dit jaar zeker lukken.
Donderdag 25 mei strijken de AV 
Aalsmeer Running team atleten In-
ger van Dok, Nienke van Dok en 
Corné Timmer in Vught neer voor de 
Harry Schulting Games.

Voetbalwinst op Victoria’04
RKDES maakt grote stap 
naar derde klasse
Kudelstaart - Omdat er zoveel ver-
enigingen of stoppen met zondag-
voetbal of fuseren met andere clubs 
komen er nog meer plaatsen vrij in 
de derde klasse dan was verwacht. 
Daarom besloot de KNVB in het 
begin van afgelopen week om nog 
eens drie ploegen toe te laten in de 
derde klasse, maar daar moet wel 
om gestreden worden. In een halve 
competitie gaan de beste drie ploe-
gen van de vier over naar de derde 
klasse. Deze ploegen zijn RKDES, 
Victoria’04 uit Vlaardingen, Taurus 
uit Delft en HWD uit Rotterdam. Af-
gelopen zondag 21 mei speelde RK-
DES de eerste wedstrijd thuis te-
gen Victoria’04 en er werd een nip-
te, maar verdiende, overwinning be-
haald van 1-0. Taurus won ruim met 
6-0 van HWD. Victoria’04 was uiter-
aard voor RKDES een onbekende 
ploeg, nog nooit hadden beide clubs 
elkaar ontmoet.
Gaande weg de wedstrijd bleek dat 
de ploeg uit Vlaardingen een lasti-
ge stugge ploeg te zijn waar niet zo-
maar van gewonnen zou worden. 
De plaatselijke FC begon voortva-
rend aan de wedstrijd en nam ge-
lijk het initiatief maar de verdedi-
ging bleek moeilijk te passeren te 
zijn en Victoria’04 had ook nog een 
prima keeper staan. Kansen waren 
er wel. Ivo Lentjes kopte over bij één 
van de vele hoekschoppen die RK-
DES mocht nemen die steevast door 
Lennart Kok hoog voor de pot wer-
den gegooid. Scrimmage zat voor 
de goal, maar de bal mocht er ge-
woon niet in. Ook Victoria’04 kreeg 
kansen, Gijs Lentjes moest zelfs 
redding brengen op de doellijn. De 
Afas/Nieuwendijk brigade probeer-
de wel van alles, maar de verdedi-
ging was moeilijk te doorbreken en 
als dat wel gebeurde dan stond de 

keeper wel op de juiste plaats.
De tweede helft was nog maar koud 
begonnen en RKDES kreeg een le-
vensgrote kans. Een voorzet van de 
hard werkende Rick Verkuil werd 
hard maar wel over gekopt door 
Maarten van Putten. Rutger Spaar-
garen kwam er in voor Rick Verkuil 
en die ging op rechts spelen zodat 
Maarten van Putten naar de linker-
kant verhuisde. Nog geen twee mi-
nuten later knalde Maarten van Put-
ten met een fantastisch schot de 1-0 
binnen. Hij kwam vanaf links naar 
binnen en zocht en vond de verre 
hoek, de keeper van Victoria’04 was 
kansloos tegen dit schot.
Vanaf dat moment zocht Victoria’04 
steeds meer de aanval wat tot en-
kele hachelijke situaties leidde voor 
het RKDES doel. Maar er kwam na-
tuurlijk wel veel meer ruimte om te 
counteren, maar helaas voor de Ku-
delstaarters werd hieruit niet meer 
gescoord. Ook Victoria’04 wist het 
net niet meer te vinden en na 10 mi-
nuten billen knijpen floot de goed-
leidende scheidsrechter de heer 
Broere af en hadden de rood/zwar-
te de eerste zo belangrijke drie pun-
ten binnen.
Komende zondag 28 mei naar HWD 
in Rotterdam en bij winst mag RK-
DES zich derde klasser noemen. Zo 
niet, dan wacht de herkansing die 
week erop, op 4 juni tegen Taurus 
aan de Wim Kandreef 
Eppo

Hé, toch weer Eppo?“Vorige week 
kondigde ik aan dat het mijn laat-
ste verslag zou zijn, maar toen wist 
ik nog niet dat RKDES toch nog na-
competitie mocht gaan spelen om 
promotie naar de derde klasse. Dus 
we doen er nog drie”, aldus de Ku-
delstaarter ter verduidelijking.

Zaalvoetbalcompetitie
Kampioensduel bij ZABO
Aalsmeer - Zaterdagavond 27 
mei gaan de zaalvoetbalteams van 
Sportcafé de Midi’s en Polonia 
Aalsmeer in een rechtstreeks du-
el strijden om het kampioenschap 
bij de ZABO. Sportcafé de Midi’s 
heeft in de laatste wedstrijd vol-
doende aan een gelijkspel terwijl 
Polonia Aalsmeer moet winnen om 
als eerste te eindigen in de ranglijst. 
De veertiende en laatste speelron-
de van de ZABO zaalvoetbalcompe-
titie vindt plaats in hal 1 van sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Publiek heeft gratis toegang. Het 
programma van de slotronde begint 
om 19.00 uur met LEMO tegen Atlas 
Lions. Om 19.45 uur speelt Koning 
Nieuwendijk tegen IBH Aalsmeer. 

Om 20.30 uur Amsec Piller tegen 
Met & Co en om 21.15 uur is de af-
trap van de kampioenswedstrijd 
tussen Polonia Aalsmeer en Sport-
café de Midi’s. Na afloop vindt in de 
kantine van sporthal de Bloemhof 
de prijsuitreiking plaats en wordt de 
kampioen gehuldigd. Aansluitend 
start er een kleine feestavond. Iede-
re sportliefhebber, oud-leden van de 
ZABO en alle overige belangstellen-
den zijn van harte welkom om deze 
slotavond bij te wonen. 
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
13-36, Polonia Aalsmeer 13-34, At-
las Lions 13-21, Met & Co 13-16, 
Koning Nieuwendijk 13-16, IBH 
Aalsmeer 13-13, LEMO 13-9, Am-
sec Piller 13-8.

Inschrijfperiode is begonnen!
Al vijftig deelnemers voor 
3e Prutrace Kudelstaart
Kudelstaart - De derde Ku-
delstaartse Prutrace gaat een ge-
weldig evenement worden voor al-
le Kudelstaarters en omwonenden. 
Sportieve dorpsbewoners worden 
door de organisatie uitgedaagd om 
de prutsloten en hindernissen rond-
om de velden van RKDES aan de 
Wim Kandreef uit te komen probe-
ren. Wie worden de de nieuwe Prut-
kampioenen van Kudelstaart?
Dit jaar vind de Prutrace plaats op 
zondag 18 juni vanaf 12.00 uur op 
sportpark Calslagen in Kudelstaart 
(RKDES). Vorig jaar trok dit evene-
ment zo’n 150 deelnemers en nog 
veel meer toeschouwers langs de 
sloten van RKDES. De Prutrace is 
te vergelijken met het concept waar 
de ‘mudmasters’ al enige tijd suc-
ces mee boeken. Afgelopen jaar 
heeft ook een groot aantal deelne-
mers van buiten de regio deelgeno-
men. Het evenement dat sportiviteit 
en gezelligheid promoot wordt ge-
organiseerd door de evenement-

commissie van RKDES. Ook dit jaar 
verwacht de organisatie weer veel 
deelnemers aan dit evenement. 
Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar 
en kost slechts 5 euro voor 12 tot en 
met 17 jarigen en 10 euro voor deel-
nemers van 18 jaar en ouder. 

Mike Multi Foundation
Van elke inschrijving zal er 1 eu-
ro naar de Mike Multi Foundation 
gaan en steunt RKDES hiermee de 
stichting die het mogelijk maakt dat 
mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking kunnen 
sporten.
De inschrijfperiode is alweer be-
gonnen en de eerste 50 deelnemers 
hebben zich al aangemeld. Ben je 
ook geïnteresseerd en zou je meer 
willen weten over de Prutrace? Een 
sfeerimpressie is te vinden op de si-
te en ook het inschrijven gaat via 
www.prutracekudelstaart.nl. Meer 
informatie nodig? Stuur dan een 
email naar ecrkdes@gmail.com.

Promotiewedstrijd voetbal zondag
FC Aalsmeer en ODB gelijk
Aalsmeer - Tot de rust leek er 
geen vuiltje aan de lucht voor de FC 
Aalsmeer afgelopen zondag 21 mei. 
Een mooie 2-0 voorsprong op ODB 
uit Den Haag tijdens de promotie-
wedstrijd, wie doet je wat. Maar het 
duveltje zat in de tweede helft.
De thuisclub begon voorspoedig, ze 
overklasten de Hagenaars met indi-
viduele acties en met snelle combi-
naties over de flanken. DOB leed te-
veel balverlies en het was soms, weg 
is weg. In de twintigste minuut was 
het Eric Jansen die het vanaf twintig 
meter probeerde, evenals Remigiusz 
Pasternak, maar ook zijn inzet was 
een prooi voor doelman Hendrik 
Kneterman van ODB. Het was een 
misverstand tussen doelman Kne-
teman en Maurice Boevink, die el-
kaar in de weg liepen, en de bal ver-
dween in het verlaten doel. Al dan 
niet alsnog aangeraakt door Lennart 
Eberharter : 1-0. Dat was een kwar-
tier voor rust. De 2-0 kwam vlak voor 
de rust tot stand. Een diepte pass 
van Mark Schut kwam bij de geheel 
vrijstaande Alexander Goes, zijn in-
zet werd wederom door doelman 
Kneteman verkeerd beoordeeld. De 
terugspingende bal kwam voor de 
voeten van Joost van der Zwaard en 

hij tekende met een tikje de 2-0 aan. 
De tweede helft gaf een totaal ander 
ODB te zien, de inzet was veel be-
ter. Vooral de vrije trappen en hoek-
schoppen waren levensgevaar-
lijk. FC Aalsmeer wist herhaaldelijk 
hier geen antwoord op. Spits Den-
nis Wils was hierbij het gevaarlijkste 
wapen. Tweemaal had hij reeds het 
doel geprobeerd te doorboren, maar 
beide keren werd het zijnet ge-
raakt. Maat in de zeven en vijftigste 
minuut was het toch raak. Uit een 
vrije trap wist hij doelman Veldman 
te verschalken: 2-1. Het was nu al-
les of niets, de naam ODB beteken-
de wel ‘ Ons Doel Bereikt’, maar dat 
ging nog niet op voor de Hagenaars.
Het was Albert de Hilster die in de 
zes en zeventigste minuut, uit een 
corner, de gelijkmaker binnen tikte: 
2-2. FC Aalsmeer probeerde het nog 
wel, een vrije trap genomen door 
Mark Schut ging rakelings naast. 
Meer zat er voor de FC Aalsmeer 
niet in. Aanstaande donderdag 25 
mei zullen om 17.00 uur alle zeilen 
bijgezet moeten worden om de drie 
punten mee naar Aalsmeer te krij-
gen. Adres van deze uitwedstrijd: 
Albarastraat in Den Haag.
Theo Nagtegaal

Windsurfen bij WSCA
Aalsmeer - De WSCA organiseert al 
vele jaren met groot succes windsur-
flessen. De doelstelling van deze les-
sen is om jong en oud kennis te laten 
maken met de mooie windsurfsport. 
De lessen worden op drie zaterda-
gen of zondagen gegeven en zijn van 
10.00 tot 14.00 uur. Na deze drie les-
sen zijn de cursisten in staat om een 
surfplank op en af te tuigen, heb-
ben ze de noodzakelijke kennis van 
de wind- en weersomstandigheden 
en zijn ze de basis van het overstag 
gaan of gijpen machtig of te wel: Ze 
kunnen windsurfen. Het clubgebouw 
van de WSCA staat op het surfeiland, 
een unieke locatie bij de watertoren. 
Het clubhuis ligt direct aan een com-
fortabel zandstrand! De beschutting 

van de baai zorgt ervoor dat lessen 
op een veilige en overzichtelijke ma-
nier kunnen plaatsvinden. De lessen 
worden door de gunstige ligging van 
de baai bijna nooit afgelast door de 
weersomstandigheden. De club be-
schikt over een dames- en heren-
kleedkamer met warme douches. 
WSCA heeft moderne surfplanken, 
dit jaar nieuwe zeilen en surfpakken. 
Het gebruik hiervan is inbegrepen in 
het lesgeld. De lessen worden gege-
ven door enthousiaste vrijwilligers 
van de WSCA die intern zijn opge-
leid tot instructeur. Tijdens de lessen 
is voor de veiligheid altijd een motor-
boot aanwezig voor onvoorziene om-
standigheden. Kijk voor meer infor-
matie en opgave op www.wsca.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

Fairplay beker voor ‘Dames 1’
Stratentoernooi bij RKDES 
gezellig en succesvol
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
20 mei vond het Stratentoernooi 
weer plaats bij RKDES. Op deze 
zonnige dag stonden elf teams te-
genover elkaar op de voetbalvelden 
aan de Wim Kandreef en streden 
ze om de felbegeerde prijzen die er 
te vergeven waren. Het mooie aan 
het Stratentoernooi is dat dit toer-
nooi toegankelijk is voor zowel voet-
ballers als niet voetballers. Daar-
naast is er een vaste regel dat er tij-
dens de wedstrijden altijd minimaal 
één vrouw in het veld moet staan. 
Vandaar dat er ook tijdens deze edi-
tie een diverse mix van deelnemers 
was. Van twee tot zes uur in de mid-
dag werden diverse wedstrijden ge-
speeld. Het thema van het toernooi is 
al jaren ‘sportiviteit en gezelligheid’. 
Vandaar dat de ‘Fairplay beker’ na al 
die jaren nog steeds de belangrijk-
ste beker is die vergeven wordt tij-
dens dit toernooi. De fairplay beker 
is dit jaar gewonnen door het team 
‘Dames 1’. Dit team bestond uit al-
leen maar dames en is dit jaar op 
een prachtige vijfde positie geëin-
digd. De eerste prijs is gewonnen 

door het team ‘Van de Straat’. Vol-
gens de organisatie was het weder-
om een geslaagde editie. Dennis de 
Jong uit de evenementencommis-
sie van RKDES vond het een posi-
tieve ontwikkeling dat het toernooi 
na een jaar afwezigheid weer terug 
is gekeerd op de velden van RKDES. 
Dennis: “Dit toernooi is toch jaren-
lang een begrip geweest bij RKDES, 
met in de hoogtij dagen honderden 
deelnemers aan dit toernooi.” Met 
de nieuwe opzet, het spelen op klei-
nere velden (7 tegen 7 voetbal) pro-
beert de organisatie het makkelij-
ker te maken om teams bij elkaar te 
krijgen. Dennis: “Ik denk dat we met 
deze nieuwe opzet een leuke start 
hebben gemaakt om het Straten-
toernooi weer populair te maken en 
dat er volgend jaar weer meer teams 
deel zullen nemen.” Na afloop van 
het toernooi was er een barbecue in 
de zon, waarbij het vlees werd ge-
braden door Martin en Ton. Het be-
stuur van RKDES en de organisatie 
van het Stratentoernooi willen alle 
deelnemers en vrijwilligers bedan-
ken voor deze leuke dag. 

Foto: Frans Goossens

35 of 55 kilometer fietsen voor goed doel

Voor 40e maal Dorpentocht
Aalsmeer - Op zondag 4 juni (eer-
ste Pinksterdag) viert de Stichting 
Dorpentocht opnieuw een jubile-
um. Dan wordt voor de 40e keer de 
jaarlijkse fietstocht voor een Goed 
Doel verreden. Een jubileumtocht, 
en de stichting laat dit niet onge-
merkt voorbijgaan. Als dank aan 
de oprichter van de Elfdorpentocht 
(zo-als deze fietstocht vroeger ge-
naamd was), de heer B. Breij, is de 
route van de veertigste editie vrijwel 
gelijk aan de allereerste van 1987. 
Maar wie kent die nog? De deelne-
mers aan de veertigste editie wor-
den niet vergeten, er is een prijs-
vraag met vragen uit het verleden 
van de (Elf-) Dorpentocht waarmee 
vele mooie prijzen te winnen zijn. Er 
zijn mensen die alle voorgaande ne-
genendertig edities hebben meege-
fietst. Zelfs die van 1997 en 2012, 
toen het weer bar en boos was. Dit 
jaar wordt gerekend op goed fiets-
weer en op veel deelnemers en uit-
eindelijk is dat weer goed voor het 
Goede Doel, Stichting Dream4Kids.

Droomdag
Stichting Dream4Kids organiseert al 
sinds 2003 droomdagen voor kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar die te kam-
pen hebben met een jeugdtrauma. 
Denkt u aan rouwverwerking, vecht-
scheiding, mishandeling, misbruik 
of verwaarlozing. Alleen al in Ne-
derland heeft tussen de 25 en 50% 
van de kinderen te kampen met een 
jeugdtrauma. Om te voorkomen dat 
deze kinderen klachten overhouden 
is een goede behandeling en bege-
leiding van levensbelang. Dream-
4Kids ondersteunt de behandeling 
door de allergrootste dromen van 
kinderen in vervulling te laten gaan 
tijdens een droomdag. Dit draagt bij 
aan het vertrouwen in zichzelf en de 
wereld. Ook na de droomdag verlie-
zen hen niet uit het oog!

Twee afstanden
De Dorpentocht 2017 kent net als 
voorgaande jaren weer twee afstan-
den; de traditionele afstand is na-
tuurlijk 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 ge-zellige dag tij-
dens een zorgvuldig voorbereide 
fietstocht in een sportieve setting en 
dit alles ten behoeve van het Goe-
de Doel. De startposten liggen dit 
jaar in: Amstelveen, Ouderkerk aan 
de Amstel, Mijdrecht, Uithoorn, De 
Kwakel en Aalsmeer. In Aalsmeer 
kunnen de deelnemers starten voor 
de 55 kilometer bij snackbar ‘t Koe-
peltje in de Beethovenlaan, Horn-
meer en in Oosteinde voor de 35 en 
de 55 kilometer op de hoek van de 
Karperstraat met de Vlinderweg. Be-
halve de zeven startplaatsen zijn er 
onderweg ook twee controlepos-
ten. Bij meerdere posten is het mo-
gelijk om iets te eten en/of te drin-
ken. In de routebeschrijving zijn de-
ze plaatsen duidelijk aangegeven. 
U kunt ook bij een andere langs 
de route gelegen horecagelegen-
heid iets nuttigen of gewoon op een 
bankje in het gras uw eigen lunch 
gebruiken. Bij elke post ontvangen 
de fietsers een stempel met een let-
ter op hun deelnemerskaart. De let-
ters vormen samen het codewoord 
van de dag en dit woord heeft zo-
als altijd te maken met het Goede 
Doel, nu Stichting Dream4Kids. Na 
aflopen ontvangen de deelnemers 
het felbegeerde erelint als bewijs 
van deelname. De kosten van deel-
name zijn nog steeds 4,50 euro (op 
de dag van de tocht), maar u betaalt 
slechts 3,50 euro in de voorverkoop 
(bij de Bruna in de Zijdstraat) of via 
de website www.dorpentocht.net. Er 
kan gestart worden tussen 9.30 en 
14.00 uur. Alle posten sluiten om ui-
terlijk 18.00 uur. 

Voorzitter stopt 
Dit jubileumjaar is het moment dat 
de huidige voorzitter van de Stich-
ting Dorpentocht, de heer Marco 
de Knegt, afscheid neemt van het 
stichtingsbestuur. Hij heeft maar 
liefst 30 jaar (32 tochten) de Dor-
pentocht mede georganiseerd en 
hij gaat zich toeleggen op andere 
zaken. Als u hem tijdens de fiets-
tocht op zondag 4 juni ergens treft, 
schroomt u dan niet om hem per-
soonlijk de hand te schudden. Hij 
heeft dat zeker verdiend. Het be-
stuur van De Dorpentocht is hem 
veel dank verschuldigd. 



Tafeltennis
Ed Couwenberg is nieuwe 
clubkampioen Bloemenlust
Aalsmeer - Aan het einde van het 
seizoen, na afloop van de competitie 
en voor de zomervakantie, wordt bij 
ATC Bloemenlust nog gespeeld om 
de titel van clubkampioen. Verdeeld 
over twee poules gingen tien leden 
de strijd met elkaar aan. In poule A 
bleef Johan Berk drie rondes onge-
slagen met ruime overwinningen op 
Ton de Hollander, Willem Visser en 
Peter Velleman. 
Medefavoriet Ed Couwenberg won 
ook zijn eerste twee partijen van 
Ton en Willem, maar verloor de eer-
ste game van Peter met 8-11. In de 
tweede game leek Ed met 11-4 de 
zaken recht te zetten, maar de der-
de en beslissende game was het 
toch weer Peter die met 9-11 ver-
rassend de wedstrijd naar zich toe 
trok. Door deze verliespartij moest 
Ed de laatste poulewedstrijd van Jo-
han winnen om zich alsnog te plaat-
sen voor de halve finale. Steeds be-
ter spelend wist Ed inderdaad over-
tuigend te winnen, waardoor Pe-
ter het kind van de rekening werd. 
Met evenveel punten als Ed en Jo-
han (drie zeges) moest hij op on-
derling resultaat afvallen. In poule 
B wonnen de twee favorieten Bart 
Spaargaren en Danny Knol hun drie 
wedstrijden tegen de anderen in 
de poule; Irene Gerritsma, Philippe 
Monnier en Dirk Piet. In de laatste 
onderlinge wedstrijd, die door Bart 
overtuigend in zijn voordeel werd 
beslist, ging het alleen om de eerste 
plaats in de poule. Waardoor pou-
lewinnaar Bart het in de halve fi-
nale moest opnemen tegen Johan, 
de finalist van vorig jaar. Bart stak 
duidelijk in de betere vorm en zet-
te Johan continu onder druk. Met 
een ruime overwinning plaatste Bart 
zich probleemloos en verdiend voor 
de finale, waarin hij het moest op-

nemen tegen de winnaar van de an-
dere halve finale; Ed tegen Danny. In 
deze wedstrijd was Ed de bovenlig-
gende partij en aanvallend als van-
ouds liet hij Danny kansloos. In de 
finale zette Bart het goede spel van 
de wedstrijd tegen Johan aanvan-
kelijk voort en ook Ed werd onder 
druk gezet, waardoor die niet aan 
zijn eigen favoriete aanvalsspel toe 
kwam. Met 11-5 begon Bart over-
donderend en ook het begin van de 
tweede game was hij nog de boven-
liggende partij. Maar langzaam slo-
pen er foutjes en wat onzekerheid in 
het spel van Bart, waarvan Ed gena-
deloos profiteerde door het initiatief 
over te nemen en ook niet meer af te 
staan. Met 11-13 won Ed de tweede 
game, waarna hij met 3-11 en 5-11 
afgetekend de wedstrijd naar zich 
toe trok en daarmee het clubkam-
pioenschap in zijn voordeel besliste.

Clubkampioen Ed Couwenberg 
(links) en Bart Spaargaren.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Erik Jan één, Tibor twee 
en Moreno drie!
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was de laatste speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De opkomst 
was met 50 deelnemers prima. De 
speelavond werd onder hoge druk 
knap gewonnen door Erik Jan Geel-
kerken. Hiermee voltooide hij suc-
cesvol zijn bloedstollend spannen-
de inhaalrace omwille het kampi-
oenschap ten koste van Tibor Ho-
gervorst. Een zeer knappe prestatie 
van Erik Jan en zuur natuurlijk voor 
Tibor, die zich lange tijd koploper 
mocht noemen. Erik Jan debuteer-
de vijf jaar geleden met donderend 
geraas als tweede in de ranking en 
eindigde daarna drie keer in de Top 
Tien, maar loste nu dan toch écht 
zijn belofte in. Tibor eindigde niet 
alleen voor het eerst ooit in de Top 
Tien, maar zelfs knap als tweede, al 
overheerste de teleurstelling van het 
gemiste kampioenschap. Erik Jan 
won echter drie speelavonden, net 
als Remco Maarse en Lars Plaisier 
(de laatste in slechts vier avonden 
tijd). Ook had Erik Jan twee keer op 
rij de Hoogste Uitgooi van de avond, 
nu met 157. Op dit vlak bleef Tibor 
hem trouwens wel voor, want hij had 
met een eerder in het seizoen ge-
gooide 164 finish de Hoogste Uit-
gooi van het seizoen. Kilian Broeren 
verloor de finale van het Hoogste 
Niveau, en kwam daardoor net een 
paar punten tekort om de Top Tien 
te bereiken. Gilbert van Eijk bereik-
te wel de Top Tien, door het twee-
de niveau te winnen steeg hij van 
de elfde naar de achtste positie. Bak 
was de andere stijger in de Top Tien, 
hij ging van de zesde naar de vier-
de plaats, maar dus wel net naast 
het podium. Zodoende consolideer-
de Moreno Blom zijn derde plaats, 
voor wie het ook zijn eerste Top Tien 
notering én podiumplaats was. De 

uittredende kampioen, William Hu-
nitetu werd vijfde, Remco Maar-
se zesde, Tjitte Miedema zevende, 
Nick Dekker negende en Ronald 
Baars tiende. Bak tekende voor al-
weer zijn twaalfde Top Tien notering 
ooit (waaronder één keer als kampi-
oen). Ook Remco (9 keer) eindigde 
eerder in de Top Tien, net als Ronald 
(7 ), Tjitte (5), Gilbert (4), William (4) 
en Nick Dekker (2). Naast alle Top 
Tien spelers waren nog meer dar-
ters op zoek naar (dag)succes. Re-
ne van Veen vond die door de finale 
van het derde niveau te winnen van 
Sander ter Schure. Rene bereikte dit 
seizoen vier keer de finale en won 
ze knap alle vier. Het vierde niveau 
werd gewonnen door Martijn Vos. 
Voor Martijn was driemaal scheeps-
recht want het was zijn eerste titel 
ooit bij de Poel’s Eye in drie finales. 
Aan het einde van de avond kregen 
alle speelavond finalisten, Top Tien 
spelers én vrijwilligers hun verdien-
de beloningen. Op de website www.
poelseye.nl zijn alle wapenfeiten van 
dit seizoen, en alle eerdere gebeur-
tenissen ooit, terug te vinden. Ook 
staat hier binnenkort de agenda van 
het nieuwe seizoen. 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Comb. van Ackooy winnaar 
vlucht Pont Saint Maxence
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
mei stond de eerste Midfond (mid-
den afstand tussen 300 en 500 kilo-
meter) vlucht uit Pont Saint Maxen-
ce in Frankrijk op het programma. 
De gemiddelde afstand was 362 ki-
lometer en de duiven werden om 
08.00 uur met een lichte ZZW wind 
in vrijheid gesteld. Gerekend werd 
dat de eerste duiven de 100 kilo-
meter per uur grens zouden kun-
nen doorbreken en dat gebeurde 
ook. Om 11.36.43 uur meldde zich 
de 15-965 zich bij de vader en doch-
ter van de Combinatie van Ackooy 
in Hoofddorp, en met de gemaakte 
gemiddelde snelheid van 1687.150 
meter per minuut lukte het deze duif 
om met 101 kilometer per uur de af-
stand van 365,634 kilometer te over-
bruggen. Tweede werd John van 
Duren uit Amstelveen, Wim Wijfje 
uit De Kwakel werd derde. De uit-
slag van Pont Saint Maxence met 
432 duiven en 19 deelnemers:
1.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  W. Wijfje De Kwakel
4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
6.  C. van Vliet Kudelstaart
7.  J. Vijfhuizen De Kwakel
8.  A. v.d. Wie Aalsmeer
9.  Donna de Klerk Nieuw-Vennep

10. Gerard en Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart

11. D. Baars Kudelstaart
12. L. v.d. Sluis Uithoorn
13. J.A. van Dijk Aalsmeer
14. Tim Rewijk De Kwakel
15. A.J. van Belzen Kudelstaart
16. Comb. Baas & Berg De Kwakel
17.  Th. v.d. Wie Aalsmeer
18. E. Wiersma Amstelveen
19. Darek Jachowski Mijdrecht
Aanstaande zaterdag 27 mei de eer-
ste Dagfond vlucht (tussen 500 en 
700 kilometer) vanuit Chateaudun in 
Frankrijk.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD collectief bijna 
naar perfecte game
Kudelstaart - Na de mooie over-
winning van vorige week togen de 
korfballers van VZOD/FIQAS afge-
lopen zaterdag 20 mei naar koplo-
per Twist. Het was hun kampioens-
wedstrijd en zij konden dus zater-
dag promotie naar de eerste klas-
se veilig stellen. VZOD wenste hier 
echter niet aan mee te werken en 
nam vanaf de eerste minuut brutaal 
de leiding in handen. Twist had mis-
schien last van spanning maar zeker 
is dat zij niet in hun beste doen wa-
ren. Zij hebben patent op snel spel 
om uiteindelijk in de twee/twee si-
tuatie te komen en vervolgens doel-
gericht toe te slaan uit de tweede 
kans. De Kudelstaarters hadden dit 
echter goed geanalyseerd en wis-
ten hen zo het vuur aan de sche-
nen te leggen. In de eerste helft zat 
het team van trainer en coach Cor 
Loef met gevarieerd aanvalsspel tel-
kens aan de goede kant van de sco-
re. Zo ging het van 2-4 naar 6-6 en 
werd het ook nog 7-10. Toen Alys-
sa te Riele van afstand ook de 7-11 
erin knalde werd het billen knij-
pen voor Twist. Bij VZOD was al-
les perfect, van aanvallen tot ver-
dedigen en van communicatie tot 
doorzettingsvermogen. Kortom, het 
collectief klopte. Twist rechtte ech-
ter de rug en kwam punt voor punt 
dichterbij. Als aanstaand kampi-
oen kwam de ploeg toen op slag 
van rust op een 12-11 voorsprong. 

De blauw/zwarten uit Kudelstaart 
wensten hun huid echter duur te 
verkopen. Het beeld in de twee-
de helft bleef hetzelfde als in de fa-
buleuze eerste helft alleen het sco-
ren bleef, net als vorige week, ach-
ter. Toch is VZOD/FIQAS het team 
in deze klasse die de meeste goals 
gemaakt heeft. Ondanks die fase 
waarin Twist zesmaal de korf vond 
(tegenover een doelpuntloos VZOD) 
kroop de brigade van trainer/coach 
Loef daarna toch weer dichterbij. 
Toen Josine Verburg met haar vier-
de treffer de gelijkmaker op het sco-
rebord bracht (15-15), was alles nog 
mogelijk. Paul te Riele deed er nog 
een schepje bovenop en schoot tien 
minuten voor tijd van afstand raak: 
15-16. Helaas was toen de pijp leeg 
voor de Kudelstaarters en was het 
Twist die uiteindelijk erop en erover 
ging: 19-16. Door het gehele veld-
seizoen is Twist de terechte kampi-
oen, maar was afgelopen zaterdag 
zeker niet de beste ploeg. Trainer/
coach Cor Loef na afloop: “Na een 
meer dan uitstekende eerste helft 
bleven de scores achter in de twee-
de helft. Als die ballen wel goed ge-
vallen waren, had een punt of winst 
er zeker in gezeten.” 
VZOD ontvangt aanstaande zater-
dag 27 mei rode lantaarndrager VI-
OS om 15.30 uur aan de Wim Kand-
reef voor de laatste wedstrijd van 
het seizoen.

Op de foto van links naar rechts: Josine Verburg (coach), Eshter Dol, An-
ne Wessels, Romy de Vos, Laura Viet, Tessa Kunst, Paul te Riele (coach), Erik 
Metzler, Vincent Algra, Jeffrey Kunst, Tom Teeuwen en Rob Roy. Op de foto 
ontbreekt Diwan Bernsen.

Veldkorfbal
VZOD A1 kampioen na 
ruime zege op SDO
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
20 mei was het beslissende mo-
ment daar voor de VZOD A1. Na een 
jaar hard werken wisten de junio-
renspelers zichzelf te belonen met 
een kampioenschap door de wed-
strijd tegen SDO (H) A1 winnend af 
te sluiten met een score van 7-15. 
Dit jaar begon voor de VZOD A1 
wat rommelig, zonder eigen trainer 
of coach werden ze gelukkig opge-
vangen door trainers van VZOD 3 en 
VZOD/FIQAS 2, clubhelden Gradus 
van Limpt en Attie van Kooij. Bei-
den heren bleken niet alleen ver-
dienstelijk te zijn geweest voor de 
A1. VZOD 3 heeft de promotie uit de 
reserve 4e klasse binnen gesleept. 
Een prachtige prestatie! 
Omdat voor VZOD 2 de start van het 
veldseizoen ook wat rommelig ver-
liep mogen zij ook erg trots zijn op 
handhaving in de 3e klasse! Bij de 
start van het zaalseizoen besloten 
Josine Verburg en Paul te Riele het 
heft in handen te nemen. Met team-
building, aansluiting bij de senio-
ren en vooral speelplezier als doel-
stellingen trapte het duo af met een 
trainingskamp. Twee dagen zingen, 
dansen, soms wat slaap, soms wat 
stinkende kleedkamers, oefenwed-
strijden, handshakes en vooral heel 
veel gelach zorgde ervoor dat de A1 
klaar was om het zaalseizoen aan 
te vangen. Het zaalseizoen had wat 
ups en downs, maar over het alge-
meen gezien heeft de VZOD A1 een 
mooi resultaat neergezet. Na een 
wat summier programma konden 
de junioren genoegen nemen met 
12 punten uit 11,5 wedstrijd. Veel ju-
nioren zijn gedurende de zaalperio-
de verdienstelijk ingezet bij andere, 
vaak hogere, teams waardoor de re-
sultaten wat verschilden. Maar ook 
zeker daarom is de VZOD A1 enorm 
blij met de inzet van de invallers uit 
de B-aspiranten teams, want zonder 
hen waren de 12 punten zeker niet 
behaald! Ook dank aan Thomas van 
der Zwaard die Josine en Paul kon 
vervangen bij een wedstrijd in Al-
mere. En ook dank aan Nikki Konin-
gen die zelfs als tegenstander, spe-
ler van Sporting West A1, ingeval-
len heeft. Tom Teeuwen, toen inmid-
dels alweer onderdeel van de VZOD 
A1, verzorgde de lastige functie 
van wedstrijdsecretariaat met ver-
ve, waarvoor dank. De laatste zaal-

wedstrijd werd gespeeld op de dag 
van - wederom een hilarische - 
teamdag waarin in het veld geluk-
kig meer raak werd gegooid dan op 
de bowlingbaan vlak daarvoor. Die 
avond bekeek de A1 nog een top-
wedstrijd om vervolgens de Opheli-
alaan een trauma te bezorgen met 
onder andere een karaokeshow. 
En toen het veld op, het moest en 
kon niet anders dan dat de A1 nu 
kampioen ging worden. Na de inzet 
van wedstrijdsecretaris Maaike Heil 
kon de A1 in elke wedstrijd gebruik 
maken van het volledige team zon-
der dat dit invloed had op de spe-
lersaantallen van de senioren. Tot 
het plezier van de spelers van de 
senioren mochten zij voorprogram-
ma zijn voor alle thuiswedstrijden 
van de junioren, zodat ook zij aan-
gespoord mochten worden door de 
enorme supportersschare van de 
A1. Iets waar de junioren ook enorm 
dankbaar voor zijn. De ouders, de 
statafel-mannen, de senioren, Jan 
en Jopie en alle anderen die het ter-
ras vulden tijdens de meestal zonni-
ge wedstrijden, zij maakten de wed-
strijden van de A1 een spektakel. 
Ook dank aan de scheidsrechters 
die elke thuis-zaterdag weer bereid 
waren om de wedstrijden de lei-
den. Geen gemakkelijke opgave, ze-
ker niet als de statafel-mannen, of 
in de zaal ‘het hoekje links boven-
in’ aanwezig waren. En toen ston-
den ze daar opeens, op het grasveld 
van SDO Hillegom, kampioenen in 
de junioren 3e klasse. Jeff, Vinnie, 
Tommie, Korfy, Robbie, Diwi, Tes, Es, 
Rrrromy, An, en Lau van harte ge-
feliciteerd! 

Huldigingswedstrijd
Zaterdag 27 mei aanstaande zal 
de VZOD A1 om 17.00 uur de hul-
digingswedstrijd spelen tegen TOP/
Quoratio A4. Bij winst zullen ze on-
geslagen kampioen worden. Bij ver-
lies maakt TOP A4 nog kans op een 
gedeeld kampioenschap met VZOD. 
De A1 zal door vele afwezigen juni-
oren worden aangevuld door de B1. 
De VZOD A1 hoopt tijdens de laat-
ste wedstrijd wederom op een goed 
gevuld terras. Speciaal voor de gele-
genheid zijn er als voorprogramma 
maar liefst 8 thuiswedstrijden ge-
pland. Tot zaterdag bij VZOD aan de 
Wim Kandreef?

Vanaf heden ieder jaar een reünie 
Viering 30 jaar AAS geslaagd
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 20 mei vierde de Alternatieve 
Aalsmeerse Schaakvereniging het 
30 jarig bestaan van AAS! Alle leden 
en oud-leden waren aangeschreven 
en 25 (oud)Azen kwamen opdagen 
voor een zeer geslaagde en gezel-
lige dag. Om 13.00 uur opende de 
middag met een Meet & Greet. Leuk 
was het wel of niet herkennen van 
de oud-Azen en ook de verschillen-
de generaties van Azen. Uitspra-
ken als “Was jij voor mij of na mij 
lid” en “ken jij die nog” waren na-
tuurlijk niet van de lucht. Ook het 
AasGieren (clubblad) archief trok 
veel bekijks en ook afname. Hoog-
tepunt van de Meet & Greet was 
wel de speech van de voorzitter van 
de Leidse Schaak Bond, Wim Zwin-
kels. Hij memoreerde het spoor van 
verwoesting die de drie AAS teams 
in de loop der jaren door de Leidse 

Schaak Bond hebben getrokken en 
die AAS 1 in het jubeljaar tot de 1e 
klasse Landelijk heeft opgestoten. 
Verder waren er lovende woorden 
voor oud-bestuurslid van de LeiSB, 
Ben de Leur, 13 jaar secretaris en 11 
jaar webmaster en natuurlijk Oppe-
rAas! Afsluitend overhandigde Wim 
een DGT (digitale schaakklok) aan 
voorzitter Henk van Leeuwen. Hier-
na was er een verrassing voor een 
aantal leden, voor grote inzet voor 
AAS werden AJ Keessen, Bob Feis, 
Henk Noordhoek, Henk van Leeu-
wen en Paul Karis tot Lid van Ver-
dienste benoemd. Daarna had 
teamleider Ben de Leur nog een 
verrassing, aan alle spelers en inval-
lers van AAS 1 werd door Ben en 
Henk een medaille uitgereikt voor 
het kampioenschap en de promo-
tie naar de 1e klasse KNSB. In een 
korte speech refereerde de TL aan 

het legendarische 10 jarige jubile-
um toen alle drie de AAS teams pro-
moveerden en AAS 1 voor het eerst 
in de KNSB ging spelen, alwaar de 
schakers het nu al 20 jaar volhou-
den. Daarna was het tijd voor scha-
ken. Eerst een snelschaaktoernooi. 
Wedstrijdleider Ben de Leur had net 
ingedeeld toen bleek dat hij Ad Rij-
ken en Bob Feis was vergeten. AJ 
snelde te hulp en een nieuwe inde-
ling werd gemaakt. Toen kwamen 
GM Harmen Jonkman en zijn zus 
Lydia binnen en kon er weer inge-
deeld worden, hetgeen de vreugde 
bij de andere Azen deed oplopen en 
zweetdruppels bij het arbitrale duo. 
Een mooie strijd begon en de hila-
riteit der Azen bereikte een hoog-
tepunt toen bleek dat Ben een de-
mo versie had gedownload dat er na 
4 ronden mee ophield. Nog 2 ron-
den deelden AJ en Ben nog met de 
hand in en toen werd besloten dat 
het mooi was geweest. Winnaar met 
6 uit 6! was FM Jeffrey van Vliet die 
zijn concurrent GM Harmen Jonk-
man in een rechtstreeks duel ver-
sloeg en waardoor Harmen tweede 
werd met 5 uit 6. Verrassend derde 
werd in dit sterke veld Jan Honde-
brink, die al meer dan 10 jaar niet 
meer schaakt maar het spel nog 

niet verleerd was. De B-groep werd 
gewonnen door Ben de Leur, al gin-
gen er stemmen op dat Henk van 
Leeuwen gelijk was geëindigd. To 
close to call, maar wie schrijft die 
blijft, dus voorlopig ging die be-
ker naar Ben. Daarna een zeer 
AAS-achtige activiteit, het Bug-
housen (een vorm van doorgeef-
schaak) maar bloeddorstiger. Weer 
was er spannende strijd en aan het 
eind waren de teams Harmen met 
Ben, Paul S. met Jasper en Jeffrey 
met Jan H. gelijk geëindigd, daar 
ook beslissingspotjes gelijk eindig-
den en de dag ten einde liep werd 
er geloot en mochten Paul en Jas-
per deze beker mee nemen. Daar-
na werd er naar de Bamboehof ge-
togen alwaar nog enige Azen zich 
melden. Een van het was mede op-
richter Arjan de Vries. Er werd lang 
getafeld, vele oude verhalen werden 
verteld en het werd erg laat. De ge-
hele dag was dermate geslaagd dat 
ter tafel spontaan werd besloten om 
niet weer 10 jaar te wachten, maar 
ieder jaar een reünie te organiseren. 
Om zoals AJ terecht opmerkte voor 
de liefde voor AAS die nooit verlo-
ren gaat!

Door Ben de Leur

Schaken
Plaats zes voor AAS 2, maar 
handhaving in promotieklasse
Aalsmeer - AAS 2 blijft gehand-
haafd in de promotieklasse. Maar 
daar is dan ook alles mee gezegd. 
AAS was mede afhankelijk van 
de wedstrijden Oegstgeest 2 ver-
sus LSG4 en Zwarte Pion 1 tegen 
Oegstgeest 3. Daar LSG voor het 
kampioenschap moest winnen was 
de hoop der Azen op LSG geves-
tigd en werd op de speeldag spion 
de Leur naar het DCL gestuurd om 
de wedstrijd van Oegstgeest te vol-
gen. De LSG’ers stonden strak van 
de zenuwen en de strijd golfde op 
en neer terwijl in de bar ook nog 
Lyon-Ajax werd gevolgd. Spanning 
overal. Uiteindelijk kwamen LSG op 
4-3 en was AAS veilig. In de laatste 
minuten van de wedstrijd zag Adin-
da Serdijn kans om remise te maken 
en was LSG 4 kampioen van de Pro-
motieklasse LeiSB. Ajax overleef-
de ook en een goed geluimde spi-
on keerde terug. De volgende dag 
dus LSG 5 versus AAS 2. De Azen 
waren erg ontspannen, wellicht te 
ontspannen, terwijl LSG 5 vocht te-
gen degradatie. Peter Poncin ken-

de de Franse verdediging beter dan 
zijn tegenstander en won met een 
prachtige tussenzet een stuk en na 
enige nauwkeurige zetten de partij. 
De eerste tegenslag kwam op bord 
1 waar Simon de Groot in betere 
stelling in een nare penning liep die 
een kwaliteit koste en ondanks he-
vig verzet tot opgave noopte.
Henk Noordhoek op 3 speelde zijn 
tegenstander helemaal weg en 
bracht de Azen weer op voorsprong. 
Daarmee was het voor de Azen op. 
Ondanks keurige remises van Nico 
van Ruiten en Henk van Leeuwen 
ging de wedstrijd verloren doordat 
Olaf Cliteur en Erik Breedveld vrij 
kansloos ten onder gingen. Boude-
wijn Eijsvogel had geen zin in een 
alles of niets poging en gaf remise.
LSG 5 daardoor gehandhaafd en 
zowel Oegstgeest 2 als 3 gedegra-
deerd. AAS eindigde op een teleur-
stellende 6e plaats, maar bleef dus 
wel gehandhaafd in de promotie-
klasse LeiSB. 

Door Ben de Leur
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