
Grond
De stoff en PFOS en PFOA zijn 
sinds de jaren 60 wereldwijd op 
grote schaal gebruikt, bijvoor-
beeld in blusschuim en brand-
vertragers. De aangetroff en con-
centraties zijn lager dan de risi-
cogrenzen die het RIVM voor de 
volksgezondheid aangeeft, het 
is daarom niet te verwachten dat 
er gezondheidsrisico’s zijn voor 
de omgeving. Het ontbreken van 
beleid voor het verwerken van 
grond verontreinigd met PFOS/
PFOA maakte het tot voor kort 
niet mogelijk de grond die vrij-
komt bij de aanleg van de bus-
baan elders te hergebruiken. In-
middels is er door de gemeenten 
Haarlemmermeer en Aalsmeer 
beleid vastgesteld waarin staat 
onder welke voorwaarden de 
grond hergebruikt mag worden. 

Op dit moment wordt in samen-
werking met de gemeenten ge-
werkt aan een grondstromenplan 
om de overtollige grond van het 
project op een verantwoordelijke 

wijze binnen het project te herge-
bruiken of af te voeren.

Projectkosten
De kosten voor het project val-
len hoger uit dan oorspronkelijk 
geraamd. Dit heeft verschillen-
de oorzaken. Onder andere te-
genvallers bij verschillende infra-
maatregelen, fl ink hogere kos-
ten voor het verleggen van ka-
bels en leidingen, de vondst van 
PFOS en PFOA en een stevige in-
dexering vanwege een aantrek-
kende markt. De provincie werkt, 
samen met haar partners, aan op-
lossingen. Zo wordt onder ande-
re gekeken waar werkzaamheden 
geoptimaliseerd kunnen worden.

Planning
Zoals het er nu uitziet kan de pro-
vincie direct na de zomer star-
ten met het aanbesteden van het 
werk. Dat betekent dat de aan-
nemer in de loop van 2019 kan 
starten met de werkzaamheden. 
Over de exacte planning en fa-
sering van de uitvoering van de 

werkzaamheden, is op dit mo-
ment nog niets te zeggen. Dat is 
pas duidelijk zodra het werk aan-
besteed en gegund is. Een van 
de deelprojecten heeft priori-
teit in de planning: de aanleg van 
de nieuwe rotonde bij de Zwar-
teweg in Aalsmeer. Deze roton-
de moet klaar zijn voordat de fu-
sieschool in het Hornmeerpark 
(IKC Triade) in augustus 2019 de 
deuren van het nieuwe school-
gebouw opent. De provincie en 
gemeente Aalsmeer zetten al-
les op alles de rotonde voor die 
tijd gereed te hebben. Mocht dat 
niet lukken dan wordt er, in over-
leg met de school en ouders, ge-
zocht naar een tijdelijke oplos-
sing om kinderen veilig de Burge-
meester Kasteleinweg over te la-
ten steken. Mogelijke scenario’s 
zijn reeds in ontwikkeling.

Informatiebijeenkomst
Zodra de planning van het project 
bekend is, organiseren de provin-
cie, de Vervoerregio Amsterdam, 
de gemeenten Aalsmeer, Haar-
lemmermeer en Uithoorn een in-
formatiebijeenkomst voor be-
langstellenden over de voortgang 
van het project. Uitnodiging hier-
voor volgt via de projectnieuws-
brief van HOV Aalsmeer - Schip-
hol-Zuid en de website. Aanmel-
den voor de nieuwsbrief kan op 
www.hovasz.nl.
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Aalsmeer - De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-
Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kaste-
leinweg loopt vertraging op. De vertraging komt door de vondst 
van lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele 
werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger 
dan tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is 
dat de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aan-
besteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten.
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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 
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Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!
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eveleens.nl
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 Aalsmeerderweg, tussen Machineweg 
 en Kerkweg (140 kranten)

Start werkzaamheden pas in de loop van 2019
Vertraging aanleg HOV-busbaan en 
reconstructie Burg. Kasteleinweg

Handbal om landskampioenschap
FIQAS wint eerste duel 
van OCI Lions
Aalsmeer - Om half twaalf ver-
trokken zaterdag 19 mei enke-
le bussen naar Limburg. FIQAS 
Aalsmeer spelers en fans op weg 

naar Sittard om het op te gaan 
nemen tegen OCI Lions tijdens 
de eerste wedstrijd om het lands-
kampioenschap. Precies om drie 

uur startte de wedstrijd, de Lim-
burgse leeuwen tegen de zwart-
gouden tijgers uit Aalsmeer. Ge-
lijk vanaf de aanvang werd dui-
delijk dat beide ploegen voorne-
mens waren alles op alles te zet-
ten om de winst te pakken. Het 
publiek kreeg een geweldige 
promotie van de handbalsport 
te zien. Thuisploeg OCI Lions was 
iets sneller in de wedstrijd en 
pakte als eerste de punten. De 
handballers van FIQAS leken op 
gang te moeten komen, maar de 
enthousiaste meegereisde fans 
zorgden voor extra spirit. De rust 
ging de ploegen in met 17 pun-
ten voor OCI Lions en FIQAS ach-
ter met 11 punten.

Punt verschil
De tweede helft startte Aalsmeer 
met meer zelfvertrouwen. Gelijk 
werd de aanval ingezet en wat 
werd het spannend. Op het punt-
je van de stoelen zat het publiek, 
de winst leek niet om punten 
maar om het ene punt te gaan. 
Met nog veertien minuten te spe-
len stond er 23-23 op het score-
bord. Met nog tien minuten te 

spelen was het 25-24, Aalsmeer 
een puntje achter, maar deze 
stand was van korte duur: Het 
werd 25-25, 26-26 en vijf minuten 
voor tijd 27-27. Wie pakt door en 
de winst? De beide ploegen ble-
ven geconcentreerd, terwijl het 
publiek de zenuwen nog nauwe-
lijks de baas kon bij 28-28. FIQAS 
wist nog één keer te scoren: 28-
29. En het eindsignaal klonk.

Zaterdag tweede wedstrijd
Oorverdovend was het gejoel en 
gejuich. Het eerste duel gewon-
nen door Aalsmeer. De spelers, 
coaches, trainers en bestuursle-
den vlogen elkaar in de armen. 
Gaat het nu dan lukken? Einde-
lijk weer de beker! Dan eerst ook 
de thuiswedstrijd van OCI Lions 
winnen. Aanstaande zaterdag 26 
mei vindt dit duel in deze best of 
three plaats en de wedstrijd be-
gint om 14.30 uur in De Bloem-
hof aan de Hornweg. De hand-
balvereniging hoopt dat veel pu-
bliek de mannen komen suppor-
ten. Gevraagd wordt om in het 
zwart te komen en neem ‘herrie’ 
mee om de aanmoediging te la-
ten horen. Voorzitter Mike van 
der Laarse heeft de laatste wed-
strijden met zijn trommel het pu-
bliek en de spelers behoorlijk we-
ten op te zwepen. In De Bloem-

hof wordt een extra tribune ge-
plaatst, maar maximaal een klei-
ne 1.400 bezoekers is toegestaan. 
Kaarten zijn te koop via de web-
site en facebook en aangeraden 
wordt hier niet te lang meer mee 
te wachten. De verkoop gaat snel 
en vol is vol. De wedstrijd wordt 
overigens ook live uitgezonden 
door Studio Sport. 

Tiende titel
Als FIQAS Aalsmeer wint is het 
landskampioenschap een feit. 
Het staat nu 1-0, bij winst 2-0, 
maar bij verlies is de stand ge-
lijk en dient een derde wedstrijd 
om deze titel gespeeld te wor-
den. De laatste keer dat FIQAS 
landskampioen is geweest was in 
2009. Als gewonnen wordt is de 
tiende landstitel een feit en hier-
mee wordt Aalsmeer de enige 
handbalvereniging in Nederland 
met zoveel titels op het hoog-
ste niveau handbal. Begrijpelijk 
dat voorzitter Mike van der Laar-
se trots is en zijn vakantie in Grie-
kenland onderbreekt om de wed-
strijd bij te wonen. U/jij komt toch 
ook? Het is een geweldige (spor-
tieve) promotie van Aalsmeer! 
Kom op mannen: Nog zo’n gewel-
dige prestatie en de beker is voor 
Aalsmeer!
Foto: www.kicksfotos.nl

Kabouterpad vernield 
van De Lotusbloem
Aalsmeer - Meerdere keren per 
jaar organiseren de medewer-
kers van kinderdagcentrum De 
Lotusbloem voor haar kinderen 
het kabouterpad. Een wandelrou-
te waarbij houten kabouters ge-
volgd worden en opdrachten uit-
gevoerd worden door de kinde-
ren. Woensdag 16 mei stond het 
kabouterpad weer op het pro-
gramma. Helaas was de wande-
ling van korte duur. De begelei-
ding merkte dat een groot aan-
tal kabouters verdwenen was. 
Enkele zijn teruggevonden in de 
sloot en in de bosjes. De opdrach-
ten daarbij zijn verscheurd of niet 
meer vindbaar. Hoe treurig deze 
vernieling. Het gaf vele verdrie-
tige kinderen. In al die jaren dat 
het kabouterbad wordt gelopen, 
is dit nog niet voorgekomen. De 
leiding van kinderdagcentrum 

De Lotusbloem hoopt alle kabou-
ters terug te vinden, zodat het 
kabouterpad weer gebruikt kan 
gaan worden. Een kabouter ge-
vonden (zie foto)? De medewer-
kers hopen dat inwoners deze 
houten mannetjes terugbrengen 
naar het kindcentrum in de Apol-
lostraat 66 in de Hornmeer.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, 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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis prakti-
sche, 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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Dunweg Uitvaartzorg en De Iepenhof
AED op de begraafplaats
Hoofddorp - Uitvaartcentra, be-
graafplaatsen en crematoria zijn 
drukbezochte plaatsen, waar be-
zoekers vaak te maken hebben 
met uiteenlopende gevoelens. 
Dunweg Uitvaartzorg en Begraaf-
plaats De Iepenhof in Hoofddorp 
hebben de handen ineen gesla-
gen en zijn voorzien van een au-
tomatische externe defibrillator 
(AED). Of je een overledene goed 
of minder goed kent, een uitvaart 
is altijd een emotionele aangele-
genheid. Voor nabestaanden is 
het vaak een heftige en verdrieti-
ge periode. Helaas komt het voor 
dat bezoekers van een uitvaart 
hartproblemen krijgen. Dat kan 
iedereen overkomen. Zowel tie-
ners als oudere mensen. 
Dunweg Uitvaartzorg en Begraaf-
plaatse de Iepenhof zijn daarom 
nu voorzien van een automati-
sche externe defibrillator, een zo-
genaamde AED.  Als iemand een 
hartstilstand krijgt, is de inzet van 
een AED van levensbelang. Een 
ambulance is er niet altijd op tijd. 
Dan is het belangrijk dat er een 
AED in de buurt is, want snel star-

ten met reanimeren vergroot de 
overlevingskans aanzienlijk. Een 
Automatische Externe Defibrilla-
tor (AED) is een draagbaar appa-
raat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. 
Een AED kan je leven dus redden. 
Met een AED kan een omstander 
een elektrische schok geven aan 
een slachtoffer van een hartstil-
stand. 
De AED is gemakkelijk te gebrui-
ken: een stem begeleidt de ge-
bruiker stap voor stap. In combi-
natie met snelle alarmering van 
112 en directe reanimatie kunnen 
levens worden gered.
De AED is geplaatst bij de entree 
van de gemeentelijke parkeer-
plaats naast de begraafplaats. 
Hier bevindt zich ook de achter-
ingang van de begraafplaats. De 
AED is bevestigd aan de pilaar 
van de poort. Vragen over de AED 
of over ander zaken? Neem vrij-
blijvend contact op met Dunweg 
via 023-5633544 of info@dun-
weg.nl of met de Begraafplaats 
via 023-5840088 of pfrancis@wa-
terwolfbv.nl.

eenkomsten voor kinderen. 
Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en ds. M. Hogenbirk, gez.
dienst met CGK in Open Hof 
Kerk.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Viering met M. van Zoe-
len. Zondag in Karmelkerk om 
9.30u. Eucharistieviering en om 
14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag 16u. Drievuldigheids-

zondag, dienst met emeritus 
pastor Jake de Jonge. Orgel: 
Mattijs Ploeger. Lezingen: Li-
sette Visser. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. Nijboer uit Hazerswoude.

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

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

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Viering o.l.v. 

parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dinsdag 
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maan-

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Marco Wit-
tenberg.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. M. Ho-
genbirk. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Ei-

landienst met ds. Liesbet Ge-
ijlvoet m.m.v. Aalsmeers Saxo-
foon Kwartet. Collecte: Mercy’s 
Orphanage India. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.
nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst in 
Lijnbaankerk. Voorganger dhr. 
J. Buchner.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
A.J. Fraanje. Organist: Joh. v/d 
Zwaard. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. W. Dekker uit 
Oosterwolde. Organist: Hans 
van Noord.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Jennifer Guet-
ta. Babyoppas en aparte bij-

 Zondag 27 mei

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Geen studie. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Informatiebijeenkomst 
Dagbesteding bij dementie
Aalsmeer - Op donderdag 31 mei 
opent gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12, Aalsmeer de deur voor 
iedereen die meer wilt weten 
over dagbesteding bij demen-
tie. Van 14.00 tot 15.30 uur is het 
mogelijk in gesprek te gaan over 
de gevolgen van de diagnose de-
mentie en de noodzaak om  actief 
te blijven. Juist als er schade is in 
de hersenen is er vaak ook reden 
om niets meer te ondernemen; 
de hersenen geven geen prikkel 
meer om tot actie over te gaan of 
de motivatie ontbreekt om nog 
iets van het leven te maken. Het 
is echter ook zo dat de activitei-
ten die men onderneemt positie-
ve invloed heeft op het brein. Bin-
nen de dagbesteding in gebouw 
Irene staan de mogelijkheden en 
de wensen  van elke deelnemer 
centraal. Er zijn daarom ook ver-
schillende groepen waar men, als 
nieuwe deelnemer, bij aan kan 
sluiten. Natuurlijk is de drempel 
hoog om aan te sluiten, omdat 
er ook sprake is van verlies en het 
kan zijn dat het lijkt alsof men in-
stemt met dat verlies als ingegaan 
wordt op dagbesteding. Vaak is 
het ook moeilijk omdat het beeld 
dat men heeft van dagbesteding 
bij dementie ooit gekleurd is met 
eigen ervaringen en gedachten 
die niet overeenkomen met de re-
aliteit. Omgaan met de diagno-

se en het leren zien van mogelijk-
heden is een belangrijke motiva-
tie. De aanzet tot dagbesteding in 
groepsverband, hoe zet men die 
stap? Waar is het belangrijk voor? 
En hoe komt men thuis tot activi-
teit? De medewerkers van Zorg-
centrum Aelsmeer bespreken het 
graag met iedereen die hier oor 
naar heeft. Mensen die zelf de di-
agnose hebben, partners, andere 
familieleden of kennissen. Vrijwil-
ligers van de dagbesteding, sta-
giaires en anderzijds belangstel-
lenden zijn van harte welkom en 
worden bij deze uitgenodigd  om 
aanwezig te zijn. De toegang is 
gratis en de koffie staat klaar.  Laat 
zo mogelijk telefonisch via 06 
22468574 of per mail emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl even we-
ten dat u komt op 31 mei.
 

Ontmoeting bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 30 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting. Gezelligheid on-
der het genot van een kopje kof-
fie of thee. Alle belangstellenden 
zijn hartelijk welkom in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Lezing bij Zin-Inn: 
‘De dood leeft’

Aalsmeer - Dinsdag 29 mei 
wordt de lezing bij de Zin-Inn 
van de Doopsgezinde Gemeen-
te verzorgd door Ellen Piet. Zij 
zal spreken over het thema ‘De 
dood leeft’. Ellen werkt bij een uit-
vaartonderneming en zal de aan-
wezigen meenemen in de we-
reld van de uitvaart. Het is een 
belangrijk deel van afscheid ne-
men, en de uitvaart kan zo per-
soonlijk ingevuld worden zoals 
men het wil. Ellen zal een deel ge-
schiedenis geven van haar werk 
en alle bijzondere kanten laten 
zien. De avond begint om 20.00 
uur, de deuren zijn vanaf 19.30 
uur open. Meer informatie via 
franka@dgaalsmeer.nl. Adres is 
Zijdstraat 55. De activiteit is gra-
tis. De Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer biedt open ruimte 
voor ontmoeting en gesprek, de 
Zin-Inn. Het Zin-Inn programma 
is samenbindend en vredestich-
tend en spitst zich toe op geloof, 
zingeving en maatschappij. Deze 
lezing draagt bij aan het gesprek 
dat men met elkaar wil voeren.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé in Frankrijk met hun vieringen 
zijn een begrip. Zoals gebruike-
lijk in de oecumenische broeder-
schap van Taizé zullen tijdens het 
Taizégebed eenvoudige liederen, 
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar 
afwisselen. Karmel Aalsmeer aan 
de Zwarteweg 36 heeft een kleine 
kapel in huis. Zij stelt deze kapel 
open om met elkaar een medita-
tieve viering te houden op vrij-
dag 25 mei om 20.30 uur. Daar-
na is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren! Welkom.

Zondag kliederkerk bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer nodigt belang-
stellenden uit om mee te kliede-
ren op zondag 27 mei. Klieder-
kerk is een nieuwe vorm van be-
zig gaan met levensbeschouwing 
en de belangrijke dingen van het 
leven. Omdat het meest wordt 
geleerd door gewoon bezig te 
gaan,   willen de vrijwilligers van 
de Doopsgezinde Gemeente met 
inwoners bouwen, spellen spe-
len, leren en ontdekken. Kliede-
ren is namelijk goed voor jong én 
oud. Op zondag 27 mei is er een 
bijzondere kliederkerk. Het the-
ma van deze kliederkerk is ‘Vrien-
den’. Kliederkerk is heel geschikt 

voor alle groepen, het is een ma-
nier om jong en oud samen ple-
zier te laten hebben met allerlei 
thema’s. Ieder mens leert van cre-
atief bezig zijn, en er is grote keu-
ze uit verschillende activiteiten. 
Samen zorgen voor gastvrijheid, 
plezier en verbondenheid.
De kliederkerk is van 13.00 tot 
16.00 uur en is inloop. Belangstel-
lenden zijn welkom voor de vol-
le drie uur of voor maar een half 
uurtje. Er zijn meerdere activitei-
ten, en veel ruimte om te doen 
wat u zelf leuk vindt. Meer infor-
matie via franka@dgaalsmeer.nl. 
Het adres is Zijdstraat 55. De ac-
tiviteit is gratis. 

Vrijwilligers gezocht!
Startbijeenkomst voor 
huisbezoeken 75+
Aalsmeer - Op dinsdag 29 mei 
van 13.00 tot 15.00 uur vindt in 
Zorgcentrum ’t Kloosterhof aan 
de Clematisstraat de startbij-
eenkomst plaatst van het pro-
ject huisbezoeken 75+. Deze bij-
eenkomst is voor iedereen die in-
teresse heeft om als vrijwilliger 
deel te nemen aan dit bijzondere 
project. De gemeente Aalsmeer 
vindt het belangrijk dat iedere in-
woner zich prettig voelt en ‘mee 
kan doen’ op zijn of haar eigen 
manier. 

Daarom gaan de komende twee 
jaar vrijwilligers van diverse orga-
nisaties op huisbezoek bij inwo-
ners van Aalsmeer van 75 jaar en 
ouder. Tijdens de bezoeken bekij-

ken zij samen met de bewoners 
waar zij behoefte aan hebben. 
Waar mogelijk helpen de vrijwil-
ligers de bewoners hiermee op 
weg. Het project Huisbezoeken 
75+ wordt in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd door Par-
ticipe Amstelland in samenwer-
king met Aalsmeervoorelkaar en 
Mantelzorg & Meer. Bent u (een 
deel van) het komend half jaar 
twee uur per week (flexibel) be-
schikbaar en heeft u interesse om 
mee te doen? Neem dan contact 
op met Dyane Stam via d.stam@ 
participe.nu of bel 06-13317626.
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24 MEI

 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart v/a 
13.30u.

 Expositie in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Te zien tot en 
met 17 juni, donderdag tot en 
met zondag tussen 14 en 17u.

 Schilderijen van Afke Borg-
man in Gezondheidscentrum, 
Drie Kolommenplein.

 Expositie Tobias Rothe in ge-
meentehuis, Raadhuisplein.

 Debat leerlingen Alkwin met 
leden Rotary in raadzaal, ge-
meentehuis vanaf 19u.

 De Housekamer met dj Dion 
in N201, Zwarteweg van 19.30 
tot 23u.

 Extra raadsvergadering instal-
latie wethouders en raadsle-
den in raadzaal, gemeente-
huis. Aanvang: 20u.

25 MEI
 Optreden vissersvrouwen-

koor Haring met Ui in wijkcen-
trum Voor Elkaer, Kudelstaart, 
14.30u. 

 Girls Soccer Event bij FCA 
Aalsmeer, Beethovenlaan van 
17 tot 20.15u.

 Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Darten in ’t Dijkhuis, Aalsmeer-
derdijk 77 in Oude Meer vanaf 
20.30u.

 Taizegebed in Karmelkapel, 
Zwarteweg 98 vanaf 20.30u.

  Bandbrouwerij in N201, Zwar-
teweg met optreden Pieter 
Pan en Jungle Downtown, 20 
tot 00u.

26 MEI
 Expositie over bloemen in ga-

lerie Sous-Terre, Kudelstaart-
seweg om 15u. Te bezoeken 
iedere zaterdag en zondag 
van 13 tot 17u.

 Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug 
open, 11 tot 16u.

 Open dag bij Annemieke’s 
Kramerie, Machineweg met 
vele demonstraties van 10.30 
tot 16.30u.

 Open havendag bij WV 
Aalsmeer van 12 tot 17u. Ui-
terweg 155.

 .Hakkuh (hardcore en house) 
voor kids in N201, Zwarteweg 
van 13 tot 19u. 

 Veiling op Historische Tuin om 
15u. Open: di. t/m zo. 10 tot 
16.30u. Ingang Praamplein.

 Rob Taekema live in café Jop-
pe, Weteringstraat v/a 21.30u.

27 MEI
  Vogelbeurs in Baccarahal, Bac-

carastraat van 10 tot 12.30u.
 Voorjaarsmarkt op kinder-

boerderij Boerenvreugd, Beet-
hovenlaan van 11 tot 16u.

 Kliederkerk bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat 55 van 
13 tot 16u.

 Souljazz van Carmen Gomes 
bij jachthaven Nieuwe Meer, 
Stommeerweg vanaf 16u.

 Golden Earring tribute in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

28 MEI
 Klaverjassen in ’t Hofplein, Cle-

matisstraat, 13.30 tot 16.30u.
 Start van de Avondvierdaagse 

Aalsmeer bij AVA in Sportlaan 
vanaf 18u. Tot en met donder-
dag 31 mei.

  Lezing bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
v/a 20u.

29 MEI
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

Hofplein, Clematisstraat van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag 
en donderdag.

 Koffie en sjoelen in De Spil, Ku-
delstaart van 10 tot 12u.

 Taalpunt in Amstelland bibli-
otheek, Marktstraat van 11 tot 
13u. Iedere dinsdag.

 Info-punt Kudelstaart in Pla-
ce2bied, Graaf Willemlaan 1 
open 12.30 tot 14.30u.

 Startbijeenkomst voor huisbe-
zoeken 75+ in ’t Kloosterhof, 
Clematisstraat van 13 tot 15u.

 Bridgen in ’t Hofplein, Clema-
tisstraat 16 van 13.30 tot 16u.

 Sportinstuif voor 55+ in De 
Bloemhof, 13.30 tot 15.30u.

 Kaartavond Ons Genoegen in 
’t Hofplein, ingang Clematis-
straat vanaf 19.30u.

 Dartscompetitie in ’t Middel-
punt, Wilhelminastraat. Start: 
20u. Open vanaf 19.30u.

 Lezing ‘De dood leeft’ bij Zin-
Inn van Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat 55 v/a 20u

30 MEI
 Multi-media hulp in wijkcen-

trum Voor Elkaer Kudelstaart 
van 9.30 tot 11.45u.

 Inloop bij Oost-Inn in De Mi-
kado, Catharina Amalialaan 66 
van 9.30 tot 11.30u.

 Koffie- en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26a van 
10 tot 12u.

 Walking footbal voor 60+ bij 
FC Aalsmeer aan Beethoven-
laan vanaf 10u.

 OVAK-soos in het Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.

 Vrij bridgen bij Onder Ons in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeff-
kade. Aanwezig: 19.15u. 

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

  Info-avond ‘Wonen zonder 
aardgas’ in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

31 MEI
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart v/a 
13.30u.

 Informatiemiddag over dag-
besteding bij dementie in Ire-
ne, Kanaalstraat van 14 tot 
15.30u.

 Openbare raadsvergadering 
in raadzaal, gemeentehuis. 
Aanvang: 20u. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerngitaar
‘Motion’   € 129,-

Kindergitaar 1/4
(diverse kleuren)  € 74,-

Ook voor
onderhoud en reparatie 

gitaren en violen

Plectrumkaartje
(4 stuks)  € 3,-

AANBIEDING:

Ook voor
TIP:KOOPJE:

NIEUW:

Ook op donderdag van alles te beleven

De Housekamer in N201
Aalsmeer - De komende dagen 
veel muziek in N201: house, tech-
house, rock, pop, hardcore en een 
Johnny Cash tribute! Sinds een 
maand of twee is ook op donder-
dagavond van alles te beleven in 
N201 met dj’s in alle genres. Elke 
donderdag een ander thema en 
donderdag 24 mei is het debuut 
van de Housekamer: house en 
techhouse dj’s en liefhebbers ne-
men het café over! In een gezel-
lige huiskamer setting met de dj-
set gewoon midden in het café, 
met zijn allen eromheen drankje 
doen blijkt een concept dat goed 
aanslaat. 
Host van de avond is Diøn, ofte-
wel Dion Maas, inmiddels welbe-
kend in de regio en hij is hard op 
weg om op nationaal niveau zijn 
bekendheid uit te breiden met 
zijn eigen housetracks en dj-sets 
in het grotere club- en evene-
mentencircuit. 
De Housekamer is voor echte 
liefhebbers zeer zeker de moei-
te waard om even binnen te wip-
pen, is open van 19.30 tot 23.00 
uur en de entree is gratis.
Ben je dj en wil je ook eens een 
setje draaien in het dj-cafe op 
donderdagavond? Mail even met 
info@n201.nl en dan wordt dat 
geregeld!

Bandbrouwerij en optredens 
Regelmatig zijn er tijdens de 
Bandbrouwerij vrijdags leuke 
bands uit de omgeving te zien, zo 
ook vrijdag 25 mei met een op-
treden van Jungle Downtown en 
de Johnny Cash tribute van Pie-
ter Pan. Jungle downtown is een 

project van de broers Mike en 
Lars Veenhof, bekende gezichten 
in het regionale muziekcircuit en 
actief in verschillende bands. Jun-
gle Downtown is een rauwe gara-
ge/grunge band zonder poespas, 
geïnspireerd door onder ande-
re Hendrix, Frusciante, Jack White 
en Arctic Monkeys. Bestaande uit 
enkel een drummer en een gi-
tarist en zanger weten de twee 
broeders een dusdanig dik geluid 
te creëren dat zij hun bestaans-
recht in de hedendaagse samen-
levingsjungle hebben afgedwon-
gen, de Jungle Downtown. 

Pieter Pan, de onofficiële arties-
tennaam van Pieter Epke uit De 
Kwakel brengt solo een ode aan  
het tijdloze repertoire van Johnny 
Cash. Behalve dat kan er natuur-
lijk de hele avond volop gejamd 
worden in alle oefenruimtes van 
N201 aan de Zwarteweg zoals je 
gewend bent bij de Bandbrouwe-
rij. Open van 20.00 tot 00.00 uur 
en de entree is gratis.

Zaterdagavond live-optreden
Rob Taekema in café Joppe
Aalsmeer - Rob Taekema speelt 
zaterdag 26 mei live in Joppe. Na 
al vele optredens op verschillen-
de locaties in Aalsmeer is het nu 
de beurt voor een optreden in 
het café in de Weteringstraat. Het 
optreden begint rond 21.30 uur. 
De professionele carrière van gi-
tarist Rob Taekema begon in de 
jaren tachtig als zanger en gita-
rist van de band Fruitcake waar-
mee hij vele jaren heeft gespeeld 
in Europa en Japan. Hij was lei-
der van de huisbands van TV-talk-
shows van Gert Berg en Jos Brink 
en heeft vele (inter-)nationale 
sterren begeleid.  Taekema be-
gon zijn carrière in schoolband-
jes. Al vroeg begon hij met het 
schrijven van nummers.  Later 
speelde Rob bij Cakewalk. Samen 
met Benny Baan richtte Rob de 
band Fruitcake op. De band ken-

de veel successen en scoorde hits 
zoals ‘My feet won’t move’, ‘Fruit-
cake’ en ‘I like the way’. Veel zan-
geressen hebben bij Fruitcake ge-
speeld, zoals Ruth Jackott, Denise 
Jannah en Caroline Windt (Mai-
Tai). Rob heeft vele artiesten be-
geleid, zoals Ramses Shaffy, Her-
man Brood en Wilma Driessen. 
Met z’n begeleidingsband speel-
de hij onder andere met Trini Lo-
pez, The Trammps, Viola Wills, The 
Gibson Brothers, etc. Door Trini 
Lopez werd Rob uitgenodigd om 
in Parijs met de bigband van J.J. 
Johnson te spelen. Voor de dage-
lijkse tv-show van Jos Brink werd 
Rob opnieuw arrangeur en band-
leider, met bassist Erik Schoon-
derwoerd, drummer Taco Gorter 
en toetsenist Benny Baan. Zoals 
altijd is de toegang tot café Jop-
pe zaterdag geheel gratis.

Zondagmiddag weer livemuziek

Rock met Golden Earring 
undercover in The Shack
Oude Meer - Wie kent ze niet; 
Golden Earring, de oudste nog 
bestaande rockband van Neder-
land en een van de langst be-
staande bands ter wereld. Gol-
den Earring heeft naast al die vele 
grote hits in de afgelopen decen-
nia, ook internationaal succes ge-
had met hun hits als Radar Love, 
Twilight Zone en When the Lady 
Smiles. De hoogste tijd dus voor 
een eerbetoon aan deze Neder-
landse rockers in een spetteren-
de undercoversessie met een wel 
hele supertoffe line-up. 
Met niemand minder dan zanger 
Martin van der Starre, Dennis van 
Hoorn op drums, Ron Knoester 
op gitaar en Dave Bordeaux op 
bas mag je weer een spectaculai-
re ode verwachten bestaande uit 
kwaliteitscovers. 
En voordat ook deze underco-
versessie gaat schitteren op De 
Zwarte Cross komen ze eerst 
knallen in The Shack! Zondag 27 
mei dus; een middag vol met de 
allergrootste hits van deze nog 

steeds populaire band. Niet te 
missen voor de fans van Golden 
Earring én voor de liefhebbers 
van live muziek.

Voor in de agenda:
Zaterdag 2 juni: Benjamin Har-
monica Highschool in Con-
cert. Lekkere live-muziek met de 
mondharmonica centraal. Aan-
vang 16.00 uur. Zondag 3 juni: 
The Damn & Dirty; live staan ze 
als een huis met hun rauwe del-
ta blues vol huilende slidegitaren, 
krachtige zang, smaakvolle fin-
gerpicking en rauwe bluesharp.  
Op zondag 10 juni brengen zes 
fantastische muzikanten een 
wervelend eerbetoon aan de Brit-
se band Dire Straits. 
Zondag 27 mei is The Shack open 
vanaf 15.00 uur. De Golden Ear-
ring undercover begint om 16.00 
uur en de entree is 10 euro.
Kijk voor het volledige program-
ma en openingsdagen op www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253 b in Oude Meer.

Carmen Gomes: ‘Souljazz 
with a Bluesy touch’
Aalsmeer - Carmen Gomes sings 
‘Souljazz with a Bluesy touch’ op 
zondag 27 mei vanaf 16.00 uur 
op de monumentale jachthaven 
de Nieuwe Meer. Een half jaar 
geleden zong Carmen Gomes in 
cultureel café Bacchus de ster-
ren van de hemel en nu komt ze 
graag terug in Aalsmeer. In 2006 
heeft de groep Carmen Gomes 
Inc. zichzelf opnieuw uitgevon-
den met de komst van gitarist 
Folker Tettero. Zijn bluesy sound 
zorgt voor net het beetje gewicht 
dat Gomes nodig heeft om haar 
stem te kunnen laten leunen op 
zijn akkoorden en riffs. Dat geeft 
bassist Peter Bjørnild en drum-
mer Bert Kamsteeg op hun beurt 
weer meer vrijheid, zodat ze Go-
mes muzikaal uitdagen om tot 
het uiterste te gaan. En dat merk 
je. Haar op het conservatorium 
geschoolde stem kan kreunen, 
grommen en uithalen. Ze maakt 
haar nummers persoonlijk en op-
recht, maar tegelijkertijd uitda-
gend en meeslepend, vol passie 
en energie. Gomes heeft een on-
miskenbaar gevoel voor de blues. 

De soul die zij in haar stem weet 
te leggen, herinnert aan Ameri-
kaanse grootheden uit de jazz. 
Met speels gemak combineert ze 
haar melodische jazzy geluid met 
invloeden uit de blues en de funk. 
Alles wordt op zeer soulvolle wij-
ze voor het voetlicht gebracht. 
Carmen Gomes won diverse prij-
zen waaronder het Nederlands 
Jazz Vocalisten Concours en 
speelde op het North Sea Jazz 
Festival, Copenhagen Jazz festi-
val en Yokohama Jazz festival in 
Japan. 

Jazz op de Haven 
Met weer een ‘Big Band-Week-
end’ sluit KCA het jazz-seizoen af. 
Op vrijdagavond 29 juni komt Pe-
te Bog’s Bigband optreden. Zater-
dagavond 30 juni gaan de spots 
aan voor de Fellows Bigband 
en zondagmiddag 1 juli kan ge-
noten worden van de Kosmo-
sis Bigband. Adres: Stommeer-
weg 2. Toegang: uw gift. Inlichtin-
gen: Henny Essenberg tel. 0297-
327698 en Pierre Tuning, tel. 
0297-360355.

Veteranendag op zaterdag 2 juni
‘Duik in de wereld van 
onze militairen’
Aalsmeer - Voor de derde keer op 
rij organiseert de Veteranencom-
missie van Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer op verzoek van de ge-
meente een bijzondere dag voor 
veteranen in het dorp. Vetera-
nen verdienen erkenning en res-
pect. De lokale Veteranendag is 
een eerbetoon aan wat de militai-
ren voor Nederland en de wereld-
vrede hebben gedaan. Daarnaast 
is deze dag voor iedereen een uit-
gesproken kans om een blik te 
werpen in de wereld van Defen-
sie. Het motto van Veteranen-
dag Aalsmeer op zaterdag 2 juni 
aanstaande is dan ook ‘Duik in de 
wereld van onze militairen’. Om 
13.00 uur is er een feestelijke ont-
vangst voor de 140 veteranen van 
oud tot jong en hun ‘thuisfront’ in 
de Burgerzaal van het gemeen-

tehuis. Rond 14.30 uur starten 
activiteiten in het centrum van 
Aalsmeer. In de Zijdstraat is er een 
parade van oude legervoertui-
gen van Keep Them Rolling. Wie 
wil mag instappen voor een kor-
te rondrit door het dorp. Op het 
Raadhuisplein presenteren diver-
se onderdelen van de Nederland-
se Krijgsmacht zich aan het pu-
bliek met demonstraties en zijn 
uiteraard militaire voertuigen van 
dichtbij te bewonderen. Er zijn in-
fostands over werken bij Defen-
sie, over vredesmissies, het Vete-
raneninstituut, Hulphond Neder-
land en nog veel meer. Optredens 
van de Hucksters en de RemBand 
met muziek uit de Veteranen Top 
50 en foodtrucks zorgen voor ge-
zelligheid. Het belooft een groot 
spektakel te worden.
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Aalsmeer heeft er acht 
nieuwe kunstkasten bij
Aalsmeer - De kustkastorganisa-
tie heeft weer acht nieuwe kas-
ten uitgekozen om mooi te ma-
ken. De elektriciteitskasten zijn 
op tweede Pinksterdag, maan-
dag 21 mei, onder handen geno-
men. Het was een prachtige schil-
derdag! Na het Praamplein, het 
Pelgrimspad en het Flower Festi-
val in de voorgaande jaren waren 
nu de kasten in Kudelstaart aan 
de beurt. 
Sander Bosman maakte een king-
size kunstwerk in de Edisonstraat. 
Op een grote kas werd een prach-
tige ijsvogel gespoten door deze 
graffiti kunstenaar.  
In Winkelcentrum Kudelstaart to-
verde Giovanni Margaroli een 
elektriciteitskast om tot een groot 
stopcontact. Dit met een knip-
oog naar de viskar die hier weke-
lijks staat. In de Schweitzerstraat 
fleurden Hester van Schaik en In-
eke Kaars Kudelstaart op met een 
bloemrijke kunstkast. Aan de Ku-
delstaartseweg, bij ‘t fort, heeft 
de 10-jarige Hugo een kast op-
geluisterd met twee van zijn fa-
voriete Pokemons: Ditto en Mimi-

kyu. Ook in Aalsmeer werd er ge-
schilderd: Aan de Stommeerkade 
twee kasten door Engelien en Ja-
cobien van der Weijden en op de 
hoek Ophelialaan met de Begoni-
astraat twee kasten door Mariël-
le Wegman.

Bijzonder verhaal
Iedere kast heeft zijn eigen ver-
haal. Deze keer deden er vier er-
varen schilders mee: Sander Bos-
man, Giovanni Margaroli en En-
gelien en Jacobien van der We-
ijden. Vier mensen lieten voor de 
eerste keer zien wat ze van een 
elektriciteitskast kunnen maken. 
Het was spannend voor Hester 
van Schaik en Ineke Kaars, Hugo 
Vogelaar en Mariëlle Wegman.
De acht kasten konden beschil-
derd worden na de succesvol-
le crowdfunding actie eerder dit 
jaar, waarbij sympathisanten vol-
doende geld bij elkaar brach-
ten om door te gaan. Dit naast 
de sponsoring van Epifanes en 
de vrijwillige deelname van alle 
deelnemers.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Jaarvergadering Toneelvereniging in teken van afscheid
Tineke van Kleef draagt voorzitters-
hamer na meer dan 25 jaar over
Kudelstaart - Vorige week 
woensdag kwam de Toneelver-
eniging Kudelstaart bijeen in het 
dorpshuis voor de jaarlijkse ver-
gadering met een terugblik op 
de afgelopen periode en er werd 
vooruit gekeken naar hetgeen er 
op de planning staan. Dat is op 
zich niets bijzonders. Maar deze 
avond had wel degelijk een bij-
zonder tintje: Voorzitster Tineke 
van Kleef heeft na meer dan 25 
jaar de hamer overgedragen aan 
het bestuur en is daarmee voor-
zitster-af. Al die jaren heeft zij de 
vereniging met zeer veel enthou-
siasme sturing gegeven, nieuwe 

talenten ontdekt, mensen gren-
zen laten opzoeken op de bühne, 
nieuwkomers wegwijs gemaakt 
en heel veel mooie producties 
weten te realiseren. Maar voor 
nu vindt ze het mooi geweest en 
heeft ze er voor gekozen om niet 
langer de bestuursfunctie te blij-
ven vervullen en de bijbehoren-
de verantwoordelijkheden te dra-
gen. Hiermee krijgt de nieuwe 
lichting de kans om de huidige 
koers voort te zetten of wellicht 
nieuwe wegen in te slaan. Wie Ti-
neke zal opvolgen zal binnen het 
bestuur besloten worden, maar 
er zijn kandidaten genoeg, dus 

die vacature zal spoedig ingevuld 
zijn. Als verrassing waren er woor-
den van haar (klein)kinderen, die 
Kudelstaart hebben verruild voor 
Canada, maar hun moeder via 
een filmpje toespraken. Zij deel-
den een aantal anekdotes over 
hoe zij al op jonge leeftijd besmet 
werden met het toneel-virus. Im-
mers; anekdotes zijn er genoeg 
aangezien Tineke al meer dan 50 
jaar aan de vereniging verbon-
den is. Gelukkig zal dat niet gaan 
veranderen, Tineke blijft actief lid 
en zal hopelijk nog met grote re-
gelmaat in het Dorpshuis op de 
planken staan met haar hilarische 
typetjes.

Technische mensen gezocht
Ook woorden van afscheid en 
bloemen als dank voor het tech-
nische team. Jeroen Jacobs, Tim 
Veenvliet, Sander Triest en Mar-
tijn van Vloten zijn zeer veel jaren 
erg actief betrokken geweest bij 
de vereniging, maar gaan nu he-
laas de club verlaten. Menig spe-
ler hebben zij in de spotlights ge-
zet en dankzij hun bijdrage was 
iedereen op het podium goed te 
horen! Een belangrijke taak waar-
in zij heel veel betekend hebben 
en waar de vereniging hen zeer 
dankbaar voor is. Met hun ver-
trek zijn er lege plekken geko-

men achter de licht- en geluid-
tafel en de vereniging zoekt dan 
ook dringend jongens en mei-
den die het leuk vinden om tij-
dens de voordstellingen (een 
paar keer per jaar) deze taak op 
zich te nemen. Heb jij enige tech-
nische kennis en daarnaast voor-
al heel veel zin om deel uit te ma-
ken van een enthousiaste vereni-
ging die twee keer per jaar voord-
stellingen geeft? Neem dan con-
tact op met Monique Mantel via 
telefoonnummer 06-13220338.

Nieuwe spelers gezocht
Behalve nieuwe technische han-
den is de vereniging ook op zoek 
naar spelers. Dus jongens en mei-
den (vanaf circa 15 jaar), man-
nen en vrouwen die het leuk vin-
den om een keer mee te doen of 
willen ontdekken of toneel spe-
len wat voor hen is zijn van har-
te welkom! In het najaar zal er 
weer een doldwaas spektakel ge-
presenteerd worden en daar zijn - 
zoals het er naar uit ziet - nog rol-
letjes te vervullen. Lijkt het je leuk 
of ben je tenminste nieuwsgie-
rig? De leden komen graag met 
je in contact en vertellen je er al-
les over. Laagdrempelig een keer 
tijdens een repetitieavond op de 
woensdag langs komen in het 
Dorpshuis om de sfeer te proeven 
kan altijd! Laat een reactie ach-
ter via www.toneelverenigingku-
delstaart.nl en wie weet wat voor 
glansrijke Hollywood carrière je 
uiteindelijk wacht. Dan kan de to-
neelvereniging trots zeggen: “Die 
is mooi ooit bij ons in Kudelstaart 
begonnen!”

Wandelen langs kunstwerken (22 en 23)
Bronzen karpers in centrum 
en ‘De Liggende Bloem’
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en verras-
sende plekken zijn geplaatst. De 
wandeling langs al deze kunst-
werken duurt voort. De wande-
ling begon in het Centrum, ging 
over het Stokkeland en via het 
Seringenpark door Zuid naar de 
Hornmeer. Via de heksenkring 
van het Wellant College op het 
recreatie-eiland en ‘Het andere 
land’ van Hank Beelenkamp in de 
fortbocht in Kudelstaart beland. 

Allereerst de haagbeuk met de 
tijdloze bronzen vogel omgeven 
door een hoog, sierlijk hek in de 
Van Swietenstraat bezocht. Kris 
kras verder door het mooie, groe-
ne Kudelstaart. Kunstwerk num-
mer 21 was de De Aalscholver 
in de Westeinderplassen, te zien 
vanaf de recreatielocatie aan de 
Herenweg. 
Het bronzen beeld is gemaakt 
door Wessel Bezemer. Tot voor 
zo’n kleine tien jaar woonde en 
werkte deze kunstenaar in Ku-
delstaart. Nu is hij woonachtig 

in Dwingeloo in Drenthe. In Ku-
delstaart zijn meerdere bronzen 
beelden van hem te zien. Al meer 
dan 20 jaar geeft Wessel (1969) 
vorm aan zijn fascinatie voor de 
verscheidenheid van het leven 
op aarde. “De natuur fascineert 
mij. Het inspireert me tot het cre-
eren van dierfiguren. Vooral boer-
derijdieren, vogels en wild sieren 
mijn collectie”, zegt hij zelf.

Elk ander karakter
Voor beeld nummer 22 heeft hij, 
net als bij ‘De Aalscholver’, vast 
ook inspiratie opgedaan op en 
rond de Westeinderplassen. Van 
de Herenweg naar het winkelcen-
trum, waar het binnenplein wordt 
opgevrolijkt door speelobjecten, 
plantenbakken, bankjes én het 
beeld van Wessel: Vissen. Drie vis-
sen om precies te zijn. Zijn om-
schrijving bij dit bronzen beeld: 
“Deze drie karpers verbeelden elk 
een ander karakter.” 
Neem de tijd om dit kunstwerk 
nauwkeurig te bekijken. De moei-
te waard en het kan, er staan 
bankjes in de buurt... 

Binding met Bloemenveiling
Na Kudelstaart nu op weg naar 
Oosteinde waar ook diverse 
kunstwerken de buurten opvro-
lijken. Echter eerst gestopt bij de 
‘De Liggende Bloem’ op de hoek 
van het Hornmeerpark en de Leg-
meerdijk. Kunstwerk nummer 23:
Dit beeld van keramiek is ge-
maakt door Barbara Nanning en 

siert sinds 1997 de entree van 
Aalsmeer op. De gemeente wilde 
de eeuwenoude relatie met bloe-
men door middel van een beeld 
markeren. ‘De Liggende Bloem’ il-
lustreert en benadrukt duidelijk 
de binding met de bloemenvei-
ling. De sterk uitvergrote bloem 
is een kernachtig symbool van 
de natuur op haar hoogtepunt 
en functioneert als blikvanger 
voor voetgangers en fietsers en, 
op iets grotere afstand, voor au-
toverkeer. ‘De Liggende Bloem’ 
heeft een huid van helder laven-
delblauw glazuur en een stralend 
geel hart. De symbolische bete-
kenis van de blauwe bloem voert 
terug tot een geschrift uit de 17e 
eeuw. Fascinatie voor blauwe 
bloemen komt ook nu nog terug 
bij botanici, kwekers, dichters en 
tuinliefhebbers. Een gezegde uit 
het oude China luidt: Daar waar 
het dak van de wereld de hemel 
raakt, zijn alle bloemen blauw. Nu 
echt Oosteinde in...

Dag van de Architectuur 
met lezing en boottocht
Aalsmeer - In het weekend van 
2 en 3 juni vindt de jaarlijkse Dag 
van de Architectuur plaats. Het 
landelijke thema is: Stad voor 
morgen. Waar moet die aan vol-
doen? Welke problemen zijn er en 
hoe deze oplossen? In Aalsmeer 
heeft men te maken met: huis-
vesting voor jongeren, ouderen 
en arbeidsmigranten, de transi-
tie naar duurzame energie, de 
invulling van Greenpark, de ver-
keersafwikkeling in en rond het 
centrum, de overlast van Schip-
hol, het creëren van aangename 
verblijfs- in plaats van verkeers-
gebieden (Raadhuisplein) en de 
wens om van Aalsmeer een aan-
trekkelijk recreatiegebied te ma-
ken. Onderwerpen om er lezin-
gen over te geven, exposities aan 
te wijden, workshops en boot-
tochten voor te organiseren. Ech-
ter, het budget van KCA is be-

perkt. Gelukkig heeft Loosvan-
Vliet, atelier voor Stedenbouw, 
Landschap en Architectuur voor 
het gebied Aalsmeer een aantal 
studies verricht, daar wil ze graag 
over komen vertellen.

Lokale attractie
In opdracht van de Bovenlanden 
werken zij ideeën uit voor een in-
vulling van het gebied naast de 
Historische Tuin. Uitgangspunt is 
het uitbouwen van de lokale at-
tractiewaarde en waardering om 
zo de recreatieve mogelijkheden 
en het imago van Aalsmeer als 
bloemendorp te versterken. Pro-
vincie Noord Holland bekroonde 
het idee met de voorlopige werk-
titel ‘Watertuinen van Aalsmeer’ 
met de publieksprijs. Dankzij een 
forse bijdrage van het Rabo-Coö-
peratiefonds, kan dit idee nader 
worden uitgewerkt. De leden van 

het fonds waren meer dan en-
thousiast tijdens een eerste pre-
sentatie en stemden unaniem in 
met de toekenning van de bijdra-
ge!

De Drechtdoorsteek
Stichting Aalsmeer Westeinder 
Promotie gaf de opdracht voor 
de Drechtdoorsteek. Het heeft 

een meerwaarde voor waterspor-
ters, het legt betere verbindingen 
tussen de Hollandse Plassen en 
biedt ruimte voor nieuwe vormen 
van waterbeleving. Bovendien 
verbindt het ecologische structu-
ren en biedt het mogelijkheden 
voor het oplossen van het bagge-
roverschot uit de Westeinder. De 
gemeente heeft het idee in een 

uitgeklede vorm overgenomen 
en door een ander bureau laten 
uitwerken. LoosvanVliet wordt in-
middels wel geraadpleegd.

Tiny Farms
Rijsenhout: etalage voor inno-
vatie en recreatie. In vier fictie-
ve voorbeeld locaties heeft Loos-
vanVliet ingespeeld op het stimu-
leren van de lokale economie, de 
verzilting en overig waterbeheer, 
innovatieve teelt en technologie 
op het gebied van voedselpro-
ductie, recreatief hergebruik van 
oude kassen, recreatie en toeris-
me en de beperkingen van Schip-
hol. Ook het wonen in Tiny houses 
in kassen, Tiny Farms genoemd, 

heeft zij uitgewerkt. Hergebruik 
van kassen, recreatieve mogelijk-
heden van de Westeinder en de 
beperkingen van Schiphol zijn 
zaken waar ook Aalsmeer mee te 
maken heeft. De lezing wordt ge-
geven op zondag 3 juni in het vei-
linggebouw van de Historische 
Tuin aan het Praamplein. Inloop: 
Vanaf 13.30 uur, koffie en thee 
gratis. Aanvang 14.00 uur. Duur 
lezing: 2 uur, inclusief discussie. 
Na afloop van de lezing is er een 
boottochtvan 16.30 tot 17.30 uur 
om de magie van het gebied te 
ervaren. Kosten: 8 euro per per-
soon. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar: joopkok@pla-
net.nl of bel 0297-340442.

Jubileumconcert Caritas
Aalsmeer - Dit jaar viert het in-
terkerkelijk koor Caritas haar 35 
jarig bestaan! Daarom geeft het 
koor een concert op zaterdag 9 
juni in de kerk van de Doopsge-
zinde Gemeente in Aalsmeer om 
20.00 uur. Onder het thema ‘Sing 
to the Lord’ zingt Caritas psalmen. 
De psalmen zijn al duizenden ja-
ren oud, maar nog steeds inspire-
rend. Ze gaan over de dalen van 
het leven, maar er zijn ook psal-
men die het uitzingen van vreug-
de! 
Het koor zingt de psalmen die 
bewerkt zijn op allerlei muzika-
le manieren. Zo is er een heel le-
vendig programma ontstaan met 
veel variatie in allerlei muziekstij-

len. De zangleden van Caritas ho-
pen de Psalmen met veel passie 
te zingen, zodat de emotievolle 
betekenis van de liederen goed 
overkomt. Zij hebben het afge-
lopen jaar hard gewerkt om sa-
men met hun dirigent Arie Vooijs 
en pianist Peter van Dongen dit 
concert tot een succes te maken! 
De medewerking van Hans van 
Noord als toetsenist en Gijs Wa-
genaar op de contrabas zullen 
daar zeker aan bijdragen. 
Vooraf wordt er een zomers 
drankje geserveerd en na afloop 
is er een gezellige borrel. Op de 
website zijn kaarten te bestellen à 
10 euro per persoon. Ga hiervoor 
naar: www.caritasaalsmeer.nl.





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

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

Habdas P.M. 02-01-1992 15-05-2018
Kotarak T. 20-05-1984 15-05-2018

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.

RAADSVERGADERING DONDERDAG 24 MEI 2018

Agenda voor de Raadsvergadering op donderdag 24 mei 
2018, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
  punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
20.05 R-2  Onderzoek vereisten Gemeentewet 
   en benoeming wethouders
20.45   Schorsing
21.05 R-3  Onderzoek geloofsbrieven en 
   installatie raadsleden
21.15   SLUITING 

Na afloop is er in de Burgerzaal gelegenheid tot feliciteren 
onder het genot van een hapje en een drankje

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dreef 5, 1431 WC (Z18-002143), het aanleggen van een 

alarminstallatie in een pool & dart café
- Chrysantenstraat 23, 1431 BM (Z18-002183), het plaatsen 

van een puincontainer voor de woning tot 23 mei 2018
- Hornweg 237, 1432 GK (Z18-002194), het realiseren van 

een aanbouw aan de achterzijde van de woning en het 
plaatsen van een dakkapel aan beide dakzijden en het 
herindelen van de woning

- Nobelhof 1, 1433 JZ (Z18-002199), het verrichten van 
horeca-activiteiten

- Legmeerdijk 235, 1432 KA (Z18-002202), het oprichten 
van een woonhuis

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is inge-
trokken:
- Stommeerweg 125, 1431 EV (Z18-000791), het verwijde-

ren van een dragende muur en vervangen door een con-
tructie met een stalen balk op de 2e verdieping

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Stationsweg 7, 1431 EG (Z18-001040), het wijzigen van 4 

appartementen met een omgevingsvergunning (Z-2017-
043146) in 2 grotere appartementen. 

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten 
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Pontweg 7, 1432 BW (Z-2017/062013), het oprichten van 

een woonhuis
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 25 mei 2018 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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

Officiële Mededelingen
24 mei 2018

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 tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-
387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Zijdstraat 58, 1431 EE (Z18-001061), het aanpassen van 
de voorpui. Verzonden: 15-5-2018

- Hortensialaan 55 A, 1431 VA (Z18-000782), het herplaat-
sen van het beeld Totempaal naar de ingang van Ons 
Tweede Thuis onder de overkapping. Verzonden: 02-05-
2018

- Noordpolderweg 18, 1432 JH (Z-2018/010882), het uit-
breiden van het bedrijfsgebouw d.m.v. een aanbouw. 
Verzonden: 15-5-2018

- F.A. Wentstraat 1, 1431 KZ (Z-2018/000061), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. sportschool CrossFit. Ver-
zonden: 17-05-2018

- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/063163), het wijzigen van 
winkelruimte naar 4 appartementen op de 1e verdieping. 
Verzonden: 17-05-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 226 1433GR (Z18-001158), Voorjaars-

fair Oevers 27 mei 2018, verzonden 18 mei 2018

COLLECTES

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
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.officielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- 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 beschik-
baar 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 om-
gevingsvergunningen 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 
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbe-
kend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de 
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

GEMEENTE IS WEEKEND 26 EN 27 MEI ONLINE 
BEPERKT BEREIKBAAR

In het weekend van 26 en 27 mei vindt noodzakelijk onder-
houd aan ons netwerk plaats. Hierdoor is onze online dienst-
verlening beperkt. U kunt bijvoorbeeld geen verhuizing 
online doorgeven of andere online formulieren raadplegen. 
Excuses voor het ongemak.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Ahmed Mohammed Yahya  06-01-2014 15-05-2018
Amir Mohammed Yahya  31-10-2017 15-05-2018
Chojnacki J.M. 29-09-1980 14-05-2018
Hussain Z. 01-07-1989 15-05-2018
Janik S. 14-11-1951 14-05-2018
Krajewski P. 05-06-1992 15-05-2018
Santos Concepcion R.C. 21-07-1993 15-05-2018
Al Assadi R. 26-06-1975 15-05-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een ge-
motiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, 
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben 
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen 
en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhou-
ding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o 

Vervolg op volgende blz.
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EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Zijdstraat 64 1431EE (Z18-001772), Heavy Dreamer, ont-

vangen 26 april 2018

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:

- Zijdstraat 64 1431EE (Z18-001772), Heavy Dreamer, ont-
vangen 26 april 2018

TER INZAGE

t/m 24-05-18 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Oost-
einde - Machineweg’ 

t/m 24-05-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herzie-
ning Schinkelpolder - Rietwijkeroordweg 
66kwek/ Noordpolderweg 13’ met de daar-
op betrekking hebbende stukken

t/m 01-06-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten 

van een woonhuis, Herenweg 91, 1433 GX 
(Z-2017/060980),

t/m 01-06-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken m.b.t. het oprich-
ten van een woonhuis nabij Machineweg 
208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 EV (Z-
2017/055448),

t/m 08-06-18 Het bestemmingsplan, het besluit hogere 
grenswaarden (bijlage 3 behorende bij de 
toelichting op het bestemmingsplan) en de 
overige relevante stukken

t/m 11-06-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 180,  

1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen 
van een woonhuis

t/m 14-06-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Mr. Jac. Takkade 21, Aals-
meer - Zaaknummer 2017/001958

t/m 14-06-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Rietwijkeroordweg 66 
- kwek/Noordpolderweg 13, Aalsmeer - 
Zaaknummer 2018/008158

t/m 28-06-18 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van hoge-
re waarden vanwege het werkzaamheden 
bushaltes op het perceel Aalsmeerderweg.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Afvallen is altijd een 
gewild gespreksonderwerp op 
feestjes en partijen. Hoe verlies 
je gewicht, oe houd je het verlo-
ren gewicht eraf? En wat als je te 
mager bent? Donderdag 24 mei 
schuift Marjon Middelkoop aan 
bij Esther Sparnaaij in ‘Echt Esther’ 
om hierover van alles te vertellen. 
Heb je nu al een vraag voor Mar-
jon, mail deze naar esther@radio-
aalsmeer.nl. Radio Aalsmeer Po-
litiek (RAP) zal donderdag recht-
streeks vanuit het gemeentehuis 
worden uitgezonden. De instal-
latie van de nieuwe wethouders 
en raadsleden zal te horen zijn. 
Aansluitend zullen Sem van Hest 
en Erik Kreike met het radiopanel 
proberen het nieuwe college van 
B&W voor de microfoon te krij-
gen. De uitzending is van 20.00 
tot 22.00 uur.

Kinderburgemeester special
Vrijdag twee uur lang het familie-
programma ‘Let’s Go’. In het eer-
ste uur krijgen Kim, Laurens en 
Jonas bezoek van de leerlingen-
raad van de Graankorrel. Kim is 
benieuwd wat een leerlingenraad 
precies doet. Jonas heeft daar-
naast nog wat leuke tips voor het 
weekend. Vanaf 19.00 uur is een 
speciale Let’s Go Kinderburge-
meester Special. 

Vrijdagavondcafé
Deze vrijdag zet Ron samen met 
Deborah de deuren van het Vrij-
dagavond café weer open van 
21.00 tot 23.00 uur. Samen ont-
vangen zij onder andere Karin 
Hulleman, één van de winkeliers 
uit de Ophelialaan die zich inzet 
en meedoet aan Down Town Op-
helia. Daarnaast natuurlijk de vas-
te onderdelen zoals de Twitter-
hit, de Soulshow-classic en het in-
middels bekende radiospelletje 
Soundmemory waarbij de kan-
didaat het dubbele geluid moet 
raden uit tien willekeurige gelui-
den. En om 22.22 uur exact is er 
social media met Deborah waar-

in al het nieuws met hashtag 
Aalsmeer en Kudelstaart voorbij 
komt. Wil je zelf iets kwijt in het 
radiocafé? Kom langs of bel tij-
dens de uitzending op 325858.

‘Op weg naar DownTown’
Komende zaterdag is alweer de 
laatste uitzending van ‘Op weg 
naar Down Town’. Dan ontvangen 
Kim Maarse en Dennis Wijnhout 
Harrie Koot. Hij werkt voor Stich-
ting Ons Tweede Thuis bij de af-
deling Afslag Werk. Deze afdeling 
zet zich in voor het vinden van 
een passende en betaalde of on-
betaalde baan binnen de regulie-
re arbeidsmarkt. Ook komt Lau-
ra langs, zij is 19 jaar en heeft vo-
rig jaar geholpen bij restaurant 
Oh en in Chocopaleis. Wat gaat zij 
dit jaar doen bij Down Town Op-
helia? Zaterdag tussen 14.00 en 
15.00 uur op Radio Aalsmeer.

DownTown-duo
Op Tweede Pinksterdag ontvin-
gen presentatoren Mylène en El-
bert Huijts de 212e gast in ‘Door 
de Mangel’. De broer en zus vroe-
gen mode-ondernemer Christi-
aan Sijnen het hemd van het lijf. 
De winkelier is ook op zoek ge-
gaan naar een nieuwe gast en 
vond er uiteindelijk zelfs twee. 
Komende maandag 28 mei ne-
men Frank Wind en Heidi Bruin 
plaats achter de microfoon. Deze 
twee inwoners zetten zich tome-
loos in voor DownTown Ophelia. 
“Ik wil van hen graag weten waar-
om zij dit doen”, aldus Sijnen. De-
ze en nog vele andere vragen zul-
len presentatoren Elbert en Myle-
ne voorleggen. Als luisteraar ook 
een vraag? Mail deze dan naar 
info@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar de stu-
dio. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Uitzending ge-
mist? Surf naar radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist. 

Afvallen, politiek en tips 
op Radio Aalsmeer

Mini-festival in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 2 juni 
organiseert Podium voor Archi-
tectuur Haarlemmermeer in sa-
menwerking met Iktoon en Re-
giegroep Rijsenhout een mid-
dag vol activiteiten voor alle leef-
tijden met workshops, bouwen, 

fietsen, dialogen en muziek. Een 
mini-festival op een onverwachte 
locatie met zichtbare kansen voor 
Rijsenhout. Kijk veer informatie 
op http://www.podiumarchitec-
tuur.nl/programma/dag-van-de-
architectuur.

Interessante themamiddag bij OVAK
Indrukwekkend verhaal 
over ontvoeringszaak
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 
15 mei waren Willem Schouwen-
burg en Louk Klück te gast bij 
OVAK  om te vertellen over hun 
rol tijdens de geruchtmakende 
ontvoeringszaak van Gerrit Jan 
Heijn. Schouwenburg was tijdens 
deze zaak teamleider van het re-
cherche bijstandsteam. Klück 
werd als rechercheur in de loop 
van het onderzoek onder ande-
re ingezet bij de undercoverac-
tie uitgevoerd in de dranken-
zaak van Dirk III in Amsterdam 
Noord en speelde een belangrij-
ke rol tijdens het verhoor na de 
aanhouding van Ferdy Elsas. Het 
verhaal ging over de organisa-
tie tijdens de ontvoeringszaak, 
de 11.000 tips, de brieven van de 
ontvoerder(s), de communicatie 

via advertenties in landelijke dag-
bladen, het losgeld bedrag, de 
problemen rondom het contact 
maken en de overdracht van het 
losgeld, tot aan het moment dat 
het eerste (los)geld door de da-
der werd uitgegeven en men Fer-
dy Elsas op het spoor kwam. De 
documentaire film van John van 
den Heuvel met medewerking 
van beide oud rechercheurs gaf 
een indrukwekkende aanvulling 
op het verhaal. In de film beel-
den van de undercover actie bij 
Dirk III, de ondervraging van de 
verdachte, de bekentenis, de re-
constructie van de ontvoering en 
de moord op Gerrit Jan Heijn met 
medewerking van de dader. Het 
was een buitengewoon interes-
sante themamiddag. 

Vogelbeurs in Baccarahal
Aalsmeer - De Vogelvereniging 
Aalsmeer en omstreken organi-
seert op zondag 27 mei weer een 
grootse vogelbeurs in de Bacca-
rahal in de  Baccarastraat 1. De 
beurs is open van 10.00 tot 12.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is 
welkom om vogels te kopen, ver-
kopen te ruilen of rond te kijken 
en vragen te stellen over vogels, 
voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 1 euro voor ieder-
een die komt kijken of kopen. 
Met het entreebewijs maken be-
zoekers kans op een leuke atten-
tie. Verkoop van uw eigen vogels 
is gratis, zowel voor leden als be-
zoekers. Aanwezig zijn diverse 
soorten vogels, zoals tropische 
vogels, kanaries en kromsnavels. 
Ook worden zaden, zaadmeng-
sels en vogelkooien te koop aan-
geboden. De vogelvrienden van 
Aalsmeer bezitten het keurmerk 
van de Nederlandse bond van 

vogelliefhebbers, voor het dier-
vriendelijk behandelen van haar 
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 voeren. Voor inlichtin-
gen: 06- 10666878.

Presentatieavond op 29 juni
Muziek van Melomanie 
bij intocht vierdaagse
Rijsenhout - Donderdag 17 mei 
heeft drumfanfare Melomanie uit 
Rijsenhout onder zomerse om-
standigheden de intocht van de 
Avondvierdaagse van het Am-
sterdamse bos muzikaal verzorgt. 
De lopers en publiek werden bij 
de finish, die dit jaar bij het bos-
theater plaats vond, getrakteerd 
op muzikale klanken van de 
drumfanfare. Dit werd zeer ge-
waardeerd door de lopers, maar 

ook door het publiek. Het was 
een geslaagd optreden. 
De leden gaan zich nu voorbe-
reiden op de presentatieavond 
die plaatsvindt op vrijdag 29 juni. 
Donateurs, oud leden en belang-
stellenden zijn die avond van-
af 19.30 uur van harte welkom in 
de Ontmoetingskerk aan de Werf. 
De presentatie begint om 20.00 
uur. Voor meer informatie: www.
drumfanfaremelomanie.com

Vergadering 
FloraHolland

Aalsmeer - Op donderdag 31 mei 
is in Aalsmeer de Algemene Leden-
vergadering (ALV) van Royal Flora-
Holland. Het is een bijzondere en 
belangrijke vergadering, omdat de 
leden kunnen stemmen over een 
Ledenraad. Kom ook en breng uw 
stem uit! Naast de Ledenraad ko-
men uiteraard de jaarrekeningen 
van 2017 en de strategische koers 
van 2018  aan bod. Kunt u niet ko-
men? Dan kunt u tijdens de verga-
dering ook op afstand stemmen 
via een app. Bovendien is het mo-
gelijk om uw stem al vóór de ver-
gadering uit te brengen.  Mail naar  
alv@royalfloraholland.com en 
vraag uw inlogcode aan.

ALV live volgen
Zoals gebruikelijk is de ledenver-
gadering op 31 mei live te vol-
gen via de website van Royal Flo-
raHolland. Ga naar www.royalflo-
raholland.com en klik op de ALV-
link voor aanvang van de verga-
dering die om 19.30 uur begint.

Groots evenement op 2 juni
Ophelialaan klaar voor 
DownTown Ophelia
Regio - Op 2 juni vindt Down-
Town Ophelia plaats, een groot 
evenement met een boodschap. 
In alle winkels, bij de horeca, 
bij de kappers en op de brade-
rie werken die dag mensen met 
een beperking. De organisatie 
wil laten zien dat ook zij talen-
ten hebben. Op diverse plekken 
in Aalsmeer wordt promotie ge-
maakt voor de dag. Zo staan er 
op borden langs de weg en hangt 
er een groot spandoek bij de 
Aalsmeerderbrug als je Aalsmeer 
inrijdt. De Ophelialaan, waar op 
zaterdag 2 juni de feestelijkheden 
plaatsvinden, is inmiddels hele-
maal omgetoverd tot DownTown 
Ophelia-straat. Bij alle winkels 
hangen vlaggen en posters, er 
liggen flyers en op de verschillen-
de toonbanken staat een collec-
tebus. DownTown Ophelia heeft 
ook een eigen magazine dat huis 
aan huis is verspreid in Aalsmeer, 
Kudelstaart, Rijsenhout en omge-
ving. Daarin veel informatie over 
het evenement, maar ook ach-
tergrondverhalen van een deel-
nemer, sponsors, Ons Tweede 
Thuis en kinderboerderij Boeren-
vreugd. Het magazine is ook ver-
krijgbaar bij alle winkels in de Op-
helialaan en te downloaden via 
de website. De komende dagen 
kun je ook de Aalsmeerse ‘OPA’ 
(Onze Promotie Auto) tegenko-
men van Cor Millenaar met daar-
op promotie voor DownTown 
Ophelia. Ook Radio Aalsmeer 

heeft iedere zaterdag aandacht 
besteed aan het evenement in 
het speciale radioprogramma 
‘Op Weg naar DownTown Ophe-
lia’. Programmamakers Kim Maar-
se en Dennis Wijnhout hadden 
steeds leuke gasten, waaronder 
ook verschillende deelnemers die 
vorig jaar mee hebben gedaan. 
Komende zaterdag weer twee 
enthousiaste deelnemers die ver-
tellen wat ze zoal doen in het da-
gelijks leven en wat ze bij Down-
Town Ophelia gaan doen. Er is 
ook een interview met een job-
coach van Ons Tweede Thuis die 
uitlegt waarom het zo belangrijk 
is dat ondernemers iemand met 
een arbeidshandicap in dienst 
moeten nemen en wat daar zoal 
bij komt kijken. 

Donatie Ons Tweede Thuis
Met dit evenement wordt Stich-
ting Ons Tweede Thuis gesteund 
op het gebied van arbeid. Het 
bestuur van DownTown Ophelia 
gaat met ze in gesprek voor het 
verder uitbouwen van de samen-
werking. Een deel van het opge-
haalde sponsorgeld gaat naar het 
aan het werk krijgen en houden 
van mensen met een arbeids-
handicap. Samen zal er een gro-
te voorlichtingscampagne in de 
regio opgezet worden. Want ook 
DownTown Ophelia zet mensen 
met een beperking aan het werk. 
Kom je 2 juni naar de Ophelialaan 
dan kun ook jij je steentje hieraan 

bijdragen. Koop een lot en maak 
meteen kans op mooie prijzen, 
vraag een leuk liedje aan bij het 
Glazen Huis van Radio Aalsmeer 
of doe wat geld in de collectebus-
sen. Er is een braderie, een mode-
show, er zijn optredens, kinder-
spelletjes, creatieve workshops, 
sportieve clinics en meer. Voor 
het programma en meer informa-
tie: www.downtownophelia.nl
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Dineren in Voor Elkaer
in Kudelstaart
Woensdag 30 mei, een heerlijk 
3 gangendiner met o.a. een 
Indonesische champignon- 
soep, tropische kipkerrie, sa-
joerboontjes, kroepoek, atjar, 
rijst + garnituur, tropische 
salade en een ananasbavarois 
voor maar € 12,- Voor reserve-
ringen tel. 0297-820979.

Vrijdag 1 juni  kunt u genieten 
van een 3 gangendiner 
bestaande uit: een ham-prei 
cocktail, zigeunerschnitzel, 
strogano�saus, doperwten + 
spek en ui, witlofsalade, kriel-
aardappelen in roomsaus en 
advocaatijs + advocaat voor 
maar € 13,-. Voor reserverin-
gen tel. 0297-820979.

Informatiebijeenkomst
De Ontmoetingsgroep 
Aalsmeer en Mantelzorg & 
Meer organiseren in 2018: 
Informatiebijeenkomsten voor 
mantelzorgers van demente-
renden. Datum: donderdag 
31 mei, 14.00-15.30 uur
Thema: “dagbesteding” 
motiveren tot activiteit. 

Gastspreker: Ruud Dirkse van 
Lerend vermogen bij demen-
tie. Locatie: gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.

Nieuw
Training “Omgaan met 
Dementie” voor kinderen van 
een ouder met dementie. 
Dinsdagavond van 19.30- 
21.30 uur. De training bestaat 
uit 2 bijeenkomsten, 5 en 12 
juni. Hierin krijgt u informatie 
over wat dementie met de 
ander doet en  tips in het om-
gaan met het veranderende 
gedrag bij dementie. Kosten 
€ 25,-. Locatie: Gebouw 
Irene, Kanaalstraat 12 in 
Aalsmeer.
Voor meer informatie en/of 
aanmelding (is wenselijk) Tel. 
Ellen Millenaar (06-22468574).

Multi Media in ‘Voor Elkaer’
Bij Inloopcentrum Kudelstaart 
multi media kunt u met al uw 
vragen/ problemen over uw 
mobiel, laptop of tablet
bij ons terecht. U bent van 
harte welkom op woensdag 
30 mei van 9.30-11.45 uur. 
We hopen tot ziens!

Activiteiten overzicht
Kwalitatief beter leven 
door Shiatsu
Amstelveen - Paula Andersen 
vertelt waarom zij iedereen Shi-
atsu therapie bij Petra van der 
Knaap gunt. “Mijn halve gezicht, 
van mijn achterhoofd tot aan 
mijn neus, voelde net of ik een 
verdoving bij de tandarts had ge-
had. Mijn mondhoek hing een 
beetje en ik had een raar gevoel 
in mijn hoofd. Uiteraard heb ik al-
lerlei onderzoeken gehad, maar 
daar kwam niets uit. In het regu-
liere circuit kon ik alleen nog me-
dicijnen krijgen, verder wisten ze 
het niet meer. Toen las ik het stuk-
je van Petra in de krant en hoop-
te dat zij mij zou kunnen helpen.”
Paula oogt fi t, haar bijna 70 jaar is 
haar niet aan te zien en van ver-
lammingsachtige verschijnselen 
is helemaal niets meer te vinden. 
Nu, na een jaar, heeft ze nergens 
last meer van. Enthousiast gaat 
ze verder: “De behandeling be-
staat uit drukpuntmassage waar-
bij Petra lichte druk uitoefent op 
energiepunten. Geen gekneed of 
pijnlijke oefeningen, dus in prin-
cipe geschikt voor iedereen, en je 
hebt gewoon je kleren aan.”

Wat is Shiatsu eigenlijk?
Shiatsu is een traditionele Chi-
nese behandelwijze waarbij met 
lichte druk op het lichaam blok-
kades of stagnaties in energieba-
nen worden opgelost. Drukpun-
ten zitten niet altijd op de pijnlij-
ke plek zelf. Het kan zijn, bijvoor-
beeld bij hoofdpijn, dat alleen de 
benen worden behandeld. Maar 
ook op het mentale vlak kan Pe-
tra helpen, want emoties kun-
nen ook stagnaties in het lichaam 
veroorzaken. Door het opheff en 
van de blokkades kunnen angs-
ten, boosheid en verdriet bijvoor-
beeld een stuk minder worden, 
waardoor er een signifi cante ver-
betering is in de kwaliteit van het 
leven. De energiebanen stromen 
dan beter door waardoor het niet 
blijft ‘hangen.’ Voor wie zouden 
deze behandelingen het beste 
zijn? Paula: “Voor iedereen. Echt 

waar. Mensen hebben tegen-
woordig bijna allemaal stress, of 
zijn zwaar vermoeid. Dan is Shi-
atsu ideaal omdat het naast ont-
spannend ook preventief werkt. 
Bovendien kan Shiatsu helpen bij 
zware hormonale klachten, of on-
verklaarbare pijnen. Vaak kunnen 
deze, deels, of soms helemaal ver-
holpen worden, dit verschilt wel 
per persoon. Mijn overtuiging 
is dat iedereen aan de Shiatsu 
zou moeten omdat het de maat-
schappij enorm veel medische 
kosten bespaart.”
Petra begint met een uitgebreid 
intakegesprek en brengt alle 
klachten in kaart. De eerste we-
ken kom je elke week voor een 
behandeling, daarna zit er meer 
tijd tussen de behandelingen. 
Men kan, als de klachten vermin-
derd zijn of helemaal weg zijn 
voor onderhoud blijven komen.
Op de website van Petra, www.
sanbaopraktijk.nl staat veel meer 
informatie. Ook uitgebreidere be-
schrijvingen van de behandelin-
gen of wat u kunt verwachten. De 
kosten worden grotendeels ver-
goed door de meeste zorgverze-
keraars, omdat zij aangesloten is 
bij beroepsvereniging Zhong.

Moederdag bloemetje van 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Door de Vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegel-
winkeliers zijn deze week twintig 
trouwe spaarders van bloemenze-
gels verrast met een mooi boeket 
bloemen van één van de leden van 
de vereniging: Monfl eurique. Uit 
de reactie van de mensen die een 
boeket in ontvangst mochten ne-
men bleek dat deze actie zeer op 
prijs werd gesteld. Bloemenzegels 
sparen is steeds weer de moei-

te waard. De twintig gelukkigen 
bij wie een prachtig boeket is ge-
bracht zijn: C.H. Zekveld, Vrijman, 
L.M. Visser, Van Veen, L. Schut, E. 
Reurekas,  A. Piké, B. Nap, S. Mij-
waart, A. Maarsen, P.M Lucas, W. 
Kamerman, C. Jongkind, G. Ezink, 
R. Buskermolen, M. Breur, T. Bos-
dam, K. van den Berg, M. Bakker en 
C.J.T. van Adrichem. Lever uw vol-
le spaarkaarten in en maak steeds 
weer kans op een leuke verrassing!

Actie Rabobank op voorjaarsmarkt
Fiets voor Mathijs Schouten
Aalsmeer - Het was een gezel-
lige drukte tijdens de voorjaars-
markt vorige week zaterdag in 
Aalsmeer Centrum. Ook de kraam 
van de Rabobank Regio Schip-
hol werd goed bezocht. Enthou-
siaste medewerkers van de Ra-
bobank stonden er ter promotie 
van de 21ste editie van de Ride 
for the Roses,  waarvan de Rabo-
bank één van de hoofdsponsors 
is. Op 9 september is de 21ste edi-
tie van de Ride for the Roses, deze 
editie vindt plaats in en rond de 
gemeente Haarlemmermeer en 
doet ook de gemeente Aalsmeer 
wederom aan. Dit bijzondere wie-
lerevenement heeft een peloton-
stocht van 100 kilometer en drie 
toertochten van 25, 50 en 80 ki-
lometer. Het is inmiddels een be-

grip in Nederland. De Ride for the 
Roses is een fi etstocht in de strijd 
tegen kanker waaraan iedereen 
kan meedoen. Meer informatie 
en inschrijven via www.ridefor-
theroses.nl Als ludieke actie kon-
den bezoekers van de Rabobank-
stand een antwoordkaart invul-
len met als inzet het winnen van 
een fi ets! Deze fi ets werd gefaci-
liteerd door Waning Tweewielers, 
die tegenover het bankkantoor 
van de Rabobank in Aalsmeer ge-
vestigd is. De gelukkige prijswin-
naar van de fi ets is geworden: 
Mathijs Schouten uit Kudelstaart! 
Mathijs heeft inmiddels een 
mooie fi ets uitgezocht. De mede-
werkers van de Rabobank Regio 
Schiphol wensen Mathijs veel vei-
lige fi ets kilometers toe!

Connexxion start pilot 
met R-net fi etsen
Aalsmeer - Connexxion (R-net) 
is samen met Flickbike met deel-
fi etsen gestart in Aalsmeer en 
Amstelveen. Er komen ruim 80 
fi etsen nabij 8 belangrijke OV-
haltes in Amstelveen en één in 
Aalsmeer. OV-reizigers kunnen 
hiermee sneller op hun eindbe-
stemming komen.

Pilotproject
Het gaat om een pilotproject van 
twee jaar. Connexxion en Flick-
bike kijken in goede samenwer-
king met gemeenten Amstel-
veen en Aalsmeer en Vervoerre-
gio Amsterdam hoe de deelfi ets 
een volwassen onderdeel gaat 
vormen van de hele deur tot deur 
reis. Juist in de regio Amstelland-
Meerlanden, waar op het gebied 
van weginfrastructuur veel staat 
te gebeuren, kan de deelfi ets in 
combinatie met de elektrische R-
net bussen van Connexxion een 
goed en duurzaam alternatief 
voor de autorit bieden.

Afspraken met gemeenten
Bijzonder aan deze pilot is de 
goede afstemming tussen be-
trokken partijen. Zo zijn vooraf-
gaand aan de introductie van de 
pilot afspraken gemaakt met de 
gemeenten over onder andere de 
hoeveelheid fi etsen en de loca-
ties waar fi etsen beschikbaar zijn. 
Ook het handelen bij meldingen 
van foutief gestalde fi etsen en 
het delen van informatie over het 
gebruik van fi etsen is vooraf af-

gesproken. Flickbike zorgt er bij-
voorbeeld elke ochtend voor dat 
fi etsen weer netjes op OV-knoop-
punten staan, zodat de kans op 
misgrijpen minimaal is. Dit proces 
wordt voortdurend gemonitord.

Aanvulling op OV
“We denken dat de behoefte bij 
OV-reizigers aan zo’n deur tot 
deur oplossing groot kan zijn”, 
aldus Flickbike-oprichter Viken-
ti Kumanikin. “We willen uitzoe-
ken hoe we op de beste manier 
een aanvulling kunnen bieden op 
het bestaande OV in Amstelland-
Meerlanden. Daarbij kijken we 
naar onze eerdere ervaringen in 
Amsterdam: Daar zagen we al dat 
de meeste gebruikers kozen voor 
de deelfi ets als OV, omdat haltes 
net te ver waren om te lopen. Met 
alle opmerkingen op de kwaliteit 
van de fi ets zijn we ook fl ink aan 
de slag gegaan; de R-net deelfi ets 
is op maar liefst 8 punten verbe-
terd door de Amsterdamse fi r-
ma Roetz, een expert die ook op 
grote schaal de NS OV-fi etsen op-
knapt.”
Connexxion komt als onderdeel 
van de pilot met een campagne 
om het begrip deelfi ets uit te leg-
gen en het gebruik te stimuleren. 
De deelfi ets kan geboekt worden 
via de Flickbike app. Er wordt ge-
werkt aan het opnemen van de 
R-net deelfi ets in de Tranzer-app, 
zodat reizigers openbaar vervoer 
en de fi ets via dezelfde app kun-
nen gebruiken.

Consument en bloemist fors 
geraakt door BTW-verhoging
Amstelland - Verhoging van het 
lage BTW-tarief van 6 naar 9 pro-
cent kost de Nederlandse bloe-
misten 52,4 miljoen euro (3 pro-
cent) aan omzet, 415 banen (4 
procent) en duwt zo’n 15 pro-
cent van de 3.000 winkeliers over 
de rand van de afgrond. Dat blijkt 
uit onderzoek van de Vereniging 
Bloemisten Winkeliers (VBW) 
naar de eff ecten van de door het 
kabinet aangekondigde BTW-
verhoging in de deze branche, 
dat is uitgevoerd door econo-
misch onderzoeksbureau Deci-
sio. “Het is onbegrijpelijk dat het 
kabinet de BTW verhoogt zonder 
eerst naar de eff ecten te hebben 
gekeken. En die zijn desastreus 
voor de bloemisten”, zegt VBW-
directeur Marco Maasse. 
“De BTW-verhoging raakt voor-
al consumenten met een klei-
ne portemonnee. Voor hen wor-
den bloemen en planten gewoon 
te duur. En dat geldt net zo goed 
voor groente en fruit en vele an-
dere levensmiddelen. De eff ecten 
in andere branches zullen dan 
ook niet veel anders zijn.” Maas-
se wijst erop dat BTW-verhoging 
zijn branche veel meer kost dan 
dat het de schatkist oplevert; de 
opbrengst voor de overheid is 
door Decisio becijferd op 21,3 
miljoen euro. “Ondertussen moe-
ten bloemisten hun deuren slui-
ten, verliezen mensen hun baan 
en stimuleren we het kopen over 
de grens. Ook andere verkoop-
punten van bloemen en planten 
zullen dit in hun dagelijkse be-
drijfsvoering merken.”
 
Lik op stuk
Volgens de VBW blijkt ook uit 
ontwikkelingen in het buitenland 
dat de plannen onverstandig zijn. 
Zo heeft de Spaanse overheid in 
2012 een BTW-verhoging van 8 

naar 21 procent op bloemen en 
planten doorgevoerd. Dit zorgde 
voor een grote terugval in omzet 
bij Spaanse bloemisten. Die daal-
de tussen 2012 en 2014 met 27 
procent. VBW-directeur Maasse: 
“Volgens de Spaanse bloemisten 
autoriteit (AEFI) is in die twee jaar 
tijd 23 procent van haar leden 
failliet gegaan. Een Franse BTW-
verhoging in de jaren negentig 
werd binnen twee jaar alweer te-
ruggedraaid toen bleek dat de 
werkgelegenheid met 7 procent 
(11.000 banen) was gedaald.”
 
MKB-Nederland
Volgens directeur Leendert-Jan 
Visser van MKB-Nederland maakt 
een groot aantal branches in 
zijn achterban zich zorgen. “Kap-
pers, sportscholen, mediabedrij-
ven, schoenherstellers, de recre-
atiesector, ze vrezen allemaal een 
fl inke klap van de BTW-verho-
ging. Een aantal branches is nog 
bezig om de eff ecten in kaart te 
laten brengen. Volgende maand 
organiseert MKB-Nederland een 
bijeenkomst met de betreff en-
de branches en staatssecreta-
ris Menno Snel van Financiën en 
overhandigen we hem daarvan 
de resultaten.”

Van tafel
VBW-directeur Maasse: “De voor-
genomen maatregel hebben de-
sastreuze gevolgen voor de bloe-
mist maar ook voor de consu-
ment. Ik kan me niet voorstellen 
dat onze regering verantwoorde-
lijk wil zijn voor deze economi-
sche gevolgen. Wij roepen de po-
litiek dan ook op deze plannen te 
herzien. Een btw-verhoging op 
bloemen en planten is om vele 
redenen echt een heel slecht plan 
en past niet bij de eigen ambities 
van dit kabinet.”

Nieuw museum open vanaf 6 juli
‘Flower Art’ zet bloemen 
in de kunst centraal
Aalsmeer -  Het thema bloemen 
in de kunst is van alle tijden, van 
vroeger maar zeker ook van nu. 
Dat is te zien in het Flower Art 
Museum, een nieuwe beziens-
waardigheid in ‘bloemenhoofd-
stad’ Aalsmeer. In het museum 
staat de verbeelding van bloe-
men, planten en natuur in de he-
dendaagse kunst centraal.
 In het Flower Art Museum wor-
den wisseltentoonstellingen ge-
organiseerd met Nederlandse en 
buitenlandse (top)kunstenaars. 
Naast een grote solo- of duoten-
toonstelling is er elk kwartaal 
een thema-expositie te zien met 
werk van uiteenlopende kunste-
naars. Daarnaast biedt het muse-
um plaats aan het Amsterdamse 
kunstenaarscollectief Tropisme. 
Ook worden er workshops en le-
zingen gehouden en komt er een 
educatief programma voor het 
basisonderwijs. De eerste grote 
tentoonstelling is van de Neder-
landse kunstenaars Reinoud van 
Vught en Seet van Hout.
Het museum komt in de voor-
malige reinwaterkelder van 
Aalsmeer aan de Westeinderplas-

sen, recht tegenover de markante 
watertoren. Voorheen was Gale-
rie Sous-Terre hier gevestigd. Met 
een binnenruimte van 1.000 vier-
kante meter, een beeldentuin van 
dezelfde omvang en ruime par-
keergelegenheid leent deze plek 
zich bij uitstek voor de vestiging 
van een museum. Voor zover be-
kend is het Flower Art Museum 
het eerste museum ter wereld 
dat volledig in het teken staat 
van kunst geïnspireerd op bloe-
men en planten. Dat Aalsmeer als 
vestigingsplaats is gekozen, is ui-
teraard geen toeval. In Aalsmeer 
staat de grootste bloemenvei-
ling ter wereld. Het dorp nabij 
Amsterdam en Schiphol staat 
sinds jaar en dag bekend als het 
kloppend hart van de bloemen-
wereld. Het Flower Art Museum 
komt voort uit een particulier ini-
tiatief. Het museum heeft de am-
bitie op termijn een eigen collec-
tie op te bouwen. Het Flower Art 
Museum aan de Kudelstaartse-
weg 1 is vanaf 6 juli elke vrijdag, 
zaterdag en zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Meer informa-
tie: www.fl owerartmuseum.nl.
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Schijnwerper op Bloemenzegelwinkelier
Fred Romkema: “Gewoon doorgaan”

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen 
ontvang je een zegel. Een volle 
kaart is twee euro waard, welke je 
inlevert bij de deelnemende win-
keliers. Vervolgens zijn er enkele 

trekkingen per jaar waarbij prach-
tige prijzen te winnen zijn met als 
hoofdprijs een auto, dus plakken 
loont! Dit jaar bestaat de Vereni-
ging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers vierenzestig jaar, 
vandaar dat de krant de deelne-

mers in het zonnetje zet. In deze 
rubriek en wordt hen een vijftal 
vragen voorgelegd. Begin deze 
maand waren Dick van Leeuwen 
en Saskia Stokman aan het woord 
van Bloemsierkunst Stokman. Dit 
maal wordt Fred Romkema ge-
interviewd van de gelijknamige 
fietsenwinkel op de hoek van de 
Marktstraat en de Van Cleeffkade. 
Dit was tijdens zijn lunchpauze.

Wat voor winkel heb je?
“Een fietsenwinkel annex fiet-
senreparatiewerkplaats. Ik ver-
koop vooral veel E-bikes momen-
teel. Mijn opa begon de zaak in 
1922, daarna nam mijn vader, sa-
men met zijn broer die inmiddels 
is overleden, de winkel over en ik 
ben de derde generatie.”

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Al vanaf het begin. Dus dat moet 
nu vierenzestig jaar zijn. Echt iets 

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Aalsmeers. Kijk, (Fred wijst op 
iets) we hebben zelfs nog zo’n ou-
de bloemenzegel-verlichtings-
bak. Ik houd hem wel vast voor 
op de foto.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik ben er geboren en getogen en 
woon zelfs boven de werkplaats. 
Deze stek is fantastisch. Een goed, 
centraal punt. Iedereen komt ge-
zellig langs.” 

Wat is de invloed van 
internet op je bedrijf?
“Dat brengt natuurlijk wel scha-
de. Ze komen bij mij informeren 
over bijvoorbeeld E-bikes, kopen 
ze vervolgens online en ik kan ze 
repareren. Dat blijf ik wel doen, 
maar het is soms niet leuk. Fiet-
senwinkels zitten best in zwaar 
weer. Ik kan overigens alle mer-
ken leveren vanaf 1499 euro. Een 
mooie prijs toch?”

Hoe zie je de toekomst 
van je winkel?
“Gewoon doorgaan, zolang er 
geen recessie komt. Ik doe alles 
alleen. Op zondag en maandag 
ben ik dicht, dan ga ik zelf lekker 
fietsen op de Veluwe! Ja, wel op 
een elektrische.”

Door Miranda Gommans

Bloemen- en plantenveiling 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Traditiegetrouw is de 
laatste zaterdag van de maand 
gereserveerd voor de veiling van 
bloemen en planten op de Histo-
rische Tuin. Om 15.00 uur op za-
terdag 26 mei trapt de veiling-
meester af. Neem plaats op de 
koperstribune in de kleinste bloe-
menveiling van Aalsmeer en er-
vaar de spanning tijdens het veil-
proces. En passant vertelt de vei-
lingmeester interessante anek-
dotes. Bent u in staat tijdig op de 
knoppen te drukken? Daag uzelf 

uit en kom langs. Voorafgaand 
aan het spektakel kunt u een kop-
je koffie gebruiken in de gezellige 
corridor van het tuinbouwmuse-
um. Het entreekaartje geeft toe-
gang tot de veiling. Donateurs en 
museumkaarthouders bezoeken 
gratis de Tuin, evenals kinderen 
tot 12 jaar. Vanaf het Praamplein 
is de Historische Tuin bereikbaar 
via de houten ophaalbrug. Histo-
rische Tuin Aalsmeer is geopend 
van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 16.30 uur. 

Geschiedenis en toekomst van geld
Kenniscafé: Van VOC tot 
Bitcoin in bibliotheek
Amstelland - Zondag 27 mei zal 
expert in betalingsverkeer Simon 
Lelieveldt in het Kenniscafé van 
de Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein zijn visie geven op de kracht 
van de blockchain, de technologie 
achter de Bitcoin. De ervaren spre-
ker zal hierbij de huidige ontwik-
kelingen in een historisch perspec-
tief plaatsen. Wat weet jij van de 

Bitcoin en andere cryptocurren-
cies? Critici noemen het schamper 
‘de nieuwe tulpenkoorts’. Ook is er 
steeds meer aandacht voor de ver-
vuilende kant: de grote hoeveel-
heid energie, die het achterliggen-
de systeem verbruikt. Hebben de 
critici gelijk en gaat de Bitcoin ver-
dwijnen? Of staan we ondanks ‘de 
kinderziekten’ aan de vooravond 

Met de Zonnebloem dagje 
naar chocolade atelier
Kudelstaart - Woensdag 9 mei is 
de Zonnebloem Kudelstaart met 
haar gasten een dag op stap ge-
weest, met als eind bestemming 
een bezoek aan Noppen choco-
lade atelier in Ridderkerk. Om elf 
uur vertrok de bus vanaf het kerk-
plein in Kudelstaart. Het zonnetje 
scheen heerlijk en de gasten had-
den het heel gezellig in de bus.
In Kinderdijk werd de eerste stop 
gehouden voor de lunch. Wat 
erg jammer was dat de gemeen-
te Kinderdijk enkele weken gele-
den heeft besloten dat de bussen 
niet meer voor de locatie moch-
ten stoppen, helaas was dat niet 
doorgegeven. Gelukkig was het 
mooi weer en als je goed ter been 
bent is het niet zover lopen, maar 
voor vele van de gasten viel dit 
niet mee. Aangekomen bij het 
restaurant moest de groep met 
de lift naar boven wat ook eni-
ge tijd in beslag nam, maar de 
lunch was heel lekker en goed 
verzorgd. Na de lunch heeft ie-
dereen nog lekker op het terras 
kunnen genieten van het zonne-
tje en een ijsje. Wat erg fijn was 
dat de bus aan de overkant van 
het restaurant stond te wachten. 
Nadat iedereen weer een plekje 
had gevonden in de bus vertrok 
men richting Ridderkerk naar het 
chocolade atelier. Aangekomen 

bij het aterlier stond de koffie en 
thee en etagères  vol met heerlij-
ke chocolade al te wachten. Als 
eerste kreeg de groep uitleg over 
de groei en het verwerken van de 
cacaoboon, dit werd ook op een 
scherm getoond. Daarna volgde 
een demonstratie over het ma-
ken van bonbons en hoe hol cho-
colade wordt gemaakt. De bon-
bons die werden gemaakt moch-
ten ook geproefd worden. Enke-
le mensen mochten zelf bonbons 
maken, erg leuk.  Het was een 
leuke leerzame middag. Er is veel 
chocolade gegeten en veel gela-
chen. Na afloop kon iedereen ui-
teraard chocolade kopen en als je 
het leuk vond kon je op de plak-
ken chocolade iets laten schrij-
ven. Om zes uur was de groep 
weer in Kudelstaart. Alle gasten 
waren wat vermoeid, maar vol-
daan over deze leuke dag.

Penningmeester gezocht
Ook gast worden bij de Zonne-
bloem en deelnemen aan de 
leuke uitjes? Neem dan contact 
op met Els Schaefers via 0297- 
342414. De Zonnebloem afdeling 
Kudelstaart is nog op zoek naar 
een penningmeester. Voor meer 
informatie hierover kan eveneens 
contact opgenomen worden met 
bovenstaand telefoonnummer.

Rode Kruis en Zorgcentra
Fantastische boottocht 
naar Amsterdam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
hebben bijna 120 ouderen en 
mensen met een beperking ge-
noten van een fantastische boot-
tocht die door samenwerking 
tussen Zorgcentrum ‘Aelsmeer’, 
het Kloosterhof en het Rode 
Kruis Aalsmeer werd georgani-
seerd. Deze boottocht zou ei-
genlijk plaatsvinden op 13 sep-
tember vorig jaar maar kon toen 
niet doorgaan wegens de zware 
storm die dag waardoor de brug-
gen niet open konden. Van storm 
was nu geen sprake, het was 
mooi maar fris weer. Tussen 9.00 
en 10.00 uur kwamen de gasten, 
door vrijwilligers van huis opge-
haald, aan op het parkeerterrein 
van de Vries Scheepsbouw waar 
de boot ‘ms River Queen’ al lag 
aangemeerd. De boot stak pre-
cies op de geplande tijd, 10.00 
uur, van wal richting de Nieuwe 
Meer en Amsterdam. Zodra de 
mensen aan boord waren werd 
er koffie met appelgebak geser-
veerd en dat smaakte best. De 
tocht voerde via de Nieuwe Meer 
door de sluizen naar de Kostver-
lorengracht richting de Houtha-
vens en het IJ. 
Helaas ging het openen van de 
bruggen in de drukke straten van 
Amsterdam af en toe wat traag 
waardoor de kapitein de tocht 
wat moest inkorten. Onderweg 
hield hij de gasten uitvoerig op 
de hoogte van de objecten, ge-
bouwen of boten waar men langs 
voer. Hij vertelde heel interessan-
te dingen en velen aan boord wis-
ten niet dat dit allemaal zo dicht-
bij Aalsmeer te zien was. Al va-
rend op het IJ kregen de gasten 

een smakelijke lunch, met van al-
les erop en eraan, voorgescho-
teld. Ook vonden de heerlijke kro-
ketten gretig aftrek.

Leuk weerzien
Op het onderdek van dit prach-
tige schip, met veel glas rondom 
waardoor men prima naar buiten 
kon kijken en kon zwaaien naar 
de mensen op de walkant, ging 
het er heel gezellig aan toe. Leuk 
was dat mensen die elkaar soms 
jaren niet meer hadden gezien 
of gesproken elkaar weer tegen-
kwamen. Een voorbeeld daar-
van is een Rode Kruis vrijwilliger 
die naast iemand ging zitten die 
zo’n 45 jaar geleden zijn colle-
ga was bij het bedrijf Wed.P. Eve-
leens aan de Dorpsstraat. Pas na 
een tijdje herkenden ze elkaar en 
hadden ze elkaar heel wat te ver-
tellen. Op de terugweg werd er 
nog een keer een wijntje, advo-
caatje of sapje geserveerd en de 
tocht werd afgesloten met een 
kopje koffie en thee die net op 
was toen de boot om 15.45 uur 
weer afmeerde bij De Vries. Voor-
dat de gasten van boord gingen 
bedankte de coördinator  van de-
ze dag alle vrijwilligers en de crew 
en door hun luide applaus lieten 
de gasten horen dat zij het er vol-
ledig mee eens waren. Op de ka-
de stonden de chauffeurs met 
hun auto’s en busjes klaar om de 
mensen weer veilig naar huis te 
brengen. De bedankjes van de 
gasten waren hartverwarmend 
en de organisatoren kunnen te-
rugkijken op een zeer geslaagde 
dag die zeker voor herhaling vat-
baar is.

Feestelijke voorjaarsmarkt 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd organiseert zondag 
27 mei een feestelijke voorjaars-
markt. Er zullen gezellige kraam-
pjes zijn met onder andere leu-
ke cadeau artikelen, haarmode,  
zeepjes, boeken, knuffeldieren, 
sieraden, kaarten en woonacces-
soires.  Ook jam, honing, stroop-
wafels, chocolade, creatieve trak-
taties, handgemaakte koekjes en 
andere lekkernijen zullen ver-
kocht worden op deze markt.  De 
markt zal plaatsvinden op het 
boerderijterrein, in de hooiberg, 
de tent en op het plein.  De markt 
is deels overdekt. Voor kinderen 
bestaat er de mogelijkheid voor 
een mini fotoshoot door een pro-
fessionele fotograaf. Er zijn  work-
shops diamond painting en schil-
deren en bij de knutseldames 
van de kinderboerderij kunnen 
vrolijke kippen worden geknut-
seld. In de wei kunnen kinderen 
meedoen met spelletjes en lek-
ker springen op het springkus-
sen. Dj Dennis zorgt voor gezel-
lige muziek. Op de boerderij zelf 
kunnen bezoekers tegenwoor-
dig betalen met pin, maar dat zal 
niet bij alle kraamhouders zo zijn. 
Geadviseerd wordt om contant 
geld mee te nemen. Bezoekers 
zijn van harte welkom van 11.00 
tot 16.00 uur bij kinderboerderij 
Boerenvreugd aan de Beethoven-
laan 118.

Theater in de hooiberg
Op zondag 8 juli viert de boer-
derij van 11.00 tot 15.00 uur haar 
25-jarig bestaan met een groot 
verjaardagsfeest voor haar be-
zoekers.  Voor dit verjaardags-
feest worden deelnamekaarten 
verkocht. Deze verkoop start tij-
dens de voorjaarsmarkt en de 
kaarten zijn te koop bij de boer-
derijkraam.  Voor slechts 5 euro 
kan een deelnamekaart worden 
gekocht. Voor dit bedrag kunnen 
kinderen de theatervoorstelling 
van theater Zwuf bezoeken. De 
voorstelling gaat over biggetje 
Basje en speciaal voor deze voor-
stelling wordt de hooiberg omge-
bouwd tot theater. Op 8 juli zijn 

er voorstellingen om 11.45 uur 
en om 13.15 uur. De hooiberg is 
deze dag alleen toegankelijk voor 
kinderen. De ouders kunnen op 
het terras wachten. Het winkel-
tje is open om lekkere versnape-
ringen te kopen voor tijdens het 
wachten.

Spijkerbroek hangen
Verder kunnen kinderen pony-
rijden in de zandwei, een leu-
ke knutsel maken en meedoen 
aan diverse spelletjes, zoals wor-
telpoepen, muisvangen, varkens 
happen, de appelboom, het koe-
spel en twee emmertjes water 
halen. Bij het spijkerbroekhangen 
zijn leuke prijsjes te winnen. Bij 
een feestje hoort natuurlijk iets 
lekkers.  De kinderen kunnen hun 
eigen cakeje versieren en er is li-
monade. Boven een vuurtje kun-
nen boerenbroodjes worden ge-
bakken met knakworstjes. Een 
feestelijk programma! Wilt u het 
niet missen koop dan voor uw 
kinderen de deelnamekaarten tij-
dens de voorjaarsmarkt!

Vrijwilligers gezocht
De Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer is op zoek naar nieu-
we vrijwilligers (m/v), die het leuk 
vinden om op de boerderij be-
heerdiensten te draaien in het 
weekend. Hierbij gaat het vooral 
om het beheren van het winkeltje 
en dierverzorging. Ervaring is niet 
vereist. Nieuwe vrijwilligers wor-
den goed ingewerkt. Een beheer-
dienst bestaat uit een dagdeel in 
het weekend. Dit is een zaterdag-
ochtend of -middag of een zon-
dagochtend of -middag. Er wor-
den altijd twee vrijwilligers inge-
deeld op een dagdeel. Vrijwilli-
gers  kunnen zelf aangeven hoe 
vaak zij een dienst wilt draaien. 
Bijvoorbeeld eens per drie, vier of 
zes weken. Wat het beste uitkomt!   
Interesse in het vrijwilligerswerk 
op Boerenvreugd of heeft u vra-
gen? Mail dan naar vrijwilligers@
boerenvreugd.nl of kom langs tij-
dens de voorjaarsmarkt. Er is een 
speciale kraam voor vragen over 
vrijwilligerswerk op de boerderij!

van een revolutie in de financiële 
wereld? Simon Lelieveldt is tech-
nisch bedrijfskundige en al gerui-
me tijd actief in het bankwezen 
en innovatief betalingsverkeer. Hij 
is tevens initiatiefnemer van de 

websites Financieel Erfgoed en Fi-
nancieel Erfgoed op de Kaart. Het 
kenniscafé: Van VOC tot Bitcoin 
op zondag 27 mei is van 11.30 tot 
12.30 uur in de bibliotheek Stads-
plein Amstelveen.
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Op donderdag 31 mei in Dorpshuis Kudelstaart
Eerste ledenvergadering Vereniging  
Vliegtuighinder Westeindergebied
Aalsmeer - Sinds haar oprich-
ting in februari van dit jaar, neemt 
het aantal leden van vereniging 
Vliegtuighinder Westeinderge-
bied rap toe en dat is niet zo ver-
wonderlijk, zegt voorzitter Je-
roen Verbeek uit. “De groei van 
Schiphol en de daarbij behoren-
de vliegbewegingen houdt de 
gemoederen al geruime tijd be-
zig in de dorpen Aalsmeer en Ku-
delstaart. Als gevolg van de test 
met de verkorte Kaagbaanroute 
is Kudelstaart inmiddels het zo-
genaamde ‘afvoerputje’ van de re-
gio geworden, aangezien de be-
woners ook al veel hinder onder-
vinden van de Aalsmeerbaan en 
de Zwanenburgbaan. Nu de aan-
gepaste vliegroute van de Kaag-
baan daarbij is gekomen, is er op 
geen moment van de dag nog 
sprake van rust. Een onaccepta-
bele situatie.”

Eigen afvaardiging
Na de veel besproken bewoners-
avond in december vorig jaar 
waarbij ook de Wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn aanwezig 
was, werd nog maar eens duide-

lijk dat de bewoners zich niet ge-
hoord en vertegenwoordigd voe-
len, zowel door de politiek als de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) 
en Schiphol zelf. Bewoners kun-
nen zich laten vertegenwoordi-
gen door zogenaamde cluster-
vertegenwoordigers binnen de 
ORS, maar Kudelstaart bijvoor-
beeld heeft momenteel geen ei-
gen clustervertegenwoordiger(s). 
Een zeer ongewenste situatie 
aangezien Kudelstaart misschien 
wel het meeste heeft te lijden on-
der het vliegverkeer en dan is een 
eigen afvaardiging op zijn plaats. 
Jeroen Verbeek legt uit dat het als 
burger zeer lastig is om een vuist 
te maken naar de diverse instan-
ties en benadrukt daarom nog-
maals de noodzaak van de ver-
eniging. “Het is zaak dat we ons 
nu verenigen, zodat we een stem 
hebben in de toekomst. Neem als 
vergelijk de situatie in Groningen 
waar de problemen jarenlang zijn 
genegeerd door de overheid en 
waarbij de burgerprotesten uit-
eindelijk toch voor een omslag 
hebben gezorgd. We moeten ons 
laten horen om een zelfde om-

slag in het denken over Schiphol 
te bereiken. Veel bewoners lijken 
nog niet te bese�en wat ons alle-
maal te wachten staat, zijn veel-
al te goeder trouw. Iets wat je de 
mensen ook niet kwalijk kunt ne-
men, maar wat ze wel te duur kan 
komen te staan. Als je je enigszins 
verdiept in de materie, kom je er 
al gauw achter dat burgers tegen 
elkaar uit worden gespeeld. We 
hebben dan wel een ORS maar 
daar is Kudelstaart, zoals eerder 
aangegeven, niet vertegenwoor-
digd. Bovendien bestaat de ORS 
niet alleen uit een bewonersver-
tegenwoordiging maar ook uit 
de overheid, de luchtvaartsec-
tor en brancheorganisaties. Het 
is een machtsstrijd waarbij de be-
woners vaak aan het kortste eind 
trekken.” 

Te braaf
Alhoewel de gemeente jarenlang 
achter de feiten heeft aangelo-
pen, is het positief om te zien dat 
men nu publiekelijk een stand-
punt durft in te nemen. De posi-
tion paper is hier een mooi voor-
beeld van waarin er aandacht 

wordt gevraagd voor de speci�e-
ke problematiek van Aalsmeer als 
naastgelegen gemeente van de 
luchthaven. 
Toch is voorzitter Jeroen Verbeek 
terughoudend op basis van het 
verleden. Vragen aan de lucht-
haven en het Rijk om rekening te 
houden met de bewoners heeft 
tot op heden weinig concreets 
opgeleverd, het is allemaal te 
braaf volgens hem. Er wordt te 
snel door een ieder gekeken naar 
allerlei vormen van compensatie 
en hiermee geef je je eigenlijk al 
gewonnen. “Moeten we soms al-
lemaal maar akkoord gaan met 
het isoleren van woningen en 
met de ramen dicht slapen? Het 
zijn lapmiddelen en leidt ons af 
van goede alternatieven, zoals 
bijvoorbeeld een luchthaven in 
zee en het aantal vluchten beter 
verdelen over andere (bestaande) 
luchthavens.”
Jeroen Verbeek hoopt dat steeds 
meer bewoners het besef krij-
gen dat het nu de hoogste tijd 
is om in actie te komen en hun 
stem gaan laten gelden. Uiter-
aard is een goede manier hier-
voor het aansluiten bij de vereni-
ging Vliegtuighinder Westeinder-
gebied. “Op deze manier zijn we 
als bewoners verenigd en komen 
we beslagen ten ijs, bijvoorbeeld 
bij een toekomstig hinderbele-
vingsonderzoek.” 

Tweede Kamerlid
Donderdag 31 mei aanstaande 
organiseert de vereniging Vlieg-
tuighinder Westeindergebied 
haar eerste ledenvergadering en 
u/jij kunt daarbij zijn. Tijdens de-
ze avond zal de vereniging on-
der andere dieper ingaan op haar 
doelstellingen op korte en lan-
ge termijn en zal Suzanne Krö-
ger, Tweede Kamerlid voor Groen 
Links, een kijkje achter de scher-
men geven in Politiek Den Haag. 
Leden zijn van harte welkom in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
De zaal is geopend vanaf 19.30 
uur en de vergadering begint om 
20.00 uur. 

Indien u nog geen lid bent maar 
wel graag aanwezig wilt zijn tij-
dens de ledenvergadering, kunt 
u zich alsnog aanmelden via 
het mailadres: vliegtuighinder@
gmail.com onder vermelding 
van naam en telefoonnummer. 
Er wordt dan zo spoedig moge-
lijk contact opgenomen per mail.

Brand in bus snel geblust
Aalsmeer - Zondag 20 mei rond 
tien uur in de avond is er brand 
ontstaan in een bus aan de Mid-
denweg.
In de motorruimte achterin de 
bus was een kleine brand ont-
staan. De oorzaak van de brand 
bleek een oververhitte katalysa-
tor te zijn. De brandweer heeft 
de motor geblust en gekoeld. Het 

vuurtje was snel onder contro-
le. De schade bleef daardoor be-
perkt tot de motor.
Het betrof een bus van de Green-
park Express. De passagiers en 
chau�eur konden op tijd de bus 
verlaten en zijn ongedeerd ble-
ven. Allen konden hun weg ver-
volgen met een andere bus.
Foto: VTF – Vivian Tusveld

Auto vliegt in brand na 
zware aanrijding
Aalsmeer - Rond middernacht 
van zondag 20 op maandag 21 
mei zijn de hulpdiensten gealar-
meerd voor een zwaar verkeers-
ongeval op de kruising Legmeer-
dijk met de Burgemeester Kaste-
leinweg. Twee auto’s waren hard 
op elkaar gebotst. De politie, am-
bulancedienst en brandweer wa-
ren snel ter plaatse. Eén van de 
twee voertuigen vloog nage-
noeg direct na de aanrijding in de 
brand. In de andere auto zat een 
persoon bekneld. De brandweer 
heeft de persoon uit de auto be-
vrijd door de deuren te verwijde-
ren. Het slachto�er is direct over-
gebracht naar het ziekenhuis. De 
brandende auto heeft de brand-
weer geblust. Beide voertuigen 
zijn total loss. De politie doet on-
derzoek naar de oorzaak van het 
ongeval en is op zoek naar de be-
stuurder van de uitgebrande au-
to. Deze is gevlucht na de aanrij-
ding. Later op de maandag heeft 
de gevluchte bestuurder zich ge-
meld bij de politie. De kruising is 

zo’n drie uur afgesloten geweest 
voor het verkeer

Actie ondernemen
Op het zoveelste ongeluk op dit 
kruispunt wordt veel gereageerd 
door inwoners. Nagenoeg ieder-
een is het er over eens dat hier 
veel te hard gereden wordt en (te) 
vaak  het rode stoplicht wordt ge-
negeerd. Voorgesteld wordt om 
er een �itspaal neer te zetten of er 
bijvoorbeeld een rotonde te ma-
ken. De beide wegen vallen onder 
het beheer van de Provincie. De ge-
meente kan dus niet zomaar maat-
regelen tre�en, maar dient dit in 
overleg te doen. De meeste inwo-
ners vinden dat de gemeente nu 
echt �ink aan de bel moet trekken 
bij de Provincie en eist dat er mini-
maal een onderzoek komt en extra 
borden worden geplaatst. Afwach-
ten vindt men geen optie meer, niet 
wachten tot een ongeluk met do-
delijke a�oop plaatsvindt, maar nu 
actie!
Foto: Marco Carels

Rook in bedrijf blijkt stoom
Amstelveen - Rond half twee in 
de nacht van donderdag 17 op 
vrijdag 18 mei is de brandweer 
opgeroepen voor een mogelij-
ke brand in een bedrijfspand aan 
de Noorddammerweg in Amstel-
veen. Een chau�eur, die aan het 
lossen was, kwam tot de ontdek-
king dat het hele bedrijf vol stond 
met rook. De brandweer was snel 

met meerdere voertuigen ter 
plaatse. Eenmaal aangekomen 
bleek er geen brand te zijn. De 
rook was stoom.
Door een defect in een koelinstal-
latie was er heel veel rook vrijge-
komen in het bedrijf. Alle deuren 
en ramen zijn open gezet om te 
luchten.
Foto: VTF – Vivian Tusveld

Inzet brandweer niet nodig 
bij brand op kwekerij
Aalsmeer - Bij een orchideeën-
kwekerij aan de Rietwijkerdwars-
weg is dinsdag 22 mei rond het 
middaguur brand ontstaan. De 
politie en de brandweer waren 
snel ter plaatse. Er werd uit voor-
zorg groots opgeschaald. Dit in 
verband met waterwinning bij 
de locatie. Het Aalsmeerse korps 
kreeg assistentie van de brand-

weer Amstelveen. Uiteindelijk 
bleek het mee te vallen en had-
den medewerkers de brand zelf al 
weten te blussen. De inzet van de 
brandweer bleek niet meer nodig 
te zijn. De brand was ontstaan in 
de waterpompruimte. De schade 
is gelukkig beperkt gebleven.
Foto: Davey Photography / 
Davey Baas

25 Bekeuringen na controle
Aalsmeer - De politie Aalsmeer 
en Uithoorn heeft woensdag 16 
mei op twee plekkken een al-
gemene verkeerscontrole ge-
houden. Samen met het Verkeer 
Handhavind Team (VHT) is in de 
middag gestart op het parkeer-
terrein aan de Dreef. ’s Avonds is 
de tweede controle gehouden op 
de Koningin Maximalaan (oude 
N201) in Uithoorn ter hoogte van 
het gezondheidscentrum.
In totaal zijn 73 auto’s en 31 scoo-
ters gecontroleerd en hierbij is 
een groot aantal overtredingen 
geconstateerd. Zo droegen zes 

bestuurders niet de verplichte 
gordel, kon vijf keer het kente-
kenbewijs en drie keer het rijbe-
wijs niet getoond worden. Verder 
was een auto niet gekeurd, een 
ander voertuig niet verzekerd en 
werden niet werkende rem- en 
knipperlichten geconstateerd.
Ook zijn bekeuringen uitgeschre-
ven voor het negeren van het ro-
de stoplicht en het niet volgen 
van de verplichte rijrichting. In to-
taal hebben 25 bestuurders een 
proces-verbaal gekregen.
Foto en bron: 
Politie Aalsmeer Uithoorn

Minister: Tot 2020 geen 
groei vliegverkeer
Aalsmeer - Op dinsdag 15 mei 
heeft de Tweede Kamer gedebat-
teerd met minister Cora van Nieu-
wenhuizen van Infrastructuur en 
Waterstaat over de verdere ont-
wikkeling van Schiphol. In dit de-
bat is gesproken of de groei van 

het vliegverkeer op Schiphol mo-
gelijk voor 2020 al boven het aan-
tal van 500.000 uit zou mogen 
stijgen.
De gemeente Aalsmeer is blij met 
de bevestiging van de minister 
dat aan het aantal van 500.000 

vluchten tot 2020 niet getornd 
wordt. Ook zonder verdere groei 
staat de leefbaarheid in grote de-
len van Aalsmeer al zwaar onder 
druk.
De afgelopen jaren is het vlieg-
verkeer boven Aalsmeer buiten-
proportioneel gegroeid. Voor 
veel inwoners is de grens bereikt 
van wat zij nog draaglijk vinden. 
De gemeente heeft daarom ook 
aan de politiek gevraagd de nodi-

ge zorgvuldigheid te betrachten, 
ook als het om besluitvorming 
over de toekomst van de lucht-
haven in relatie tot haar omge-
ving gaat.
Want dat er in Aalsmeer allang 
geen sprake meer is van balans 
is wel duidelijk. “Het vliegverkeer 
heeft grote impact op het dage-
lijks leven van onze inwoners en 
de vitaliteit van onze gemeente”, 
aldus het college.
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Slechtvalken kuuks geringd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
20 mei zijn de vier kuuks van 
het slechtvalkenpaar Sidonia en 
Youngster geringd door Jos. Het 
eerste ei kwam uit op 27 april en 
de vierde en laatste drie dagen la-
ter, op 30 april. Inmiddels zijn de 
jongen al �ink gegroeid en wach-
ten dagelijks hoog in de water-
toren op voedsel dat hun ouders 
om beurten brengen en te eten 
geven. De kuuks zijn nu drie we-

ken oud en besloten werd om 
ze te ringen ter registratie. Tij-
dens het ringen is gelijk gekeken 
naar het geslacht van de slecht-
valkjes. Het zijn twee mannen en 
twee vrouwen. Namen hebben 
de kuuks (nog) niet gekregen. Ze 
zijn geringd met een drietal let-
ters. Het ringen vond plaats in 
bijzijn van een groep belangstel-
lend publiek en foto’s hierbij zijn 
gemaakt door Erik de Rijk. 

Sloop opstallen aan Roerdomplaan in gang gezet
Bestemmingsplannen Hornmeer in 
commissie en gemeenteraad
Aalsmeer - Voor de sloop van de 
oude gymzaal en de voormali-
ge school annex buurthuis in de 
Roerdomplaan heeft de gemeen-
teraad al groen licht gegeven en 
hierna is snel actie ondernomen. 
De gebouwen zijn rondom in de 
hekken gezet en vast dat er nog 
‘mannen in witte pakken’ langs 
komen, want bij de bouw in de ja-
ren zeventig is zo goed als zeker 

asbest gebruikt. In de vergade-
ring van de commissie ruimte en 
economie dinsdag 15 mei is nu 
gesproken over de invulling van 
dit gebied in de Hornmeer.

(Te)veel woningen
Het onderwerp grondexploitaties 
en vaststelling van bestemmings-
plan Roerdomplaan en Meer-
valstraat stond op de agenda. Er 

is door een vertegenwoordigster 
van buurtbewoners ingespro-
ken. Er is bezwaar gemaakt te-
gen het aantal geplande wonin-
gen (160 totaal, bestaande uit 60 
zorgappartementen, 75 grondge-
bonden huizen en een ‘zorgplint’ 
met huisarts, fysiotherapie, etc. 
met daarbij 25 zorgwoningen). 
Het mogen er wel minder wor-
den, vinden de bewoners. Ook is 

Vanavond, donderdag 24 mei, in het gemeentehuis
Installatie drie wethouders en drie 
raadsleden in extra vergadering
Aalsmeer - Op donderdag 24 mei 
worden tijdens een extra raads-
vergadering de nieuwe wethou-
ders Robbert-Jan van Duijn, Ro-
bert van Rijn en Wilma Scheltema 
geïnstalleerd. Na benoeming vor-
men zij samen met burgemeester 
Jeroen Nobel het nieuwe college 
van B&W.

Nieuwe raadsleden
Na de benoeming van de kan-
didaat wethouders, die nu nog 
raadslid zijn, worden Gerard Win-
kels (CDA), Erik Abbenhues (VVD) 
en Judith Keessen (D66) geïn-
stalleerd als lid van de gemeen-
teraad. De vergadering start om 

20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Na a�oop van de 
raadsvergadering is er in de Bur-
gerzaal gelegenheid tot felicite-
ren.

Proces tot collegeakkoord
Afgelopen maandag maakten 
de formateurs Robbert-Jan van 
Duijn en Robert van Rijn bekend 
hoe de samenstelling van het 
nieuwe college zou worden. Uit-
gangspunt van de formateurs is 
een breed gedragen, compact en 
krachtig college. 
Na de installatie zullen de wet-
houders gaan werken aan een 
collegeprogramma. Uitgangs-

punt voor het formuleren voor 
dit programma is het raadspro-
gramma. Vanuit de kernwaarde 
open bestuursstijl zullen de wet-
houders een aantal bijeenkom-
sten met raadsleden organiseren 
om input en suggesties te verkrij-
gen voor het collegeprogramma. 
Daarna zal dit akkoord geschre-
ven worden en gepresenteerd 
aan de raad, media en de inwo-
ners.

Concept portefeuilleverdeling
Beoogd wethouder Robbert-
Jan van Duijn zal verantwoorde-
lijk worden voor de portefeuil-
les Schiphol, Jeugd, Onderwijs, 

19 Kandidaten voor 
kinderburgemeester
Aalsmeer - Gisteren, woensdag-
middag 23 mei was het spannend 
voor de 19 kinderen die zich kan-
didaat hebben gesteld voor de 
functie van kinderburgemeester. 
De kandidaten kregen een leerza-
me, leuke middag in het gemeen-
tehuis, maar ze moesten zich ook 
presenteren aan de jury. De ju-
ry bestaat uit wethouder Gertjan 
van der Hoeven, Lenneke Heijjer 
(de Binding), Heleen Broerse (di-
rectie De Graankorrel) en huidig 
kinderburgemeester Derek Bui-
kema. Uit de kandidaten selec-
teert de jury zes kandidaten die 
verder mogen naar de volgende 
ronde: de verkiezingen. Alle kin-
deren hebben aan het einde van 
de middag, telefonisch van de 
wethouder te horen gekregen of 
ze wel of niet door zijn naar de 
volgende ronde.

Campagne voeren
De zes geselecteerde kandida-
ten gaan tussen 28 mei en 16 juni 
campagne voeren om zoveel mo-
gelijk kinderen op zich te laten 

stemmen. Uiteindelijk kunnen al-
le kinderen in de basisschoolleef-
tijd uit Aalsmeer en Kudelstaart 
op hun favoriete kandidaat kin-
derburgemeester stemmen.

3 Stemronden en installatie
Er worden dit jaar drie stemron-
den gehouden: Eén op zaterdag 9 
juni in The Beach tijdens de sport-
middag voor de Junior Pramen-
race. Op deze datum kunnen uit-
sluitend deelnemers die mee-
doen aan de Juniorrace stemmen. 
De tweede ronde is op woensdag 
13 juni vanaf 13.00 uur. Tijdens 
de buitenspeeldag in Kudelstaart 
kunnen uitsluitend kinderen uit 
Kudelstaart stemmen. Alle ande-
re kinderen in de basisschoolleef-
tijd kunnen op zaterdag 16 juni 
tussen 10.00 en 14.00 uur stem-
men tijdens het Flower Festival 
bij The Beach aan de Oosteinder-
weg. Op donderdag 5 juli tijdens 
Bouw een Bootje wordt afscheid 
genomen van Derek en wordt de 
nieuwe kinderburgemeester ge-
installeerd.

23 Kinderen hadden zich opgegeven voor de verkiezing van de nieuwe 
kinderburgemeester. Vier waren er niet gekomen, dus in totaal gaan 19 
kinderen (14 meisjes en 5 jongens) ‘strijden’ voor deze baan voor een jaar. 
Op bijgaande foto de kandidaten met huidig kinderburgemeester Derek 
en (nog) wethouder Gertjan van der Hoeven. 

er angst bij de omwonenden dat 
er een tekort aan parkeerplaat-
sen gaat ontstaan. Zorgen heb-
ben de bewoners verder ook over 
de waterhuishouding. Bij hevige 
regenbuien lopen nog wel eens 
kelders onder water. De leden 
van de commissie gaven aan zich 
te kunnen vinden in het voorstel. 
Wel zijn de nodige aandachts-
punten meegegeven aan het col-
lege voor verdere uitwerking van 
de plannen.

Huize en kindcentrum 
In de commissie is ook gesproken 
over het bestemmingsplan VVA 
terrein woningbouw, eveneens 
in de Hornmeer. Het voornemen 
is om hier 56 (gestapelde) wonin-
gen voor eenpersoonshuishou-
dens te bouwen op het gedeel-
te van het terrein bij de Zwarte-
weg en maximaal 24 grondge-
bonden starterswoningen. Aan 
de kant van de Dreef gaat kind-
centrum Triade verrijzen. Hier-
voor gaat binnenkort de eerste 
paal de grond in. 

Doe- en speelpark
De rest van de ‘werkloos’ liggen-
de voetbalvelden gaan omgeto-
verd worden tot een groen doe- 
en speelpark. De gemeente kan 
dit realiseren dankzij subsidie 
van het Schipholfonds. De be-
stemmingsplan Roerdomplaan 
en Meervalstraat en het VVA-ter-
rein komen terug ter bespreking 
in de raadsvergadering van vol-
gende week donderdag 31 mei. 
Deze vindt plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis, is open-
baar en start om 20.00 uur.

Sport, Subsidiebeleid, Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen.
Beoogd wethouder Robert van 
Rijn zal de portefeuilles Werk en 
Inkomen, Economie, Recreatie en 
Toerisme, Openbare ruimte (We-
gen en Begraafplaatsen), Wonen 
en Verkeer en Vervoer op zich ne-
men.
Beoogd wethouder Wilma Schel-
tema neemt de portefeuilles 
Zorg, Wijkgericht werken, Natuur 
en Milieu, Duurzaamheid, Cultuur 
en Openbare ruimte (Openbaar 
groen en Afvalinzameling) voor 
haar rekening. Burgemeester Je-
roen Nobel zal de portefeuilles 
Openbare orde en Veiligheid, In-
tergemeentelijke samenwerking, 
Communicatie, Integriteit, Toe-
zicht en Handhaving, Vastgoed 
en Financiën behartigen. De por-
tefeuilleverdeling wordt de�nitief 
vastgesteld in de eerste vergade-
ring van het college van B&W in 
de nieuwe samenstelling.

Kaarten vanaf vandaag te reserveren
Vivace geeft concert voor 
ouderen in Kudelstaart
Kudelstaart - Dankzij subsidie 
van Supporters Vereniging Ku-
delstaart kan Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace een gratis con-
cert geven voor de ouderen van 
Kudelstaart. En geloof het of niet: 
vanaf 55 jaar mag u zich al tot 
de ouderen rekenen. Dit concert 
vindt plaats op dinsdag 26 juni 
vanaf 10.00 uur in Het Dorpshuis 
te Kudelstaart. 
In verband met het aantal plaat-
sen is een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. Om een kaart te re-
serveren hoeft u alleen maar te 
bellen en uw naam, adres en te-
lefoonnummer door te geven. 
Bellen kan naar de dames Brus-

saard (tel. 326564), Murtas (tel. 
06-22394574) of naar Van Oost-
veen (tel. 321932). De organisatie 
gaat er vanuit, dat u dan op 26 ju-
ni aanwezig zult zijn. Mocht u on-
verhoopt toch verhinderd zijn, 
laat het dan op één van genoem-
de telefoonnummers zo snel mo-
gelijk weten, dan kan iemand an-
ders blij gemaakt worden. 
Bellen kan vanaf dit moment, dat 
u het leest in De Nieuwe Meerbo-
de tot uiterlijk 17 juni. 
De dames van het koor, dirigen-
te en pianiste, hebben er zin in 
en hopen u te mogen begroeten 
op 26 juni voor een gezellige och-
tend met elkaar.

Volgende week collecte
Anjeractie voor cultuur
Aalsmeer - Aankomende week 
is de Anjeractie; de jaarlijkse col-
lecteweek van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Inwoners kunnen 
tussen 27 mei en 2 juni collectan-
ten verwachten die een bijdrage 
vragen voor cultuur en natuur in 
Nederland. De collectanten zijn 
leden van plaatselijke culturele 
verenigingen en betrokken bur-
gers die graag iets extra’s doen 
voor cultuur in de regio.
Aalsmeer heeft een bloeiend en 
veelzijdig cultureel verenigings-
leven. De Aalsmeerse verenigin-
gen zijn dan ook zeer actief be-
trokken bij de Anjeractie. Veel van 
de kosten voor een vereniging 
worden door de leden zelf ge-
dragen. Het is tenslotte hun hob-
by en hun passie. In tijden waarin 
het soms lastig is om de �nanci-
ele eindjes aan elkaar te knopen 
is de Anjercollecte een welkome 
aanvulling op de clubkas. Het op-
gehaalde geld gaat namelijk voor 
vijftig procent naar de clubkas 

van de eigen vereniging. De ove-
rige vijftig procent gaat naar cul-
tuur en natuur in de regio.

Draag uw steentje bij
Een aantal van de activiteiten die 
de verenigingen ondernemen ko-
men ten goede aan de Aalsmeer-
se samenleving. Muziek op Ko-
ningsdag bijvoorbeeld, en op 4 
of 5 mei. Maar ook optredens in 
tehuizen en instellingen die door 
de bewoners zeer gewaardeerd 
worden. Het zou toch jammer 
zijn als dat om �nanciële redenen 
in de toekomst niet meer moge-
lijk zou zijn. Uw ondersteuning 
is daarom zeer welkom. Doe uw 
bijdrage in de bus bij de collec-
tant die bij u aan de deur komt. U 
weet dan zeker dat het ten goe-
de komt aan een Aalsmeerse ver-
eniging. Een kleine moeite maar 
een groot plezier voor de collec-
tant. Namens de verenigingen in 
Aalsmeer: alvast hartelijk dank 
voor uw ondersteuning!

What’s up Gizmo?
Aalsmeer - Onze kat is in de war. 
Twee weken geleden is er schijn-
baar iets gebeurd, waardoor hij 
niet meer door het kattenluik wil. 
Wel naar buiten, maar zeker niet 
meer naar binnen. Bij de voor-
deur staat hij ook te dralen en 
eenmaal binnen dan staat het 
beestje doodsangsten uit. Ik heb 
uiteraard de dierenarts gebeld, 
maar de assistente zei dat dit 
vanzelf weer over kan gaan. Het 
is echt heel zielig om te zien. Hij 
durft zich niet te verroeren, krabt 
tegen het voorraam dat hij naar 
buiten wil, duikt weg onder ta-
fel of zit op de hoogste kast (wat 
ie anders nooit deed) en springt 

M iranda’s
omentenm meters de lucht in als er ook maar 

een klein geluidje klinkt. We we-
ten echt niet wat er met Gizmo 
aan de hand is. Op diverse fora 
op internet heb ik gelezen dat het 
zou kunnen komen omdat hij is 
aangereden, maar hij heeft geen 
letsel. We kunnen hem aanha-
len, dus dat hij door iemand is ge-
schopt of geslagen lijkt ons ook 
niet waarschijnlijk. Wat ook kan is, 
als er nieuwe katten in de buurt 
zijn, dat hij zich geïntimideerd 
voelt. Nu is het zo dat onze buur-
man twee katjes heeft die sinds 
kort buiten komen. Ze zitten 
vooral in onze voor- en achter-
tuin, maar zijn klein en schattig, 
dus zou het dan dat grote kater 
Gizmo een watje is en niet meer 
naar zijn eigen huis durft? Tja, wie 
zal het zeggen.. Ik geloof het in ie-
der geval niet. Kon hij nou maar 
praten. Het laatste wat ik tegen-
kwam over angstig gedrag is dat 
ook kan komen door veranderin-
gen in of rond het huis. Nu wil het 

geval dat wij sinds een maand 
een nieuwe schutting hebben. 
Prachtig ding, maar dat vindt de 
kat wellicht helemaal niet. We we-
ten het niet. Laatst was hij vier (!) 
dagen en nachten weg. We had-
den de moed al bijna opgegeven, 
maar ineens staat hij afgelopen 
dinsdag weer op de stoep. Kop-
jes te geven aan het hek, waar 
hij niet doorheen durft. Het was 
het beste cadeau dat mijn jarige 
zoon kon krijgen. Ik appte hem 
gelijk: “Gizzie is weer terug!” en hij 

antwoordde: “Hou hem binnen, 
mam.” Natuurlijk ga ik dat probe-
ren, maar hij is zó niet op zijn ge-
mak, sluipt door het huis als een 
dief in de nacht. Wat is er toch ge-
beurd met ons poezenkind? Hij is 
ietwat vermagerd en verliest heel 
veel haar, maar heeft hij misschien 
een ander huisje gevonden waar 
hij toch eten en drinken krijgt? 
Heeft iemand tips wat we nu kun-
nen doen? Waar is de katten�uis-
teraar als je hem nodig hebt..  
info@tekstenkantoor.nl 
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Toverdokter in het Bos
Amstelland - Neem je zieke knuf-
feldier mee op zondagmiddag 10 
juni om 12.00 uur, 13.30 uur of 
15.00 uur naar het Amsterdam-
se Bos. Maak samen met de to-
verdokter een drankje of een to-
verstok. Een leuke activiteit voor 
kinderen van 2 tot 7 jaar en groot)
ouders of begeleiders. Kosten 5 
euro per kind en 2,50 euro per 
volwassene. Duur: 1 uur buiten 
en de start is bij De Boswinkel aan 
de Bosbaanweg 5. 

Peuters in het Wild
Is jouw peuter een echte bos-
wachter in de dop? Doe dan 
mee met Peuters in het Wild. Elke 
woensdagochtend van 10.00  tot 
11.30 uur, nog tot en met woens-
dag 18 juli. Je kan één keer mee-
doen of meerdere keren. Voor 
peuters van 2, 3 of 4 jaar en hun 
ouders! De activiteit eindigt met 
een verhaal of een spel bij De 

Boshalte. Kosten 7 euro per peu-
ter. Peuters in het Wild start bij 
deelname van minimaal drie peu-
ters. Start bij de Boswinkel. 

Aanmelden voor beide activitei-
ten via 020-5456100, via www.
amsterdamsebos.nl of in de De 
Boswinkel, aan de Bosbaanweg 5, 
iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

GeoWeek op Westplas Mavo
Aalsmeer - Het Koninklijk Neder-
lands Aardrijkskundig Genoot-
schap (KNAG) organiseert elk jaar 
de GeoWeek. In deze week ma-
ken 4000 tot 7000 leerlingen van 
10 tot 15 jaar kennis met de tech-
nische kanten van aardrijkskun-
de door met hun klas op bedrijfs-
bezoek of veldwerk te gaan met 
een ‘GeoBedrijf’ of een ‘GeoProf’ 
op school te ontvangen. De Geo-
Week wordt financieel mogelijk 
gemaakt door Expertisenetwerk 
Bodem en Ondergrond (ENBO), 
Kadaster, KNAG, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en 
de Unie van Waterschappen.
De leerlingen gaan onder andere 
aan de slag met het bouwen van 
dijken, waterberging in de stad, 
veldwerk langs de rivier, duur-
zaamheid, grondboringen of le-

ren werken met geografische-in-
formatiesystemen. Wellicht creë-
ren deze expedities de geotech-
nici van de toekomst. De leerlin-
gen van 1B van de Westplas Mavo 
Aalsmeer zullen op dinsdag 29 
mei grondboringen gaan verrich-
ten onder leiding van twee pro-
fessionals van BK ingenieurs.

Hakkuh voor kids in N201
Aalsmeer - Hardcore liefhebbers 
van de eerste generatie organise-
ren jaarlijks met hun community 
Early Gabbers underground di-
verse evenementen en meetings 
door heel Nederland maar de be-
kendste en meest sympathieke 
is toch wel Hakkuh voor kids in 
N201 op zaterdag 26 mei. Lief-
hebbers van het eerste uur zijn 
inmiddels ook ouders geworden 
(sommigen zelfs al grootouder) 
en zo is in 2016 voor het eerst het 
idee opgevat om een hardcore 
evenement te organiseren waar 
ook de kids mee naartoe kunnen.

Oude en nieuwe hardcore hits
Dat was zo’n groot succes dat het 
een vast jaarlijks item is gewor-
den. De vorige twee edities was 
de opkomst enorm, de organi-
satie rekent ook dit jaar weer op 
veel drukte, dus als je in de buurt 
woont: kom om de fiets en als je 
met de auto komt, parkeer dan 
op het industrieterrein aan de 
overkant. Binnen kun je lekker 
hakken op oude en nieuwe hard-
core hits en buiten zijn er tal van 
attracties en activiteiten voor de 
kids zoals springkussens en leuke 
spelletjes.

Uiteraard wordt er aan alle kan-
ten rekening gehouden met de 
kids, dus het geluidvolume wordt 
beschaafd gehouden, drugs is uit 
den boze en de organisatie houdt 
overal toezicht op de veiligheid 
van iedereen. Als je iets hebt of 
had met hardcore: neem je zoon-
tje dochtertje , kleinkind , neef-
je nichtje of gewoon je buurjon-
getje mee en kom gezellig langs; 
gegarandeerd een geweldig mid-
dagje uit!

Ronald Mc Donald Kinderfonds
Na Stichting KiKa en Opkikker 
gaat de opbrengst dit keer naar 
het Ronald Mc Donald Kinder-
fonds. De dj’s zijn overigens niet 
de minsten: Dj Promo is weder-
om van de partij samen met zijn 
dochter super Leahn, Mainsta-
ge Maffia, Baba en Ednozem, Mc 
Remsy en verschillende dj’s van 
het early gabbers dj-team. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar op www.ear-
lygabbers.nl. Hakkuh voor kids 
is zaterdagmiddag 26 mei van 
13.00 tot 19.00 uur in N201 aan 
de Zwarteweg.
Kijk voor meer info op de Face-
bookpagina van Hardcore United 
Early Gabbers Underground.

Hardcore legende dj Promo is ook weer van de partij zaterdag 26 mei.

Zeilschool Aalsmeer: 
Gezond en rookvrij
Aalsmeer - Jogg Aalsmeer 
heeft zaterdag 19 mei een twee-
tal sportverenigingen extra in 
het zonnetje gezet. RKDES Ku-
delstaart heeft al geruime tijd een 
gezonde sportkantine. Er wordt 
veel water geschonken en er zijn 
allemaal gezonde snacks te koop. 
Jogg Aalsmeer vindt RKDES een 
heel goed voorbeeld voor ge-
zond opgroeien en het assorti-
ment in de kantine is nu beloond 
met een gouden certificaat.
Ook Zeilschool Aalsmeer heeft 
het assortiment in haar kantine 

gezond aangepast. Ook hier wor-
den de zeilleerlingen nu getrak-
teerd op gezonde hapjes na een 
dagje op het water. Er wordt ge-
zond voedsel in alle categorieën 
aangeboden. In de kantine prijkt 
nu het bronzen certificaat van 
Jogg. En de Zeilschool is vanaf nu 
een rookvrije vereniging. Het pre-
dikaat hiervoor is zaterdag aan ei-
genaar Famke de Wit uitgereikt 
door kinderburgemeester Derek 
Buikema in bijzijn van (nog) wet-
houder Gertjan van der Hoeven.
Foto: www.kicksfotos.nl

Voor jeugd 9 t/m 12 jaar
Workshop digitaal strip-
tekenen in bibliotheek
Amstelland - Op zaterdag 26 mei 
wordt in de bibliotheek in West-
wijk een beeldende workshop di-
gitaal striptekenen gegeven voor 
kinderen van 9 t/m 12 jaar, De 
kinderen maken hun eigen strip-
verhaal op een iPad! In korte tijd 
leren ze, samen met anderen, 
een verhaal te maken en dit met 
beeld te verlevendigen. Creativi-
teit, artisticiteit en samenwerken 
staan deze middag centraal.

De kinderen gaan aan de slag 
met een stylus (iPad-pen) en wer-
ken met foto’s die ze maken van 
zichzelf of van hun vrienden. Ze 
laten situaties en karakters tot le-
ven komen en vertellen een kort 
grappig of juist spannend ver-
haal. Natuurlijk kunnen de typi-
sche tekstballonnetjes niet ont-
breken. Alles onder de professi-
onele begeleiding van animator 
Rens van 4XM, aanbieder van cul-
turele én educatieve workshops.
Het stripverhaal wordt gezien als 
één van de oudste vormen van li-
teratuur. Al in de prehistorie wer-
den verhalen getekend op rots-
wanden, nog voor er sprake was 
van schrift. Ook de Egyptena-
ren gebruikten afbeeldingen in 

plaats van letters om een verhaal 
op papier te krijgen (hiëroglie-
fen). Tot op de dag van vandaag 
is het stripverhaal erg populair en 
vormt het een belangrijk element 
in onze beeldcultuur.

Praktische informatie:
Workshop digitaal striptekenen 
op zaterdag 26 mei van 15.00 tot 
17.00 uur in bibliotheek Westwijk 
Amstelveen. Kosten: €6 (leden) l 
€12 (niet-leden). Leeftijd 9 tot en 
met 12 jaar.

Nominatie Jozefschool 
voor Cultuurschool 2018
Aalsmeer - Ook dit jaar looft 
Plein C weer een prijs uit voor een 
Noord-Hollandse basisschool die 
zich op een bijzondere manier 
inzet voor cultuuronderwijs. Het 
Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer 
is hartstikke trots dat de Jozef-
school in Aalsmeer één van de 
drie genomineerden is voor Cul-
tuurschool 2018.

Projecten en educatie
Om de prijs te winnen moet cul-
tuuronderwijs geïmplementeerd 
zijn in het onderwijs-program-
ma. Dat betekent dat er een mooi 
cultuuraanbod op school aanwe-
zig is, dat er aandacht gegeven 
wordt aan cultuur in projecten 
en er samengewerkt wordt met 
culturele instellingen in de regio. 
Cultuureducatie heeft een grote 
meerwaarde. Het laat de creativi-

teit van kinderen toenemen, het 
is leuk, ontspannend en heeft een 
positieve werking voor de ont-
wikkeling van het brein.

Bekendmaking
Op 30 mei zal de winnaar bekend 
gemaakt worden. Gelukkig zorgt 
minister Ingrid van Engelshoven 
(cultuur) dat kunst en erfgoed in 
Nederland ook in de toekomst 
van topkwaliteit blijft. Er wordt 
meer geld vrij gemaakt voor 
scholen voor culturele uitstapjes 
en muziekonderwijs.  “Het is be-
langrijk dat zoveel mogelijk men-
sen van jongs af aan meedoen 
aan cultuur; het maken of er ge-
woon van genieten”, aldus minis-
ter Van Engelshoven. “Kennisma-
king met cultuur begint vaak op 
de basisschool en geeft kinderen 
betere kansen voor de toekomst.”

Verkeersexamen op De Brug
Aalsmeer - Groep 7 van basis-
school De Brug heeft dinsdag-
middag 15 mei, net als alle an-
dere scholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart, fietsend het verkeers-
examen afgelegd. Aangekomen 
bij het startpunt kregen de jon-
gens en meiden eerst een uitste-
kende uitleg over de te rijden rou-
te en werd hen verteld waar ze al-
lemaal op moesten letten. De kin-
deren kregen allemaal een oranje 
hesje aan met daarop een num-
mer. Zo waren ze goed te herken-
nen en duidelijk te zien; wel zo 
veilig in het hedendaagse druk-
ke verkeer. Ook de hulpouders 
kregen eerst uitleg en verrichten 

die dag, zoals alle jaren, als con-
trolepost prima werk! De route 
door de wijken was zo’n vier ki-
lometer lang. Het verkeersexa-
men was door de gemeente uit-
stekend geregeld . Gelukkig had-
den de kinderen van De Brug al-
les goed onder controle en pas-
ten de verkeersregels prima toe. 
Natuurlijk hadden ze dit jaar al 
veel ervaring opgedaan doordat 
ze elke week voor hun gymlessen 
naar de Bloemhof hebben ge-
fietst. Deze dag was heel bijzon-
der, de kids waren in topvorm en 
jawel, ze zijn allemaal geslaagd. 
Jongens en meisjes, van harte ge-
feliciteerd!

Voor kinderen in de bibliotheek
Vertelvoorstelling ‘De 
olifant die woord hield’
Amstelland - Vanwege de ge-
boortedag van Annie M. G. 
Schmidt op 20 mei én ter afslui-
ting van de Annie M.G. Schmidt-
week in de bibliotheek kunnen 
kinderen van 4 tot en met 7 jaar 
genieten van een vrolijke, inter-
actieve en beeldende voorstel-
ling naar een verhaal van Annie 
M.G. Schmidt. Verhalenvertel-
ler Peter Faber (de andere) laat je 
meesleuren en verrassen.

Vogel Wok
Het verhaal gaat over de Zuid Afri-

kaanse vogel Wok. Zittend op een 
groot nest met daarin een groot 
ei. Vogel Wok verveelt zich rot en 
vraagt de dieren die langs komen 
of zij niet een poosje op haar ei 
willen broeden. Geen van de die-
ren heeft daar zin in. Op een goe-
de dag komt er een olifant voorbij 
die best even op het ei van vogel 
Wok wil zitten. Olifant hijst zich 
met moeite de boom in en be-
looft vogel Wok te blijven zitten 
tot ze terugkomt. Hij wacht en 
wacht en wacht… Tot op een dag 
een jager komt die Olifant neer 

willen schieten. Hoe dit afloopt 
en of vogel Wok ooit nog terug 
komt zie je in de voorstelling.

Passie
Peter Faber vertelt de meest uit-
eenlopende verhalen aan jong 
en oud. Vol passie en energie ver-
leidt hij zijn luisteraar zich over te 
geven aan de werkelijkheid van 
het verhaal. Hij kruipt in de huid 
van mens en dier, brengt hen tot 
leven en staat zo letterlijk midden 
in zijn verhaal. Het ene moment 
zit je op het puntje van je stoel, 
het andere moment hang je ont-

spannen achterover, om dan in-
eens...

Praktische informatie 
Vertelvoorstelling ‘De olifant die 
woord hield’ op zondag 27 mei 
van 16.00 tot 16.45 uur in de Bi-
bliotheek Stadsplein Amstelveen. 
Leeftijd 4 t/m 7 jaar. Kaartjes via 
de website van de bibliotheek 
www.debibliotheekamstelland.nl 
of in een van de Amstelland Bibli-
otheken. Wees er op tijd bij, want 
er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen. Kosten: €4 voor leden 
en €8 voor niet-leden.
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Topduels bij jeugdschaken
Aalsmeer - Met nog twee ron-
den te gaan is de AAS Jeugdcom-
petitie de beslissende fase inge-
gaan. Er stonden dan ook twee 
topduels op de agenda die wel 
eens bepalend voor de eindstand 
konden zijn. In het duel Luuk te-
gen Christiaan kreeg Luuk al snel 
voordeel door enig onoplettend 
spel van Christiaan. Luuk gebruik-
te zijn tijd goed, maar miste afge-
leid door materiaal winst tot twee 
keer toe een mataanval. Maar het 
materiaal deed ook zijn werk en 
aan het einde werd zwart alsnog 
mat gezet. Luuk blijft de competi-
tie aanvoeren met 21 punten, Jas-
per volgt met 19 punten en Chris-
tiaan op drie met 18 punten.

Jasper is momenteel in grote 
vorm en ging door de arme Sam 
heen als door koek. Op artistieke 
wijze zette Jasper mat met paard, 
loper en toren. Jasper kwam hier-
mee weer op de tweede plaats. In 
de subtop deed Stijn goede za-
ken door Rune te verslaan. Ro-
bert en Konrad speelden een in-
teressante remise en Niek won af-
getekend van Dylan. Wat lager op 
de ladder won Bryan verrassend 
van Rink en verloor Kevin van Kai.
Agenda: Vrijdag 25 mei is de 27e 
ronde en op 1 juni de 28e en laat-
ste ronde. Op 8 juni volgen proef-
examens en mogen de jongens 
en meiden vrij schaken. 
Door Ben de Leur

Handbal
FIQAS DC1 succesvol op 
toernooi in Duitsland
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
reisde het talententeam van FI-
QAS Aalsmeer Meiden C1 af naar 
het internationale handbal toer-
nooi van TV Verl nabij Bielefeld in 
Duitsland. Vooraf veel spanning 
en enthousiasme over de deel-
name bij de dames en meege-
reisde supporters. Een sterk be-
zet toernooi met teams uit on-
der andere Duitsland, Neder-
land en Denemarken. Ook ande-
re Aalsmeeder teams gingen de 
strijd aan tegen leeftijdsgeno-
ten, een mooi samenzijn voor de 
succesvolle vereniging. De pou-
lewedstrijden werden door de 
DC1 met grote overmacht ge-
wonnen. Het team heeft afgelo-
pen jaar voor het eerst gespeeld 
op jeugddivisie niveau en de daar 
opgedane ervaring en trainings-
arbeid wierp zijn vruchten af. Al-
leen Veneco Velo uit Wateringen 
wist in de laatste wedstrijd een 

gelijkspel af te dwingen. Mooi 
moment tijdens het toernooi was 
de bekendmaking van de uitslag 
van FIQAS Aalsmeer Heren 1 te-
gen OCI Lions om het landskam-
pioenschap. Een gejuich bij de 
vele meegereisde supporters die 
de wedstrijd via de diverse kana-
len op nauwe voet volgden. De fi-
nale wedstrijden van de DC1 ging 
om volledige Nederlandse bezet-
ting. In de halve finale moesten 
de dames van DC1 helaas het on-
derspit delven tegen Vlug en Le-
nig uit het Limburgse Geleen. In 
de laatste wedstrijd was de koek 
op en streek Quintus uit Kwints-
heul met de eer. Toch een zeer 
succesvol en leuk toernooi met 
een mooie vierde plaats, helaas 
net geen podium plek. Dank aan 
de vele sponsors die de dames 
voor deze gelegenheid een mooi 
nieuw presentatie tenue wisten 
te schenken.

Voetbal
Jongens RKDES JO10-3 
ongeslagen kampioen
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 19 mei zijn de jongens van 
RKDES JO10-3 kampioen gewor-
den in de derde klasse. Met een 
overtuigende 9-0 wonnen zij van 
SDZ, dat tot de laatste minuut 
weerstand bleef bieden. Maar het 
team van RKDES bleek voor hen 
te sterk. Met nog één competi-
tiewedstrijd te gaan is de JO10-3 
al verzekerd van het kampioen-
schap. De JO10-3 heeft een fan-
tastisch seizoen achter de rug 

waarin zij tot nu toe ongeslagen 
is gebleven. Jedidja, Koen, Lars, 
Marien, Mateo, Niels, Owais, Ry-
an en Timme bleken samen een 
sterk team waarin de spelers el-
kaar bijna blindelings wisten te 
vinden. Gedurende het seizoen 
bleven ze groeien onder leiding 
van trainer Wim en werden ze 
steeds beter. Het kampioenschap 
is dan ook het resultaat van een 
seizoen voetballen met volledige 
inzet en plezier.

Atletiek
AVA-jeugd weer sterk bij 
2e ronde CD-competitie
Aalsmeer - Op zondag 20 mei 
deden een meisjesteam en een 
jongensteam van Atletiek Vereni-
ging Aalsmeer mee aan de twee-
de ronde van landelijke CD-juni-
oren competitie in Haarlem. Net 
zoals bij de eerste ronde, sneuvel-
den er weer veel persoonlijke re-
cords. Dit laat zien dat de jongens 
en meisjes echt heel goed bezig 
zijn. Om enige hoogtepuntjes te 
noemen: bij de meisjes liep Ju-
na van der Waal met een tijd van 
3:36.95 een persoonlijk record op 
de 1000 meter en was daarmee 
de snelste eerstejaars (D1). Junio-
re! Gwen Alewijnse (D2) was zelfs 
de snelste van de dag op deze af-
stand met een tijd van 3:24.75, 
ook een persoonlijk record. Daar-
naast liep Mette Smithuis goed 
op de 60 meter horden (12.98), 
Eline van Noort was prima bij het 
kogelstoten (6.95 meter) en Nic-
ky Verlaan liep een hele nette 60 
meter (9.44). Op deze laatste af-
stand was Noëlle Vos weer ra-
zendsnel met 8.61 en had daar-
mee de vierde tijd van het he-
le veld.  Bij de jongens schitterde 
Finn Rademaker op de 1000 me-
ter, waarop hij iedereen naar huis 
liep: 3:13.90. Daarnaast sprong hij 
ook nog eens 4.39 meter, waar-
mee hij derde werd. Daniel Win-
kels deed het prima op de 80 me-
ter horden (14.31 seonde) en dis-
cuswerpen (21.25 meter). Mat-
thew Smit (groot talent uit Zuid-

Finn haalde weer een nieuw per-
soonlijk record bij het versprinten.

Colin Alewijnse over de horden.

Afrika) sprong heel goed naar 
3.97 meter, Joel Ruitenberg liep 
keurig naar 3:32.65 op de 1000 
meter (8e plaats) en Colin Ale-
wijnse bikkelde naar 17.12 op de 
80 meter horden. De trainers wa-
ren weer zeer tevreden.

Pinkstermeerkamp
Finn Rademader is het afgelopen 
weekend ook nog actief geweest 
op de Pinkstermeerkamp bij AV 
Startbaan in Amstelveen. Bij de 
totaaluitslag werd hij negende, 
maar bij het verspringen en de 
1000 meter werd hij tweede. Al-
leen met hoogspringen haalde 
hij geen persoonlijk record. Op de 
zes andere onderdelen wel weer.

Voetbal
Roda’23 te sterk voor 
meiden FCA MO15-1
Aalsmeer -  Zaterdag 19 mei gin-
gen de FCA meiden MO15-1 naar 
Amstelveen om te spelen te-
gen Roda ’23 MO15-1. De eerste 
helft leek het of de meeste FCA 
meiden de avond ervoor zwaar 
hadden gefeest. Er werd sloom 
en veelal stilstaand gevoetbald 
bij FCA. De snelle Roda vleugel-
speelsters werden niet goed ge-
dekt en konden naar hartenlust 
aanvallen. FCA stopper Fleur ren-
de van links naar rechts om de 
Roda aanvallen te onderbreken, 
de FCA backs gaven Fleur wei-
nig steun. Uit het niets was het 
FCA linkervleugel speelster Dai-
sy die in de 18e minuut uit een 
dieptepass op de Roda keepster 
afstormde. Met gevaar voor haar 
ledematen dook de Roda keep-
ster op Daisy haar voeten en kon 
ternauwernood een tegengoal 
voorkomen. Twee minuten later 
viel de goal aan de andere kant. 
Twee FCA verdedigsters konden 
een Roda schot niet blokken en 
FCA keepster Maud kon de bal al-
leen nakijken: 1-0. Een minuut la-
ter glipte een Roda schot door de 
vingers van FCA keepster Maud 
in het doel: 2-0. Twee minuten 

later grabbelde keepster Maud 
naast een bal op de grond waar-
door een Roda speelster de bal 
kon binnen tikken: 3-0. Na de-
ze treffer floot de scheidsrechter 
voor de rust. Na een peptalk in de 
rust beloofde de FCA meiden wat 
meer pit. Het spel zag er inder-
daad beter uit, maar de FCA mei-
den konden niet voorkomen dat 
Roda binnen 15 minuten na rust 
de 4-0 en 5-0 scoorde. FCA spits 
Inge beloofde deze fotograaf/
verslagschrijver om te scoren. In 
de 27e minuut maakte spits Inge 
haar belofte waar. Zij zag de Roda 
keepster een stuk voor haar doel 
staan en van afstand schoot Inge 
de bal met een mooie boog over 
de Roda keepster in het doel:  5-1. 
Een beauty van een treffer. Roda 
deed nog eenmaal een duit in het 
zakje: 6-1. Dit was ook de eind-
stand. Over de hele wedstrijd ge-
nomen was het duidelijk dat de 
Roda meiden een maatje te groot 
waren voor de FCA meiden. In de 
laatste competitiewedstrijd aan-
staande zaterdag 26 mei thuis 
nemen jullie gewoon revanche 
tegen DSOV, toch?
Verslag en foto: Ruud Meijer.

FCA spits Inge scoorde met een beauty van een goal de eretreffer.

Voetbal jeugd
RKDES JO17-1 zonder 
puntverlies kampioen!
Kudelstaart - De jongens van 
de JO17-1 van RKDES zijn dit sei-
zoen na de één na laatste wed-
strijd kampioen geworden. Met 
30 punten uit tien wedstrijden 
hadden ze geen punt verloren 
en werden dus ongeslagen kam-
pioen. 
Afgelopen zondag 20 mei stond 
de kampioenswedstrijd tegen Di-
os op het programma. Deze wed-
strijd waren de teams erg aan el-
kaar gewaagd, maar werd er uit-
eindelijk met 1-0 door RKDES ge-
wonnen door een penalty hal-
verwege de eerste helft. On-

danks dat de JO17-1 geen wed-
strijd verloren heeft, was het 
toch vaak spannend op het veld. 
Maar dankzij een stevige verde-
diging, een opbouwend mid-
denveld en scorend vermogen 
in de spits werd het kampioen-
schap binnengesleept. Alhoewel 
de spits, Simon, wel erg laat op 
gang kwam dit seizoen. Het hele 
seizoen niet scoren maar het dan 
met een hattrick afmaken is toch 
wel grote klasse. Het team van de 
JO17-1 kijkt terug op een succes-
vol seizoen. Gefeliciteerd man-
nen!

Boven van links naar rechts: Koen, Jay, Simon, Max, Lucas, Mohammed, 
Niels, Brian, Ruben, Sean, Reno, Laurens en Lukas. Beneden van links naar 
rechts: Mauro en Roman.

Van 28 tot en met 31 mei
Op water en fruit loop je 
de Avond4daagse uit

kan de Avondvierdaagse nóg ge-
zonder worden! Hoe? Met water 
en fruit. Want met water en fruit 
loop je gezond de vierdaagse uit! 
Dit jaar helpen Albert Heijn en Le-
varht de Avond4vierdaagse tot 
een leuk en gezond beweegfes-
tijn te maken. In Aalsmeer delen 
medewerkers van Albert Heijn tij-
dens de loop water en fruit uit. In 
Kudelstaart wordt met sponso-
ring van AH en Levarht een ge-
zonde snack uitgedeeld en zorgt 
de organisatie voor lekker wa-
ter. Samen met de partners wil 
JOGG Aalsmeer kinderen stimu-
leren voor water, fruit en groen-
te te kiezen! 

Selfieactie
Om de kinderen te stimuleren te 
kiezen voor water en fruit orga-
niseert Sportservice een speci-
ale selfieactie. Het is aan de kin-
deren om een zo’n leuk mogelij-

ke selfie te maken tijdens het lo-
pen. Het stuk fruit/groente of het 
flesje water moet op de foto goed 
zichtbaar zijn. De foto kunnen ze 
plaatsen op de Facebookpagina 
van Team Sportservice Aalsmeer, 
met vermelding van hun naam 
en school. Uiterlijk 13 juni wordt 
bekend gemaakt wie er met een 
toffe prijs vandoor gaat!

Op gezond gewicht 
Het in beweging brengen van 
kinderen en hun ouders tijdens 
de Avond4daagse sluit goed aan 
bij de JOGG-aanpak in Aalsmeer. 
JOGG staat voor Jongeren Op 
Gezond Gewicht en zet zich in 
om gezond eten en bewegen 
voor jongeren makkelijk en aan-
trekkelijk te maken. Niet een-
malig, maar als blijvend onder-
deel van een langdurige aan-
pak. Kijk voor meer informatie op  
www.aalsmeer.nl/jogg

Aalsmeer - Op maandag 28 mei 
start de Avond4daagse. JOGG 
Aalsmeer is blij dat veel leerlin-
gen van Aalsmeerse basisscho-

len wederom mee zullen lopen 
en vier dagen achter elkaar in be-
weging zijn. Naast dat wande-
len natuurlijk al heel gezond is, 





18 24 mei 2018

Omgewaaide Meidoorn 
staat in volle bloei
Kudelstaart - Enige tijd geleden 
hebben bewoners van het An-
toniushof de omgewaaide Mei-
doorn met behulp van een dom-
me kracht weer rechtop gezet. En 

met succes, de boom staat weer 
in volle bloei en wordt samen 
met de vijf andere meidoorns 
door voorbijgangers voortdu-
rend op de foto gezet.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 26 mei 
gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en handboogver-
eniging Target weer huis aan 

Job Hulsbos 
naar Ethiopië

Aalsmeer - Job Hulsbos wil fami-
lie, vrienden en andere belang-
stellenden heel hartelijk bedan-
ken voor steun, bemoedigingen 
en donaties ten gunste van de 
kinderen in Ethiopië. Aankomen-
de vrijdag 25 mei mag Job einde-
lijk de reis naar het land gaan ma-
ken. Uiteraard zal Job na afloop 
van dit avontuur laten horen hoe 
de reis geweest is. Doneren kan 
nog steeds Het makkelijkst is via 
onderstaande link: https://www.
muskathlon.com/nl-nl/deelne-
mers/1836/job-hulsbos.html

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 25 
mei is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Geen 
maat? Geen probleem, er kunnen 
ter plaatse koppels gevormd wor-
den. Aanvang is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur.
Het koppelkaarten op vrijdag 18 
mei is gewonnen door  Lia van 
Bemmelen en Manfred de Grauw 
met 5316 punten. Op twee Ben 
Blom en Bert van de Jagt met 
5178 punten en op drie Frits de 
Jong en Co Eikelenboom met 
4736 punten. De poedelprijs was 
voor het koppel Krijna Verhoef en 
Miep Bloemen met 3434 punten.

Clubkampioenschap
Het clubkampioenschap is met 
overmacht gewonnen door Mia 
Huijkman met totaal 60514 pun-
ten. Op twee Paul Schouten met 
59747 punten en op drie Kees 
Meekel met 59078 punten. De 
marsenprijs was ook voor Mia 
Huijkman met 30 marsen. Allen 
van harte gefeliciteerd.

Voor ALS de Mont Ventoux beklimmen
Aalsmeer - Donderdag 31 mei 
wordt in Frankrijk de Tour du ALS 
gereden en dat zal evenals voor-
gaande jaren weer een bijzon-
dere dag worden voor Marieke 
Bakker. Afgestudeerd in medicij-
nen, maar haar vak kan zij niet 
meer uitoefenen, want in 2011 
werd bij Marieke ALS geconsta-
teerd. Een slopende ziekte waar-
voor helaas nog geen medicijnen 
bestaan. Op deze donderdag be-
klimmen zo’n 500 tot 600 getrain-
de wielrenners de Mont Ventoux, 
een monster van een berg met 
een hoogte van 1912 meter met 
een gemiddeld stijgingspercen-
tage van 7.5% tot een maximum 
van 12%. De klim zelf is 21 kilo-
meter. Er is geen stukje vlak. De 
Tour wordt nu voor de zesde keer 
gereden met als doel zoveel mo-
gelijk sponsorgeld ophalen voor 
de Stichting ALS. Marieke heeft 
ook alle zes keer de tocht mee-
gereden. Eerst achterop de tan-
dem en inmiddels voorop in een 
Hase Pino. Omringd door familie 

en vrienden die haar de nodige 
steun verlenen om de top te be-
reiken. 

Wielrennen als passie
De in Aalsmeer wonende Eva 
Hekkenberg, uitgeroepen tot 
vastgoedvrouw 2018, is één van 
de familieleden - Marieke is haar 
nichtje van vaders kant - die op 
haar racefiets Marieke bijstaat. 
Ooit begonnen op de mountain-
bike kreeg zij voor haar afstude-
ren van ouders en partner een 
racefiets. En omdat Eva niets half 
doet werd en wordt er met name 
voor de ALS flink getraind. “Het is 
een beetje uit de hand gelopen”, 
zegt zij lachend. Een mooi voor-
beeld van haar drive om te fiet-
sen is wel dat zij tien dagen na de 
bevalling van dochter Chris weer 
aan het trainen was. Naast haar 
drukke baan is haar grote pas-
sie wielrennen. Per jaar wordt er 
zo’n 7.000 kilometer gefietst. Zo 
traint zij in de Belgische Arden-
nen,  heeft als recreant de Ronde 

van Vlaanderen gereden, de Am-
stel Gold Race en Thilff-Bastog-
ne-Thilff. Samen met haar wieler-
makkers van Cycle Team Leimui-
den, “door hen heb ik echt hard 
leren fietsen”, fietst zij als enige 
vrouw in een straf tempo met de 
mannen mee. Eten en drinken tij-
dens het rijden. Morgen wordt er 
weer 230 kilometer weggetrapt 
en in het voorjaar werd er ge-
traind op Majorca.  

De top bereiken
Zaterdag 26 mei vertrekt Team 
Marieke met 20 andere teamle-
den naar Frankrijk. Een gemê-
leerd en jaarlijks wisselend gezel-
schap dat wil steunen. “Wij heb-
ben met elkaar een aantal cha-
lets gehuurd in Bedoin (aan de 
voet van de Mont Ventoux) en wij 
gaan lekker met elkaar fietsen en 
ook lekker eten, want mijn vader 
zorgt voor de catering.” 
Zaterdag 31 mei is dan de dag 
waar het allemaal omdraait. De 
klim naar de top. De Mont Ven-

toux kan één of twee of drie keer 
beklommen worden. De eerste 
klim met vertrektijd zes uur ‘s och-
tends is zonder patiënten. “Dan is 
het zo prachtig, met de opgaan-
de zon.” In de tweede rit om tien 
uur kunnen ook de patiënten 
meedoen. “Dat is altijd behoor-
lijk heftig. Maar geweldig om te 
doen. De Mont Ventoux is mijn 
doel, maar ik fiets voor mijn con-
ditie en plezier. Het is een hele fij-
ne tijdsbesteding en een mooie 
ontspanning.” De tijd die het kost 
heeft zij daar best voor over. Het 
gaat er tenslotte toch ook om om 
zoveel mogelijk sponsorgeld op 
te halen. “Alle reis- en bijkomende 
kosten betalen wij altijd zelf.”

Een droomfiets
Je zal maar op een fiets rijden 
waarvan een paar jaar geleden 
nog Anna van der Breggen de ei-
genaar was. “Ik wilde heel graag 
dat merk fiets hebben waarop 
Anna van der Breggen ook rijdt. Ik 
heb een mail gestuurd naar team 
Boels-Dolmans, mijn vraag voor-
gelegd en het is gelukt. Hij fietst 
echt sneller dan mijn oude fiets. 
Alles is net even beter.” De fiets is 
speciaal gemaakt voor de fortuin-
lijke wielrenster nadat zij tijdens 
de Olympische Spelen en op het 
Europees Kampioenschap goud 
won. Haar naam staat in sierlij-
ke letters in het frame en het vig-
net van OS en het EK plus de Ne-
derlandse driekleur zijn eveneens 
duidelijk zichtbaar. Kortom een 
droomfiets voor wie van wielren-
nen houdt.
Donderdag 31 mei zal Eva Hek-
kenberg de Mont Ventoux twee 
keer beklimmen. Maar ook de da-
gen er voor wordt al een ‘genera-
le’ gehouden. Het plezier in het 
rijden combineert zij met de ern-
stige zaak. Zij beseft dat gezond 
zijn niet vanzelfsprekend is. Daar-
om hoopt zij dat zoveel moge-
lijk mensen zullen doneren voor 
ALS. Naast het organiseren van 
de Mont Ventoux klim organi-
seert de Stichting ALS overigens 
nog heel veel andere evenemen-
ten zoals, zie hiervoor de website. 
Janna van Zon 

Superheld knutselen voor 
de Junior Pramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni or-
ganiseert de Stichting Pramen-
race in Ere alweer de veertiende 
Junior Pramenrace in Aalsmeer. 
De inschrijvingen lopen binnen, 
de route is bevaren, de vrijwilli-
gers  gebeld en de opdrachten 
bedacht.

Knippen en plakken
Net als bij de Aalsmeerse pramen-
race in september moeten de 
teams ook iets maken en inleve-
ren bij de post de Zotte Wilg.  Het 
in te leveren item heeft natuurlijk 
te maken met het thema ‘Super-
helden’.  SPIE lijkt het leuk om van 
elk team een superheld te krij-

gen. Deze mogen de teams knut-
selen, knippen, plakken, tekenen, 
kleien, kortom alles mag.  Het 
team met de leukste, mooiste su-
perheld wint een etentje voor het 
gehele team. Welk team wilt dat 
nou niet?

Geheime opdracht
De rest van de opdrachten houdt 
SPIE nog even geheim, in ieder 
geval tot volgende week. En ze-
ker de geheime opdracht. Daar-
voor moet iedereen wachten tot 
15 juni…  Maar tot die tijd, kan ie-
dereen gaan knutselen en een ei-
gen superheld bedenken en ma-
ken.

Zeilen, suppen, vissen en muziek
Open havendag bij WV 
Aalsmeer zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 26 mei 
organiseert de Watersport Ver-
eniging Aalsmeer de open ha-
vendag. Het woord open zegt het 
al: niet alleen voor leden, maar 
ook voor alle andere belangstel-
lenden. De open havendag is van 
12.00 tot 17.00 uur. Adres: Uiter-
weg 155. Wat te verwachten? Op 
een rijtje: Korte kennismakings-
rondjes door de slootjes, langs de 
tuinderijen en recreatielandjes. 
Natuurlijk ook even over de Gro-
te en Kleine Poel. Er zijn meerde-
re motorboten en zeilboten (uit 
de Drakenklasse) beschikbaar 
dankzij enthousiaste leden. Uiter-
aard ook lekkere hapjes en drank-
jes. Een viswedstrijd voor volwas-
senen en kinderen. Micro ma-
gic activiteit (dat zijn modelzeil-
bootjes, waarbij vanaf de steiger 
gemanoeuvreerd wordt, er wor-
den zelfs wereldkampioenschap-
pen mee gezeild). Stand van het 
bestuur met informatie voor be-
langstellenden. DJ Timo zal de 
muzikale omlijsting verzorgen. 
Proefzeilen in Optimisten. Dob-
bertjes vissen, het aloude, maar 
nog steeds moeilijke spel, met de 
genummerde dobbertjes. Sup-
pen (rechtopstaand peddelen op 

een sufplank). Probeer het eens! 
Dit kan dankzij Jachthaven Sten-
huis die enkele SUP planken ter 
beschikking stelt.
Een mooie gelegenheid om (ver-
der) kennis te maken met een 
aantal aspecten van de water-
sport. Iedereen is van harte wel-
kom. Stuur voor een reactie of 
vragen een mail naar: Openha-
vendag@wvaalsmeer.nl

AV Aalsmeer
Antoniusschool winnaar 
schoolatletiekdag
Aalsmeer - Na een zeer geslaag-
de schoolatletiekdag, een aan-
tal weken geleden, werd afge-
lopen donderdag de prijs uitge-
reikt voor de meest succesvolle 
school van deze dag! Dit jaar is de 
Antoniusschool uit Kudelstaart 
de school met de beste presta-
ties! Op diverse onderdelen wer-
den mooie resultaten neergezet. 
Zowel de meisjes als de jongens 

wisten veel medailles voor hun 
school te behalen. Een mooie be-
ker was door de organisatie be-
schikbaar gesteld en die werd af-
gelopen donderdag uitgereikt in 
het bijzijn van leerlingen en gym-
leraar Menno, die nog maar eens 
benadrukte dat winnen leuk is, 
maar deelnemen nog veel be-
langrijker is! Op naar de schoolat-
letiekdag in 2019.

Interessante lezing ‘De 
weg naar het aquarium’ 
Aalsmeer - Op maandag 28 mei 
verzorgt Hans Kiers een interes-
sante lezing over ‘De weg naar 
het aquarium (waar komen de 
vissen vandaag) bij Viva Aqua-
ria. Sinds 2008 is Hans werkzaam 
bij één van de grootste siervis-
handel im- en exporteurs  van de 
wereld en kon hij van zijn hobby 
mede zijn werk maken. Dat dit 
niet alleen voordelen heeft zal u 
ook wel duidelijk worden op de-
ze avond. Hans heeft thuis één 
aquarium en op zijn werk 1250 
soorten om uit te kiezen. Voordat 
de vissen in het aquarium zwem-
men hebben ze vaak al een heel 
avontuur achter de rug. Hans zal 
vertellen en laten zien wat er al-
lemaal gebeurt en nodig is voor-
dat de meeste aquariumvissen 
bij de vakhandel in de aquarium-

stellingen zwemmen. Een kijkje 
wordt gegeven middels een po-
werpoint presentatie met meren-
deels eigen foto’s, gemaaktbij di-
verse kwekers in het buitenland 
en bij de groothandel waar Hans 
werkzaam is.
Na de pauze brengt hij de aanwe-
zigen op de hoogte van diverse 
nieuwe of bijzondere aquarium-
vissen of vissen met een verhaal 
of anekdote. Een heel interessan-
te avond, waarbij eens achter de 
schermen gekeken kan worden.
De avond wordt gehouden in 
Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1 en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Iedereen is van har-
te welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op 
met de heer C. Keim via 0297-
343854.

Vogelbeurs in Baccarahal
Aalsmeer - De Vogelvereniging 
Aalsmeer en omstreken organi-
seert op zondag 27 mei weer een 
grootse vogelbeurs in de Bacca-
rahal in de  Baccarastraat 1. De 
beurs is open van 10.00 tot 12.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is 
welkom om vogels te kopen, ver-
kopen te ruilen of rond te kijken 
en vragen te stellen over vogels, 
voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 1 euro voor ieder-
een die komt kijken of kopen. 
Met het entreebewijs maken be-
zoekers kans op een leuke atten-
tie. Verkoop van uw eigen vogels 
is gratis, zowel voor leden als be-

zoekers. Aanwezig zijn diverse 
soorten vogels, zoals tropische 
vogels, kanaries en kromsnavels. 
Ook worden zaden, zaadmeng-
sels en vogelkooien te koop aan-
geboden. 
De vogelvrienden van Aalsmeer 
bezitten het keurmerk van de Ne-
derlandse bond van vogellief-
hebbers, voor het diervriendelijk 
behandelen van haar vogels met 
in acht neming van de milieu ei-
sen die tot heden van kracht zijn.
Een hele eer om dit keurmerk 
van diervriendelijkheid te mo-
gen voeren. Voor inlichtingen: 06- 
10666878.

huis oud papier ophalen. De lo-
pers hopen natuurlijk weer dat 
alle inwoners het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
plaatst. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. Daarna is de 
eerstvolgende ophaalronde za-
terdag 30 juni. 
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Voetbal
Nederlaag FCA zondag 
bij FC De Kickers
Aalsmeer - Er lijkt een einde te 
zijn gekomen aan de reeks goede 
wedstrijden van het eerste zon-
dagteam van FC Aalsmeer. Zon-
dag 20 mei is een verdiende 1-3 
nederlaag behaald tegen FC De 
Kickers uit Leimuiden. Jammer 
was het voor Alexander Goes die 
zijn twee honderd en vijftigste 
wedstrijd speelde in de hoofd-
macht van zijn club, er wacht-
te hem gelukkig wel een grootse 
huldiging na de wedstrijd. 
FC De Kickers heeft revanche ge-
nomen voor de nederlaag van 
twee geleden. Het was trouwens 
de een na laatste wedstrijd op 
zondag, ook de voetbal in Leimui-
den gaat naar de zaterdag. Reeds 
in de eerste minuut was daar een 
reuze kans voor Mark Schut, maar 
die werd door doelman Jeroen 
Tent, de beste speler deze dag, 
onschadelijk gemaakt. Het spel 
golfde heen en weer zonder dat 
er voor beide ploegen een reë-
le kans was. Er werd erg traag ge-
voetbald bij FC Aalsmeer, het te 
lang doorgaan met de bal, het 
niet kijken naar vrijstaande spe-
lers, onder andere Tristen Jong-

kind werd te weinig in het spel 
betrokken, terwijl hij veel vrij-
stond. Het was weer Mark Schut 
die op vier meter voor het verla-
ten doel het toch nog presteerde 
om over te schieten, het was echt 
niet zijn beste wedstrijd. Wie wel 
terug kan kijken op een zeer goe-
de wedstrijd is Richard de Vries, 
ongelofelijk wat hij een werk ver-
zet heeft, daar kunnen anderen 
een voorbeeld aan nemen.
De tweede helft werd in de drie 
en zestigste minuut door Ronny 
Mollers benut om de stand op 0-1 
te zetten. Nog geen minuut later 
was Schut die uit een strafschop 
de 1-1 aantekende, op dat mo-
ment een terechte stand. Maar 
De Kickers zouden hun gram ha-
len. Even later kwamen zij op de 
verdiende 1-2. Tristan Hofman 
kon voor de 2-2 zorgen maar de 
inzet ging rakelings over. De 1-3 
kwam in de tiende minuut voor 
het einde. Eén man moet nog ge-
noemd worden en dat is Vally Ka-
ragantcheff, de leidsman van de-
ze middag, hij kan terugzien op 
een prima gefloten wedstrijd.
 Theo Nagtegaal

Wisselbeker voor Polonia Aalsmeer
ZABO zaalvoetbalseizoen 
zit er weer op
Aalsmeer - Het seizoen zit er op 
voor de ZABO zaalvoetballers. Af-
gelopen weekend vond in sport-
hal de Bloemhof de veertien-
de en laatste speelronde plaats. 
Dit seizoen is Polonia Aalsmeer 
kampioen geworden van de ZA-
BO-competitie. De zaalvoetbal-
ploeg won elf van de veertien 
wedstrijden, speelde twee ge-
lijk en verloor slechts één keer. 
Met 35 behaalde punten is Po-
lonia Aalsmeer voor het eerst in 
de historie geëindigd op de fel-
begeerde eerste plaats. Het team 
van Met & Co wist beslag te leg-
gen op de tweede plaats gevolgd 
door de nummer drie, Bolas Un-
derwear. 
De slotronde werd gespeeld op 
zaterdag 19 mei in hal 1 van De 
Bloemhof. De openingswedstrijd 
ging tussen Football Fanatics 
en LEMO. De winnaar van deze 
zaalvoetbalpartij zou op de vier-
de plaats eindigen in de rang-
lijst. LEMO kwam in dit duel te 
kort en werd met 8-2 verslagen 
door Football Fanatics. De wed-
strijd Polonia Aalsmeer tegen Bo-
las Underwear kreeg de einduit-
slag van 5-0 toebedeeld. Amsec 
Piller had Met & Co als tegenstan-
der. De spelers van Met & Co wa-
ren in vorm en zegevierden met 

een ruime 8-4 overwinning. De 
slotwedstrijd van speelronde 14 
ging tussen Koning Nieuwendijk 
en IBH Aalsmeer. De punten werd 
gedeeld: einduitslag 4-4.

Eindstand:
De eindstand van het ZABO zaal-
voetbalseizoen 2017/2018 ziet er 
als volgt uit: Polonia Aalsmeer 14-
35, Met & Co 14-31, Bolas Under-
wear 14-24, Football Fanatics 14-
21, LEMO 14-18, Amsec Piller 14-
13, IBH Aalsmeer 14-11, Koning 
Nieuwendijk 14-8. Na afloop van 
de laatste wedstrijd vond in de 
kantine van sporthal de Bloem-
hof de prijsuitreiking plaats. Al-
le deelnemers ontvingen een 
prachtige trofee en de kampioen 
van dit seizoen, Polonia Aalsmeer, 
kreeg de Zabo-wisselbeker over-
handigd.

Ook meedoen met de ZABO?
In september gaat de ZABO com-
petitie van start met het 43e sei-
zoen. Momenteel staan er negen 
teams op de deelnemerslijst. Bij 
nog één nieuwe aanmelding kan 
er zoals vanouds gestart worden 
met tien ploegen. Aanmelden is 
mogelijk bij de Zabo-secretaris 
op 06-37346909 of stuur een mail 
naar: info@zaboaalsmeer.nl 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 mei:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Sportlust’46 1 14.30 u
H.B.C. 2 - F.C.A. 3 15.00 u
Wartburgia 5 - F.C.A. 4 16.15 u
F.C.A. 5 - Roda’23  4 14.00 u
B.S.M. 3 - F.C.A. 6 14.45 u
R.A.P. 10  - F.C.A. 7 12.00 u 
T.A.B.A. 45+1 - FCA 45+1 16.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 -  Hoofddorp V2 14.30 u
D.V.V.A. V4 - F.C.A. V2 14.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - ZSGO/W.M.S. 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Legm.vogels 2 12.00 u
S.C.W. 3 - Olympia.H. 3 14.30 u
V.V.C.  4 - S.C.W. 4 15.00 u
Olympia.H. 5 - S.C.W. 5 14.30 u 

S.C.W 45+1 - Rivierwijkers 45+1   
14.30 u
Ouderkerk 35+1 - S.C.W. 35 +1  
14.30 u

Zondag 27 mei:
F.C.AALSMEER
Nicolaas Boys 1- F.C.A. 1 14.00 u
Diemen 2 - F.C.A. 2 11.30 u 
Badh.dorp 2 - F.C.A. 3 11.00 u
F.C.A. 4 - Overbos 4 14.00 u
F.C.A. 5 - U.N.O. 4 14.00 u
R.K.D.E.S.
Bernardus  1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
Fortius  2 - R.K.D.E.S 2 11.30 u 
R.K.D.E.S. 4 - Pancratius 6 12.00 u
Pancratius  5 - R.K.D.E.S. 5 13.00 u
Nautilus 3 - R.K.D.E.S. 6       13.00 u

Tafeltenniscompetitie
Johan Berk clubkampioen 
bij ATC Bloemenlust
Aalsmeer - Aan het eind van het 
tafeltennisseizoen speelden 9 
deelnemers om het clubkampi-
oenschap van ATC Bloemenlust. 
Het toernooi begon zonder titel-
verdediger Ed Couwenberg die 
helaas moest afzeggen door een 
rugblessure. Nog enkele andere 
leden moesten verstek laten gaan 
door blessures of vakantie. In een 
negenkamp namen alle deelne-
mers het tegen elkaar op, waarbij 
uiteindelijk degene met de mees-
te overwinningen zich clubkam-
pioen mocht noemen. De eer-
ste drie ronden verliepen volgens 
verwachting en bleven de vier 
belangrijkste titelkandidaten on-
geslagen. Maar in de vierde ron-
de viel er al een verrassing te no-
teren. Outsider Horst Krassen 
had de vorige ronde nog kans-
loos verloren van Bart Spaarga-
ren, maar won vervolgens over-
tuigend de eerste twee games 
van Johan Berk. Horst bracht al-
le ballen hoog terug, waar Johan 
duidelijk problemen mee had. 
Na enkele matchpoints tegen, 
vocht Johan zich met 15-13 toch 
terug in de wedstrijd en na 11-1 
in de vierde game leek het voor-
bij voor Horst. Maar in de beslis-
sende vijfde game trok Horst als-
nog met 9-11 de winst naar zich 
toe en daarmee leek een van de 
kanshebbers vroegtijdig uitge-
schakeld. Ook in ronde vier de 
onderlinge ontmoeting van twee 
nieuwe leden, waarbij Rick Molle-
man wist te winnen van Ruben. 
Tegelijkertijd won Philippe Mon-
nier de eerste game van titelkan-
didaat Dirk Biesheuvel, maar met 
11-6, 11-9, 11-9 kwam Dirk toch 
als overwinnaar uit de strijd. 
In de vijfde ronde maakte Philip-
pe het ook zijn andere teamge-
noot en topfavoriet Jan Spaarga-
ren onverwacht lastig (11-7, 11-
6, 10-12, 11-8). Horst was kans-
loos tegen Dirk en met zijn twee-
de nederlaag uitgeschakeld voor 
de titel, zeker nadat hij in ron-
de zes ook van Jan verloor. Na 
zes ronden waren met Jan, Dirk 
en Bart nog drie spelers onge-
slagen, gevolgd door Johan die 

zich met een nederlaag op zak 
geen enkele misstap meer kon 
veroorloven. De laatste drie ron-
den moesten de beslissing bren-
gen met alle favorieten tegen el-
kaar. In de onderlinge Spaarga-
ren-battle was Bart met goed of-
fensief spel Jan in drie games de 
baas. Johan had veel meer moei-
te met Dirk, maar met 11-8 in de 
vijfde game revancheerde hij zich 
goed van zijn teleurstellende op-
treden tegen Horst. Ook in de 
achtste ronde zette Bart zijn ze-
getocht voort met een knappe 
zege in vier games op Dirk, en Jo-
han schakelde in een spannende 
partij toch wel verrassend Jan de-
finitief uit voor de eindzege (9-11, 
9-11, 13-11, 9-11). 
Zoals het hoort vielen de be-
slissingen in de allerlaatste ron-
de, met de strijd om de derde en 
vierde plaats tussen de teamge-
noten (Bloemenlust 2) Jan Spaar-
garen en Dirk Biesheuvel, waar-
in Jan na drie spannende games 
de sterkste bleek (11-9, 13-11, 14-
12) en de derde plek veiligstelde. 
En tenslotte de finale tussen de 
nog ongeslagen Bart Spaargaren 
en Johan Berk, die ondanks een 
verliespartij toch nog kampioen 
kon worden door van Bart te win-
nen (met dan evenveel punten, 
maar op onderling resultaat). Jo-
han begon sterk aan de wedstrijd 
en won overtuigend de eerste 
twee games (11-5, 11-7), waarbij 
hij vooral in de tweede game niet 
over geluk te klagen had. In het 
vervolg herstelde Bart zich goed 
en met agressiever en sneller spel 
gaf hij Johan steeds minder kans 
om zijn aanvallende ballen te re-
tourneren. Met 8-11 en 4-11 leek 
Bart op weg naar de eindoverwin-
ning, maar in de beslissende vijf-
de game keerde de kansen we-
derom. Johan bracht toch weer 
meer ballen terug en dusdanig 
lastig dat hij weer meer fouten af-
dwong bij Bart. Met 11-5 won Jo-
han Berk de vijfde game, de wed-
strijd en daarmee het clubkampi-
oenschap van ATC Bloemenlust 
voor 2018, met Bart Spaargaren 
als zeer goede nummer twee.

Bart Spaargaren (links) op twee en Johan Berk clubkampioen.

Hoofdprijs superloterij 
voor familie Vollebrecht
Aalsmeer - Een echte handbalfa-
milie heeft de hoofdprijs gewon-
nen in de superloterij van hand-
balvereniging FIQAS Aalsmeer. 
De familie Vollebrecht had het 
winnende lot en mocht bij de fir-
ma Waning een elektrische fiets 
uitzoeken. Na een proefrit mocht 

de fiets meteen mee genomen 
worden. Elk jaar heeft de hand-
balvereniging een superloterij 
waar de meeste prijzen worden 
geschonken door bedrijven uit 
Aalsmeer. Doel van de opbrengst 
van de loterij is om veel trainin-
gen aan te kunnen bieden..

41e Dorpentocht voor 
Stichting Jarige Job
Aalsmeer - Op zondag 3 juni or-
ganiseert de Stichting Dorpen-
tocht voor de 41e keer een re-
creatieve fiets-tocht, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor een 
Goed Doel. Dit jaar is Stichting 
Dorpentocht bijzonder blij om 
met de opbrengst van de fiets-
tocht de Stichting Jarige Job te 
kunnen helpen. Stichting Jari-
ge Job trakteert kinderen uit de 
armste gezinnen in onze samen-
leving op een verjaardag. Jarige 
Job geeft geen geld, maar een 
complete verjaardagsbox aan 
de ouders, zodat zij van de ver-
jaardag van hun kind een ech-
te feestdag kunnen maken. Want 
jaarlijkse kunnen ruim 61.000 kin-
deren In Nederland hun verjaar-
dag niet vieren, omdat er thuis te 
weinig of zelfs geen geld voor is. 
De verjaardagsbox van Stichting 
Jarige Job bevat slingers, ballon-
nen, taartmix, traktaties, wat lek-
kers voor thuis en cadeautjes. En 
de stichting zorgt daarmee dat 
het huis versierd is, dat de taart 
gemaakt is, dat cadeautjes zijn 
ingepakt en de traktatie voor op 
school klaar staat. Hierdoor wordt 
een kinderverjaardag weer een 
echt gezinsfeest! 

Twee afstanden
De Dorpentocht 2018 kent net als 
voorgaande jaren weer twee af-
standen; de traditionele afstand 
is natuurlijk de 55 kilometer; de 
korte route is circa 35 kilometer. 
Maar het maakt niet zoveel uit 
welke afstand u fietst, het is veel 
belangrijker dat u fietst. Want dan 
kunt u weer genieten van een ge-
zellige dag in een mooie omge-
ving tijdens een zorgvuldig voor-
bereide fietstocht, en dit alles ten 
behoeve van het goede doel. Er 
zijn onderweg twee controlepos-
ten. Bij meerdere posten is het 
mogelijk om iets te eten en/of te 
drinken. In de routebeschrijving 

zijn deze plaatsen duidelijk aan-
gegeven. Bij elke post ontvangt 
u een stempel met een letter op 
uw deelnemerskaart. De letters 
vormen samen het codewoord 
van de dag en dit woord heeft zo-
als altijd te maken met het goede 
doel, nu Stichting Jarige Job. 

Schitterende plekjes
De Dorpentocht staat al lang be-
kend om de goede organisatie en 
brengt u langs de meest schitte-
rende plekjes in de omgeving. En 
zoals u gewend bent ieder jaar 
een andere route. De Stichting 
Dorpentocht steekt elk jaar veel 
tijd en moeite in het vinden van 
fietspaden waar u nog niet eer-
der geweest bent. En na afloop 
van uw fietstocht ontvangt u zo-
als gebruikelijk natuurlijk het fel-
begeerde erelint. Deze fraai uit-
gevoerde herinnering is uw be-
wijs van deelname. Er zijn fiet-
sers die intussen alle 40 voor-
gaande exemplaren hebben ver-
zameld. De kosten van deelna-
me zijn nog steeds 4,50 euro op 
de dag van de tocht, maar u be-
taalt slechts  3,50 euro als u voor-
af bij één van de voorverkoop-
adressen een deelnemerskaart 
aanschaft. Dit is in Aalsmeer bij 
de Bruna in de Zijdstraat. En we-
derom is er weer de mogelijkheid 
een deelnemerskaart via de web-
site www.dorpentocht.net te be-
stellen. Dan betaalt u 4 euro (in-
clusief verzendkosten). 

Start bij Stommeermolen
De hoofdstartpost is net als vorig 
jaar in het gebouw van het Keizer 
Karel College aan Elegast 5 te Am-
stelveen. In Aalsmeer kan gestart 
worden bij de Stommeermolen 
bij de Molenvliet voor owel de 
35 als de 55 kilometer. Er kan ge-
start worden vanaf 9.00 uur en tot 
14.00 uur. Alle posten sluiten ui-
terlijk 17:00 uur.

Broers Owen en Tristan 
net naast podium
Rijsenhout - Net geen medail-
le voor de Rijsenhoutse broers 
Owen en Tristan Geleijn bij de 
kampioenschappen wielrennen 
van Noord Holland. Owen ein-
digde afgelopen maandag in de 
Schermerpolder bij Alkmaar als 
vierde in de titelstrijd voor junio-
ren, enkele seconden na winnaar 
Jim Kes uit Volendam. Zijn jonge-
re broer Tristan kwam in Amster-
dam als vijfde over de finish bij de 
nieuwelingen. In deze wedstrijd 
was er een vijftiende plaats voor 
Sven Buskermolen (Kudelstaart) 
en een 23e voor Benjamin Wes-
sels (Aalsmeer). Voor Owen Ge-
leijn was het een druk Pinkster-
weekeinde. Vrijdag, zaterdag en 
zondag fietste hij ook in de Inter-
nationale driedaagse van Axel. 
Daarin klasseerde hij zich als lid 
van een gemengd Amsterdams 
team als 33e op 1.41 minuut van 
de Zwitserse eindwinnaar Balmer. 
Bepalend voor de eindstand was 
vooral de twaalf kilometer lange 

tijdrit op de tweede dag, niet echt 
de specialiteit van de renner uit 
Rijsenhout. Hij klokte de 56e tijd 
en was iets meer dan een minuut 
langer onderweg dan de num-
mer één. In de drie overige ritten 
verloor Geleijn amper terrein. Zijn 
dagscorers waren: 13, 56, 32 en 
15. Aan de wedstrijd werd deel-
genomen door renners uit elf lan-
den. De buitenlanders gingen 
er in deze UCI-topkoers met de 
meeste prijzen vandoor.

Nes aan de Amstel
UWTC-veteraan John Tromp ein-
digde bij de 60-plussers in Al-
phen aan de Rijn als tiende en 
in Maassluis als negende. Belof-
terenner Leon Buijs kwam zater-
dag in Sloten als twaalfde over de 
streep. Morgen, vrijdag 25 mei, 
komen veel streekrenners in actie 
in Nes aan de Amstel. Vanaf half 
acht vertrekken renners met kor-
te tussenpozen in vier wedstrijd-
groepen.

Vrij bridgen bij 
Onder Ons

Aalsmeer - Op 16 mei werd er 
weer vrij gebridged bij BC Onder 
Ons. De opkomst was iets groter 
dan verleden week, maar helaas 
weer een oneven aantal paren. 
Toch werd er weer volop strijd ge-
leverd en dat leidde tot de vol-
gende uitslag: In de A-lijn: 1e Ri-
ta Ritzen en Christa Leuven met 
65.00%, 2e Ariette Tromp en Ro-
gier Kerner met 61.67% en 3e Ag-

neet van der Goot en Wil Jong-
kind met 60.83%. In de B-lijn: 1e 
Thea Wijnen en Anny van Buyten 
met 59.58%, 2e Gerda Spring in ‘t 
Veld en Jan Doeve met 59.00% en 
3e Frank van Dijk en Henny van 
der Laarse met 58.75%. Er is iede-
re woensdag vrij bridgen bij On-
der Ons in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. Aanwezig voor 
inschrijving om 19.15 uur.
Alvast noteren: Op 22 september 
vindt de jaarlijkse kroegentocht 
plaats. Informatie en opgeven 
hiervoor kan via: www.nbbclub-
sites.nl/club





Darttoernooi in het Dorpshuis
Gilbert en Leon winnen 
Blind Koppel Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week zater-
dag was het laatste toernooi van 
het seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye, namelijk het Blind Koppel 
Toernooi. Bij dit toernooi werd 
elke darter vijf ronden lang blin-
delings aan een steeds wisselen-
de dartsmaat en twee tegenstan-
ders gekoppeld. Na vijf wedstrij-
den ronden werd de stand op-
gemaakt en gingen er 16 dar-
ters naar de winnaarronde en 8 
naar de verliezerronde. De overi-
ge darters vielen af. Na vier ron-
den stond Danny de Hartog nog 
buiten de top 16, maar door een 
overtuigende overwinning in de 
vijfde ronde, én een gewonnen 
barrage tegen Anno Knol, be-
reikte Danny alsnog de winnaar-
ronde. In de kwartfinales sneu-
velden twee sterke koppels, na-
melijk Christopher Brouwer met 
Ronald Baars (tegen Tibor Ho-
gervorst met Rene van Veen) en 
Floor van Zanten met Rene Kruit 
(tegen Marco Cornelisse met Jo-
ris Voorn). De verassende fina-
list van vorig jaar, Rob Braam, be-
reikte nu weer knap de halve fi-
nale, maar samen met Rene van 
Veen verloor hij van Gilbert van 
Eijk met Joris. In de andere halve 
finale wonnen Marco met Leon 
van Sander ter Schure met Tibor. 
In de finale werd het koppel Mar-

co met Joris, dat in de kwartfina-
le zo goed presteerde, herstelt. Zij 
dolven echter uiteindelijk het on-
derspit tegen Gilbert met Leon. 
Een zeer knappe en enigszins ver-
assende prestatie van deze twee 
sympathieke darters, waarmee zij 
voor het eerst ooit een toernooi 
bij de Poel’s Eye wisten te win-
nen. Gilbert van Eijk had met 97 
ook nog eens de hoogste uitgooi 
van de avond. Er was dus ook een 
verliezerronde. Martijn Vos ging 
langs de rand van de afgrond, na 
vier ronden behoorde hij name-
lijk nog tot de afvallers. Martijn 
won echter de vijfde ronde én de 
barrage. Ook Lisa Bruggink ont-
snapte via de barrage. In de halve 
finale stonden Lisa en Martijn te-
genover elkaar. Martijn bereikte 
uiteindelijk zelfs de finale. Samen 
met Anno Knol bond hij de strijd 
aan met Jan van Zanten met Huib 
Gootjes. Hiermee eindigde de co-
me back van Martijn alsnog, want 
de overwinning ging naar Jan 
met Huib. Hiermee kwam niet al-
leen een eind aan de avond, maar 
tevens aan het seizoen van de 
Poel’s Eye. Het seizoen start pas 
weer op zaterdag 22 september 
met de Open Kudelstaart. Hope-
lijk tot dan. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informa-
tie te vinden.
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Tweede plaatsingswedstrijd
Trampolinespringers 
Omnia tevreden 
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei 
sprong de AB selectie van SV Om-
nia 2000 haar tweede plaatsings-
wedstrijd bij trampolinevereni-
ging de Springbokken in Soest. 
Springers, trainers én supporters 
kunnen tevreden terugkijken op 
deze dag.
Individueel eindigde Fenno van 
Beek op de derde plaats en werd 
Melvin Dokter vierde. Sem van Tol 
en Boris Claus werden zesde bin-
nen hun categorie. Finn-Julien 
Falk en  Casper Dokter eindig-
den respectievelijk als zevende 
en achtste. En tot slot, maar zeker 
ook goed gepresteerd, werden 
Amber Rademaker, Sabine Boeg-
man en Marlies Kok respectieve-
lijk tiende, twaalfde en dertien-
de. Knappe prestaties, zeker als je 
bedenkt dat er in sommige cate-
gorieën wel 17 of zelfs 23 deelne-
mers waren.
Bij het synchroonspringen ein-
digden Finn-Julien Falk en Sem 
van Tol als tweede, net als Fenno 

van Beek en Remo Schrier (Forza 
Gymnastica). Marlies Kok en Am-
ber Rademaker en Casper Dok-
ter en Boris Claus kwamen uit op 
een knappe derde plaats. Sabi-
ne Boegman en Madelief Wijkstra 
(TV Triffis) kwamen uit op een 
zesde plaats. Ook hier was het 
aantal deelnemers in sommige 
categorieën hoog; tot wel 10 syn-
chroonparen in de klasse B Senior 
Dames van Marlies Kok en Amber 
Rademaker.
Melvin Dokter kon helaas niet 
synchroon springen door een en-
kelblessure van zijn partner Chris 
Moerman (TV Triffis). Zij kunnen 
zich echter nog wél plaatsen voor 
het Nederlands Kampioenschap 
(NK) in Ahoy op 23 en 24 juni.
De derde en laatste plaatsings-
wedstrijd is op 26 mei bij Trampo-
linevereniging KDO in Apeldoorn.
Na deze wedstrijd volgt de defi-
nitieve uitslag en weten de sprin-
gers of zij zich hebben geplaatst 
voor het NK. 

Westeinder Sloeproei 
Team vijfde in Urk
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
19 mei vond de volgende wed-
strijd sloeproeien plaats, ditmaal 
in Urk. Tijdens de Urker visdagen 
wordt deze wedstrijd gehouden 
op het IJsselmeer en heeft een af-
stand van bijna 16 kilometer lang. 
Met 50 sloepen aan de start, was 
er weer een sterk deelnemers-
veld voor het Nederlands Kam-
pioenschap. Heel Urk lijkt uitge-
lopen te zijn tijdens deze dagen, 
want het was een grote drukte in 
de haven van Urk. Kranen van de 
sloepen ging weer voorspoedig 
en uiteindelijk lag de Polyester 
mooi op tijd in het water in Urk.  
Om 12:40 uur mocht het Westein-
der Sloeproei Team uit Aalsmeer 
aan de wedstrijd beginnen. Eerst 
een klein stukje de haven uit en 
daarna draaide de sloep direct te-
gen de wind in het IJsselmeer op. 
Wederom was er een pittig wind-
je, en dat was te merken. Heer-
lijk om de sloep op het water te 
voelen stampen. Na 2,5 kilome-
ter draaide de koers en kwam de 
wind halfzij te staan. Qua wind 
is dit beter, qua golfslag niet. De 
sloep is hierdoor continue aan 
het dansen op de golven, wat het 
roeien niet altijd heel makkelijk 
maakt. Toch haalde het team hier 
snelheden van ruim 9,0 kilometer 

per uur. Halverwege de wedstrijd 
moeten drie windmolens gerond 
worden op het IJsselmeer en kan 
de terugtocht ingezet worden. De 
wind kreeg het team uit Aalsmeer 
nu weer iets meer tegen en de 
golven lieten de sloep nog steeds 
continue behoorlijk schomme-
len. Een zeer pittige opgave dus 
om het tempo strak te houden 
en geen misslagen te maken in 
het water. Een aantal andere sloe-
pen lag nog voor het Westeinder 
Sloeproei Team uit Aalsmeer en 
daar werd gretig gebruik van ge-
maakt. Het tempo werd nog har-
der opgevoerd, de slagen werden 
langer gemaakt en de snelheid 
ging nog verder omhoog. 
Buffelen tot het laatste einde 
om onder grote aanmoediging 
van meegereisde fans uiteinde-
lijk helemaal kapot te finishen in 
de haven van Urk. Het team uit 
Aalsmeer roeide uiteindelijk 1 
uur, 48 minuten en 32 seconden 
over de bijna 16 kilometer lan-
ge wedstrijd. En dit leverde het 
team een vijfde plaats op in de 
einduitslag. Op dit moment staat 
het team zesde in het Nederlands 
Kampioenschap met nog vijf 
wedstrijden te gaan. De volgen-
de wedstrijd vindt plaats op  9 ju-
ni en is op de Kagerplassen. 

AV Startbaan
Topatletiek tijdens 16e 
Pinkstermeerkamp
Amstelveen - Voor de 16e keer 
op rij organiseerde AV Startbaan 
op 20 en 21 mei de Pinkstermeer-
kamp voor junioren en senioren. 
Bij de senioren deed dit jaar bij-
na de hele Nederlandse meer-
kamp top mee, waardoor er ei-
genlijk sprake was van een open 
NK. Voor de senioren een mooie 
voorbereiding voor het NK dat 
eind juni plaats vindt in Utrecht. 
Daarnaast waren een aantal atle-
ten op jacht naar een ticket voor 
het EK in Berlijn. Naast de top bij 
de senioren stonden er heel veel 
talentvolle junioren aan de start.
Een meerkamp varieert van een 
zeskamp voor de jongste junio-
ren meisjes tot een zevenkamp 
voor de senioren vrouwen en een 
10-kamp voor de senioren man-
nen. De meerkamp bestaat uit 
loop-, spring en werponderdelen.

Senioren
Na de eerste dag leidde Rik Taam 
bij de senioren gevolgd door Ro-
dy de Wolff. Rik verraste ieder-
een bij het vierde onderdeel van 
de eerste dag door ruim hoger 
te springen dan zijn concurren-
ten. Waar de rest van het veld bij 
1.94 meter was afgehaakt, sprong 
Rik uiteindelijk over 2.09 meter. 
Dit was tevens een nieuw baan-
record op de baan van AV Start-
baan. Ook de afsluitende 400 me-
ter op de eerste dag wist Rik te 
winnen. Bij de vrouwen leidde 
Emma Oosterwegel door winst 
op de 100 meter horden en een 
hele snelle 200 meter. Ook op de 
tweede dag scoorde Rik overall 
beter dan zijn concurrenten, al 
zat Rody hem op de hielen. Bij het 
polsstokhoogspringen sprong hij 
over 4.45 meter. Het speerwerpen 
ging niet naar volle tevredenheid, 
wat er uiteindelijk toe leidde dat 
hij de EK limiet met iets minder 
dan 200 punten misliep. Voor het 
EK <23 jaar zal hij nog even moe-
ten afwachten wat daar de limiet 
voor wordt. Emma spong op de 
tweede dag ruim verder dan de 
rest van het veld (5.82 meter). 
Ook bij het speerwerpen liet zij 
zien dat alleen zij recht had op de 

titel (48.87 meter). Met bijna 600 
punten verschil werd zij afgete-
kend eerste bij de senioren vrou-
wen.
Rik en Emma mochten dit jaar te-
vens de Len Alofsen trofee mee 
naar huis nemen. De Len Alof-
sen trofee wordt sinds 2016 uit-
gereikt aan de winnaars bij de se-
nioren mannen en vrouwen als 
eerbetoon aan de in 2015 overle-
den oprichter en medeorganisa-
tor van de Pinkstermeerkamp Len 
Alofsen. Uitslag senioren man-
nen: 1. Rik Taam (AV Zaanland) 
(7853 punten); 2. Rody de Wolff 
(AV Horror Sneek) (7739 punten); 
3. Paul Groen (GAC Hilversum) 
(7065 punten). Uitslag senioren 
vrouwen: 1. Emma Oosterwegel 
(AV Daventria 1906) (5832 pun-
ten); 2. Lisanne Drost (AAV’36) 
(5255 punten); 3. Myke van de 
Wiel (AV Sprint) (5170 punten)

Junioren en pupillen
Naast het geweld van de senioren 
waren er heel veel goede presta-
ties bij de junioren en werd dit 
weekend menig persoonlijk re-
cord verbeterd. Hetzelfde was 
het geval op zondag bij de pupil-
len waar ook het ene na het ande-
re persoonlijke record sneuveld 
op de loop tweekamp (60 meter 
sprint en 600 meter). De organi-
satie, toeschouwers en atleten 
kunnen terugkijken op een spor-
tief, zonnig en geslaagd weekend 
topatletiek in Amstelveen.

Emma Oosterwegel (verspringen), 
winnaar bij de dames senioren. 
Foto: Victor Waasdorp

Rik Taam (hoogspringen), winnaar de heren senioren.

Zwemmen, fietsen en hardlopen
Frans van Heteren eerste bij 
Triathlon Haarlemmermeer
Regio - Afgelopen zondag 20 
mei was het voor de jeugd en ju-
nioren van het Oceanus Triatlon 
Team de eerste krachtmeting hoe 
ze ervoor staan tijdens de Tria-
thlon Haarlemmermeer. Bij de ju-
nioren kon men zich ook plaatsen 
voor het EK Junioren. In de och-
tend waren eerst de senioren aan 
de beurt op de Olympische af-
stand. Frans van Heteren was hier 
heer en meester. Als vierde kwam 
hij uit het water. Na het fietsen lag 
hij knap tweede en met een sterk 
loopnummer kwam hij in een 
tijd van 2:08:59 als eerste over de 
streep. Tony Blom werd knap ne-
gende in deze serie na een ijzer-
sterk zwemmen (derde) moest 
hij op het fietsen en lopen he-
laas een aantal atleten voor la-
ten gaan. Op de sprint triathlon 
kwamen Ton Kleijberg en Henk 
de Raad in actie. In de middag 
konden dan eindelijk de jeugd-
leden van Oceanus van start. Da-
niel Sporen en Danny Jongkind 
maakten hun debuut op de mini 
afstand 350 meter zwemmen, 10 
kilometer fietsen en 2.5 kilome-
ter lopen. De strijd tussen deze 
twee ging redelijk gelijk op waar-
bij Daniel net eerder over de fi-
nish kwam. Niels Lekkerkerk was 
na een zware werkweek gebrand 
om een goede prestatie neer te 
zetten, echter werd het een 19de 
plaats waar hij zeker niet tevre-
den mee was. Bij de dames waren 
het Danique Pannekoek en Floor-
tje Krijtenberg die de eer hoog 
moesten houden. De dames lie-
pen beide een verdienstelijke tijd 
van respectievelijk 45.08 en 46.40. 
Bij de dames Junioren was er het 
debuut van Thara Kleijberg op 
de sprint (750 meter zwemmen, 
20 kilometer fietsen en 5 kilome-
ter lopen). Ze was er op gebrand 
om geen laatste te worden tussen 
de top van de Nederlandse junio-
ren. Ze werd geen laatste en haar 
tijd was een mooi persoonlijk re-
cord van 1:26:17. Naar eigen zeg-

gen was het een zware race maar 
zag ze wel verbeterpunten voor 
de volgende race. Bij de heren ju-
nioren waren het Davy en Justin 
Heijsteeg beide gebrand op een 
goede uitslag. Davy kon zich bij 
winst plaatsen voor het EK en Jus-
tin wilde zijn persoonlijk record 
aanscherpen! Davy was vanaf het 
begin met een kopgroep van vijf 
à zes man weg. Tijdens het fietsen 
was deze groep goed aan het sa-
menwerken maar hing de moge-
lijkheid van een ontsnapping het 
tempo moordend hoog. Als der-
de kwam hij de wissel in voor het 
laatste onderdeel. Het lukte hem 
helaas niet om de koplopers te 
pakken en zijn plaats vast te hou-
den. Naar eigen zeggen klopte al-
les maar tijdens het lopen kwam 
het er niet uit. Toch had Davy een 
verdienstelijke vijfde plaats. Jus-
tin zat bij het zwemmen geheel 
alleen en tijdens het fietsen reed 
hij knap met diverse andere at-
leten naar voren. Bij zijn loop-
onderdeel deed hij wat hij voor-
af had bedacht en scherpte hier-
mee zijn persoonlijke record aan 
naar 1.15.02. Wil jij wel eens we-
ten of Triathlon wat voor jou is? 
Kom eens vrijblijvend kijken op 
een van de trainingen bij Ocea-
nus. Meer informatie via: www.
oceanustriathlonteam.nl

Van links naar rechts: De winnaars Leon en Gilbert naast finalisten Joris 
en Marco.

Open dag Waterskivereniging
Aalsmeer - Altijd al een keer wil-
len waterskiën of wakeboarden? 
Kom dan op zondag 10 juni naar 
de open dag van de Nederlandse 
Waterski & Wakeboardbond  bij 
Waterskivereniging in Aalsmeer. 
Deze dag is het mogelijk om te 
waterskiën of te wakeboarden. 
Vrijwilligers en ervaren instruc-
teurs staan deze dag klaar om de 
basisvaardigheden van deze ge-

weldige sport aan te leren of om 
ze te verbeteren. 
De Waterskivereniging Aalsmeer 
heet belangstellenden van har-
te welkom in haar mooie accom-
modatie op surfeiland Vrouwen-
troost aan de Kudelstaartseweg 
26. De open dag is van 11.00 tot 
circa 15.00 uur. Stuur voor meer 
informatie een mail naar: info@
wsva.nl
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Dinsdag competitie in het Middelpunt
Raymond v/d Weiden 
eerste bij het darten
Aalsmeer  - Voor de derde keer 
op rij is het Raymond v/d Wei-
den gelukt om eerste te worden 
tijdens de dartcompetitie in het 
Middelpunt. Hij heeft met regel-
maat in het begin van de avond 
een matig spel en wil het met de 
uitgooi van de dubbels niet erg 
lukken, maar later op de avond 
lukte het steeds beter met als re-
sultaat de hoogste eer voor hem. 
Peter Bakker had een prima spel. 
Af en toe ging het een ietsje min-
der, maar het was goed genoeg 
om de tweede plaats te pakken. 
Ben van Dam had menig keer 
een hoge score, maar kwam met 
de uitgooi niet erg goed uit. Het 
was allemaal net even niet. Of de 
pijl zat net iets boven of net iets 

onder de dubbel die hem op een 
uitgooi moest brengen. Toch de 
derde plaats voor Ben. Victor van 
Schie werd vierde, Kees de Lan-
ge vijfde en Gerben de Vries zes-
de. Vader Hans Dolk en zijn zoons 
Franklin en Sebastiaan waren met 
z’n drieën in de verliezersronde 
beland, waar de jongste van het 
stel met de eer weg liep. Sebas-
tiaan was de beste. Pa Hans ein-
digde tussen zijn zoons in op de 
tweede plaats en Franklin werd 
derde. De prijsuitreiking is op 
dinsdag avond 5 juni tijdens de 
laatste dartavond van dit seizoen 
in het  Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55. Aanvang is 20.00 
uur, aanwezig voor inschrijving 
en ingooien vanaf 19.30 uur.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Wim Wijfje wint vlucht 
vanuit Pont St. Maxence
Aalsmeer - Zaterdag 19 mei 
zou de vlucht vanuit Pont Saint 
Maxence in Frankrijk worden 
vervlogen, maar door de slech-
te weersomstandigheden moest 
deze een dag worden uitgesteld. 
Zondagmorgen nog steeds laag-
hangende bewolking boven de 
losplaats, zodat de duiven pas om 
10.30 uur gelost konden worden. 
Dat gebeurde met een zwakke 
NO wind tegen, zodat het een 
pittige vlucht werd. De gemid-
delde afstand was 364 kilome-
ter. Om 15.23.33 uur klokte Wim 
Wij�e in De Kwakel zijn 16-461, 
en deze maakte een snelheid van 
1233,198 meter per minuut. Met 
deze snelheid schaarde deze duif 
op plaats 3 in de Afdeling Noord 
Holland waar 11.726 in concours 
stonden plus derde op Teletekst, 
en de eerste plaats in Rayon 5 
waar 2927 duiven in concours 
waren. Gerard en Lies v.d. Bergen 
uit Kudelstaart werden tweede 
en vijfde in rayon 4  van 2587 dui-
ven die daar in concours stonden. 
Piet v.d. Meijden uit Aalsmeerder-
brug werd derde en een negen-
de plaats in rayon 4. De uitslag 
van de vlucht Pont Saint Maxen-
ce met 356 duiven en 16 deelne-
mers: 
1.  W. Wij�e De Kwakel

2.  Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
3.  P. v.d. Meijden 
 Aalsmeerderbrug
4.  C. van Vliet Kudelstaart
5.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
6.  J.H. van Duren Amstelveen
7.  A.J. van Belzen Kudelstaart
8.  Tim Rewijk De Kwakel
9.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
10. L. v.d. Sluis Uithoorn
11. J.A. van Dijk Aalsmeer
12. D. Baars Kudelstaart
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
14. Darek Jachowski Mijdrecht
15. M. de Block Aalsmeer
16. Th. v.d. Wie Aalsmeer

Wim Wij�e met zijn winnende duif, 
de 16-461.

Dartcompetitie
Erik-Jan wint in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Op alweer de zes-
tiende speelavond van dit sei-
zoen afgelopen 11 mei zijn er 
door alle darters in ‘t Dijkhuis 
mooie resultaten geboekt . Erik-
Jan Geelkerken gooide maar 
liefst 6 keer een 180-er en won 
in een spannende finale van Ti-
bor Hoogervorst uiteindelijk met 
4-3. In de verliezersronde won 
Edwin van Schie van Peter van 
der Laarse met 3-2. Sander ter 
Schure gooide de hoogste finish 
van de avond, 115 .Bij de dames 

winnaarsronde won Jolanda He-
ijsteeg van Lenny van der Laar-
se met 3-0 en in de verliezersron-
de eindigde Lisa Bruggink op de 
eerste plaats in de poule. Vrijdag-
navond 25 mei zijn er weer nieu-
we ronden en nieuwe kansen in 
’t Dijkhuis aan de Aalsmeerder-
dijk 77 te Oude Meer. Zaal open 
vanaf 19.30 uur. De dartcompeti-
tie start om 20.30 uur. Deelname 
bedraagt 4 euro per persoon en 
iedereen vanaf 16 jaar is van har-
te welkom! 

Atletiek
Eerste plaats voor Nienke 
en Thijmen van AVA
Aalsmeer - Tijdens instuifwed-
strijden in Etten-Leur hebben 
Nienke van Dok en Thijmen Al-
derden beslag gelegd op twee 
eerste plaatsen. Thijmen kwam 
uit op de 800 meter. Hij legde een 
dubbele baanronde af in 2:05,39 
minuten wat hem een dik per-

soonlijk record opleverde. Nienke 
liep haar eerste 3000 meter sinds 
het NK junioren van het afgelo-
pen jaar. 
Haar tijd van 10:51,52 minuten 
is een stap in de goede richting 
voor het NK junioren van dit jaar, 
half juni in Emmeloord.

Thijmen Alderden (startnummer 6159). Foto: Erik Witpeerd

Spectaculaire race op 2 juni
Duizenden badeenden 
in het Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 19 mei is het Oosterbad ge-
opend. Het natuurbad aan de Mr. 
Jac. Takkade start aan het 90ste 
seizoen. De jubileum opening 
werd verricht door voormalige 
badjuffen en badmeesters. Bij 
een verjaardag hoort natuurlijk 
een feestje en bij een respecta-
bele leeftijd hoort zeker een knal-
feest. Vandaar dat op zaterdag 2 
juni aanstaande een spectaculai-
re badeendenrace wordt geor-
ganiseerd voor de jarige én voor 
een ander doel.

Twee goede doelen
Het bestuur van Het Oosterbad 
besloot om niet alleen voor het 
zwembad hulp te vragen, maar 
ook voor de stichting Heart-
4Children in Oeganda. Deze 
stichting helpt weeskinderen on-
derdak en scholing te geven en 
in verband met uitbreiding is ex-
tra steun hard nodig. Steun is ook 
nodig voor het inmiddels ver-
nieuwde speelweideterras in Het 
Oosterbad. Wederom is die klus 
dankzij de hulp van talloze vrijwil-
ligers geklaard, maar het financi-
ele deel is nog niet helemaal op-
gelost. Hopelijk ziet dat er na de 
race gunstiger uit.
Wat houdt de badeendenrace in?
Om 14.00 uur zullen alle aange-
kochte eendjes, die allemaal een 
uniek lotnummer hebben, te wa-
ter worden gelaten. De brand-
weer zal de eenden opstuwen 

naar de finish en de snelste een-
den winnen prachtige prijzen die 
door veel Aalsmeerse onderne-
mers beschikbaar zijn gesteld.
De hoofdprijzen bestaan onder 
andere uit een LED-tv, een motor-
grasmaaimachine, een fiets, een 
koffiezetmachine en daarnaast 
zijn er heel veel andere prachti-
ge prijzen te winnen. Leden van 
Het Oosterbad spelen – mits zij 
aanwezig zijn –  automatisch mee 
met hun lidmaatschapsnummer. 
Voor niet-leden bedraagt de aan-
koop slechts 2,50 euro per eend-
je en vijf eendjes voor een tientje.
De badeenden zijn te koop via 
de website van Het Oosterbad 
(http://www.hetoosterbad.nl/
badeendenrace/) en bij alle be-
stuursleden, maar ook via veel 
Aalsmeerse ondernemers. Laat 
ook een eend racen: Wie weet 
wat het lot voor uw/jouw eend in 
petto heeft? 
Dat er met de opbrengst van de-
ze race heel goede dingen wor-
den gedaan staat als een paal bo-
ven water. Het Oosterbad heeft 
het in de afgelopen 90 jaar voor-
al gered dankzij de steun van al 
haar leden en vrijwilligers. Hope-
lijk kan er nu ook buiten de gren-
zen hulp worden geboden. Meer 
informatie over activiteiten in Het 
Oosterbad is te vinden op www.
hetoosterbad.nl en op https://
www.facebook.com/HetOoster-
bad/
Foto: www.kicksfotos.nl

Kunstwerk van biljarters 
voor biljartvereniging
Aalsmeer - Tijdens de open dag 
van de Biljartvereniging Aalsmeer 
is door één der leden een pas-
send kunstwerk aangeboden aan 
het bestuur. 
Het geheel stelt de start van een 
partij biljart voor waar de tegen-
standers elkaar succes wensen.                                                                                                  
Het bijzondere hiervan is dat 
de twee menselijke figuurtjes 
zijn vervaardigd uit negen  niet 
meer in gebruik zijnde biljart-

ballen. De twee figuren staan 
op een ronde houten onder-
grond, voorzien van biljartlaken 
en hebben de keu bij de hand.                                                                       
Het geheel is stofvrij afgeschermd 
door middel van een glazen stolp.

Voorzitter Mike Hogenes heeft de 
strijdklare figuren in ontvangst 
genomen (zie foto). Het kunst-
werk heeft een plaatsje gekregen 
in het venster van de garderobe.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Het bestuur van Ons 
Genoegen nodigt belangstellen-
den uit voor een gezellige kaart-
avond op dinsdag 29 mei. De 
laatste van dit seizoen. Aanvang 
19.30 uur. Zaal is open vanaf 19.00 
uur. Locatie is het Hofplein, aan 
de Clematisstraat, ingang van het 
Kloosterhof. De toegangsprijs is 3 
euro per persoon en dit bedrag is 
inclusief koffie of thee. Tijdens de 
vorige speelavond is het klaver-
jassen gewonnen door Mari ten 
Brink met 5612 punten,  op twee 
Bert van de Jagt met 5455 pun-
ten en op drie Truus van der Helm 
met 5203  punten. De poedelprijs 
was voor mevrouw Andriessen 
met 3683 punten. Bij het rummi-
cuppen was Alie Hoving met 32 
punten de winnaar. De poedel-
prijs ging hier naar Annie Gahr-
mann met 113 punten. Iedereen 
die zin heeft in een avondje ont-
spanning is van harte welkom.  
Op het programma staan klaver-
jassen en rummicuppen.

Bets en Marry 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook 
tijdens de vakanties wordt er ge-
kaart. Ouderen die ook zin heb-
ben om een ‘potje’ te kaarten zijn 
welkom, zowel bij het klaverjas-
sen als bij het jokeren. ’Op don-
derdag 17 mei is het jokeren ge-
wonnen door Bets Teunen met 99 
punten. Gerard de Wit eindigde 
op twee met 191 punten en Tru-
dy Knol op drie met 515 punten. 
Bij het klaverjassen is de hoogste 
eer behaald door Marry Akse met 
5459 punten, gevolgd door Regi-
na Geleijn met 4983 punten en 
Nico de Ron met 4971 punten. De 
poedelplaats was voor An Uiter-
waal met 3842 punten. Voor in-
lichtingen kan contact opgeno-
men worden met de heer N. H. de 
Ron via 06-47890256.

Corrie op 1 bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
de Geluksvogels op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis te Kudelstaart. Op 16 
mei is het klaverjassen gewon-
nen door Corrie Durieux met 5333 
punten. Ton Schouten werd twee-
de met 4944 punten en Ben van 
der Voort derde met 4935 punten. 
De poedelprijs was deze keer voor 
Guda Kluinhaar met 3619 punten.

Ruud wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 30 mei 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 
op 16 mei is gewonnen door Ruud 
Bartels met 5382 punten. Op twee 
Piet Voorn met 5309 punten, op 
drie Thea Reuling met 4869 punten 
en op plaats vier is Dirk van Dam 
geëindigd met 4776 punten. 

Voetbal
FCA vrouwen 2 kampioen!
Aalsmeer - De voetbaldames van 
FC Aalsmeer 2 zijn afgelopen za-
terdag 19 mei kampioen ge-
worden. Bij winst op tegenstan-
der Wartburgia 6 waren de mei-
den niet meer in te halen door de 
nummer twee, DVVA 4. Dit team 
uit Amsterdam had vier punten 
achterstand op Aalsmeer. Er is 
flink feest gevierd thuis aan de 
Beethovenlaan, want de dames 
van hoofdtrainer Hans Kwaks  
wisten de wedstrijd te winnen en 
kregen dus de grootste ‘beker’. 
Bij puntenverlies hadden de mei-
den dit weekend nog de ‘kraker’ 
tegen concurrent DVVA 4 moe-
ten spelen, maar zover hebben 
de Aalsmeerse voetbalvrouwen 
het niet laten komen.  Gewonnen 
en de titel veilig gesteld. Gefelici-
teerd! De gewonnen schaal gaat 
vast eerst rouleren bij de dames 
voordat deze een plaatsje krijgt 
in de prijzenkast van FC Aalsmeer.

Girls Soccer Event
Lijkt voetballen jou ook leuk? Op 
vrijdag 25 mei is het FC Aalsmeer 
Girls Soccer Event van 17.00 tot 
20.15 uur op het sportcomplex 
van de voetbalvereniging aan 
de Beethovenlaan. Deze activi-
teit is voor leden en voor niet-
leden (geboortejaren 2004 tot 
2008). Opgeven is wel een vereis-
te en dit kan bij Hans Kwaks via  
hasa2006@caiway.nl.






