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

Inbraak-
beveiliging?

Koop nu 
passe-partout 
kaarten met 
korting via 
feestweek.nl of 
bij de Primera.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

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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eveleens.nl
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Staande en lange ovatie voor scheidende burgemeester

Jobke: “Aalsmeer is een geweldig 
dorp met geweldige inwoners”
Aalsmeer - Vorige week donder-
dag 21 mei is afscheid genomen 
van burgemeester Jobke Vonk-
Vedder. Om half vijf begon de af-
scheidsbijeenkomst en gelijk vanaf 
de aanvang was het druk. Heel veel 
inwoners, vertegenwoordigers van 
verenigingen, de politie, de brand-
weer, de wethouders en nagenoeg 
alle raadsleden en oud politiek ge-
dienden kwamen een hand geven, 
een cadeau brengen en natuur-
lijk een hart onder de riem steken. 
Jobke had het er zichtbaar moei-
lijk mee, af en toe werd een traan-
tje weggepinkt, maar de vele lo-
vende woorden deden haar zicht-
baar goed. Het is ook niet niks, na 
nog geen twee jaar je droom uit-
een zien spatten. Jobke wilde al van 
kinds af aan burgemeester worden 
en dit ambt als eerste mogen ver-
vullen in Aalsmeer zag zij als de gro-
te kans. In Aalsmeer voelde Jobke 
zich direct thuis. Inwoners met een 
no-nonsense mentaliteit, de sfeer 
waarin zij zelf ook opgegroeid is, die 
de handen uit de mouwen steken, 
maar naast hard werken ook goed 
feest kunnen vieren en veelal een 
groot hart hebben voor het vereni-
gingsleven en vrijwilligerswerk als 
‘gewoon’ zien. “Ik ben trots op de-
ze kleine, grote gemeente”, aldus 
Jobke in haar slotwoord. “Ik voel 
me gesterkt door de vele lieve kaar-
ten, brieven en woorden. Aalsmeer 
is een geweldig dorp met geweldi-
ge inwoners. Het is goed zo.” Het 
leverde haar, en terecht, een lan-
ge en staande ovatie op. Dat Job-
ke vol vuur aan het burgemeester-
schap was begonnen beaamde wet-
houder Ad Verburg. “Je hebt je taak 
vol energie vervuld, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week. Daar is enor-
me waardering voor, zowel van in-
woners als van het bedrijfsleven. Je 
was een echte teamplayer. Je hield 
het college in harmonie, de enige 
vrouw in het bokkenhok.”  

Moedig besluit
Moedig zei Verburg het te vinden 
dat Jobke haar ontslag ingediend 
heeft in belang van de inwoners. Er 
is sinds haar benoeming ook veel 
gebeurd in politiek Aalsmeer. De 
moeizame coalitievorming, het in-

tegriteitonderzoek naar de wethou-
ders Verburg en Van der Hoeven, 
bedreiging van een raadslid en, zo-
als ze zelf zei, knellende vergade-
ringen tot diep in de nacht. “Op 20 
april heb ik aangegeven dat ik het 
in het belang van de bewoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart verstandig 
acht om ruimte te maken voor een 
nieuwe burgemeester, die de poli-
tieke verhoudingen verder kan ver-
beteren. Ik wens mijn opvolger Je-
roen Nobel veel succes.”  

Ride for the Roses
Uiteraard kijkt de scheidende bur-
gemeester terug op ook een leuke 
periode waar zij trots op mag zijn. 
Trots zei Jobke zeker te zijn op het 
feit dat Aalsmeer voor de tweede 
keer gastgemeente mag zijn voor de 
Ride for the Roses. Een evenement 
dat haar aan het hart ligt en waar-
aan ze zelf ook gaat deelnemen. Ze 
deed een oproep om ook mee te 
gaan fi etsen of aan te melden als 
vrijwilliger. Voorzitter Fred Doeleman 
van de Ride for the Roses beloofde 
Jobke dat ze in een prominent (ro-
ze) shirt gaat rijden op 6 septem-
ber. “Je bent een fantastische am-
bassadeur.” En namens de Ride for 
the Roses kreeg Jobke nog een ca-
deau. Op zondag 14 juni is de testrit 
van de Ride for the Roses en Jobke 
gaat mee in de speciale sponsorau-
to van de Ride. Dezelfde dag vindt 
het oldtimer-evenement Aalsmeer 
Roest Niet plaats en de eerste wa-
gen die na de tourrit de fi nish over 
rijdt is Jobke in de Ride Mercedes! 
Ook de gemeenteraad trakteerde 
op een donatie voor de Ride. Job-
ke kreeg een cheque, waar alle 23 
raadsleden aan meebetaald hebben 
en 23 is ook het aantal maanden dat 
zij burgemeester is geweest. Nestor 
van de Raad, René Martijn, reikte 
een cheque van 2.300 euro uit, sa-
men met een grote bos bloemen. Hij 
omschreef de scheidende burge-
meester als een ware burgermoeder 
met liefde, betrokkenheid en inzet. 
Een warme persoonlijkheid, die van 
Aalsmeer is gaan houden. En dit be-
aamde vriendin en collega-burge-
meester Mirjam van ‘t Veld van Am-
stelveen. “We kenden elkaar al voor-
dat je begon. Je was zo enthousiast 

en echt trots op Aalsmeer. Voor-
al op de bloemenveiling waar je al-
tijd via een ‘haakje’ aandacht voor 
wist te vragen.” Het besluit van Job-
ke om ontslag te nemen, noemde 
Mirjam enorm dapper. “We zijn trots 
op je en zullen je missen.” De dik-
ke knuffel moest nog even wachten, 
want de eerste burger van Amstel-
veen had twee cadeautjes voor de 
ex-burgemeester. Kleine present-
jes van haar collega’s uit Haarlem-
mermeer, Uithoorn, Diemen, Ouder-
Amstel en natuurlijk Amstelveen en 
omdat Jobke zo van bloemen houdt 
(vooral uit Aalsmeer) kreeg zij een 
prachtige vaas. 

Twee lakeien
De samenwerking tussen Aalsmeer 
en Amstelveen haalde Mirjam van ‘t 
Veld ook aan. “Die loopt als een zon-
netje en Jobke heeft mij op het hart 
gedrukt dat deze goede band moet 
blijven bestaan.” Een warm en ge-
zellig, maar ook emotioneel afscheid 
voor Jobke Vonk-Vedder. Duidelijk 
kwam deze middag wel naar voren 
dat er alom grote waardering is voor 
de inzet, betrokkenheid en persoon-
lijke belangstelling van de schei-
dende burgemeester voor Aalsmeer 
en haar inwoners. Man Hans was 
er bij om steun te bieden en Jobke 
had twee persoonlijke lakeien, die 
allereerst trakteerden op een vor-
stelijk ontvangst voor haar en ver-
volgens de hele dag in dienst ble-
ven om cadeaus aan te pakken en 
af en toe een luchtig grapje maak-
ten waardoor de sfeer geen moment 
beladen is geweest. Twee topvrijwil-
ligers, zo noemde Jobke haar lakei-
en Mike van der Laarse en Joost de 
Vries. Het was hun eigen idee ge-
weest om Jobke bij te staan, ge-
weldig. De twee lieten hiermee zien 
dat de waardering wederzijds is. De 
waardering van Jobke voor alle in-
woners en de waardering van de in-
woners voor haar inzet en betrok-
kenheid. Bedankt Jobke. Het bur-
gemeesterschap was kort, maar 
krachtig! Wat wethouder Ad Ver-
burg zei en waar alle inwoners het 
vast mee eens zijn: “We wensen je 
veel goeds en een mooie toekomst.”

Door Jacqueline Kristelijn

Wie wordt eerste kinder-
burgemeester in Aalsmeer?
Aalsmeer - Er hebben zich 34 kan-
didaten voor de functie van kinder-
burgemeester aangemeld. Gisteren, 
woensdag 27 mei, hebben de kan-
didaten zich op een informele ma-
nier voorgesteld aan de jury. De ju-
ry bestaat uit Iñez Hallewas van De 
Binding, Hergo van Ginkel van ba-
sisschool De Hoeksteen en wethou-
der Gertjan van der Hoeven, verant-
woordelijk voor jeugd en onderwijs. 
De 34 kandidaten werden ontvangen 
door burgemeester Jeroen Nobel. Hij 
noemde het een spannende dag voor 
de jongens en meisjes. Wie gaat uit-
eindelijk als eerste aan de slag als 
kinder- of, zoals hij voorstelde, jon-
gerenburgemeester? Het verloop van 
de verkiezing had hij niet helemaal 
juist op zijn briefje staan. De kinde-
ren wisten het wel feilloos. Wat de 
datum betreft van de bekendmaking 
werd hij door een mini burgemees-
ter in spé verbeterd. Nobel kon deze 
alertheid wel waarderen en reageer-
de nochalant. “Best een moeilijk vak, 
hoor. Burgemeester zijn.” De middag 
stond in het teken van ‘speeddaten’ 
met de jury en een workshop ‘Hoe 
presenteer je jezelf’. Elke kandidaat 
mocht ook een elevatorpitch over 
zichzelf houden en vertellen waar-
om hij/zij kinderburgemeester wil 

worden. Ter ontspanning stond een 
rondleiding door het gemeentehuis 
op het programma. De jury heeft uit-
eindelijk zeven kandidaten gekozen.
Chelsy Baas, Eline Jansen, Jolo-
mi Ayutsede, Oscar van den Helder, 
Roos den Haan, Shahinda Hamed 
en Vince Boom gaan met elkaar de 
‘strijd’ om het kinderburgemeester-
schap aan.

Zaterdag verkiezing
De zes geselecteerde kandidaten 
krijgen vandaag, donderdag 28 mei, 
fl yers met daarop hun foto en hun 
verkiezingsleus. Met deze fl yers gaan 
ze promotie voor zichzelf maken. Ook 
gaan ze proberen zoveel mogelijk 
kinderen naar de stembus te krijgen. 
Zaterdag komt op het Molenplein 
een echt stemhokje te staan met een 
heus rood potlood en een ouderwet-
se stembus. De kinderen kunnen één 
keer stemmen en hun stembiljet in de 
bus deponeren. Het stemmen is uit-
sluitend voor kinderen en kan tus-
sen 12.00 en 15.00 uur. Op zaterdag 
13 juni tijdens de junior pramenrace 
wordt de eerste kinderburgemees-
ter van Aalsmeer bekend gemaakt en 
benoemd. Op het Molenplein wordt 
aanstaande zaterdagmiddag ook een 
stoepkrijtwedstrijd gehouden. 

Aalsmeer - Op zondag 24 mei 
heeft de politie tussen elf uur in 
de ochtend en ‘s avonds zeven uur 
controles gehouden op de Westein-
derplassen. Diverse boten zijn door 
agenten gevraagd te stoppen. In to-

taal zijn 28 waarschuwingen gege-
ven, voornamelijk voor het niet aan 
boord hebben van reddingsvesten 
en brandblussers. Ook zijn twee be-
keuringen gegeven voor te hard va-
ren en zijn twee boetes uitgeschre-

ven voor het niet kunnen tonen van 
het vaarbewijs. De politie is niet on-
tevreden over het resultaat. Bij mooi 
weer gaat weer regelmatig gecon-
troleerd worden op de Poel. En let 
op: Alcohol en verkeer gaan niet sa-
men, alcohol en varen ook niet. De 
controleboot van de politie heeft 
blaasapparatuur aan boord!

Controles op Westeinder
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
kreeg de politie enkele telefoon-
tjes van verontruste inwoners over 
een bromfi ets die al drie dagen ge-
parkeerd stond in nabijheid van de 
geldautomaat van de bank in win-
kelcentrum Kudelstaart. Mogelijk 
was de brommer neergezet om te 
gebruiken na een overval. Via het 
verzekeringsplaatje heeft de politie 
de eigenaar van de bromfi ets op-

Politie blij met alerte inwoners
gespoord. De bromfi ets bleek pech 
te hebben en om te voorkomen dat 
deze gestolen zou worden, besloot 
de eigenaar zijn brommer op een 
opvallende plek te stallen. Hij heeft 
beloofd de bromfi ets snel weg te 
zullen halen. Loos alarm al met al, 
maar toch is de politie blij met alert-
heid van inwoners. Samen sterk om 
de veiligheid in de wijken te verho-
gen!

Aalsmeer - Op maandag 25 mei om 
twaalf uur ‘s middags ging het alarm 
af bij een bedrijf in de Lakenbleker-
straat. De bezoeker, die op dat mo-
ment de poortjes passeerde, werd 
door een medewerker aangespro-
ken. De man rende hierop de win-
kel uit richting Lakenblekerstraat. 
Personeel is achter de man aange-

hold en zag dat hij onderweg en-
kele spulletjes in de bosjes gooide. 
De man kon uiteindelijk in de kraag 
gevat worden en is overgedragen 
aan de politie. De 26 jarige man uit 
Aalsmeer is meegenomen naar het 
bureau in Amstelveen voor verhoor. 
De man heeft een boete gekregen 
van 180 euro.

Winkeldief toch in kraag gevat
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Zomervaartocht 
met Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 3 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er zoals el-
ke woensdagochtend onder het ge-
not van een kopje koffie of thee ge-
legenheid voor inloop en ontmoeting 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. ’s Avonds is 

Fietstocht langs 
groen en water

Aalsmeer - Op dinsdag 2 juni wordt 
er gefietst onder het motto ‘Groen 
en Water’ bij de ANBO en de PCOB. 
Er wordt gereden door het groen en 
langs het water. De fietscommissie 
heeft weer nieuwe stekjes ontdekt 
richting Uithoorn. Dus pak de fiets of 
e-bike en ga mee. Start om 13.30 uur 
vanaf het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat.

Kennis maken met nieuwe dirigent
Koor Hosanna in Excelsis 
houdt open repetitie
Rijsenhout - Op dinsdag 2 juni 
houdt Chr. Gemengd Koor Hosanna 
in Excelsis in Rijsenhout een open 
repetitie-avond. Dit alles in het ka-
der van de Week van de Amateur-
kunst. Het koor heeft sinds 7 april 
een nieuwe dirigent, die met veel 
enthousiasme het stokje heeft over-
genomen van Rob van Dijk. Haar 
naam is Marjana Butko. Marjana 
geeft ook nog leiding aan een koor 
in Jisp en heeft op pianogebied 
haar sporen al ruimschoots ver-
diend. Onlangs heeft zij nog als pia-
niste meegewerkt aan de European 
Opera Days in Rotterdam. Om ken-
nis te maken met Marjana en het 

koor worden belangstellenden van 
harte uitgenodigd op de open re-
petitie-avond. De repetities vinden 
nu nog plaats in de Ned. Gerefor-
meerde Kerk aan de Aalsmeerder-
weg 751 in Rijsenhout. 
Na de zomervakantie keert het koor 
terug naar de vertrouwde Ontmoe-
tingskerk. Het koor repeteert van 
19.30 tot 21.30 uur. Deze kennis-
makingsavond c.q. open repetitie-
avond is bedoeld om inwoners te 
enthousiasmeren om mee te gaan 
zingen. Het koor kan nog best wat 
nieuwe leden gebruiken. Dus, grijp 
de gelegenheid aan om de open re-
petitie-avond bij te wonen.

ANBO en DVN: 2e diabetes 
informatiebijeenkomst
Aalsmeer - Op woensdag 3 juni or-
ganiseert ANBO in samenwerking 
met de Diabetes Vereniging Neder-
land een tweede diabetes informa-
tiebijeenkomst. Deze middag gaat 
vooral over type 2 diabetes. Het 
gaat hierbij dus over diabetes mel-
litus die veroorzaakt wordt door af-
name van de gevoeligheid voor insu-
line bij de lichaamscellen. De moge-
lijkheid door het lichaam om dat zelf 
te compenseren door extra insuline 
aan te maken is beperkt en neemt 
af over tijd. Dus zowel deze ‘insuli-
ne resistentie’ als het tekort aan in-
suline is het probleem bij type-2 di-
abetes. Ook bij het vooral erfelijke 
MODY diabetes bestaat een verge-
lijkbaar probleem. Leefstijl kan een 
belangrijke rol spelen in het ont-
staan van diabetes en de behande-

ling hiervan. Helaas komt type –2 di-
abetes tegenwoordig op steeds jon-
gere leeftijd voor. Een goede behan-
deling en controle van een chroni-
sche ziekte zoals Diabetes is abso-
luut noodzakelijk ter voorkoming van 
vervelende en ernstige complicaties. 
Via bijeenkomsten, zoals deze in sa-
menwerking met ANBO, probeert 
DVN de kennis over diabetes breder 
te verspreiden en diabetes patiënten 
handvaten te geven om hun ziekte zo 
optimaal mogelijk onder controle te 
houden. De bijeenkomst op woens-
dagmiddag 3 juni is van 14.00-16.00 
uur in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Ook niet-ANBOle-
den zijn van harte uitgenodigd voor 
deze informatieve middag.

Anjeractie Aalsmeer: 
Geef aan cultuur in je buurt
Aalsmeer - De week van 31 mei tot 
en met 6 juni is de week van de An-
jeractie, de jaarlijkse week van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. In de-
ze week gaan collectanten met de 
collectebus op pad om een bijdrage 
te vragen voor cultuur in Nederland. 
Mede door deze giften kan het Cul-
tuurfonds ieder jaar meer dan 3.500 
projecten ondersteunen. 
Bovendien mag de collecteren-
de vereniging een deel van de op-
brengst houden voor de eigen club-
kas. Leden van verenigingen die 
zich bezighouden met cultuur mo-
gen collecteren voor de Anjeractie. 
Dit zijn leden van bijvoorbeeld ko-
ren, harmonieën en fanfares, brass-
bands, dans- en toneelverenigingen 
en majorettekorpsen. Een derde 

deel van de opbrengst mag de col-
lecterende vereniging houden voor 
de eigen clubkas. De overige twee 
derde komt ten goede aan de ve-
le culturele projecten in de provin-
cie waar de opbrengst is opgehaald. 
Ook dit jaar hebben Aalsmeerse 
verenigingen zich weer aangemeld 
voor de Anjeractie. In de week van 
31 mei tot en met 6 juni komen hun 
leden langs met een oranje collec-
tebus. Elke bijdrage, groot of klein 
is van harte welkom. U helpt daar-
mee de vereniging te ondersteu-
nen en draagt meteen bij aan cul-
turele projecten in Noord-Holland. 
Voor vragen kunt u contact opne-
men met Cultuurpunt Aalsmeer 
via info@cultuurpuntaalsmeer.nl of 
0297–361165.

Waar is Paco?
Aalsmeer - “Onze lieve, tam-
me valkparkiet, luisterend naar de 
naam Paco, is helaas sinds vrijdag-
middag 22 mei vermist. Hij is vrij-
dagmiddag vanuit een huis aan de 
Aalsmeerderweg (lage nummering) 
weggevlogen. Als iemand Paco 
heeft gezien of gehoord dan horen 
wij dat graag. Hij wordt erg gemist!”, 
laat Debora de Vrije weten. De fa-
milie wacht bij de telefoon: 0297-
328951 en is mobiel te bereiken via: 
06-21896867.

viering met L. Seeboldt. Om 14u. 
Poolse diensten met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag 16u. dienst, drievuldig-
heidszondag met pastor Jacob 
Spaans. Orgel: Bart Sonnenschein.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met mw. A. v/d Berg uit IJs-
selstein. Tevens tienerdienst 10u.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met ds. D.J. La-
gerweij uit Blokzijl. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. eucharistieviering 
met vg. Samuel m.m.v. dames- en 
herenkoor. 

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

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

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag tienerdienst om 10u. met 
dhr. Reinier Vos. Tevens crèche en 
peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. Spreker: Wim 
Tollenaar. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

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

 Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met Kring 
Shalom. Collecte voor CPT. Opvang 
0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 
16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. dhr. 
T. Maarsen. Dienst in zorgcentrum 
met ds. E.J. Westerman. Om 15u. 
afscheidsdienst ds. E.J. Westerman. 
Organist: F. van Zanten. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met 
E. Kramer, Aalsmeer. Organist M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Martin Koornstra. 
Babyoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J.F. Ezinga uit 
Westbroek en 18.30u. met ds. J.W. 
Ploeg uit Asperen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woord-communieviering. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk eucharistie-

Zondag 31 mei 

Info leven 
met pijn 

Amstelveen – Dinsdag 2 juni van-
af 19.30 uur is er in Ziekenhuis Am-
stelland een voorlichtingsbijeen-
komst over leven met pijn. Stichting 
Vrienden van Ziekenhuis Amstel-
land heeft hiertoe het initiatief ge-
nomen. Pijn kan ons leven in gro-
te mate verstoren. Toch is er meer 
mogelijk dan u misschien denkt. De 
heer Paul Borgdorff, pijnarts in Zie-
kenhuis Amstelland, praat geïnte-
resseerden op 2 juni bij over de hui-
dige medische stand van zaken bij 
pijn: hoe kan pijn behandeld of be-
heersbaar worden gemaakt? De 
avond start om 19.30 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur. Aanmelden voor 
deze informatiebijeenkomst kan via 
de website www.ziekenhuisamstel-
land.nl. Op het aanmeldformulier 
kunt u alvast uw vraag stellen. Dan 
zal de heer Borgdorff er die avond 
nader op ingaan. 

Kind achterop de fiets, zorg 
voor spaakafscherming!
Aalsmeer - is niks geks aan; naar 
school, naar de zwemles of naar 
vriendjes of vriendinnetjes. Toch 
gaat er nog vaak iets mis. Gemid-
deld komen landelijk tien kinde-
ren per dag met een voetje tussen 
de spaken. Dit is niet alleen pijn-
lijk, maar kan leiden tot gecompli-
ceerde breuken en langdurige reva-
lidatie voor een kind. Spaakbeknel-
lingen zijn ongevallen die heel een-
voudig zijn te voorkomen. Uit on-
derzoek van de Task Force Kinder-
veiligheid blijkt dat 53% van de ou-
ders geen veilige spaakafscherming 
op de fiets heeft. Bij ouders die een 
tweedehands-fietsstoeltje hebben is 
dit zelfs 90%! Terwijl spaakbescher-
ming ontzettend belangrijk is om 
ongevallen te voorkomen. Wanneer 
u een fietsstoeltje van voor 2004 
heeft, is de kans erg groot dat hier 
nog geen spaakafscherming op zit. 
Pas sinds 2004 zit dit standaard op 
fietsstoeltjes. Naast het niet aanwe-
zig zijn van spaakafscherming zijn er 
nog meer oorzaken te vinden voor 
ongevallen. Soms is het fietsstoel-
tje niet goed gemonteerd door de 
ouders, wordt de gordel niet goed 

bevestigd en worden de voetriem-
pjes vergeten vast te maken. De 
Task Force Kinderveiligheid roept 
alle ouders op de Veilig-op-de-fiets 
check te doen. Zo weet je zeker of 
samen fietsen met je kind zo veilig 
is als je denkt! Check de volgende 
punten: Heb je het juiste fietsstoel-
tje? Is het stoeltje juist gemonteerd? 
Heb je goede spaakafscherming? 
(een jasbeschermer is niet voldoen-
de!). Heb je bij elke fietsrit de gordel 
en voetriempjes goed vastgemaakt? 
Bekijk de instructiefilm op www.vei-
ligheid.nl/opdefiets voor meer infor-
matie. 

Gespreksgroep: De grenzen 
van een mantelzorger 
Aalsmeer - Dementie vraagt veel 
van mantelzorgers. In de loop van de 
tijd wordt het steeds zwaarder. Men-
sen met dementie verliezen steeds 
meer functies, er kunnen gedrags-
problemen ontstaan en het dag en 
nacht ritme kan verstoort raken. Be-
denkt u maar eens hoe dat moet zijn 
voor de mantelzorger als zij door hun 
naaste familie niet meer herkend 
worden. Door te vragen naar de 
grenzen van de mantelzorgers ko-
men er vaak toekomstgerichte plan-
nen uit. Vaak leidt dat tot extra on-

dersteuning in de thuissituatie. Het 
ontmoetingscentrum, onderdeel van 
het Zorgcentrum Aelsmeer, houdt in 
samenwerking met Mantelzorg en 
Meer op dinsdag 9 juni van 19.30 tot 
21.00 uur een kindergespreksgroep 
waar de kinderen hun eigen ervarin-
gen kunnen delen en de nodige vra-
gen kunnen stellen over het thema 
grenzen. Voor informatie en aanmel-
ding (wenselijk) kan contact opge-
nomen worden met de Coördinator 
van de ontmoetingsgroep, Ellen Mil-
lenaar via 06-22468574. 

Bloemen voor 80 jarige 
vrijwilligster Trees
Aalsmeer - 80 Jaar is ze geworden 
op zondag 17 mei, Trees, vrijwillig-
ster bij ‘t Kloosterhof. Op deze dag 
is Trees flink in de bloemetjes gezet! 
Ze is nog steeds volop in beweging 
als vrijwilligster voor zorgcentrum `t 
Kloosterhof. Ze serveert maaltijden 
in het restaurant, helpt bewoners 
die moeite hebben om zelf te eten 
en deelt koffie rond. 

Daarbij is ze ook aanwezig bij spel-
letjesmiddagen of helpt bij het or-
ganiseren van de rolstoel-wandel-
middagen, in samenwerking met 
het Rode Kruis. Ook draait ze mee 
met het ‘Happy Hour’ iedere woens-
dag van 16.00 tot 17.30 uur waarbij 
iedereen van harte welkom is. On-
getwijfeld zijn er nog diverse ‘za-

ken’ die hier niet bij staan waarbij 
de hulp van Trees onmisbaar is. 

Ook ouderen helpen?
Naast Trees beschikt ‘t Kloosterhof 
gelukkig nog over meerdere vrijwil-
ligers, die echt onmisbaar zijn om 
leuke dingen te doen, maar ook om 
de dagelijkse zaken te doen voor en 
met alle bewoners. Hier zijn de me-
dewerkers van ‘t Kloosterhof enorm 
dankbaar voor. Vrijwilligers kun je 
namelijk nooit genoeg hebben! Dus, 
lijkt het u/jou leuk om te komen hel-
pen, oudere medemensen een leuke 
oude dag bezorgen? Schroom dan 
niet langer en loop eens binnen bij 
‘t Kloosterhof in de Clematisstraat 
of neem telefonisch contact op via 
0297-326970.

Zomeravondconcert:
‘Cum Laude’ met samenzang
Amstelveen - Op zaterdag 6 ju-
ni organiseert het Christelijke ge-
mengde koor Cum Laude onder lei-
ding van Wim Van Dijkhuizen een 
zomeravondconcert in de Paulus-
kerk aan de Wolfert van Borsselen-
weg 116 te Amstelveen. Tijdens de-
ze ontmoeting mogen de toehoor-
ders ook meedoen, want er is naast 
koorzang samenzang aan het pro-
gramma toegevoegd. Speciale gas-
ten deze avond zijn het Interkerke-
lijk mannenkoor Haarlemmermeer 
met dirigent Hans van Noord, vio-

list Johan Boelema en pianist Peter 
den Hertog. Het thema voor dit con-
cert is divers, dus een ruim aanbod 
van koormuziek, wel op grond van 
een christelijke inhoud. Tussen de 
zangstukken door spelen de violist 
met begeleiding van piano een aan-
tal solostukken. De moeite waard 
om te komen luisteren en te genie-
ten. De kerk is open om 19.30 uur 
en het concert start om 20.00 uur. 
De toegang is gratis, wel wordt een 
collecte gehouden ten behoeve van 
de kosten. 

er van 18.45 tot ongeveer 21.30 uur, 
bij goed weer, de zomervaartocht. De 
vaartocht begint en eindigt bij de fa-
milie M. Alderden aan de Oosteinder-
weg 265 en gaat door het mooie na-
tuur- en cultuurgebied de Bovenlan-
den. Voor inlichtingen kunt terecht bij 
Henk Boor tel. 321636 of via oostin-
naalsmeer@gmail.com. De kosten 
zijn 2 euro per persoon. Als het weer 
slecht is, wordt de vaartocht verscho-
ven naar woensdagavond 10 juni.
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Muziek
Vrijdag 29 mei:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 30 mei:
* Start week van de Amateurkunst 
in gemeentehuis met inloopconcert 
door Con Amore, Interkerkelijk koor, 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren en Davanti van 13.15 tot 15.15u.
* Jubileumconcerten Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat om 
16u en om 20.15u.
* Party in Feesterij de Bok, Dreef 5 
vanaf 21u.
Zondag 31 mei:
* Woodstock The Story in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Dinsdag 2 juni:
* Open repetitie Sonority in Helio-
mare, Zwarteweg 98 vanaf 20.30u.
* Open repetitie koor Hosanna in 
Excelsis in Geref. Kerk, Aalsmeer-
derweg in Rijsenhout, 19.30-21.30u.

Films
Tot en met 7 juni:
* Nieuw: Avengers: Age of Ultron en 
Pitch Perfect 2. Ook: Cinderella, The 
Longest Ride,  Home 3D, Bibi & Ti-
na, De Boskampi’s, Astrix & Obe-
lix, Home, Jack bestelt een broer-
tje, Wiplala, De Ontsnapping en The 
Railway Man in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade 15. Op 1 juni: Still Alice 
in filmhuis special om 18.45u.

Exposities
Vanaf 30 mei:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer, Deltawerken 1765-
1777’ van Oud Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 30 mei:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 11 tot 16u. T/m 28 november.
* Veiling om 15u. op Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open: Zaterdag 
en zondag van 13.30 tot 16.30u. Te-
vens expositie Aalsmeerse hoedjes.
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde. 
Vanaf 14 mei:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 21 juni:
* Tentoonstelling Vrijheid met ge-
dichten, foto’s, knipsels en film in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.
Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis.

Diversen
Donderdag 28 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.

Vrijdag 29 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 30 mei:
 Kwart klaverjasmarathon in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 10u.
* Historische Dorpswandel in Cen-
trum. Start 11u. bij VVV in Boekhuis, 
Zijdstraat 12. 
* Amateurmanifestatie WAK met 
optredens en workshops in en rond 
gemeentehuis. Opening om 13u. 
Voor kinderen speurtocht, kleur-
wedstrijd en verkiezing kinderbur-
gemeester van Aalsmeer in Zijd-
straat. WAK-week tot en met 6 juni.
* Vaardigheidstoetsen brandweer-
korpsen (14) in Fort Kudelstaart en 
aan Hoofdweg.
* Op bezoek bij Slechtvalkenfamilie 
in Watertoren van 12 tot 16u.
* Italiaanse wijnproeverij in Bac-
chus, Gerberastraat met optreden 
La Bela Rosa vanaf 20.30u.
30 en 31 mei:
* Amb8route in Kudelstaart. Kennis 
maken met lokale ambacht aan He-
renweg, Bilderdammerweg en Jaag-
pad. Zaterdag en zondag, 11 tot 17u.
Zondag 31 mei:
* 2e Aalsmeerse Brommer Toer-
rit. Start om 12u. en finish rond 16-
16.30u. bij café Joppe, Wetering-
straat. 
* Vogelbeurs in zaal Baccara in Bac-
carastraat. Open 10 tot 13.30u.
* Fietsen voor kerktoren Rijsenhout. 
Start 12 tot 13u. bij dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat. 
* Toneelworkshop volwassenen in 
Bacchus, Gerberastraat, 13 tot 17u.
Maandag 1 juni:
* Lezing over aquaria en terraria bij 
Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 2 juni:
* Fietstocht ANBO naar Uithoorn. 
Vertrek 13.30u. bij Parochiehuis, 
Gerberastraat.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 3 juni:
* Inloop Oost-Inn vanaf 9.30u. in de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* Koffie-ochtend in de Spil, Bilder-
dammerweg Kudelstaart v/a 10u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Diabetes infomiddag ANBO en 
DVN in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 van 14 tot 16u.
* Oost-Inn zomervaartocht vanaf 
18.45u. Vertrek: Oosteinderweg 265.
Donderdag 4 juni:
* Nationaal kampioenschap biljar-
ten in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 10u.
* Fietstocht OVAK naar Nieuwveen. 
Vertrek 13.30u. bij zwembad, Dreef.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 28 mei:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 30 mei:
* Hypotheek inloopspreekuur bij Ra-
bobank, Stationsweg van 10 tot 14u.
* Spreekbus van SP in winkelcen-
trum Kudelstaart van 12 tot 14u.
Maandag 1 juni:
* Boeklezing ‘De stamhouder’ in The 
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 20u.
Dinsdag 2 juni:
* Lezing Zin-Inn over milieu door 
Wouter Leer bij Doopsgemeente 
Gemeente, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
Donderdag 4 juni:
* Inloop voor huurders Eigen Haard 
in Dorpshuis Kudelstaart van 19.30 
tot 20.30u.

Fotografe Tiny Nijssen te 
gast bij aanschuiftafel
Aalsmeer - Zaterdag 6 juni van 
16.00 tot 18.00 uur komt fotogra-
fe Tiny Nijssen vertellen over haar 
werk in het Huiskamermuseum. Een 
goede reden om haar uit te nodigen 
voor de maandelijkse aanschuif-
tafel, zijn de niet alledaagse foto’s 
van Tiny Nijssen. Deze roepen meer 
dan voldoende nieuwsgierigheid en 
vragen op. Het gevecht met het le-
ven en de aarde is de rode draad 
in haar werk. “Ik ga niet voor mooi, 
jong, gepolijst. Het gaat mij om de 
vervreemding. Ik ben altijd op zoek 
naar karaktervolle mensen.” De mo-
dellen bieden zich spontaan bij haar 

aan. “Tijdens de shoots ontstaat er 
een goede band tussen ons, zij be-
grijpen exact wat ik van hen wil en 
kunnen dat uitvoeren. Dat is heerlijk 
werken. De ideeën die rond dwarre-
len in mijn hoofd zijn legio. Zodra ik 
het gezicht van mijn model zie, dan 
valt het altijd samen met het plan 
dat ik heb.” Het fotograferen zoals 
zij nu doet, geeft haar energie en in-
spireert. ‘Ik kan hier alles van mij-
zelf in kwijt.” 
Tiny Nijssen gaat begin 2016 ook 
exposeren in het gemeentehuis van 
Aalsmeer. Adres van het Huiska-
mermuseum is Van Cleeffkade 12a.

Gevarieerd (nieuw) filmaanbod
Actie en komedie in Crown
Aalsmeer - Twee nieuwe films pre-
senteert Crown Cinema dit week-
end. Vrijdag 29 mei gaan de films 
‘Pitch Perfect 2‘ en ‘Avengers: Age 
of Ultron’ 3D in première in de bi-
oscoop aan de Van Cleeffkade. In 
‘Pitch Perfect 2’ zijn de Barden Bel-
las terug! Elizabeth Banks regisseert 
Pitch Perfect 2, waarin alle favorie-
te personages uit Pitch Perfect met 
de wereldwijde hit en YouTube-sen-
satie ‘Cups (When I’m Gone)’, ge-
zongen door Anna Kendrick, terug-
keren. Deze komedie duurt 115 mi-
nuten en genieten kan vrijdag 29 en 
zondag 31 mei vanaf 18.45 uur, za-
terdag 30 mei om 13.00 uur, maan-
dag 1 en dinsdag 2 juni vanaf  21.15 
uur en woensdag 3 juni om 18.45 
uur. ‘Avengers: Age of Ultron’ is het 
epische vervolg op de grootste su-
perheldenfilm aller tijden. Als Tony 
Stark probeert om een slapend vre-
desinitiatief nieuw leven in te bla-
zen, gaat het goed mis en de mach-
tigste helden van de aarde, waar-
onder Iron Man, Captain Ameri-
ca, Thor, The Incredible Hulk, Black 
Widow en Hawkeye worden tot het 
uiterste op de proef gesteld als het 
lot van de aarde in hun handen ligt. 

Als de kwaadaardige Ultron ver-
schijnt, is het aan The Avengers om 
zijn verschrikkelijke plannen te stop-
pen en al snel zorgen ongemakkelij-
ke bondgenootschappen en onver-
wachte acties voor een uniek episch 
en wereldwijd avontuur. Vrijdag 29 
en zondag 31 mei en woensdag 3 
juni te zien vanaf 21.15 uur. De film 
duurt 141 minuten. Ook heerlijk in 
het pluche gaan zitten kan deze 
week en aankomend weekend voor 
‘De Ontsnapping’, ‘De Boskampi’s’, 
‘Home 3D’ (Nl), ‘The Longest Ride’ 
en ‘Cinderella’ (Nl) in de grote zaal 
en ‘Onder het hart’, ‘Bibi & Tina’, ‘As-
terix & Obelix: De Romeinse Lust-
hof’, ‘Sergio Herman: Fucking Per-
fect’, ‘Deux jours, une nuit’, ‘Mees 
Kees op de Planken’, ‘Jack bestelt 
een broertje’, ‘Wiplala’ en ‘The Rail-
way Man’. Tip: De filmhuis special is 
deze keer ‘Still Alice’. Maandag 1 ju-
ni te zien vanaf 18.45 uur. 
Kijk voor meer informatie en filmtij-
den op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700 
of info@crowncinema.nl en te koop 
in de knusse biosbar met ook pop-
corn, snacks en drankjes in Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.

Italiaanse wijnproeverij en 
duo Bella Rosa in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 30 mei orga-
niseert cultureel café Bacchus een 
proeverij met Italiaanse wijnen. Om 
21.00 uur start de wijnproeverij met 
dus alleen Italiaanse wijnen. Er wor-
den lekkere Italiaanse hapjes geser-
veerd. En alsof dat niet genoeg is, 
tussen de wijnen door wordt beto-
verende muziek gebracht door duo 
La Bella Rosa met sopraan Isabella 
Scholte, begeleid op harp door Pe-
tra Rosa. 
Operazangeres Isabella Scholte stu-
deerde aan de Hochschule für Mu-
sik in Dresden en studeerde in 1997 
af aan het Rotterdams Conservatori-
um. De sopraan beheerst een breed 
repertoire, zo heeft ze in verschei-
dene opera’s gezongen, maar ook 
stond ze met Within Temptation in 

het Sportpaleis van Antwerpen. Pe-
tra Rosa studeerde aan het Utrechts 
Conservatorium en vervolgens aan 
het Sweelinck Conservatorium te 
Amsterdam bij Erika Waardenburg. 
Zij was als freelance harpiste werk-
zaam bij diverse orkesten en werk-
te mee aan een groot aantal thea-
ter- en tv-producties. Zij treedt op, 
zowel solo als in diverse kleine be-
zettingen, met repertoire dat klas-
siek, folk, pop, bossa nova en eigen 
composities omvat. Petra Rosa be-
speelt een semi-akoestische Cam-
ac Blue Harp.
Cultureel Café Bacchus in de Ger-
berastraat gaat zaterdag open van-
af 20.30 uur. Er is een beperkt aan-
tal plekken beschikbaar, reserveren 
kan via de Bacchus website!

Kunst en cultuur in het centrum
Zaterdag start Week van 
de Amateurkunst
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
30 mei presenteert jong en oud zich 
met kunst en cultuur in het cen-
trum. In het kader van de landelij-
ke week van de Amateurkunst or-
ganiseert Cultuurpunt Aalsmeer een 
amateurmanifestatie in en rond het 
gemeentehuis en zijn er in samen-
werking met ondernemersvereni-
ging Meer Aalsmeer en Jeugdcul-
tuurfonds Aalsmeer allerlei culture-
le activiteiten te beleven. Om 13.00 
uur opent wethouders Gertjan van 
der Hoeven deze feestelijke week 
op muzikale wijze in het gemeen-
tehuis. Daarna treden verschillen-
de muziekverenigingen en koren 
op en presenteren jonge musici 
zich, evenals leden van de Maaan-
dagschilders. Buiten is er een infor-
matiemarkt en geeft De Werkschuit 
workshops voor jong en oud. Meer 
Aalsmeer stelt maar liefst 20 etala-
ges beschikbaar voor amateurkun-
stenaars of verenigingen om zich te 
presenteren en zorgt voor straatthe-
ater en een feestelijke aankleding. 
Voor de jeugd is er een speciaal pro-

gramma met een culturele speur-
tocht en van 13.00 tot 15.00 uur een 
kleurwedstrijd op het Molenplein 
in samenwerking met het Jeugd-
cultuurfonds. Inschrijven is gratis 
en kan op de dag zelf van 12.30 tot 
13.00 of vooraf via de website van 
het Cultuurpunt. Let op: er is slechts 
een beperkt aantal inschrijfplekken! 
De middag wordt om 16.15 uur af-
gesloten met een optreden van 
een gelegenheidsorkest in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis. De 
Aalsmeerse en Kudelstaartste mu-
ziekverenigingen organiseren de-
ze zogenaamde Play-in, waaraan le-
den van deze verenigingen en van 
orkesten uit de omgeving aan deel-
nemen. Het programma in het ge-
meentehuis is live te volgen via Ra-
dio Aalsmeer. 
Kijk voor meer informatie over het 
precieze programma en over nog 
meer Aalsmeerse activiteiten in het 
kader van de Week van de Amateur-
kunst op de website van het Cul-
tuurpunt Aalsmeer: www.cultuur-
puntaalsmeer.nl

Fenomenaal eerbetoon aan 
Joe Cocker in The Shack
Oude Meer - Met grote trots pre-
senteert The Shack op zondagmid-
dag 31 mei een fenomenaal eer-
betoon aan de legendarische zan-
ger Joe Cocker met de ijzerster-
ke line-up van Woodstock The Sto-
ry. In Woodstock The Story zijn de 
nummers van Joe Cocker, gezon-
gen door Martin van der Starre, 
één van de vele hoogtepunten uit 
dit theaterspektakel. Martin van der 
Starre en David Aferiat, die beiden 
deel uitmaken van deze fantasti-
sche band, staan regelmatig op het 
Shack podium met de ongeëvenaar-
de undercoversessies. De Joe Coc-
ker Tribute bevat een groot deel van 
het top album ‘Mad Dogs & English-
men’, aangevuld met later werk. Joe 
Cocker mocht veel nummers van 
anderen spelen, dat deed hij dan 
ook weergaloos, met een stem als 
schuurpapier, spastische bewegin-
gen op het podium, alsof hij alle in-
strumenten tegelijkertijd doorleeft 
en bespeelt. ‘With a Little Help From 
My Friends’ is zowat bekender in 
de Joe Cocker versie dan het origi-
neel van de Beatles. Verwacht num-
mers als ‘Cry Me a River’, ‘The Letter’, 
‘Honkey Tonk Women’, ‘Feeling All-
right’, ‘Something’ en natuurlijk ook 
later werk als ‘You Are So Beautiful’ 
en ‘Unchain My Heart’. Maar, zélfs 
als je geen enkel nummer zou ken-
nen, heb je nog een topmiddag. Up-

tempo, vrolijke en knallende num-
mers, meeslepende ballads van-
uit de tenen en natuurlijk de kra-
kers. Uitgevoerd door de ijzerster-
ke band van Woodstock the Sto-
ry, aangevuld met blazers en ach-
tergrondzangeressen. De fans hoe-
ven niet bang te zijn voor een pop-
penkast. Vooruit, leadzanger Martin 
van der Starre zal af en toe een typi-
sche Cocker move doen, maar ein-
delijk gaat het om de feestelijke ode 
aan Joe Cocker, zijn muziek, perfor-
mance, leven en de geweldige at-
mosfeer van ‘Mad Dogs & English-
men’.  Wil je zeker zijn van een plek? 
Stuur dan even een mail naar info@
the-shack.info of via de link op de 
website www.the-shack.info. The 
Shack is zondag 31 mei open vanaf 
15.00 uur. Joe Cocker Tribute begint 
rond 16.30 uur en de entree is 10 
euro. Kijk voor alle info op de websi-
te. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.   

One Man band Ben Prestage  
Voor de agenda: Zondag 7 juni is 
One Man band Ben Prestage (USA) 
terug in The Shack! Met (cigarbox)- 
gitaar, voorzien van twee besnaarde 
bezemstelen, banjo, lapsteel, dobro, 
mondharmonica en drums zorgt hij 
voor de ultieme One Man band er-
varing: Vurig, rauw en gepassio-
neerd. 

Verrassend klassiek concert 
Aalsmeer - Het lukt Pastoor Spaans 
van de Oud-Katholieke kerk toch al-
tijd maar weer om voor verrassen-
de concerten te zorgen. Door jonge 
musici, vaak afkomstig uit het bui-
tenland, wordt hij op handen ge-
dragen. Tenslotte biedt hij hen kan-
sen om op te treden voor een ge-
varieerd publiek en geïnteresseerde 
muziekliefhebbers. Maandag 8 juni 
treden op in het domicilie van pas-
toor Spaans: Irina Simon-Rens op 
viool, Esra Pehlivandi op viool, Joa-
chim Eijlander op cello en Anastasia 
Safonova op piano. Zij spelen kwar-

tetten van Johann Brahms en Gabri-
el Fauré. De musici hebben in hun 
geboorteland naam en faam opge-
bouwd, daarom kan er gerekend 
worden op een heerlijk, verrassend 
concert waar het speelplezier en sa-
menspel van afspat. Het concert, dat 
een gezamenlijk initiatief is van Lo-
ge Mozaïek en de Oud-Katholieke 
kerk, begint om 20.00 uur. De toe-
gang is vrij, na het concert is er een 
collecte voor een bijdrage in de on-
kosten. Adres van de Oud-Katholie-
ke kerk is Oosteinderweg 394.
Janna van Zon

Producten uit eigen tuin op de klok
Veiling in Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
30 mei wordt weer een veiling ge-
houden in de Historische Tuin. Er 
worden hortensia’s en diverse an-
dere bloemen en planten van eigen 
tuin geveild. Deze producten wor-
den vanaf 15.00 uur op niet navolg-
bare manier aan de man gebracht 
door veilingmeester Coos Buis en 
Dicky Eveleens. Natuurlijk kunnen 
bezoekers een bezoek aan de tuin 
combineren met een rondvaart of 
genieten van een heerlijk kopje kof-
fie in het nieuwe Tuinhuis. 
De Historische Tuin is ieder week-
end, zaterdag en zondag, open van 
13.30 tot 16.30 uur. Doordeweeks 
een bezoek brengen kan van dins-
dag tot en met vrijdag tussen 10.00 
en 16.30 uur. De entree voor volwas-
senen is 4 euro, kinderen tot en met 
12 jaar en houders van museum-
jaarkaarten hebben gratis toegang. 
Voor meer informatie: www.histori-
schetuinaalsmeer.nl

Nieuw: Expositie hoedjes
Hoedje af voor de dames van de kle-
derdrachtcommissie van de stich-
ting Oud Aalsmeer. Zij hebben weer 
een kleine, maar fijne expositie in-
gericht. Dit keer tonen ze dames- en 
kinderhoedjes uit de negentiende 
tot begin twintigste eeuw. Van een 
kaphoed, via kleine biezen hoed-
jes tot een zwarte harsenslap die 
in Aalsmeer ook wel een ‘tokkie’ of 
een ‘plak’ genoemd werd. Tot eind 
september te zien in de tentoonstel-
lingskas van de Historische Tuin.

Boeklezing ‘De Stamhouder’ 
in veilingzaal The Beach
Aalsmeer - “Ik ben geboren op 13 
april 1944 in Posen, een oude Pool-
se stad die eeuwenlang Pozna werd 
genoemd. Maar toen ik er gebo-
ren werd, te midden van bombarde-
menten die het einde der tijden le-
ken aan te kondigen, was dit Posen 
een Duitse stad vanwaaruit Hitler-
Duitsland zijn Heerestruppen naar 
de Sovjet-Unie had gestuurd en die 
nu de verminkten, de gewonden, de 
doden en een onafzienbare stoet 
vluchtelingen terugkreeg. Mijn fa-
milie had deel aan dat drama. Over 
hen gaat dit boek. En over de gevol-
gen van de oorlog.” 
Zo begint het boek ‘De stamhouder’, 
dat de onvoorstelbare familiege-
schiedenis vertelt van journalist en 

oud-Ruslandcorrespondent Alexan-
der Münninghoff. De Stichting 4 en 
5 mei Aalsmeer en het Boekhuis or-
ganiseren op maandag 1 juni een 
lezing van de auteur in Aalsmeer. 
“Het is een overweldigend en ver-
bijsterend boek over een familie-
geschiedenis die van krankzinnige 
verhalen aan elkaar hangt”, aldus 
Het Parool. 
De lezing op 1 juni wordt gehou-
den in de veilingzaal van The Beach, 
gevestigd in de voormalige veiling 
Bloemenlust aan Oosteinderweg 
247. Aanvang is 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn te koop 
in het Boekhuis in de Zijdstraat 12 
en kosten 7,50 euro, inclusief koffie 
of thee en consumptie).

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Vrolijke en kleurige
NIEUW:
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  € 21,55
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AGENDA





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

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Gluckstraat 12 (Z-2015/017971), het melden van brand-

veilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (verzonden 19 mei 
2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hugo de Vriesweg 37 (Z-2015/028402), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen (verzonden 26 mei 2015);
- Machineweg 167-169 (Z-2015/027827, het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit de garage en cv-ruimte 
(verzonden 20 mei 2015)

- Oosteinderweg 511 (Z-2015/027990), het slopen van 
stegdoppel dakbedekking (verzonden 21 mei 2015);

- Stommeerweg 47 (Z-2015/024106), het slopen van inpan-
dige wanden (verzonden 21 mei 2015);

- Zwarteweg 75 (Z-2015/025772), het slopen van een kas/
bijgebouw (verzonden 20 mei 2015). 

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

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 47 (Z-2015/024113), het slopen van inpan-

dige wanden (verzonden 21-05-2015).
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

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

ter inZaGe

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

tionsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende 
stukken)

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Herenweg, tegenover 29.

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

t/m 11-60-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Uiterweg 188

t/m 15-06-15 Concept Programma van Eisen Zuiderkerk
t/m 09-07-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 

van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 
214

officiële mededelingen
28 mei 2015

ontwerP omGeVinGsVerGunninG in afwijkinG 
Van het BestemminGsPlan “uiterweG 1985.” en 
“uiterweG-PlasoeVers 2005 e.o.”, uiterweG 214

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten aanleg-
gen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op 
het adres Uiterweg 214 ten behoeve van de herinrichting van 
een recreatieperceel. De ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 29 mei 2015 
t/m donderdag 9 juli 2015 ter inzage. 

doelstelling
Een gedeelte van de projectlocatie gelegen is in het bestem-
mingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, en heeft hierin de be-
stemming ‘Jachthaven I’ en ‘water behorende bij jachthaven’ 
heeft. De aanvraag ziet op het dempen van water en het gra-
ven van water ten behoeve van het recreatiepark op locaties 
waar deze functies niet zijn voorzien in dit bestemmingsplan. 
Het andere gedeelte van de projectlocatie is een gedeelte van 
de locatie gelegen is in het bestemmingsplan “Uiterweg 1985” 
en heeft hierin de bestemming “recreatieve doeleinden II”. 
In strijd met deze bestemming wordt ter plaatse van deze 
gronden water gerealiseerd. Nu het project in strijd is met de 
gebruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en er 
geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het pro-
ject tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenre-
geling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan 
het plan alleen door middel van het andere mogelijkheden zijn 
om aan het project medewerking te verlenen, is het worden 
gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex 
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien van 
een goede ruimtelijke onderbouwing. 

inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 29 mei 2015 t/m donderdag 9 juli 2015 voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xU-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30-
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Uiterweg 214”. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar vo-
ren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het alge-
mene tel. 0297-387575.

VastGestelde structuurVisie uiterweG 

Op 23 april 2015 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de 
structuurvisie Uiterweg vastgesteld. Met ingang van vrijdag 
29 mei 2015 zal de vastgestelde structuurvisie gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage liggen.

wat is het doel van de structuurvisie uiterweg?
De structuurvisie geeft een toekomstvisie over het gebied van 
de Uiterweg en de omliggende eilanden. De structuurvisie 
maakt duidelijk waar we met het gebied naartoe willen en 
geeft daarvoor de randvoorwaarden en de spelregels. De visie 
biedt uitdrukkelijk geen blauwdruk voor de toekomst, maar zet 
een stip op de horizon. De structuurvisie is dan ook vooral een 
kompas. Het biedt duidelijkheid over de speelruimte voor ont-
wikkelingen. Een document dat andere partijen uitdaagt om 
initiatieven te nemen en te realiseren. De structuurvisie geeft 
het gemeentebestuur een belangrijk kader om voor passende 
initiatieven af te wijken van het geldende bestemmingsplan. 

waar vind u informatie?
De structuurvisie wordt op 29 mei 2015 beschikbaar gesteld. 
De visie vindt u op de volgende manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.STRUC-
VISIEUITERWEG-VA01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aals-
meer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 

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

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

oPeninGstijden Balie Bouwen & VerGunninGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

oVeriGe loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

serVicePunt Beheer en uitVoerinG 
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. De 
papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen 
op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

werking van de structuurvisie
Voor het gebied van de Uiterweg gelden de bestemmingsplan-
nen “Uiterweg-Plasoevers e.o. 2005” en “Woonarken”. Deze 
bestemmingsplannen blijven onverminderd van kracht. De 
structuurvisie geeft vervolgens de basis om voor passende ini-
tiatieven af te wijken van het betreffende bestemmingsplan. 
De structuurvisie is daarmee een leidraad voor de beoordeling 
van ruimtelijke initiatieven en geeft sturing aan het bouw-
planoverleg tussen gemeente en initiatiefnemers. Wettelijk is 
bepaald dat het besluit tot vaststelling van een structuurvisie 
niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Hornweg 316A (Z-2015/029004), het oprichten van een 

aanbouw aan de achtergevel (ontvangen 25 mei 2015);
- Jac.P. Thijsselaan 1 (Z-2015/028375), het aanpassen en 

vergroten van 2 uitbouwen tot 1 uitbouw, het wijzigen van 
de gevel en het kappen van een dennenboom (ontvangen 
19 mei 2015);

- Ketelhuis 45 (Z-2015/028636), het plaatsen van een dak-
opbouw (ontvangen 20 mei 2015);

- Koningsstraat 94 (Z-2015/028943), het aanleggen van 
een in- en uitrit (ontvangen 23-05-2015);

- Rameulaantje 8 (Z-2015/028396), het tijdelijk plaatsen 
van een container op parkeervak t.b.v. bouwafval (ontvan-
gen 20 mei 2015);

- Oosteinderweg 247 (Z-2015/028970), het intern verbou-
wen van het hoofdgebouw (brandscheidingen) en aanpas-
sen gevel (ontvangen 25-05-2015):

- Oosteinderweg 515 (Z-2015/028377), het vergroten van 
het terras en het oprichten van een zwembad en een extra 
kelder (ontvangen 20 mei 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Hornweg 316A (Z-2015/028996), het ged. slopen van de 

achtergevel t.b.v. aanbouw (ontvangen 25-05-2015); 
- Hugo de Vriesstraat 37 (Z-2015/028402), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning 
(ontvangen 20 mei 2015)

- Oosteinderweg 247C (Z-2015/028955), het gedeeltelijk 
slopen van het hoofdgebouw (ontvangen 25-05-2015);

- Oosteinderweg 511 (Z-2015/027990), het slopen van 
stegdoppel dakbedekking, gevelplaten en roeden (ontvan-
gen 4 mei 2015); 

- Weteringstraat 15 (Z-2015/028804), het slopen van een 
schuur (ontvangen 21-05-2015).

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Baanvak 79 (Z-2015/016382), het plaatsen van een dak-

kapel aan de straatkant (verzonden 21 mei 2015);
- Oosteinderweg 60 (Z-2015/070369), het bouwen van een 

woning met toegangsbrug (verzonden 26 mei 2015);
- Oosteinderweg achter 287 (Z-2015/010828), het gebrui-

ken van het voormalige ketelhuis met bijbehorend terrein 
voor het gebruik een fitness organisatie (verzonden 26 mei 
2015);

- Oosteinderweg 433 (Z-2014/070035), het oprichten van 
een woning (verzonden 22 mei 2015).

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Bilderdammerweg 123 (Z-2015/018485), het plaatsen van 

een geluidmeetpost

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Meervalstraat 2 (Z-2015/014505); het plaatsen van een 

erfafscheiding en schuur (ingetrokken 17 mei 2015).

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl
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Vogelbeurs in De Baccara Beelden van Clemens Briels 
op dak van Fort Kudelstaart

Tentoonstelling ‘Wie wat 
bewaart’ is verlengd 

Aalsmeer - De vogelbeurs is uitge-
breid en wordt nu gehouden in een 
grotere ruimte, met meer handela-
ren, meer vogels en een groter as-
sortiment aan benodigdheden voor 
vogels. Aanstaande zondag 31 mei 
wordt de beurs weer gehouden in 
zaal de Baccara in de Baccarastraat, 
achter de Gerberastraat, van 10.00 
tot 13.30 uur. De organisatie is in 
handen van de Vogelvereniging 
Aalsmeer en Omstreken. Iedere vo-
gelliefhebber is welkom om vogels 
te kopen, te verkopen, te ruilen of 
rond te kijken en vragen te stellen 

over vogels, voedsel en huisvesting. 
De entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen.

Tevens maken de bezoekers kans 
op een leuke attentie met het en-
tree bewijs. Verkoop van uw eigen 
vogels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Handelaren zijn aanwe-
zig (alleen op uitnodiging) met di-
verse soorten vogels, zoals tropi-
sche vogels, kanaries en kromsna-
vels, en diverse soorten waaronder 
zaden en zaadmengsels. Voor in-
lichtingen: 06-10666878.

Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival op zaterdag 20 en 
zondag 21 juni worden, in samen-
werking met Galerie Sous-Terre, de 
kleurige en eigenzinnige beelden 
van Clemens Briels op het dak van 
Fort Kudelstaart tentoongesteld. 

Al van verre eisen de grillige vormen 
hun aandacht op. Duidelijk is de La-
tijn-Amerikaanse invloed en de vro-
lijke kijk op de wereld. Met zoveel 
zichtbare vreugde en humor in het 
werk lijkt de zon voor eeuwig te wil-
len schijnen en raakt iedereen als 
vanzelf in een prettige stemming. 
Briels wordt gezien als één van de 
meest succesvolle kunstenaars van 
Nederland. 

Zijn beelden, schilderijen en gra-
fie wordt geëxposeerd in Europa, 
Noord Amerika, Carribean, Arabi-
sche Emiraten, Singapore, China en 
nu in Aalsmeer! In 2006 ontving Cle-
mens Briels de Designer of the Eu-
ropean Fashion Award.

De Tulp
De tulpenschilderijen van Adry heb-
ben in de loop der jaren ook hun 
weg gevonden over de hele wereld. 
Twee keer exposeerde zij met veel 
succes in Turkije, de bakermat van 
de tulp. Haar werk is evenals dat van 
Clemens Briels tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival te zien in Gale-
rie Sous Terre. Openingstijden van 
12.00 tot 17.00 uur. Gratis parkeren!

Aalsmeerderbrug – In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 werd op 11 april door Loco-
Burgemeester Derk Reneman van 
de Haarlemmermeer de tentoonstel-
ling ‘Wie wat bewaart, die heeft wat 
te vertellen’ geopend. De tijdelij-
ke tentoonstelling wordt gehouden 
ter gelegenheid van de herdenking 
van de Duitse inval in Nederland 75 
jaar geleden en de bevrijding 70 jaar 
geleden. De tentoonstelling is een 
vierluik waarin aandacht wordt be-
steed aan de meidagen 1940, de 
wereld in oorlog, het leven voor bur-
gers tijdens de Tweede Wereldoor-
log en Haarlemmermeer 1940-1945 
Nooit Meer! In deze tentoonstelling 
zijn veel voorwerpen en archiefstuk-
ken te zien, die Crash in het archief 
of depot bewaart. Aanvankelijk zou 
de tentoonstelling aan het einde van 
deze maand worden beëindigd. De 

belangstelling voor de tentoonstel-
ling is echter zo groot dat Crash nu 
door de gemeente in staat is gesteld 
om de tentoonstelling te verlengen 
tot 28 november. Dit geld ook voor 
de expositie van het werk van de 
luchtvaartschilder Thijs Postma. Het 
Crash Luchtoorlog– en Verzetsmu-
seum ’40-’45 bevindt zich in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 te Aalsmeerderbrug en is 
iedere zaterdag geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Entree voor het mu-
seum kost 3,50 euro voor volwasse-
nen, 1,50 euro voor kinderen van 6 
tot 12 jaar. Voor donateurs, vetera-
nen en kinderen tot 6 jaar is de toe-
gang gratis. Voor meer informatie 
over de collectie van het museum 
en het werk van de Stichting Crash 
’40-’45 kan gekeken worden op de 
website www.crash40-45.nl of bel 
het secretariaat via 0297-530667. 

Bespreking bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 1 juni 
houdt Viva Aquaria weer een gezel-
lige avond. De bespreking van de op 
23 mei gehouden schouw staat op 
het programma. Jan Mans en Carel 
Keim hebben verschillende aquaria 
en terraria van leden bezichtigd en 
op informele wijze wordt hierover 
verteld en informatie gegeven. Het 

verhaal wordt opgeluisterd met fo-
to’s. Ook komt een deelnemer over 
zijn hobby vertellen. De jaarlijk-
se bespreking van de schouw is el-
ke keer een leerzame avond, waar 
veel van opgestoken kan worden, 
ook voor degenen die net met de-
ze hobby zijn begonnen. De avond 
wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854.

WAK: Zaterdag inloopconcert
Aalsmeer - Op zaterdag 30 mei 
start de landelijke Week van de 
Amateurkunst in Aalsmeer met een 
amateurmanifestatie in en rond het 
gemeentehuis. Van 13.15 tot 15.15 
uur is er een inloopconcert door de 
Aalsmeerse koren Con Amore, het 
Interkerkelijk Koor, Denk aan de Bu-
ren en Davanti. Vrouwen Ensemble 
Davanti bestaat uit veertien koor-
leden die met name licht klassiek 
tot (modern) klassiek zingen. Soms 
wordt het koor muzikaal begeleid, 
maar de meeste stukken worden 
a-capella uitgevoerd. Op dit mo-
ment is Davanti op zoek naar alten 
om het koor te versterken. Op dins-
dagavond 2 juni houdt Vrouwen En-

semble Davanti een openbare repe-
titie. Van 20.00 tot 22.00 uur zijn ge-

Amazing Amateurs biedt 
kans om te exposeren
Aalsmeer - Waarom Amazing 
Amateurs niet gewoon ‘miracu-
leuze amateurs’ of ‘opzienbarende 
amateurs’ heet is niet meer te ach-
terhalen. Vast staat wel dat afgelo-
pen drie edities soms verbluffende 
kunstwerken hebben opgeleverd. 
Kunst gewoon gemaakt door ama-
teurkunstenaars uit de regio. De-
ze succesvolle afleveringen hebben 
als vanzelf de vierde editie ingeleid. 
Daarom deze oproep. Enthousiaste 
mensen die in hun vrije tijd, boet-
seren, beeldhouwen, schilderen of 
fotograferen zijn daarom van harte 
welkom om hun werk te exposeren. 
Plaats van handeling is zoals altijd 
het sfeervolle Oude Raadhuis van 
Aalsmeer. Deelnemende kunste-
naars zijn volledig vrij in hun keu-
ze. Er is geen thema en er is geen 
ballotage. Wel is er nog tot 1 juni de 
tijd om het aanmeldingsformulier in 
te vullen en aan te leveren. Het is te 
vinden op de KCA-site of in het Ou-
de Raadhuis. 

De 70-jarige mevrouw Nel Spaarga-
ren-van de Laarse doet dit jaar voor 
het eerst mee met twee aquarellen. 

Ze is 22 jaar geleden gaan schilde-
ren toen haar jongens uitfladder-
den, zoals ze dat noemt. “Exposeren 
in het Oude Raadhuis is een feest”, 
vertelt ze enthousiast. “Het is ge-
woon leuk om je werk te laten zien. 
Dat vind ik wel heerlijk hoor. Anders 
staat het hier toch maar te staan. Ik 
schilder of teken meestal jeugdher-
inneringen, zoals het oude Molen-
pad of de achtertuin uit mijn jeugd. 
Er is al zoveel veranderd in het Dorp 
daarom wil ik dat gewoon vastleg-
gen en laten zien hoe het was.” Gon 
Hageman uit Uithoorn doet dit jaar 
ook voor het eerste mee met twee 
beeldhouwwerkjes getiteld ‘Op 
de vlucht’’ en ‘Waterdraagster’. De 
beeldjes van circa 30 centimeter zijn 
gemaakt uit kalksteen en speksteen. 
Dat beeldhouwen doet ze al een jaar 
of acht en daarnaast geeft ze ook 
nog schilderles aan volwassenen. 
“Er zijn in de buurt maar weinig mo-
gelijkheden om te exposeren. Vroe-
ger hadden we ook nog de galerie 
bij het fort aan de Drecht. Dat be-
staat niet meer. Het is toch geweldig 
leuk om aan het grote publiek te la-
ten zien wat je maakt. Anders staat 

Zaterdag en zondag in Kudelstaart:
Kennis maken met lokale 
ambachten op Amb8route
Kudelstaart - Vers gerookte vis 
uit de Westeinder kopen? Zien hoe 
kaas wordt gemaakt? Het atelier van 
een kunstenaar bezoeken? Zelfge-
bakken taart eten? Het kan alle-
maal komend weekend wanneer al-
le deelnemers aan de Amb8route 
hun deuren op stellen voor publiek! 
Op alle lokaties zijn activiteiten te 
doen en mensen aan het werk te 
zien; de pottenbakker, de zeepma-
ker, de oliemaker, de kunstschilder, 
de beeldhouwer, de bollenkweker 
en de visser. Van 11.00 tot 17.00 uur 
staan zowel zaterdag 30 als zondag 
31 mei hun deuren wijd open voor 
bezoek. 
Doel is bezoekers kennis te laten 
maken met bijzondere ambachten 
in en om het dorp Kudelstaart. De 
te bezoeken locaties zijn: Zeepate-
lier Uzepia aan de Herenweg, Vis-
serijbedrijf Rekelhof aan de Heren-
weg, Pottenbakkerij ‘Patch of Hea-
ven’ aan de Herenweg, Home with 
Joy kookatelier aan de Bilderdam-
merweg, Zuivelboerderij Vrouwen-

akker met zichtstal aan de Drecht-
dijk, Beeldeneiland en atelier Femke 
Kempkes aan het Jaagpad 9 en De 
Banken, Theetuin [H]eerlijk aan het 
Jaagpad en Bollenkwekerij Koster 

aan de Hoofdweg. Er is een prach-
tige fietsroute uitgezet langs alle lo-
katies van ongeveer 15 kilometer. 
Deze route is te koop bij alle loka-
ties voor 3,50 euro en bevat behal-
ve de routekaart en de contactge-
gevens van de deelnemers informa-
tie over de omgeving en interessan-
te kortingsbonnen! De Amb8route 
is een initiatief van lokale ambach-
telijke ondernemers. Doel is men-
sen van dichtbij en veraf kennis te 
laten maken met de unieke lokale 
ambachten en de bijzondere natuur 

en infrastructuur van de polderge-
bieden in de regio. De fietsroute is 
ook buiten dit open weekend te ma-
ken, op de routekaart staan de ope-
ningstijden per lokatie aangegeven. 
Uniek is dit weekend dat alle deel-
nemers aan de Amb8route hun deu-
ren tegelijk openstellen! Kijk ook op 
de website www.amb8route.nl voor 
meer informatie. Wees welkom!

Popkoor Soundsation binnen 
en buiten de dorpsgrens
Aalsmeer - Zaterdag 30 mei gaat 
popkoor Soundsation over de dorps 
grens van Aalsmeer voor deelname 
aan het korenfestival in Alphen aan 
de Rijn. Tussen 13.00 en 15.30 uur 

mogen zij drie keer een optreden 
verzorgen van ongeveer 30 minuten, 
op diverse podia in het centrum van 
Alphen. Ook binnen de dorps grens 
staat binnenkort een optreden ge-

pland. Tijdens het jaarlijks terugke-
rende Plaspop op zaterdag 20 juni 
verzorgt Soundsation een optreden 
bij de locatie het Zwet. Plaspop be-
staat dit jaar 5 jaar en dit geldt ook 
voor Soundsation. Het 5 jarig jubile-
umconcert van het popkoor is ge-
pland op 14 november in The Beach 
in samenwerking met Aalsmeers 
Harmonie. 

het maar op zolder en kijkt geen 
mens er naar. Daarbij is het Oude 
Raadhuis een erg mooie expositie-
ruimte.”  Marianne de Jong schildert 
ook alweer zo’n twintig jaar. Ze doet 
voor de derde keer mee. Ze kreeg 
les bij de Werkschuit en nu bij de 
Volksuniversiteit in Amstelveen. Ze 
vindt één keer per jaar exposeren 
wel goed. “Schilderen is voor mij 
ontspannen. 
Bij het schilderen laat ik even alles 
achter me. Ik hou van kleurig en zo 
schilder ik ook. Ik vind het heerlijk 
om te doen. Dat doe ik van foto’s en 
van plekken waar ik ben geweest 
zoals bijvoorbeeld dit jaar met een 
waterval die ik in Quebec ook echt 
heb gezien.” 
Ook dit jaar kunnen deelnemers 
weer prijzen winnen. Zowel van een 
vakjury als van een publieksjury. Per 
deelnemer kunnen er vier werken 
worden ingebracht. Deelname kost 
10 euro per ingebracht werk en bij 
verkoop wordt dit jaar geen com-
missie gerekend. Bij de vorige afle-
vering hebben 27 amateurkunste-
naars meegewerkt aan de Amazing 
Amateurs. Op dit moment staat de 
teller op 26, maar er is dus nog vol-
doende ruimte om mee te doen. Zo-
als gezegd aanmelden kan nog tot 
1 juni. De expositie wordt op 25 ju-
ni geopend en loopt door tot en met 
16 augustus. 

interesseerden van harte welkom in 
het Dorpshuis aan de Kudelstaart-
seweg. 
Kijk voor meer informatie op www.
davanti.nl.

Aandacht voor Free a Girl 
op Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - Deze week bij Ra-
dio Aalsmeer onder meer aandacht 
voor de actie Free a Girl. Daarnaast 
zal Daniël Rewijk zijn favoriete mu-
ziek laten horen en komt dansjuf Si-
mone van Omnia langs in ‘Lets Go 
2 the Disco’. ‘Weekend Magazine’ 
is wekelijks te beluisteren op zater-
dag en zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. Al het nieuws in de breedste zin 
van het woord, komt dan aan bod. 
Het programma wordt wekelijks door 
een wisselend team gemaakt. Radio 
Aalsmeer zoekt overigens nog altijd 
enthousiaste programmamakers die 
dit team willen komen versterken.
Komende zaterdag zal het ‘Weekend 
Magazine’ voor een groot gedeelte 
in het teken staan van “Free a Girl”. 
Tussen 15.00 en 16.00 uur zullen een 
aantal deelnemers aan deze ‘Lock 
Me Up’ actie aan het woord komen. 

Dansen en Weekaatje 
Zoals iedere vrijdag hoor je ook op 
29 mei weer gezellige muziek tussen 
18.00 en 19.00 uur bij Let’s go to the 
Disco. Dansjuf Simone komt langs 
samen met Lisanne, Puck en Sophie. 
Zij dansen bij Omnia en komen alles 
vertellen over de dansshow waar zij 
aan meedoen in juni. De top 5 komt 
deze week van de kinderen die aan 
het Weekaatje hebben meegedaan 
afgelopen weekend. Zij komen alles 
vertellen over dit leuke kampweek-
end. 
Heb jij een vraag voor één van de 
gasten of wil je een nummer aanvra-
gen voor je beste vriendin, je grote 
broer of je tofste meester? Dat kan! 
Bel dan tijdens de uitzending naar 
0297-325858. Een mailtje sturen kan 
ook naar studio@radioaalsmeer.nl.

Top 10 van… Daniël Rewijk
De maandag is een uitstekend beluis-
terde radioavond op Radio Aalsmeer. 
Programma’s als ‘Uur van Puur’, ‘Door 
de Mangel’ en “De Top 10 van…’ heb-
ben een grote vaste kern van luiste-
raars weten te vergaren. In ‘De Top 10 
van…’ is deze week de bekende au-

teur Daniël Rewijk te gast. Hij is au-
teur van het boek ‘Captain van Jong 
Holland. Een biografie van Pim Mu-
lier 1865-1954’. De Aalsmeerder pro-
moveerde hiermee onlangs aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. Ko-
mende maandag zal hij zijn tien favo-
riete muzieknummers laten horen. De 
nieuwe gast in het programma ‘Door 
de Mangel’ is nog niet bekend. De 
uitzending met Cor Trommel van vori-
ge week, ging door omstandigheden 
niet door. Radio Aalsmeer is de lokale 
omroep van Aalsmeer en omgeving. 
De omroep is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel 
en via de livestream op de website: 
www.radioaalsmeer.nl. Elke avond en 
in het weekend overdag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en interes-
sante programma’s. Het bezoekadres 
van de studio is Van Cleeffkade 15 in 
Studio’s Aalsmeer.

Inloop huurders 
Eigen Haard

Kudelstaart - De bewoners-
commissie behartigt de belangen 
van Eigen Haard huurders in Ku-
delstaart. Er is regelmatig overleg 
met medewerkers  van de woning-
bouwvereniging over de kwaliteit en 
de voorzieningen in en rond de wo-
ningen en over de leefomgeving. 
Met betrekking tot de leefomgeving 
zijn leden van de commissie ook al-
tijd aanwezig bij het Dorpsoverleg. 

Heeft u voortdurende klachten om-
trent uw woongenot of wilt u over 
een bepaalde situatie in gesprek? 
Op donderdag 4 juni houdt de be-
woners commissie Kudelstaart in 
het Dorpshuis van 19.30 tot 20.30 
uur een inloopspreekuur. Belang-
stellenden zijn welkom.

Vochtproblemen
Tevens wil de commissie graag van 
bewoners horen of ze soms of vaak 
last hebben van vocht in of onder de 
woning. Via wimbeen@kpnplanet.nl 
kan dit gemeld worden. De com-
missie is voornemens deze overlast 
complexmatig aan te gaan pakken.





 
10   Nieuwe Meerbode  •  28 mei 2015

Route langs schitterende omgeving
38e Dorpentocht voor 
stichting Kind aan Huis
Aalsmeer - Op zondag 7 juni or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dor-
pentocht. Dit is in de regio echt dé 
recreatieve fietstocht voor het gehe-
le gezin en voor de sportieve fietser. 
Dit jaar voor de 38e maal en natuur-
lijk weer voor een Goed Doel. Het 
Goede Doel van dit jaar Stichting 
Kind aan Huis. Deze stichting heeft 
tot doel kinderen en jong volwasse-
nen met forse hechtingsproblema-
tiek een veilige woonsituatie te bie-
den waarin ze tot rust kunnen ko-
men en hun basis-vertrouwen kun-
nen herstellen om uiteindelijk uit te 
groeien tot een normaal functione-
rend en aan de maatschappij deel-
nemend mens. De stichting onder-
houdt de contacten met de zoge-
naamde Dushi-huizen die deze kin-
deren een veilige woonplek bieden. 
De Dorpentocht heeft twee rou-
tes: de traditionele afstand is na-
tuurlijk weer ongeveer 55 kilome-
ter; de korte route is circa 35 ki-
lometer. De startposten liggen dit 
jaar in Aalsmeer, Abcoude, Amstel-
veen, Amsterdam, Nes aan de Am-
stel, Mijdrecht, Uithoorn en Wil-
nis. Behalve de acht startplaat-
sen zijn er ook enkele controlepos-
ten. Bij meerdere posten is het mo-
gelijk om iets te eten en/of te drin-
ken. In de routebeschrijving zijn 
deze plaatsen duidelijk aangege-
ven. Deelnemers kunnen natuur-
lijk ook gewoon op een bankje of 
in het gras langs de route hun ei-
gen lunch gebruiken. Op elke con-
trole- en startplaats ontvangt u een 
stempel met een letter op uw deel-

nemerskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag en 
dit woord heeft zoals altijd te maken 
met het Goede Doel, Stichting Kind 
aan Huis. De Dorpentocht brengt de 
deelnemers langs de meest schitte-
rende plekken van de omgeving. Dit 
jaar weer een bijzondere route door 
het Groene Hart van Nederland. 
Veel deelnemers zullen op plaat-
sen komen waar zij nog niet eer-
der geweest zijn. En na afloop van 
de fietstocht ontvangen de deelne-
mers natuurlijk het felbegeerde ere-
lint. Er zijn fietsers die intussen alle 
37 voorgaande exemplaren hebben 
verzameld. De kosten van deelname 
zijn nog steeds niet meer dan 4,50 
euro (op de dag van de tocht), maar 
wie vooraf bij één van de voorver-
koopadressen een deelnemerskaart 
aanschaft betaalt slechts 3,50 eu-
ro. En natuurlijk is er weer de moge-
lijkheid om een deelnemerskaart via 
de website www.dorpentocht.net te 
bestellen. Dan kost deelname 4 eu-
ro (inclusief verzendkosten). 

Hoofdpost
De hoofd-startpost is net als vorig 
jaar in het gebouw het Keizer Ka-
rel College aan Elegast 5 te Am-
stelveen. Voor zowel de 35 als de 
55 kilometer kan in Aalsmeer ge-
start worden bij Autoschade Van 
den Berg aan de Legmeerdijk 260. 
Voorverkoopadres is de Bruna win-
kel in de Zijdstraat. Er kan ge-start 
worden tussen 9.30 en 14.00 uur. De 
controleposten sluiten uiterlijk 18.00 
uur. Voor meer informatie: www.dor-
pentocht.net.

Tijd voor Avondvierdaagse!
Aalsmeer - Van maandag 8 tot 
en met donderdag 11 juni wordt 
de Avondvierdaagse weer geor-
ganiseerd in Aalsmeer. De start-
plaats van deze vierdaagse wandel-
tocht is net als voorgaande jaren bij 
de kantine van Atletiek Vereniging 
Aalsmeer in de Sportlaan 43a. Deel-
nemers kunnen uit twee afstanden 
kiezen, 5 of 10 kilometer. Aanmel-
den kan via een e-mail naar avond-
4daagse_aalsmeer@hotmail.nl of 
telefonisch via telefoonnummer 06-
51670880. Vermeld bij aanmelding 

naam, adres, geboortedatum, de af-
stand die u wilt lopen en voor de 
hoeveelste keer u deelneemt aan 
de avondvierdaagse. De kosten voor 
deelname bedragen 4 euro per per-
soon bij voorinschrijving. Inschrij-
ving is ook mogelijk aan de start op 
de eerste avond van de vierdaagse, 
maar in dat geval wordt 5 euro per 
persoon gerekend. Starten is mo-
gelijk vanaf 18.00 uur. Voor vragen 
kan contact opgenomen worden 
met Caroline Baarse-Mersie via te-
lefoonnummer 06-51670880..

Duoloop bij Sprietlopen
Leimuiden - Op zaterdag 6 juni 
wordt het traditionele Sprietlopen 
over de Drecht in Lemuiden gehou-
den. Nieuw dit jaar is de Duoloop. 
Deelnemers kunnen daarbij samen 
– als duo – meedoen met het eve-
nement. Het Sprietlopen is een ou-
de traditie in het dorp. 

Zeker al vanaf de jaren ’50 van 
de vorige eeuw wordt het evene-
ment gehouden. Voor de duolopers 
wordt een aparte competitie opge-
zet. Duolopers proberen tegelijker-
tijd over twee sprieten de overkant 
van de Drecht te bereiken. Samen 
houden ze een touw vast. Met dat 
touw moeten ze droog de oversteek 
maken. Lukt dat twee maal (uit drie 
pogingen), dan gaat een duo door 
naar de volgende ronde. De Duo-
loop staat openen voor alle leeftij-
den (bij Sprietlopen is dat vanaf ze-
ven jaar) en ook voor gemengde 
koppels

Verkleed deelnemen 
Deelnemers worden ingedeeld in 
vier categorieën, afhankelijk van 
leeftijd en geslacht. Per categorie 

zijn drie prijzen beschikbaar plus 
een heuse WisselSpriet! Verder is er 
een prijs voor de meest onfortuin-
lijke deelnemer en de best verklede 
deelnemers bij de jeugd én de se-
nioren. Het Sprietlopen begint om 
14.00 uur. Inschrijven kan die dag 
vanaf 13.00 uur in de feesttent bij de 
Tolbrug en tot 13.00 uur in Café en 
Partycentrum Keijzer aan de Dorps-
straat 30. Eerder inschrijven kan 
ook. Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar bij Keijzer, ook is een for-
mulier opgenomen in het program-
maboekje van de feestweek en is 
het formulier te downloaden van de 
site www.ocleimuiden.nl.

Scholencompetitie
De school die verhoudingsgewijs 
met de meeste deelnemers mee-
doet aan het evenement, wint de 
Scholen Wissel Spriet. Er wordt ge-
keken naar het percentage deelne-
mers. Dus een kleine school kan zo 
maar winnen van een grote school! 
In 2012 en 2013 ging de Scholen 
Wissel Spriet naar De Schakel in 
Leimuiden en in 2014 naar De Klei-
ne Wereld.

Week van de Amateurkunst
Stoepkrijt-wedstrijd voor 
kinderen op Molenplein
Aalsmeer - Cultuurpunt Aalsmeer 
is dit jaar verantwoordelijk voor de 
organisatie van de WAK (Week van 
de Amateurkunst) van 30 mei tot en 
met 6 juni. Tijdens deze week krij-
gen amateurkunstenaars de kans 
om zich aan het grote publiek te to-
nen. De week wordt feestelijk ge-
opend zaterdag 30 mei met een 
dag vol activiteiten in en om het ge-
meentehuis.
Op deze dag worden natuurlijk ook 
activiteiten voor kinderen gehou-
den. Naast een culturele speurtocht 
door het centrum van Aalsmeer 
organiseert het Cultuurpunt een 
grootse stoepkrijt wedstrijd op het 
Molenplein. Kinderen in de leeftijd 
van 5 tot en met 12 jaar kunnen zich 
inschrijven voor deze wedstrijd.
Deelnemende kinderen  krijgen een 
van de dertig vakken op het plein 
toegewezen. De kinderen hebben 
maximaal twee uur de tijd om de al-
lermooiste tekening te maken.
Het thema van deze wedstrijd is  
‘fantasiedieren’. De kinderen wor-
den uitgedaagd een zo mooi en bij-
zonder mogelijk fantasiedier te te-

kenen.
De professionele jury, bestaande uit 
Janna van Zon en Dea Kraan, zal 
bepalen welke kinderen de wed-
strijd winnen. De winnaar wordt 
getrakteerd op een gratis les van 
De Werkschuit met een vriendje of 
vriendinnetje en een leuke creatie-
ve set voor thuis. Daarnaast doet de 
winnaar automatisch mee aan de 
landelijke wedstrijd van het Jeugd 
Cultuur Fonds. De winnende te-
kening van deze wedstrijd zal het 
nieuwe logo van het Jeugd Cultoor 
Fonds worden.  

Inschrijven kan vooraf bij Len-
nard Gols via lgols@cultuurpun-
taalsmeer.nl of op de dag zelf van 
12.30  tot 13.00 uur op het Molen-
plein in het Centrum. Er zijn slechts 
30 vakken en vol is vol, dus wees er 
snel bij! De wedstrijd is van 13.00 tot 
15.00. In die tijd kunnen kinderen 
naar hartenlust kleuren! Om 15.30 
is de prijsuitreiking in het gemeen-
tehuis. Stoepkrijt, drinken en een 
snoepje voor alle deelnemers wordt 
verzorgd het Cultuurpunt Aalsmeer. 

Zaterdag presentatie en demonstratie

Drum & Malletcorps wil 
jeugdgroep starten
Aalsmeer - Drum & Malletcorps 
Ophelia gaat een jeugdgroep star-
ten. Deze gratis muziekles slagwerk 
voor jonge jeugd vanaf 6 jaar gaat 
elke donderdagavond plaatsvinden 
van 18.30 tot 19.00 uur. Met de jong-
ste groep gaat het Drum & Mallet-
corps proberen een jeugdgroep bij 
elkaar te krijgen wat zelfstandig op-
tredens gaat verzorgen. 

De stap naar het grote corps wordt 
op deze manier een stuk kleiner, zo-
dat sneller doorgestroomd kan wor-
den naar het ‘grote’ corps. Jongens 
en meisjes vanaf 6 jaar die graag 
slagwerk willen spelen, zoals trom-
mel, lyra, percussion, zijn welkom. 

Zaterdag 30 mei is het de week van 
de amateurkunst. Drum & Mallet-
corps Ophelia staat met een kraam 
op het Raadhuisplein. Hier staan in-
strumenten klaar en iedereen die 
graag bij de vereniging wil komen 
mag de instrumenten uitproberen. 

De leden achter de kraam vertellen 
graag over de slagwerkgroep en de 
instrumenten. Het corps gaat ook 
van zich laten horen deze middag. 
Om 13.00 uur bij de opening op het 
Raadhuisplein en een paar keer in 
de Zijdstraat waar de kleurwedstrijd 
is. Voor meer informatie kan een 
mail gestuurd worden drum-mallet-
corps@hotmail.com.

Antonius in actie voor Nepal
Kudelstaart - Na het zien en ho-
ren van het vreselijke nieuws over de 
aardbeving in Nepal hebben de groe-
pen 6 en 7 van de Antoniusschool de 
handen ineen geslagen en besloten 
iets te doen om het leed daar te ver-
zachten. 

Contact is gezocht met Joke van der  
Zwaan, die jaarlijks een benefiet voor 
kinderen in Nepal organiseert,  met 
het verzoek of ze iets aan de leerlin-
gen wilde vertellen over Nepal en de 
schade die de aardbeving daar heeft 
veroorzaakt. Afgelopen dinsdag heeft 
Joke middels een powerpoint pre-

sentatie laten zien wat voor hulp daar 
toch heel hard nodig is. De kinderen 
waren zeer onder de indruk. De groe-
pen 6 gaan geld inzamelen door mid-
del van een heitje voor een karwei-
tje en de groepen 7 gaan een kunst-
werkje maken dat ze gaan verkopen 
aan de hoogste bieder. 
De school heeft een aanvraag ge-
daan bij de stichting OSA om de op-
brengst te verdubbelen. Op zondag 
7 juni wordt het bedrag bekend ge-
maakt tijdens het Nepalfestival in 
N201. 
U komt toch ook? Zie meer info op 
www.nepalbenefiet.webs.com. 

Kleurplaten jong talent Werkschuit
Begaafde kunstenares Coq 
Scheltens in schijnwerpers
Aalsmeer - Vijf jaar geleden, op 31 
mei 2010, overleed Coq Scheltens. Zij 
was een begaafd kunstenares, begon 
op haar zesde jaar al met tekenen en 
werd grafisch vormgever en ontwik-
kelde vele winterboeken. In haar vrije 
werk maakte ze pentekeningen van 
karakteristieke panden in haar gelief-
de dorp.  Daarbij was zij jarenlang de 
aanjager van het kunst en cultuurbe-
leid in Aalsmeer. Haar creativiteit in-
spireerde Annefie van Itterzon om op 
zoek te gaan naar haar toegepas-
te werk. Annefie vond een kleurboek  
uit 1977! In trefzekere lijnen, hanen, 
clowns en indianen, allen met bloe-
men in de hand. Haar meest bekende 
creatie is toch de kat, vaak met men-

selijke trekken. ‘De wijze kater’ uit het 
retro kleurboek van Coq kreeg daar-
om een nieuw likje verf; het inkleuren 
is sinds 2014 immers een ware trend! 
Dertien leerlingen van de Werkschuit 
in Aalsmeer, die gewend zijn om vrij 
te schilderen, werkten dit keer bin-
nen de contouren van Coq. Het dier 
kreeg een eigentijds uiterlijk, groe-
ne katers met maskers, stippen en 
een regenboogstaart. De oranje vrij-
heidskat knipoogt even naar de be-
gaafde tekenares die in het Boekhuis 
in de schijnwerpers staat. De kleur-
platen van Coq Scheltens  en van de 
kinderen zijn van 27 mei tot 28 juni te 
zien in Boekhuis Aalsmeer in de Zijd-
straat 12.

Jong talent van de Werkschuit (2015) kleurt de tekening (uit 1977) van Coq 
Scheltens. Foto: Annefie van Itterzon.

De 12 kleurplaten bij elkaar.

Cursus vissen voor kinderen
 Aalsmeer - Hengelsportvereniging 
Vislust Aalsmeer organiseert ook dit 
jaar weer activiteiten voor de jeugd. 
Er gaat visles gegeven worden aan 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 

De les staat onder leiding van de 
viscoach van Vislust met assisten-
tie van ervaren vissers. De les-
sen bestaan uit twee avonden en 
een middag, in theorie en praktijk, 
en de kosten zijn 5 euro per deel-
nemer. Er wordt visles gegeven op 
dinsdag 9 juni en donderdagavond 
11 juni van 18.30 tot 21.00 en zater-
dag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur. 
Plaats van samenkomst is buurthuis 

Hornmeer in de Roerdomplaan 3 en 
gevist wordt er in het water van de 
Hornmeer. 

Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de website van A.H.V Vis-
lust. Voor meer informatie: Secreta-
ris  A.C.J. Nisters, Kamerlingh On-
nesweg 120, telefoon 0297-328364 
of 06-47440190 of bij K. Noordhoek, 
Rietgorsstraat 14, tel.0297-323225 
of 06-53291221. Wacht niet te lang, 
want vol is vol. 

Alle deelnemers mogen een hengel 
van ‘Vislust’ lenen, zodat ieder met 
hetzelfde materiaal kan vissen.
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Bijenvolk bij Meerlanden
Rijsenhout - Afgelopen najaar 
heeft Meerlanden een melding ont-
vangen over een zwermvolk bij-
en van het ras Buckfast dat aan de 
Fuutweg in Aalsmeer overlast be-
zorgde. Meerlanden heeft contact 
gezocht met imker Tom Pouw die 
op zijn beurt het hele bijenvolk heeft 
gevangen en in veiligheid heeft ge-
bracht. Vrijdag 22 mei is dit bijen-

volk, samen met een ander bijen-
volk, gehuisvest bij Meerlanden in 
Rijsenhout. In de komende maan-
den verzamelen de bijen in de di-
recte omgeving van Meerlanden 
hun nectar. 
De bijen zullen overwinteren bij de 
imker.  Meerlanden heeft ruimte om 
nog een paar bijenzwerfvolken op te 
vangen.

Open repetitie Sonority 
Aalsmeer - Voor een ieder die ge-
interesseerd is houdt Sonority op 
dinsdagavond 2 juni een open re-
petitie. In het kader van de Week 
van de Amateurkunst (WAK) opent 
Sonority haar deuren. Tijdens deze 
week worden in het hele land ac-
tiviteiten georganiseerd waarbij de 
amateurkunst centraal staan. Bijna 
de helft van alle Nederlanders doet 
aan amateurkunst. In de WAK week 

kan iedereen die in zijn vrije tijd aan 
kunst doet zich laten horen of zien 
en Sonority wil daar graag aan mee-
werken. Of je nu wilt meezingen 
of alleen wilt komen luisteren, ie-
dereen is welkom. De open repeti-
tie begint om 20.30 uur, vanaf 20.15 
uur staat de koffi e klaar, in Helioma-
re aan de Zwarteweg 98. Kijk voor 
meer info of contact www.sonori-
ty.nl.

Heerlijke muziek van 4Sure
Aalsmeer - “Heerlijke muziek”, 
het rijk aanwezige publiek in Bac-
chus afgelopen zaterdagavond 16 
mei over de band ‘4Sure’. Het viertal 
bracht verschillende muziekstijlen. 

De mix van Salsa, Paramaribop, La-
tin Jazz, Brazilian swing en Cu-
ban Percussion zorgden voor een 
swingend geheel. Zelf compone-
ren en improviseren doen de band-
leden het liefst. Tijdens dit optre-
den werden verrassende combina-
ties gecombineerd op piano, saxo-

foon, drums en contrabas. Leuk om 
te zien hoeveel plezier de muzikan-
ten beleefden aan het samen mu-
ziek maken. 
Soms bijna leken ze het publiek te 
vergeten, maar het steevast applaus 
bracht ze weer op de grond van het 
gezellige knusse café. 

Grappig overigens dat muzikanten 
altijd enthousiast zijn over de goe-
de sfeer en de mooie entourage van 
Bacchus. Een locatie om trots op te 
zijn! 

Jasper Schouten brengt 
Mr. Probz naar Plaspop
Aalsmeer - Het is bijna zover, Plas-
pop 2015! “Zaterdagavond 20 juni 
staat geblokt in mijn agenda”, zegt 
Jasper Schouten. De 22 jarige gi-
tarist en zanger uit Aalsmeer doet 
voor de eerste keer mee aan Plas-
pop. “Hoe gaaf is het dat wij een po-
dium krijgen op deze mooie en ty-
pische Aalsmeerse avond”, zegt hij 
enthousiast. “De keuze was snel ge-
maakt toen de telefoon ging met de 
vraag: ‘Zou je het leuk vinden om 
drie setjes van een half uur te ko-
men spelen?’. Je bent gek als je daar 
nee op zegt. Natuurlijk is dat leuk!” 
Voor Jasper draait muziek om pas-
sie, gevoel, enthousiasme en voor-
al plezier. “Na ervaringen te hebben 
opgedaan met verschillende optre-
dens, bruiloften, de Stem van No-
telle (Beverwijk) en de voorrondes 
van The Voice 2014/2015 is het su-
per om te zien dat er steeds meer 

op mijn bord komt. Ik ben liefheb-
ber van verschillende stijlen muziek. 
Op zaterdag de 20e zullen onder an-
dere covers van Mr. Probz, Coldplay 
en Bløf de revue passeren. Het leuk-
ste is om de passie en gedrevenheid 
te delen met andere muzikanten. 
Daarom zullen de talentvolle Mela-
ny Bhola en Roché Pawiro ook aan-
wezig zijn. Melany op zang en Ro-
ché op gitaar.” Het drietal is te vin-
den op Schuilhaven de Kodde (niet 
te verwarren met het Koddespoeltje) 
aangrenzend aan de Grote Poel.
“Het mooie weer is besteld. Pak de 
boot, ontkurk een fl es wijn en ver-
geet het stokbrood niet. We zien jul-
lie 20 juni. Wij kunnen niet wachten”, 
besluit Jasper!

Katelijne van Otterloo
De bekende pop- en jazz-zangeres 
Katelijne van Otterloo uit Aalsmeer 

Jobke Vonk-Vedder bedankt!

is weer de vaste zangeres met haar 
pop-soul-jazz kwartet in het Poeltje 
van Meijer tijdens PlasPop op zater-
dagavond 20 juni! In diverse bezet-
tingen zorgde zij al 3 jaar voor een 
volle ‘poel’ met telkens terugke-
rend publiek. Ook dit jaar zorgt het 
kwartet weer voor een professio-
neel, swingend en feel-good optre-
den tussen 20.30 en 23.00 uur in de 
bezetting: Katelijne van Otterloo op 
vocals, Wolf Martini op gitaren, Bas 

van Otterloo op (elektrische contra)-
bas en Jeroen Vrolijk op drums en 
percussie. Een spannend en muzi-
kaal team dat bestaat uit mensen 
die elkaar telkens weer blijven boei-
en en uitdagen in de muziek, waar-
door het publiek, steeds weer wordt 
verrast door enthousiasme, energie, 
kwaliteit en originaliteit. Het kwartet 
hoopt alle trouwe fans en aanhang 
weer te mogen zien in het Poeltje 
van Meijer.

Project Werkschuit ‘Mijn opa en oma’

Luuk: “Mijn grootvader 
heeft eigen plein”
Aalsmeer - Dit is Luuk Verschue-
ren (9 jaar) en leerling van de Werk-
schuit. In het project ‘Mijn opa en 
oma’ tekende hij zijn grootvader Ad 
Verschueren op het gelijknamige 
plein in Kudelstaart.

Luuk: ‘’Mijn opa is helaas vier jaar 
geleden overleden. Maar hij had wel 
zijn eigen school en hij werkte in de 
gemeenteraad van Aalsmeer en is 
wethouder geweest. Daarom heeft 
hij op de plek van zijn school in Ku-
delstaart nu zijn eigen Ad Verschue-
renplein.’’
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Brok in de keel
Aalsmeer - Om half negen op 
dinsdagavond 19 mei is hulp 
verleend door medewerkers van 
de ambulancedienst in een wo-
ning aan de Aalsmeerderweg, ter 
hoogte van nummer 300. Een be-
woner had zich tijdens het eten 
verslikt in een stuk vlees. De me-
dewerkers hebben de man la-
ten hoesten en hebben het brok 
uit de keel van de man weten te 
krijgen. Twee ambulances zijn ter 
plaatse geweest. 

Pepermuntjes 
weg na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 20 op donderdag 21 
mei is ingebroken in een auto 
geparkeerd in Baanvak. Uit de 
Mercedes Vito is de boordcom-
puter gestolen. In het nabij ge-
legen Kas is dezelfde nacht in-
gebroken in een BMW. De die-
ven hebben een zijruit van de 
auto ingeslagen. Gestolen zijn 
een airbag, een iPad, een opla-
der voor de mobiele telefoon en 
een doosje pepermuntjes.

Diefstal fiets 
niet gelukt

Aalsmeer - Op vrijdag 22 mei 
rond kwart voor vier in de mid-
dag is geprobeerd een fiets te 
stelen in de Jac. P. Thijsselaan. 
Een 47 jarige vrouw had haar 
fiets op slot gezet om vervolgens 
haar kind van school te gaan ha-
len. Getuigen zagen vervolgens 
een man met een Oost-Euro-
pees uiterlijk naar de fiets lopen. 
Hij tilde het achterwiel op en wil-
de er vermoedelijk vandoor gaan 
met de fiets. Waarschijnlijk van-
wege het grote aantal omstan-
ders besloot de man om de fiets 
maar te laten staan en er van-
door te gaan. De vrouw, die bij 
hem was, bleef bij de fiets staan 
en heeft aan agenten verklaard 
dat het haar vriend is. De 21 ja-
rige vrouw zonder vaste woon- 
of verblijfplaats heeft de naam 
van deze 57 jarige aan de poli-
tie gegeven. De man verblijft ver-
moedelijk in Aalsmeer. Van jus-
titie mag de man aangehouden 
worden.

Naar ziekenhuis 
na aanrijding

Aalsmeer - Op donderdag 21 mei 
heeft om tien voor vijf in de mid-
dag een aanrijding plaatsgevon-
den op de kruising Lakenbleker-
straat met de Legmeerdijk. Bei-
de bestuurders, waarvan de een 
reed op de Legmeerdijk rich-
ting de N196 en de ander van-
uit de Lakenblekerstraat de Leg-
meerdijk op wilde rijden, verkla-
ren groen licht te hebben gehad. 
De verkeersdienst van de poli-
tie doet onderzoek. Een 32 jarige 
man uit Middelharnis is met letsel 
vervoerd naar het ziekenhuis. Ge-
dacht werd dat hij botbreuken had 
opgelopen aan zijn been. Uit foto’s 
bleek echter dat de man niets ge-
broken had, de gewrichten waren 
door de klap op slot geschoten. 
De man is inmiddels weer thuis.

Deur niet op 
slot, geld weg!

Kudelstaart - Op zaterdag 23 
mei is tussen zes uur en tien 
voor half zeven in de ochtend 
geld gestolen uit een woning 
in de Spilstraat. De bewoonster 
ging even haar hond uitlaten en 
omdat ze maar even weg was de 
buitendeur niet op slot gedaan. 
Een dief heeft snel zijn slag ge-
slagen en is er vandoor gegaan 
met een portemonnee met hierin 
20 euro. Een waarschuwing van 
de politie: Sluit ook als u maar 
heel even weggaat, alle deuren 
en ramen goed af. 

Hardrijder raakt 
auto kwijt

Aalsmeer -  Op maandag 25 
mei om half negen in de ochtend 
is door de politie een hardrij-
der tot stoppen gemaand op het 
Praamplein. De politie had een 
melding gekregen dat een auto 
met een Duits kenteken met ho-
ge snelheid rondjes reed in het 
Centrum. De 41 jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
bleek nog een openstaande boe-
te te hebben van 900 euro. Het 
rijbewijs van de man is ongeldig 
verklaard en zijn auto is tot na-
der order in beslag genomen. Er 
is proces-verbaal opgemaakt. 

Inbraakpoging 
via achterdeur

Aalsmeer - Op dinsdag 19 mei 
is tussen kwart voor twee en half 
vier in de middag geprobeerd in 
te breken in een woning in de 
Hortensialaan, nummers tach-
tig tot honderd. De bewoner was 
boven en dacht zaaggeluiden te 
horen. Buren zijn later gaan kij-
ken en ontdekten dat geprobeerd 
is een stuk uit de achterdeur te 
zagen. De dieven zijn niet bin-
nen geweest. De politie doet on-
derzoek.

Rijbewijs kwijt 
door alcohol

Aalsmeer - Op vrijdag 22 mei 
om half drie in de nacht is door 
de politie in de Ophelialaan een 
auto ter controle tot stoppen ge-
maand. De 23 jarige bestuurder 
uit Aalsmeer bleek te diep in het 
alcoholglaasje gekeken te heb-
ben. In het politiebureau stok-
te het ademanalyseapparaat bij 
440 Ugl. Het rijbewijs van de in-
woner is ingevorderd. Ook is pro-
ces-verbaal opgemaakt. De rech-
ter gaat de hoogte van de boe-
te bepalen.

Valpartij door 
teveel alcohol

Aalsmeer - Om kwart voor zes 
in de vroege ochtend van maan-
dag 25 mei is de hulp van de po-
litie gevraagd bij een onwel ge-
worden persoon in de Seringen-
straat. Een 50 jarige inwoonster 
was gevallen met haar fiets. De 
fietsster bleek niet onwel, maar 
had teveel alcohol gedronken. De 
bewoonster is door de agenten 
thuis gebracht. Ze heeft geen let-
sel opgelopen.

Winkeldief snel 
per fiets weg!

Aalsmeer - Op donderdag 21 
mei om vijf uur in de middag is 
een winkeldief op heterdaad be-
trapt in een winkel op het Polder-
meesterplein. Medewerkers za-
gen dat de man iets weg stopte 
in zijn mouw. Toen de man hier-
op aangesproken werd, ging hij 
er razendsnel vandoor. De man 
van 25 tot 30 jaar reed weg op 
een rode fiets richting Machine-
weg en sloeg hier rechtsaf. De 
man heeft een atletisch postuur, 
een Oost-Europees uiterlijk, heeft 
kort geschoren donker haar en 
draagt een bril met een wit mon-
tuur. Tijdens de diefstal droeg hij 
een zwarte jas met hieronder een 
rode trui.

zoek. Vast staat wel al dat er niet 
te hard gereden is. De bestuur-
der heeft moeten blazen. Hij bleek 
geen alcohol gedronken te heb-
ben. Ook is hij meegenomen naar 
het bureau voor verhoor, maar dit 
is gebruikelijk na een botsing met 
een gewonde.  Vanwege de aan-
rijding ontstonden lange rijen op 
zowel de Van Cleeffkade als de 
Stationsweg. Het verkeer van-
af de Stationsweg werd omgeleid 
door agenten via het Raadhuis-
plein. Nadat één weghelft op de 
Van Cleeffkade vrij gemaakt was, 
kon ook het verkeer hier weer ver-
der rijden. 

Foto: Marco Carels. 

Lange rijen door 
ernstige aanrijding

Aalsmeer - Op dinsdag 26 mei 
heeft rond vijf uur in de middag 
een aanrijding plaatsgevonden 
op de Van Cleeffkade ter hoogte 
van het zebrapad. Een automobi-
list uit Aalsmeer kwam vanaf de 
Uiterweg en reed de Van Cleeff-
kade op. Ter hoogte van de over-
steekplaats zag hij een hier over-
stekende oudere inwoonster over 
het hoofd. Mogelijk was de felle 

zon de oorzaak. De vrouw met rol-
lator werd door de auto omver ge-
slagen en belandde met een har-
de klap op het wegdek. Haar rol-
lator schoof enkele meters ver-
der door. De vrouw is per ambu-
lance vervoerd naar het zieken-
huis. Ze heeft meerdere botbreu-
ken aan de aanrijding overgehou-
den. Ze verblijft nog in het zieken-
huis. De politie doet nader onder-

“Geen Lidl. Maak geld vrij voor 
duurzame ontwikkeling in dorp”
Geacht College: Het kan toch niet 
waar zijn dat Rabobank ‘midden in 
de samenleving’ en gemeente geen 
andere bestemming hebben kun-
nen geven aan het pand aan de Sta-
tionsweg. De Rabobank houdt zich 
bezig met het versterken van de 
woon- en werkomgeving vanwege 
haar maatschappelijke rol. En dat 
doe je dan door je pand te verkopen 
aan de Lidl? De wethouder kijkt er 
naar en doet er het zwijgen toe. Hij 
kan in zijn positie niets. Stuitender 
is de reactie van de Lidl: “Linksom 
of rechtsom zal de Lidl er komen.” 
Wie verkwanselt hier nu Aalsmeer? 
Nog onbegrijpelijker is de reac-
tie van de juwelier ter plaatse. Hoe-
zo goud?  Het gaat een nog grote-
re verschraling van het aanbod in-
houden. Lidl brengt geen nieuw pu-
bliek naar de Zijdstraat die het tij 
van de leegstand en magere re-
sultaten voor de middenstand kun-
nen keren. Als Aalsmeer zich toe-
komstbestendig wil ontwikkelen, is 
een zoveelste supermarkt een mis-

plaatste grap. Op een locatie waar 
het watertoerisme juist een impuls 
gegeven had kunnen worden waar 
dan ook ‘nieuw’ winkelend publiek 
ontstaat, omdat ze er toch zijn. Het 
had de Rabobank gesierd daar aan 
mee te werken en zo de binding 
met Aalsmeerse klanten in stand te 
houden en te profiteren van betere 
omzetten in de Zijdstraat. Maar de 
Lidl staat er nog niet. Ik adviseer al-
le fracties in de gemeente de kop-
pen nogmaals bij elkaar te steken 
en deze walgelijke ontwikkeling nu 
te stoppen, geld vrij te maken voor 
een duurzame ontwikkeling van het 
terrein en als dat dan gelukt is tot de 
conclusie te komen dat samenwer-
king in de gemeenteraad best mo-
gelijk is. Ik hoop van harte dat u ten 
strijde gaat en dat de nieuwe burge-
meester laat zien dat hij uit het juiste 
hout gesneden bent.

Wim Appelman
Kudelstaart
w.p.appelman@gmail.com

ingezonden

Vanavond motie PACT over 
Lidl in raadsvergadering 
Aalsmeer -  Vanavond, donderdag 
28 mei, komen burgemeester, wet-
houders en fracties bijeen voor de 
maandelijkse raadsvergadering in 
het gemeentehuis. De bijeenkomst 
in de raadzaal begint om 20.00 uur 
en voorzitter is burgemeester Jeroen 
Nobel. Het is de eerste vergadering 
onder leiding van de tijdelijke eerste 
burger, die vorige week maandag 
18 mei aan de slag is gegaan. Ha-
merstukken zijn de begroting Veilig-
heidsregio Amsterdam Amstelland, 
re-integratieverordening Aalsmeer 
en de nota reserve- en risicobeleid 
van de gemeente. Eerste behan-
delstuk is de startnotitie Dorpsha-
ven Noord. In het plan voor heront-
wikkeling wordt voorgesteld maxi-
maal 71 woningen te bouwen, zo-
wel in de vrijstaande als de goed-
kopere sector. In de vorige week ge-
houden commissievergadering stel-
den de fracties zich huiverig op ten 
opzichte van de krappe parkeermo-
gelijkheid in de wijk. PACT gaaf aan 
in de Raad met een motie te zullen 
komen en dit is niet de enige motie, 
die ingediend gaat worden. 

Jongerenhuisvesting
De fractie heeft naar aanleiding 
van de informatiebijeenkomst over 
de plannen van de Lidl afgelopen 

dinsdag een motie ingediend. PACT 
heeft geconstateerd dat de bouw 
van de supermarkt aan de Stati-
onsweg in strijd is met het bestem-
mingsplan, dat spreekt over cen-
trumdoeleinden en groenvoorzie-
ningen. 
De partij constateert ook dat de 
onoverzichtelijke en onveilige ver-
keerssituatie ter plaatse van de te 
realiseren in- en uitrit alleen nog 
maar zal toenemen. En: Door het 
slopen van de Rabobank ontstaat 
een gat in een historische gegroei-
de lintbebouwing waardoor de Sta-
tionsweg niet langer door bebou-
wing wordt begeleid en het Raad-
huisplein niet langer op een ‘natuur-
lijke’ manier door bebouwing wordt 
begrenst. Verder stelt PACT dat de 
waarde en betekenis van het be-
schermd dorpsgezicht ‘De Ontgin-
ningsas’ teniet wordt gedaan door 
de grootschalige loods met blin-
de muren, die gebouwd gaat wor-
den. Ook de kwalitatieve waarde en 
aantrekkingskracht van de recrea-
tieve doorvaartroute van de Ring-
vaart naar de Westeinderplassen 
alsmede de Westeinderroute door 
het dorp worden door de plannen 
geweld aan gedaan en dit heeft ne-
gatieve gevolgen voor het stimule-
ren van de recreatieve mogelijkhe-

den van Aalsmeer. PACT vindt dat 
door de toenemende verstopping 
van de Stationsweg de winkels in de 
Zijdstraat nog meer geïsoleerd ra-
ken. Vanuit de dorpsgemeenschap 
Kudelstaart is veel vraag naar een 
tweede supermarkt op een A-loca-
tie. De fractie roept het college op 
om in gesprek te gaan met de Lidl 
om de mogelijkheden te onderzoe-
ken of de supermarkt zich elders in 

Schenking Vrienden van Zorgcentrum

2 Bussen voor ouderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 21 mei zijn in wijkpunt Voor 
Elkaer in Kudelstaart de sleutels 
overhandigd van twee gloednieu-
we bussen aan directeur Jan Dre-
schler van zorgcentrum Aelsmeer. 
De bussen zijn bij elkaar gespaard 
en ‘gepraat’ door het bestuur en 
donateurs van de stichting Vrien-
den van het Zorgcentrum. De stich-
ting is opgericht om ouderen vanaf 
75 jaar in de gemeente dagen met 
een gouden randje te geven. Ieder 
jaar wordt weer een doel gesteld om 
te verwezenlijken en dit keer waren 
het twee bussen omdat vervoer op 
maat en van deur tot deur van groot 
belang is voor ouderen. Maar liefst 
112.000 euro hebben de bussen ge-
kost, het hoogste bedrag tot nu toe 
wat de stichting bij elkaar heeft ge-
bracht. Voorzitter Berry Philippa ver-
richtte de overdracht en hij vertelde 
wat de ‘Vrienden van’ onder andere 
al voor de ouderen betekent heeft. 
Zo is een biljarttafel aangekocht, 
evenals een vleugel, een orgel en 
een verhalentafel en is een hobby-

kas gebouwd. Het grootste project, 
tot voor de bussen, was de fitness-
tuin, waarmee een bedrag gemoeid 
was van 60.000 euro. Directeur Dre-
schler gaf aan doorgeefluik te zijn 
wat de sleutels betreft. Hij overhan-
digde de bossen aan de dames van 
reisbureau ‘Op Stap’ van zorgcen-
trum Aelsmeer. Yvonne, Sandra, Ilo-
na en Monique regelen diverse ui-
tjes voor ouderen. “Ze zijn hierin be-
vlogen en creatief”, aldus de direc-
teur. Overigens gaan de trips niet 
naar zonnige oorden, zoals Dre-
schler ook zei, maar bijvoorbeeld 
een dagje naar Soestdijk, een rond-
je door nieuw Aalsmeer en jaarlijks 
naar de Keukenhof. Met de nieu-
we bussen wordt de mobiliteit voor 
ouderen vergroot. Ze worden in-
gezet voor diverse doeleinden, bij-
voorbeeld naar de dokter of het zie-
kenhuis, maar ook om gezellig de 
markt of een familielid te bezoeken. 
Het zorgcentrum gaf aan zeer ver-
heugd te zijn, vervoer is belangrijk 
en de oude groene bus is onlangs 
door haar ‘hoeven’ gezakt. Eén van 

de twee bussen is voorzien van faci-
liteiten om rolstoelers te vervoeren, 
de kortere bus is voor ‘gewoon’ ver-
voer van passagiers. De vier meiden 
van het reisbureau mochten als eer-
ste achter het stuur plaatsnemen en 
om iedereen in Kudelstaart attent 
te maken op dit bruikbare cadeau 
voor ouderen werd hen gevraagd 
de claxons uit te proberen. Ze doen 
het prima!

Waterval in Mijnsheerlijckheid
De overhandiging vond in bijzijn 
plaats van het voltallige college van  
B&W, dus inclusief de nieuwe waar-
nemend burgemeester Jeroen No-
bel. En dit had ook te maken met 
nog een verheugend feit. Het pro-
ject Mijnsheerlijckheid is na vier 
jaar afgerond. Het nieuwe dorpshart 
achter het winkelcentrum bestaat 
uit totaal 129 woningen voor seni-
oren, maar ook voor starters. “Een 
mix van sociale huur, gewone huur 

en koopwoningen voor verschillen-
de doelgroepen. Ik heb al veel men-
sen gesproken die er wonen. 
Ze zijn heel blij en dankbaar om hier 
in Mijnsheerlijckheid te wonen”, al-
dus wethouder Ad Verburg. En hij 
vervolgde: “Ik ben heel blij en trots 
dat dit schitterende project nu echt 
af is. Met een mooie, nieuwe brug, 
mooie groenvakken en een water-
val, die ik straks zal aanzetten als 
symbolische afronding van dit pro-
ject.” 
En zo geschiedde het, in bijzijn van 
vele belangstellenden en onder een 
stralend lentezonnetje werd de fon-
tein in werking gezet en begon 
langzaamaan het water naar het 
ondiepere gedeelte te stromen. Het 
compliment, dat de wethouder aan 
de projectontwikkelaars gaf, was 
overigens meer dan terecht. 
Het nieuwe dorpshart sluit naadloos 
aan op het bestaande wonen in Ku-
delstaart. 

de gemeente wil vestigen. De ge-
meente zou de Lidl een vergelijk-
bare (A)-locatie moeten aanbieden, 
bijvoorbeeld in Kudelstaart. De ge-
meente zou dan het gebouw van de 
Rabobank kunnen aankopen met 
als optie op hier jongerenhuisves-
ting te realiseren. 

Er is tot slot een grote behoefte aan 
woningen voor jongeren. De raads-
vergadering wordt besloten met een 
eerder ingediende motie door PACT 
voor verlichting van administratie-
ve en financiële lasten voor horeca-
ondernemers. De Raad is openbaar 
en wordt besloten met het vragen-
kwartier. Belangstellenden zijn wel-
kom.

Wethouder Ad Verburg zet de fontein in Mijnsheerlijckheid in werking.

Officiële overdracht van de twee nieuwe bussen aan zorgcentrum Aelsmeer.



2e katern
Zomeractie bij Renault 
Nieuwendijk Uithoorn
Uithoorn – Komende tijd is er bij 
Autobedrijf Nieuwendijk veel voor-
deel te behalen. De Nissan dealer 
houdt de vaart erin met diverse zo-
merse aanbiedingen. Iedereen die 
zijn Nissan of ander merk auto voor 
de zomer goed wil laten controleren 
is welkom voor een uitgebreide zo-
merinspectie voor slechts 9,95 euro. 

De zomercheck is gratis voor Nis-
san+ Cardhouders)en/of een gratis 
aircocheck. 
Tevens gelden er kortingen van 10 
tot 15 procent korting op diverse 
onderdelen en accessoires, zoals 
dakdragers , fietsendragers, trek-
haken en mattensets, olie en ruiten-
wisserbladen.

Coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’

LTO blij met ontwikkelings- 
ruimte in Noord-Holland
Aalsmeer - Het coalitieakkoord 
‘Ruimte voor Groei’ biedt boeren 
en tuinders in Noord-Holland meer 
ruimte om te ondernemen. LTO 
Noord is blij met dit akkoord, waarin 
veel aandacht is voor de ontwikke-
ling van de land- en tuinbouw in de 
provincie. “Er is ruimte voor ontwik-
keling, maar ook een sterke wens 
naar verduurzaming en leefbaar-
heid. Daarin is het college ambiti-
eus,” reageert Nico Verduin, voorzit-
ter van LTO Noord Noord-Holland. 
“We hebben vooraf het belang van 
de agrarische sector voor de provin-
cie duidelijk gemaakt aan het colle-
ge. Gelukkig zien we veel van on-
ze input terug in het plan. Dat biedt 
perspectief.” In het akkoord staat 
onder andere dat de provincie het 
onderscheid tussen ‘grootschali-

ge’ en ‘gecombineerde’ landbouw 
onder de loep nemen. Hierbij is de 
insteek dat er in de hele provincie 
ruimte komt om de bedrijfsontwik-
keling te faciliteren. Daarnaast wil 
het nieuwe college zich inzetten 
voor een dekkend glasvezelnetwerk 
in de provincie, inclusief het buiten-
gebied. Verder mogen glastuinders 
naast hun gangbare teelt nevenac-
tiviteiten ontwikkelen. Daarbij is het 
beleid van Greenport Aalsmeer lei-
dend. Voorzitter Verduin is blij dat er 
in het akkoord aandacht is voor de-
ze punten. “Dit is waar het om gaat. 
Agrarisch ondernemers moeten zich 
kunnen blijven ontwikkelen. Daar is 
ruimte voor nodig. We zijn blij dat de 
provincie dit ook inziet. Samen zor-
gen we voor een vitaal en aantrek-
kelijk platteland in Noord-Holland.”

“Dankzij DogTalk heb ik 
een fantastische hond”
Amstelveen - Het uitlaten van de 
hond is voor anderen vaak een ko-
misch schouwspel. Wie laat wie 
nu wie uit? De hond trekt de eige-
naar de straten door. “Dat hoeft he-
lemaal niet”, aldus Sandra Bekaert 
van DogTalk. “Alles valt of staat met 
de manier waarop je met jouw hond 
communiceert. Een hond is geen 
mens. Hij spreekt een andere taal. 
En als je begrijpt hoe dat werkt is je 
viervoeter je trouwste vriend.”

Bij DogTalk leert de eigenaar op een 
positieve manier met de hond om te 
gaan. Door samenwerking, vertrou-
wen en aandacht kan je de hond bij-
na alles leren. Trainen in de praktijk 
is een succesvol concept waarbij de 
theorie direct toegepast kan wor-
den. “Maar nog belangrijker”, ver-
volgt Sandra, “we spelen in op wat 
voor de hond en jouw gezin be-
langrijk is! Je werkt in kleine groep-
jes waardoor maatwerk mogelijk is. 
Er is volop ruimte voor het stellen 
van vragen.” Je kunt bij de trainers 
van DogTalk terecht met alle hon-
den, ze bieden puppy cursus en ba-
sis cursussen maar ook privélessen, 
gedragsconsulten, fun cursussen, 

workshops en lezingen.
Op een uitdagende manier leer je 
hoe je om kunt gaan met de hond 
en wat je kunt doen om hem opvoe-
den zoals jullie dat belangrijk vin-
den. 
Het opbouwen van een goede band 
met de hond, zodat deze leert ver-
trouwen op de eigenaar en graag 
met je samenwerkt, vinden de trai-
ners van DogTalk een belangrijk 
gegeven. Kennis van hondentaal 
en leerprincipes staan hierbij cen-
traal. Samen met de ervaren trainers 
werk je naar een gehoorzame en 
blije hond, waarbij gebruik gemaakt 
word van de meest recente (positie-
ve) trainingsmethodes.

Uitlaatservice
DogTalk biedt naast de honden-
school ook een uitlaatservice. De 
honden gaan in kleine groepjes 
met geschoolde en ervaren mede-
werkers mee. Ook hier staat maat-
werk en daarmee flexibiliteit cen-
traal. DogTalk denkt graag met je 
mee en brengt hond en eigenaar op 
één lijn. Wil je meer weten over deze 
hondenschool en uitlaatservice, kijk 
dan op www.dogtalk-cursussen.nl. 

De Boon jubileert bij VGB
Aalsmeer - Herman de Boon (68) 
was donderdag 12,5 jaar voorzitter 
van de brancheorganisatie voor de 
groothandel in bloemen en planten 
VGB. Hij maakte grote veranderin-
gen van die bedrijfstak en de gehele 
sierteeltsector mee, die veel snel op 
elkaar volgende aanpassingen van 
de organisatie en de aangesloten 
bedrijven vergde. Tot het einde er-
van was De Boon ook voorzitter van 
de commissie Bloemen en Planten 
in het Hoofdbedrijfschap Agrarische 
Groothandel en vertegenwoordigde 
de groothandel ook in het bestuur 
van het Productschap Tuinbouw. 
Beide schappen zijn onder politieke 
druk inmiddels opgeheven. De Boon 
bekleedt tal van voorzitters- en an-

dere bestuursfuncties in en buiten 
de sierteeltbranche. Onder meer is 
hij voorzitter van de internationa-
le groothandelsorganisatie Union 
Fleurs en daarnaast vervult hij en-
kele functies op het gebied van de 
zorg. In het verleden was hij onder 
andere directielid van bloemenvei-
ling in Aalsmeer en daarna alge-
meen directeur van die in Naald-
wijk. In de agrarische sector was hij 
directielid van Cebeco Handelsraad 
en topman van de Koninklijke Cebe-
co Groep. De VGB is de brancheor-
ganisatie voor de binnenlandse, im-
porterende en exporterende groot-
handel in bloemen en planten. Haar 
leden vertegenwoordigen 3,5 mil-
jard in die bedrijfstak.

Aftellen is begonnen, doe ook mee!
10 Juni is Buitenspeeldag
Aalsmeer - Het is bijna zover! Dé 
Buitenspeeldag op 10 juni. De ini-
tiatiefnemers Jantje Beton en Nic-
kelodeon hebben al meer dan 600 
aanmeldingen van gemeenten, 
scholen, bedrijven, buurtverenigin-
gen en ouders en kids ontvangen. 
Doe ook mee, steek de koppen bij 
elkaar, verzin samen met kinde-
ren een spetterend en actief pro-
gramma. Bezorg kids een waanzin-
nige en onvergetelijke dag boorde-
vol plezier. Aanmelden kan tot 1 juni 
via www.buitenspeeldag.nl. Ieder-
een die zich aanmeldt via www.bui-
tenspeeldag.nl ontvangt een handig 
en leuk promotiepakket. Dit om de 
Buitenspeeldag in de buurt bekend 
te maken. Hang de posters op in de 
supermarkt, op scholen en bij de bi-
bliotheek, deel berichten via social 
media en schreeuw van de daken 
dat het 10 juni Buitenspeeldag is 
en kids dit niet mogen missen! Be-
nieuwd wat er allemaal komt kijken 
bij de organisatie van de Buiten-
speeldag activiteit? Of op zoek naar 
inspiratie voor leuke buitenspeeli-
deeën, neem dan een kijkje op bui-
tenspeeldag.nl. Van skatelessen en 
straatvoetbaltoernooien tot graffit-
kunstwerken maken en hutten bou-
wen. Want op de Buitenspeeldag is 
alles mogelijk. Trek dus alles uit de 
kast, laat straten afsluiten en leg ta-

blets in de kast, zodat kinderen ‘bui-
ten gewoon’ lekker kunnen spelen. 
En dat is waar het de initiatiefne-
mers Jantje Beton en Nickelodeon 
om gaat!

Must voor ieder kind!
Wat is er leuker voor kinderen 
dan avontuurlijk buitenspelen met 
vriendjes? Buiten gaat een nieuwe 
wereld voor hen open en tijdens het 
spelen leggen ze een stevige basis 
voor later. Buitenspelen lijkt vanzelf-
sprekend, maar dat is het niet. Maar 
liefst 1 op de 5 kinderen speelt niet 
of slechts één keer per week vrij 
buiten. En dat terwijl buitenspelen 
kinderen vrolijk en blij maakt. En 
nog belangrijker: buitenspelen prik-
kelt de fantasie en is goed voor de 
sociale vaardigheden, gezondheid 
en motoriek. Juist in een tijd waar-
in 80% van de kinderen niet genoeg 
beweegt en veel speelomgevingen 
zijn verwaarloosd, kan er niet vol-
doende aandacht naar uitgaan. Zet 
daarom snel een actief en mooi pro-
gramma op touw en bezorg kids een 
waanzinnige dag! Kijk voor prakti-
sche tips op www.buitenspeeldag.
nl. Vorig jaar werden er op meer dan 
1.000 locaties buitenspeelactivitei-
ten georganiseerd door gemeenten, 
scholen, buurtverenigingen, ouders 
en kids! Doet u ook weer mee?

Geluidmeetpunt Schiphol in 
tunnelbak niet ideaal
Aalsmeer - Heel goed: Aalsmeer, 
als één van de meest geluid-belaste 
woongebieden rond Schiphol, heeft 
sinds 15 april 2015 weer een twee-
de vliegtuiggeluidmeetpunt (De 
Nieuwe Meerbode, 13 mei). Lange-
re tijd was er alleen maar het meet-
punt Clusiusstraat. De meetpun-
ten Praamplein en Beatrixstraat zijn 
in de afgelopen jaren ontmanteld. 
Zoals gezegd: heel goed. Maar de 
vraag is of de plaats van dit nieuwe 
punt, met codenaam NOMOS-40 en 
vlak naast de Oosteinderweg boven 
de tunnelbak van de N201, wel goed 
is gekozen. 
Een vliegtuiggeluidmeetpunt moet 
vliegtuiggeluid correct meten; dat 
vraagt een open omgeving zonder 
obstakels, zoals gebouwen, en zo 
weinig mogelijk andere geluiden. 
Helaas blijken er wat dat betreft heel 
wat meetpunten niet echt gunstig te 
staan, en ook NOMOS-40 lijkt daar-
aan mank te gaan. De plek is wel 
mooi vrij, maar het omgevingsge-
luid? Kijk eens op nomos.schiphol.
nl bij meetpost 40, als de Aalsmeer-
baan in gebruik is, bijvoorbeeld 
voor opstijgen. Startende vliegtui-
gen geven bij overvliegen 75 tot 85 
dB, met uitschieters tot 90. Kijk ook 
eens een kwartiertje wanneer de 
Aalsmeerbaan niet wordt gebruikt. 
Alle geluid is dan van de omge-
ving, hier de drukke en dus lawaai-
ige Oosteinderweg: getallen boven 
65 dB komen zeer regelmatig voor, 
waarschijnlijk van vrachtwagens 

en motorfietsen. Het 10-20 dB ver-
schil tussen vlieg- en ander verkeer 
is daarmee niet groot. Oorzaak? De 
microfoon van het meetpunt staat, 
10 meter hoog, op slechts 25 me-
ter naast de as van de weg. Conclu-
sie: de plaatsing van het meetpunt 
is niet gelukkig. Was/is er geen al-
ternatief? Zeker wel. 100 meter op-
geschoven op de tunnelbak rich-
ting de Ringvaart zou vrijwel ideaal 
zijn: het omgevingsgeluid zal waar-
schijnlijk afnemen van 65 naar min-
der dan 50 dB. Kortom: een gemis-
te kans op een bijna-ideaal nieuw 
meetpunt.  

Dan nog even: hoe 
zinnig is meten?
De door Schiphol gepubliceerde ge-
luidbelastinggetallen zijn (volgens 
officiële normen) berekende waar-
den, geen meetwaarden. Bij een ge-
degen onderzoek is gebleken dat 
op de meeste NOMOS meetpunten 
bij meting fors minder geluidbelas-
ting wordt gevonden dan wordt be-
rekend (zie TNO-rapport op www2.
vlieghinder.nl. Ook al is dit rapport 
niet eenvoudig, de conclusie daar-
over is glashelder. Met alleen re-
kenen gaan we goed in de fout, en 
meten is dus belangrijk. Maar als je 
dan meet, doe het dan wel goed! En 
gebruik die getallen dan ook.

Kees Harmans, 
Rijsenhout, 
harmans@xs4all.nl   

ingezonden

Promofilms en overzetten 
naar DVD bij ‘Amerstudio’
Heemstede – Misschien heb je 
nog ergens zelfgemaakte oude film-
pjes, video’s of dia’s in een oude 
doos die je niet meer kunt afspe-
len. Markante herinneringen die je 
wilt bewaren voor de toekomst en 
naar huidige media zoals DVD over-
gezet moeten worden. Of misschien 
wil je een promotiefilmpje laten ma-
ken voor jezelf of onderneming? Dit 
kan allemaal veilig en verantwoord 
bij Amerstudio in Nieuw-Vennep. 
Eigenaar van het bedrijf is Rob de 
Groot. Hij vertelt: “Amerstudio richt 
zich op verschillende segmenten 
voor film en video. Wij kunnen bin-
nen een korte tijd een betaalbare en 
professionele promo-film opleveren. 
Ik werk al drie jaar samen met ie-
mand die jarenlang cameraman is 
geweest bij een regionale omroep: 
een goede filmer. Ik ben zelf goed in 
het editen, dus zo vullen we elkaar 
aan. Een ondernemer wil zijn pro-
fessionele verhaal vertellen in zo’n 
filmpje. Wij gaan daarom eerst goed 
om de tafel en vragen de onderne-
mer zijn verhaal, zijn doel en wie en 
wat hij wil bereiken. We zijn dan een 
dag de noodzakelijke opnamen aan 
het maken in het bedrijf en zorgen 
dat de bedrijfsprocessen hierdoor 
niet gehinderd worden. Vervolgens 
gaan we de film bewerken en laten 

we de klant de ruwe versie zien. Zo 
kunnen we eventuele aanpassingen 
en opmerkingen hierin nog verwer-
ken. Daarna maken we de definitie-
ve versie van de film.” 
Ook oud filmmateriaal van particu-
lieren kan Amerstudio verantwoord 
digitaliseren en overzetten op dvd. 
Alles is mogelijk: van bijvoorbeeld 
van 8-mm films, smalfilms, dia’s tot 
allerhande videosystemen, zoals 
(Super)VHS, Betamax, Video 2000, 
Video 8, etc. “We kunnen zelfs over-
zetten vanaf de oudste vorm van vi-
deo: U-Matic. We garanderen dat 
we zorgvuldig met het filmmateri-
aal omgaan. We scannen het oude 
materiaal eerst als kwaliteitscontro-
le. Als we het beeldmateriaal over-
zetten naar DVD, zoeken we de mu-
ziek uit die tijd erbij en zetten we die 
eronder. De klant kan natuurlijk zelf 
ook de muziek kiezen of de DVD 
wensen zonder muziek. Het stre-
ven is altijd dat de films familiege-
richt zijn en de authenticiteit voor de 
toekomst behouden blijft.  En dit al-
les bieden we voor een schappelij-
ke standaard all-in-prijs”.  Meer in-
formatie op www.amerstudio.nl, tel. 
06-22549780 of per e-mail: info@
amerstudio.nl.
Fotografie: bartjonkerproducti-
ons@yahoo.com

Rob de Groot van Amerstudio

Afscheid Dominee Westerman 
Aalsmeer - Dominee Edjan Wes-
terman neemt in het weekend 
van 30 en 31 mei afscheid van de 
Aalsmeerse Dorpskerkgemeente 
wegens het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd (emeritaat).  

Op zaterdag 30 mei is er van 15.00 
tot 17.30 uur een receptie in gebouw 
Irene voor gemeenteleden en be-
langstellenden. Op zondag 31 mei 
om 15.00 uur neemt de Hervormde 
wijkgemeente Aalsmeer-Dorp af-
scheid in een speciale kerkdienst, 
die gehouden wordt in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat, waar be-
langstellenden ook van harte wel-
kom zijn. Dominee Westerman is 
sinds juni 2008 als wijkpredikant 
aan de Dorpskerkgemeente ver-
bonden. Hij begon zijn loopbaan in 
1972 als kandidaat in Baambrug-

ge en was achtereenvolgens predi-
kant in Tzummarum, Barneveld, Nij-
kerkerveen en Aalsmeer.

Oud papier 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 30 mei zul-
len de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en HBV Target weer het 
oud papier komen ophalen. De lo-
pers hopen natuurlijk weer op me-
dewerking van inwoners. Gaarne 
het papier in tilbare dozen aan de 
rand van de weg plaatsen. De op-
brengst van het oud papier komt 
ten goede aan beide verenigingen. 
Daarna is de eerst volgende ophaal-
ronde 27 juni.

Hoe (on)gezond ontbijten 
klanten van Jumbo Koster?
Aalsmeer - Op vrijdag 29 mei en 
zaterdag 30 mei kan men er bij Jum-
bo Koster in de Ophelialaan ach-
ter komen hoe gezond hij/zij ont-
bijt. Van 10.00 tot 13.00 uur zijn bei-
de dagen twee welzijnscoaches 
aanwezig. Marina ven der Veldt en 
Natalie Ritte willen de klanten van 
Jumbo bewust maken van gezon-
de keuzes met betrekking tot voe-
ding en gezondheid. De missie van 
Marina en Natalie is mensen te be-
geleiden en coachen naar een ge-
zonde en actieve levensstijl. Men 
kan meedoen met de ontbijt enquê-

te, een viertal korte vragen over zijn/
haar ontbijt en tevens te weten ko-
men wat zijn/haar vetpercentage is. 
Elke deelnemer komt in aanmer-
king voor een persoonlijke afspraak 
waarin Marina en Natalie een vrij-
blijvende voedingsanalyse aanbie-
den en graag informatie geven over 
een actieve en gezonde levensstijl. 

Onder de deelnemers wordt een 
gezond boodschappenpakket ter 
waarde van 25 euro verloot wel-
ke wordt aangeboden door Jumbo 
Koster.   

Burgemeester tevreden 
over rustig verloop luilak
Aalsmeer - Luilaknacht van vrijdag 
op zaterdag 22 mei is rustig verlo-
pen in Aalsmeer en Kudelstaart. De 
politie heeft geen meldingen van 
vernielingen of noemenswaardi-
ge overlast ontvangen. Gemeente 
en politie spreken van de rustigste 
luilak sinds jaren. Sinds vorig jaar 
heeft de gemeente samen met poli-
tie en jongerenwerk voor een ande-
re aanpak van jongerenoverlast ge-

kozen. In plaats van een beleid dat 
met name gericht was op repres-
sie, ligt het accent nu meer op het 
gesprek met de jongeren en bewo-
ners. Jeroen Nobel, burgemeester 
van Aalsmeer: “Luilak is nu op een 
leuke manier gevierd. Dat is een 
compliment aan alle betrokkenen, 
vooral aan de jongeren die verant-
woordelijkheid nemen voor hun ge-
drag en het gedrag in de groep.”  
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‘Smartlappenkoor’
Op woensdag 3 juni komt het smartlappenkoor ´droger kan het 
niet´uit Nieuw-Vennep. 
Het koor telt 66 enthousiaste leden, die zich in toepasselijke outfit 
graag laten horen met Nederlandstalige muziek, oude en nieuwe 
levensliederen, meezingers en popmuziek van vaderlandse bodem. 
Het begint om14.30 uur in het zorgcentrum in de grote zaal. Kom 
gezellig langs en neem gerust iemand mee.

Ínloopcentrum’
Het inloopcentrum voor senioren biedt een gevarieerd programma. 
Bent u senior en vindt u het fijn andere senioren te ontmoeten,
Vind u het leuk om aan geheugentraining, bewegen of spel te doen? 
wilt u (leren) koken of wilt u meer kunnen bereiken met de ipad of de 
laptop? Neem contact op met het ontmoetingscentrum. bel ons op 

het nummer : 06 22468574 of loop eens binnen, kanaalstraat 12.

‘Duofiets’
Lekker in beweging op de fiets en genieten van de omgeving. 
Vanaf heden is er een Duofiets beschikbaar van het Rode kruis. Samen 
met een vrijwilliger van het Rode kruis kunt u een heerlijke fietstocht 
maken. In het wijkpunt “voor 
Elkaer” kunt u zich inschrijven 
voor een ritje met de fiets. 
Op doordeweekse dagen wordt 
er, één maal per dag, om 10:30 
uur gestart met fietsen. 
Het startpunt is voor het 
Wijkpunt voor Elkaer. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
Iedereen in Kudelstaart ( 55+) 
mag onder begeleiding van een 
vrijwilliger van het Rode kruis gebruik maken van deze fiets.

Geslaagde huis-aan-huis 
inzameling Voedselbank

Lock me Up actiedag
van Sasja en Liane 

Aalsmeer - Het aantal klanten van 
de Voedselbank is structureel hoog: 
55 à 60 gezinnen met in totaal on-
geveer 190 personen. 
Er is daarom wekelijks veel voedsel 
nodig. De Voedselbank bezint zich 
dan ook steeds op nieuwe manieren 
om aan voedsel te komen. Dat com-
bineerde mooi met twee studentes 
van de PABO die graag een stage-
project voor de Voedselbank wil-
den doen. Het idee van een huis-
aan-huis werd door hen van A tot 
Z uitgewerkt. Van ontwerp van tas-
jes, deze laten maken, vergunning 
regelen tot en met uitdelen van de 
500 tasjes en ophalen. Er werd voor 
gekozen om dit in een deel van de 

Hornmeer te doen. Op donderdag 
14 mei werden de tasjes met als op-
druk een boodschappenlijstje be-
zorgd. Op vrijdag 22 mei kleurden 
sommige straten oranje van de tas-
jes aan de deuren en werden ze op-
gehaald. De auto moest een aan-
tal keer naar de loods van de Voed-
selbank rijden, want de opbrengst 
mocht er zijn: maar liefst 40 krat-
ten vol met voedsel . De Voedsel-
bank zal deze actie evalueren, maar 
waarschijnlijk is dit voor herhaling 
vatbaar, ook al komt een deel van 
de tasjes niet terug. De voedselbank 
bedankt de studentes voor hun ac-
tie en de inwoners van de Hornmeer 
voor hun gulle gaven.

Aalsmeer - Op donderdag 4 juni is 
het dus de beurt aan twee onder-
nemende dames uit Aalsmeer, om 
twaalf uur lang opgesloten te wor-
den in hun hokje. Zangeres Sasja 
Brouwers heeft zelf twee doch-
ters en wordt er beroerd van als ze 
denkt aan het leed dat die meisjes 
moeten ondergaan. “Ik kan het me 
gewoon niet voorstellen.” Roept ze 
uit. “En daarom ga ik mij voor dit 
goede doel volledig inzetten. Ge-
lukkig zit ik samen met een hele 
leuke dame; Liane Nederstigt. We 
kenden elkaar voor deze actie nog 
helemaal niet, maar we zitten com-
pleet op één lijn voor wat betreft 
de evenementen die we gaan on-
dernemen vanuit onze hokjes.” Li-
ane lachend: “Ja, we hadden met-
een een klik! Ik ben vorig jaar in 
aanraking gekomen met Free a Girl 
en had meteen zoiets van; daar wil 
ik mijn steentje aan bijdragen vol-
gend jaar. 

Ikzelf heb vier zoons, maar ik kan 
me toch enigszins indenken hoe 
schrijnend die meisjes het in die 
stinkende hokken moeten hebben. 
Bah! Hier moeten we toch wat aan 
doen?” Liane vond vorig jaar de 
saamhorigheid in restaurant Wel-
kom Thuis opvallend. “Iedereen is 
een week lang voor hetzelfde doel 
bezig. Dat schept een band. We 
moeten zoveel mogelijk geld opha-
len. Daarom hebben Sas en ik wat 
acties bedacht. We slaan spreek-
woordelijk de handen ineen. Alles 
voor het goede doel.” 

Evenementen 
De hele dag kunnen er lootjes 
worden aangeschaft om prachtige 
prijzen te winnen. Er kan een High 
Tea met Sasja gewonnen worden, 
een uitgebreide gezichtsbehande-
ling van The Company, een gratis 
AP keuring door Mercedes dea-
ler Cor Millenaar, taart van Vooges 
en andere mooie prijzen, aangebo-
den door lokale ondernemers. Van 
19.00 tot 20.00 uur zal professione-
le sportinstructeur Michael Veen 
een workout verzorgen aan de wa-
terkant van de Westeinderplassen. 
Van 19.00 tot 21.00 uur geeft Lies-
beth Maltiz doorlopend ontspan-
nende stoelmassages. Sasja Brou-
wers neemt al haar merchandi-

se mee, waarvan de opbrengst in 
z’n geheel gaat naar Free a Gril. 
Ook zal ze vanuit haar hokje een 
optreden geven van een half uur. 
Dit vindt plaats om ongeveer 20.30 
uur. Tenslotte is om 21.00 uur de 
tombola en zullen de winnaars be-
kend worden gemaakt. Sasja en Li-
ane benadrukken nogmaals dat de 
volledige opbrengst van alle items 
zal gaan naar Free a Gril. “We zit-
ten van elf tot elf op 4 juni en zien 
u graag verschijnen. Een geldelij-
ke donatie is meer dan welkom. De 
meisjes rekenen op ons, kunnen 
wij op u rekenen?”
 
Overige deelnemers
Op zaterdag 6 juni zitten Lies-
beth Zandinga-Wegman en Patri-
cia Schijff in hun hokje van negen 
tot negen uur. Ook hier kan geko-
zen worden voor stoelmassages en 
een manicure verzorgd handen en 
nagels. Tevens kunnen de dames 
zich professioneel op laten maken. 
Radio Aalsmeer zal die dag aanwe-
zig zijn om rechtstreeks verslag te 
doen. Aanstaande zaterdag zal het 
tweede uur van Weekendmagazine 
op Radio Aalsmeer ook in het te-
ken staan van Free a Girl. 

Een aantal deelnemers is in de stu-
dio aanwezig van 15.00 tot 16.00 
uur. Kudelstaartse zanger Rick 
van der Kroon zit in Hoofddorp 
bij restaurant Lieveling, waar ze 
ook diverse evenementen verzor-
ging rondom de Lock me Up actie. 
Aalsmeerse Yvette Koehler bijvoor-
beeld. Waarom zij meedoet aan de 
actie vertelt ze zelf: “Ik heb bewust 
geen kinderen, omdat er zoveel el-
lende in de wereld is en ik dat mijn 
kinderen niet aan had willen doen, 
dus draag ik graag mijn steentje 
bij om het kinderleed te bestrij-
den. Zeker als volwassen de oor-
zaak van dit leed zijn door de kin-
deren tot prostitutie te dwingen. 
Kinderen horen kind te zijn, buiten 
te spelen en naar school te gaan 
en zeker niet opgesloten te worden 
in een hokje van 1x2 meter in af-
wachting van hun volgende klant.” 
Het is duidelijk, hoe meer geld, 
hoe meer mensenlevens er kunnen 
worden gered. Free a Girl!

Door Miranda Gommans 

‘Happy’ in jarig Kudelstaart
Kudelstaart - Gezellig druk was het 
afgelopen donderdag 21 mei voor 
de première van het filmpje ’Hap-
py’ ter gelegenheid van 777 jaar Ku-
delstaart. In de lipdub dansen le-
den van 26 verschillende verenigin-
gen, clubs en besturen op het vro-
lijke nummer van Pharrell Williams. 
Het is duidelijk, ze zijn ‘happy’ in 
het jarige Kudelstaart. Met het film-
pje wordt het rijke verenigingsle-
ven voor het voetlicht gebracht. Ma-

kers zijn Jesse Bleekemolen en Zip 
Vork en de organisatie en produc-
tie is in handen van vader Arie en 
zoon Ronald Stolwijk. De lipdub kan 
bekeken worden op de jubileumsi-
te www.777jaarkudelstaart.nl. Op de 
site tevens alle informatie over het 
programma van de feestweek die 
van 14 tot en met 21 juni in het jari-
ge Kudelstaart gehouden wordt. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

“Aalsmeer is een werelddorp”
Dominee Westerman neemt 
afscheid van Dorpskerk
Aalsmeer - Een paar maanden ge-
leden werd dominee Edjan Wester-
man, predikant van de Aalsmeerse 
dorpskerk, 65 jaar. Zondag 31 mei 
neemt hij in een bijzondere dienst 
officieel afscheid van Dorskerkge-
meente. Met zijn vrouw Coby blijft 
hij in Aalsmeer wonen. Dat hij pre-
dikant zou worden, stond voor ds. 
Westerman al vast toen hij drie jaar 
was. Opmerkelijk, omdat hij geen 
voorbeelden had in de familie. “Ik 
kom uit een ondernemersgezin. “ 
Geen ondernemerscarrière dus, 
maar een opleiding tot predikant, 
na een bepalend moment in Duits-
land. “Toen ik op mijn zeventiende 
op excursie ging naar een protes-
tants klooster in Duitsland, kwam 
voor mij de vraag of dat plan van 
mij om predikant te worden, maar 
een idee van mij was, of dat God er 
ook iets mee te maken had. Ik was 
kerkelijk opgevoed en had besloten 
predikant te worden, maar daar in 
Duitsland kwam voor mij de vraag 
wat de Bijbel echt voor mij bete-
kende. Het was een bepalend mo-
ment, waarop ik mijn leven aan God 
heb toegewijd.” Op de vraag wat do-
minee Westerman is opgevallen in 
de zeven jaar dat hij aan de Dorps-
kerk verbonden was, noemt hij on-
der meer de goede samenwerking 
tussen verschillende Aalsmeer-
se geloofsgemeenschappen. “Toen 
ik hier kwam, deden we tijdens de 
feestweek de tentdienst samen met 
de Lijnbaankerk. De afgelopen ja-

ren zijn er meer kerken en geloofs-
gemeenschappen bijgekomen. Dat 
heb ik als heel positief ervaren. En 
die samenwerking smaakt naar 
meer. Wellicht dat die verder reikt 
dan alleen de tentdiensten.” Op 31 
mei is officieel de laatste werkdag in 
de Dorpskerk. Daarna begint de tijd 
voor al die dingen die zoveel men-
sen doen als ze met pensioen gaan. 
Maar voor dominee Westerman ligt 
dat de eerste maanden waarschijn-
lijk wat anders. De afgelopen 10 jaar 
werkte hij aan een boek, dat in sep-
tember wordt uitgegeven door de 
gerenommeerde uitgeverij Boeken-
centrum. “Het heeft de titel De Mes-
sias leren en gaat over het DNA van 
het christelijk verhaal over Jezus 
en Israël en Gods plan met de we-
reld. Rond de publicatie zal ik waar-
schijnlijk wel wat spreekbeurten 
gaan geven, afhankelijk van de re-
acties.” Vanaf het begin hebben de 
Westermans zich thuis gevoeld in 
Aalsmeer. “Het is letterlijk een we-
relddorp. Door de bloemen komt de 
hele wereld hier. Ook in de Dorps-
kerk lopen soms buitenlandse gas-
ten van Hotel Aalsmeer binnen.” En 
de Aalsmeerders? “Die zijn open en 
direct, dat is prettig. Coby en ik voel-
den ons in de Dorpskerk ook met-
een welkom. Overal gingen deuren 
voor ons open. Als je jezelf geeft, 
raak je snel ingeburgerd. We kijken 
terug op een mooie periode en we 
zijn blij dat we deel uit blijven ma-
ken van de Dorpskerkgemeente.”

Zaterdag op bezoek bij 
de slechtvalken familie 
Aalsmeer - De vier jonge slecht-
valken groeien als kool. Dit komt 
door de goede zorgen van ma én 
pa slechtvalk. Inmiddels zijn de jon-
gen voorzien van een ring aan hun 
poot en weet men dat het jonge 
gezin bestaat uit twee jongens en 
twee meisjes. Binnenkort zal de kast 
waarin ze zijn opgegroeid te klein 
voor ze zijn en gaan ze de wijde 
wereld ontdekken. De eerste stap 
in hun nog prille leven, zal de aan-
vliegplank zijn. 

Als ze dat durven zijn ze voor ieder-
een die langs de Watertoren komt, 
zichtbaar. Omdat dit mooie moment 
niet lang op zich zal laten wachten, 
organiseert de werkgroep Slecht-

valk Aalsmeer een informatiemid-
dag. Op zaterdag 30 mei kunnen 
belangstellenden tussen 12.00 en 
16.00 uur alles vragen en te weten 
komen over de slechtvalk in het al-
gemeen en dit jonge gezin in het 
bijzonder. In de Watertoren is een 
overzichtstentoonstelling ingericht. 
Buiten zal er een telescoop gericht 
zijn op de aanvliegplank. Hopelijk 
bevinden de vier jongen zich daar 
en laten ze zich goed zien. Binnen 
en buiten zijn vrijwilligers van de 
werkgroep slechtvalk aanwezig om 
alle vragen te beantwoorden. Voor 
wie niet tot 30 mei kan wachten: kijk 
dan op www.slechtvalkaalsmeer.nl 
om te kijken wanneer de jongen de 
eerste stap naar buiten wagen.

Lezing Zin-Inn: De bewuste 
consument en zijn voetafdruk
Aalsmeer - “Een betere wereld be-
gint bij jezelf.” Iedereen kent de slo-
gan, maar hoe waar is dit nog? Enor-
me hoeveelheden schadelijke gassen 
van de industrie, internationaal over-
leg tussen landen over de toegesta-
ne uitstoot en wereldwijde problemen 
door het veranderende klimaat. Wat 
kunnen wij hier aan doen, als indivi-
duen? Als consumenten hebben we 
echter behoorlijk veel macht, hoe en 
waar wij spenderen bepaalt heel veel. 
Daarom organiseert de Zin-Inn in sa-
menwerking met de Duurzaamheids-
commissie van de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer op dinsdag 2 juni 
een lezing over bewust consumeren 

en onze voetafdruk. Hiervoor is Wou-
ter Leer van het Wereld Natuur Fonds 
uitgenodigd als spreker. Hij zal handi-
ge en praktische adviezen geven over 
ieders eigen inbreng én de mogelijk-
heid wordt gegeven om ter plekke uw 
voetafdruk te meten en te kijken hoe 
het beter kan. Het belooft een infor-
matie en nuttige avond te worden. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om de lezing bij te wonen in de 
Zijdstraat 55. De lezing begint om 
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan de 
deuren open voor een kopje koffie of 
thee. Toegangsprijs: 5 euro. Meer in-
formatie via zininn@dgaalsmeer.nl of 
op www.dgaalsmeer.nl. 

Huidkankerdag 
op 30 mei
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 30 mei is uitgeroepen tot Huid-
kankerdag. Huidkankerdag, wat 
een naar woord. Maar de bedoe-
ling van de dag is prima; je kunt 
je op die dag namelijk laten chec-
ken op huidkanker, verkeerde moe-
dervlekken of onverklaarbare plek-
jes op je lichaam. Ikzelf sta al tien 
jaar onder controle bij een dermato-
loog in het Anthony van Leeuwen-
hoek ziekenhuis in Amsterdam. Dat 
heeft een reden. Vijftien jaar gele-
den kreeg mijn zus op vijfendertig-
jarige leeftijd het slechtste nieuws 
dat ze maar kon horen: “U heeft 
melanoomkanker.” Melanoom? Wat 
was dat? De hele familie had geen 
idee. Het verkeerde moedervlek-
je op haar buik werd weggesneden 
en de randen moesten schoon zijn. 
Dat waren ze niet. Er bleek een uit-
zaaiing naar de lymfeklieren. In de 
vervolgoperatie is de lymfeklier uit 
haar lies verwijderd, maar helaas 
bleef het niet bij deze ene uitzaai-
ing. Operatie op operatie volgden. 
Een plekje op haar darmen, een ko-
geltje in haar arm en zelfs in haar 
hoofd. Ook dat werd netjes wegge-
haald, de operaties waren geslaagd, 
maar op een dag kwam de kanker 
terug. In alle hevigheid.. “Voel eens.” 
Vroeg ze ’s avonds aan mij, nadat 
we een heerlijk diner hadden genut-
tigd en er gevierd werd dat ze bij-
na vijf jaar ‘schoon’ was. “Ik heb een 
plekje ontdekt op mijn onderrug en 
het voelt niet goed.” Ik voelde.. Onze 
grootste nachtmerrie werd werke-
lijkheid. Het ging niet goed met mijn 
grote zus. Toen er heel snel na die 
operatie ook een gemene metasta-
se (uitzaaiing) op haar hersenstam 
bleek te zitten, gaf ze bijna de moed 
op. “Het gaat veel te snel. De kanker 
komt te snel terug.” Zei ze met pa-
niek in haar ogen. Het feit was dat 
zij van haar arts al veel eerder te ho-

M iranda’s
omentenm ren had gekregen dat maar twintig 

procent melanoomkanker overleeft, 
had ze ter bescherming maar even 
niet gedeeld met de familie. Na-
tuurlijk heb ik me suf gegoogeld en 
wat ik las daar werd ik absoluut niet 
blij van. “Niet te veel op dat inter-
net joh.” Was haar remedie. “Ik zal 
iedereen een poepie laten ruiken. 
Ik geef het nog niet op!” Maar toen 
haar spraak verminderde en er ver-
teld werd dat een operatie helaas te 
riskant was op de plek waar de kan-
ker had toegeslagen, heeft ze een 
rigoureuze stap genomen om een 
alternatieve bestraling te ondergaan 
in Tilburg. 

Ik weet nog goed dat ze daar op 
9 november naartoe ging. Haar 
man aan haar zijde. Bij terugkomst 
sms’te ze mij: “Ik ben helemaal af. 
Morgen meer.” Het was het laat-
ste dat ik van haar heb gelezen. De 
volgende dag lag ze in het AVL en 
al haar functies waren uitgevallen. 
De arts zei dat het een zwelling kon 
zijn en dat herstel wellicht nog mo-
gelijk was, maar nee.. Dat ene rot-
tige moedervlekje was haar na vijf 
jaar fataal geworden. Ze overleed in 
haar vertrouwde thuisomgeving na 
twee heftige weken waarin ze niets 
meer kon, op veertigjarige leeftijd 
aan huidkanker. Daarom is het zo 
ontzettend belangrijk om aanstaan-
de zaterdag (of een andere dag) 
gekke plekjes te laten controleren 
op je huid, of op die van je kind. En 
nog belangrijker: smeren, smeren, 
smeren! Ook al heb je geen lichte 
huid, tóch doen! Met minimaal fac-
tor 50 op je snoet. Uiteraard kan ik 
nog zóveel meer over mijn dierbare 
zus vertellen, maar in dit geval gaat 
het vooral om de noodzaak van zon-
gevaar, dus probeer alle regels na te 
streven. Hierbij een paar tips: Blijf 
op zomerse dagen tussen twaalf en 
drie uur uit de zon, gebruik (dag)
crème met een hoge beschermings-
factor, draag een UV-werende zon-
nebril, let op de houdbaarheidsda-
tum van de zonnecrèmes, contro-
leer je lichaam regelmatig op af-
wijkende moedervlekken en ga bij 
twijfel naar de huisarts. Als je te laat 
bent, kan het letterlijk te laat zijn. 
Mijn zus is bijna tien jaar weg, al-
leen maar door één zo’n stom plek-
je. En we missen haar zo ontzettend!

Kidspraise en pannenkoeken
Aalsmeer - Op zondag 31 mei is er 
weer een Kidspraise in de Ooster-
kerk. Dit is een dienst, die speciaal 
wordt georganiseerd voor alle kin-
deren in de basisschool leeftijd. 

Dit seizoen is het thema: Mozes. Het 
verhaal over Mozes staat in het Bij-
belboek Exodus. In de dienst wordt 
verteld over de laatste plaag in 
Egypte en hoe het volk uit Egypte zal 
vertrekken. Maar de kinderen horen 
niet alleen een verhaal, ze gaan ook 

lekker zingen, dansen en knutselen. 
Het wordt een groot feest. En om 
het feest goed af te sluiten, wordt 
er na de KidsPraise met elkaar pan-
nenkoeken gegeten, omdat het de 
laatste KidsPraise van het seizoen is! 

De Kidspraise begint om 16.30 uur, 
is in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 269 en duurt ongeveer een 
uur. Nodig vriendjes, ouders, opa en 
oma ook uit, want iedereen is wel-
kom! 
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Olympisch goud tijdens 
netwerkborrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
konden 130 bezoekers weer hun za-
kelijke netwerk uitbreiden tijdens 
de dertigste editie van de netwerk-
bijeenkomst BorrelAalsmeer op het 
dakterras van restaurant Welkom 
Thuis. Kunstenares Willeke la Me-
ijer exposeerde vier kunstwerken, 
Erwin de Bruijn maakte dit keer de 
foto’s en The Dutch Diamond ali-
as zanger Rick van der Kroon uit 
Kudelstaart kreeg uit handen van 

olympisch snowboardkampioen Ni-
colien Sauerbreij zijn nieuwe single 
‘Hello Again’ uitgereikt en uiteraard 
bracht hij onder andere zijn nieuwe 
single ten gehore. Alle 22 deelne-
mers aan de Lock me Up actie van 
Free a Girl kregen ook een podium. 
Zij laten zich in de periode van 2 tot 
en met 7 juni twaalf uur opsluiten in 
een hokje van 1 bij 2 meter om een 
vuist te maken tegen kinderprosti-
tutie. In restaurant Welkom Thuis in 

Aalsmeer en restaurant Lieveling in 
Hoofddorp komen elk twee hokjes 
te staan. Diverse relaties van Bor-
relAalsmeer laten zich opsluiten en 
organisator Ingrid Claasen alsmede 
teamcaptain van de Lock Me Up ac-
tie wilde dat niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan. Ook dit keer werden 
mooie prijzen verloot beschikbaar 
gesteld door diverse ondernemin-
gen. De volgende netwerkevents 
staan gepland op 11 juni, 9 juli en 
13 augustus, elke tweede donder-
dag van de maand! Voor meer infor-
matie, aanmelden en het program-
ma: www.borrelaalsmeer.nl

Foto: DB Video.

12-Urige opsluiting Lock me 
up, Free a Girl start dinsdag
Aalsmeer - Free a Girl is een nood-
hulporganisatie en zet zich in om 
jonge meisjes uit de gedwongen 
prostitutie te bevrijden. De afgelo-
pen 6 jaar werden meer dan 3.300 
meisjes uit bordelen in Azië bevrijd. 
De stichting investeert daarnaast in 
opvang, medische zorg, traumaver-
werking, onderwijs en re-integra-
tie van de slachtoffers. Tien deel-
nemers uit Aalsmeer laten zich in 
een hokje opsluiten in restaurant 
Welkom Thuis om aandacht te vra-
gen voor kinderprostitutie en stre-
ven er naar om elk 2.500 euro in te 
zamelen om zoveel mogelijk meis-
jes te redden uit de prostitutie. In-
grid Claasen zet zich al jaren in als 
vrijwilligster voor Stichting Free a 
Girl en begeleid de locatie alsmede 
de tien deelnemers tijdens deze in-
zamelingsactie. Miranda Gommans 
heeft vorig jaar ook 12 uur opgeslo-
ten gezeten als deelnemer en helpt 
dit jaar mee om de kandidaten op te 
sluiten, te bevrijden en te steunen 
tijdens de opsluiting. Gedurende de 
periode van 2 tot en met 6 juni ko-
men er net als vorig jaar twee hou-
ten hokjes te staan in restaurant 
Welkom Thuis. De volgende deelne-
mers laten zich opsluiten: Dinsdag 
2 juni: Ton Harte en Marlene Lopes, 
woensdag 3 juni: Erwin de Bruijn en 
Natasja Offerman, donderdag 4 ju-
ni: Liane Nederstigt en Sasja Brou-
wers, vrijdag 5 juni: Petra de Ree 
en Marjanne Vleghaar en zaterdag 
6 juni: Liesbeth Wegman en Patri-
cia Schijff. Alle deelnemers zitten 
van 11.00 tot 23.00 uur opgesloten 
in een hokje en op zaterdag 6 ju-
ni van 9.00 tot 21.00 uur. Geduren-

Alle deelnemers aan de actie en de organisatie. 

Lorenzo Homoet stijlladviezen en op 
zaterdag 6 juni worden er stoelmas-
sages gegeven, nagels geveild en 
gelakt en kan je opgemaakt wor-
den. Kunstenares Jiska Sharon ex-
poseert vanaf heden diverse kunst-
werken in het gemeentehuis om 
deze actie te ondersteunen. An-
kie Harte bakt appeltaarten en de-
ze worden verkocht voor het goede 
doel. Radio Aalsmeer gaat 6 juni live 
uitzenden op locatie en zal dage-
lijks aandacht besteden aan de ac-
tie. Alle deelnemers kunnen finan-
cieel gesteund worden door te do-
neren op de deelnemerspagina van 
Restaurant Welkom Thuis op www.
lockmeup.nl. Dat kan al vanaf 2,50 
euro en met elke 50 euro kan een 
meisje worden bevrijd uit de pros-
titutie. Ook zijn de deelnemers op 
zoek naar producten en diensten 
die geveild kunnen worden. De op-
brengst komt volledig ten goede 
aan de Lock me up actie van de be-
treffende deelnemer.
Foto: DB Video.

Zaterdag vaardigheidstoetsen voor 
brandweerkorpsen in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 30 mei orga-
niseert brandweerkazerne Aalsmeer 
samen met het Algemeen Brand-
weer Wedstrijd Comité gewestelijke 
brandweervaardigheidstoetsen voor 
14 collega brandweerkorpsen uit 
diverse provincies. Het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité (AB-
WC) is een stichting, die als hoofd-
taak heeft de vakbekwaamheid van 
de Nederlandse brandweerkorpsen 
te bevorderen door het jaarlijks or-
ganiseren van de brandweer vaar-
digheidstoetsen. Brandweerlieden 
uit heel Nederland worden in team-
verband getoetst op veilige werkwij-
zen, vaardigheden en kennis van het 
repressieve brandweervak. Deel-
name aan deze toetsen gebeurt op 
vrijwillige basis. De vaardigheids-
toetsen (voorheen brandweerwed-
strijden) worden in competitiever-
band afgenomen. Aan het einde van 

het seizoen mag het winnende team 
zich Landskampioen noemen. Vaar-
digheidstoetsen zijn eigenlijk geën-
sceneerde, maar zeer realistische 
vormgegeven brand- en/of ongeval-
scenario’s. De deelnemers aan de-
ze toetsen worden beoordeeld door 
juryleden. Het korps Aalsmeer, wat 
zelf jaarlijks met diverse ploegen 
deelneemt aan de vaardigheidstoet-
sen, heeft het oefenen hoog op de 
agenda staan en organiseert dit jaar 
dan ook graag weer vaardigheids-
toetsen voor de collega’s uit het 
land. Zaterdag 30 mei vinden in 
Aalsmeer op twee locaties vaar-
digheidstoetsen plaats in de klas-
se TAS-HD en klasse Hoofdklasse. 
Bij de Hoofdklasse-baan is een inci-
dent geënsceneerd waarbij het ac-
cent kan liggen op brandbestrijding 
met zowel hoge als lage druk of één 
daarvan, hulpverleningswerkzaam-

heden, maar ook een chemicaliën 
inzet kan tot de mogelijkheden be-
horen. In de klasse TAS-HD ligt de 
nadruk op binnenbrandbestrijding 
met het aflegsysteem hogedruk. 
De inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart zijn van harte welkom om 
te komen kijken naar de verrich-
tingen van de 14 brandweerploe-
gen. De vaardigheidstoetsen vinden 
plaats in de nabijheid van het Fort 
Kudelstaart aan de Kudelstaartse-
weg en aan de Hoofdweg in Ku-
delstaart. Aan het einde van de dag 
zal een afvaardiging van het ge-
meentebestuur omstreeks 18.30 
uur in de brandweerkazerne aan de 
Zwarteweg 77 de prijzen uitreiken 
aan de winnende teams.

Landskampioen?
Dit jaar is de kazerne zelf al drie 
keer in de prijzen gevallen. Op 6 ju-
ni moet het korps naar Vinkeveen. 
Mocht brandweer Aalsmeer daar in 
de prijzen vallen, dan mag deel ge-
nomen worden aan de landskampi-
oenschappen!

Muzikale intocht met 
drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Donderdag 21 mei 
heeft Drumfanfare Melomanie uit 
Rijsenhout de intocht van de avond 
vierdaagse van het Amsterdamse 
bos weer muzikaal verzorgd. Voor-
gaande jaren werden de lopers nog 
muzikaal begeleidt tijdens de laatste 
meters van de vierdaagse, dit jaar is 
er voor gekozen om nog meer pu-

en Hoofddorp nog op het program-
ma voor Melomanie. De vierdaagse 
van Rijsenhout, die eindigt op 5 ju-
ni , wordt gelijk gecombineerd aan 
de deelname aan het WAK project. 
In de Week van de Amateurkunst 
die als thema heeft ‘Een klein ar-
tiest voor een groot publiek’ wil Me-
lomanie graag laten zien en horen 
dat je ook als kleine vereniging er-
gens groots in kan zijn en dat is de 
passie voor het muziek maken. Op 
de hoogte blijven van de activitei-
ten van Melomanie? Kijk dan op  
www.drumfanfaremelomanie.com.

Zaterdag weer historische 
dorpswandeling in centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
30 mei wordt in het Centrum weer 
een historische dorpswandeling ge-
houden. Tot en met september is er 
elke laatste zaterdag van de maand 
een wandeling onder leiding van 
een gids langs bijzondere punten en 
gebouwen in de dorpskern. De wan-
deling van zaterdag staat onder lei-
ding van gids Joost Hoffscholte en 
begint om 11.00 uur. Startpunt is het 
VVV-agentschap in het Boekhuis in 
de Zijdstraat 12. Deelname kost 3,50 
euro en een plaats reserveren kan 
via info@beleefaalsmeer.nl of door 
te bellen naar het Boekhuis: 0297-
324454. De historische dorpswan-
delingen vinden dit jaar voor het 
derde seizoen plaats. Het initiatief 
van de VVV Aalsmeer voert deel-
nemers langs bekende Aalsmeerse 
monumenten, maar ook langs min-
der bekende punten die historisch 
gezien interessant zijn. 
Tijdens de wandeling wordt hier let-
terlijk bij stil gestaan en werpen de 
gidsen vanuit hun eigen deskun-

digheid een nieuw licht op de lo-
kale geschiedenis. Het gidsen-
team bestaat uit drie vaste gidsen. 
Joost Hoffscholte was van 1985 tot 
2007 burgemeester van Aalsmeer, 
Leo Bertoen is voorzitter van zo-
wel de Historische Tuin als Ko-

renmolen De Leeuw en Joop Kok 
heeft als architect veel kennis van 
Aalsmeerse monumenten en ge-
bouwen. Nieuw dit jaar is dat ook 
een aantal themawandeling wor-
den georganiseerd, waarvoor gid-
sen met specifieke kennis worden 
ingezet. De Aalsmeerse dorpswan-
deling duurt ongeveer vijf kwartier 
en is op aanvraag ook voor groe-
pen te boeken. Meer informatie op 
www.vvvaalsmeer.nl en via info@
beleefaalsmeer.nl.

Diverse extra activiteiten voor jong en oud

Jubileumconcert Bindingkoor 
met Argentijnse Tangomis
Aalsmeer - Dat het Bindingkoor 50 
jaar bestaat zal zeker niet ongemerkt 
voorbij gaan: op zaterdag 30 mei wor-
den twee concerten gegeven. Voor 
het middagconcert, dat wordt gehou-
den op de thuisbasis van het koor- de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55 en om 16.00 uur begint, zijn nog 
kaarten verkrijgbaar via Het Boek-
huis, The Read Shop en bij Marskra-
mer in Kudelstaart. Ook aan de zaal 
kunnen nog kaarten worden gekocht. 
De zaal gaat open om 15.30 uur. Het is 
niet meer mogelijk om kaarten te be-
stellen voor de avondvoorstelling; er 
bleek al op voorhand veel belangstel-
ling voor dit bijzondere concert van 
het koor, dat voor de pauze favorie-
ten van de koorleden uit de laatste 10 
jaar laat horen. Judith van der Plas en 
Henk Trommel zorgen voor intermez-
zo’s op klarinet, orgel en piano. Na de 
pauze zal het koor de swingende mis 
Misa a Buenos Aires van de Argen-
tijnse componist Martín Palmeri uit-
voeren. Het koor wordt begeleid door 
het Septeto Capital Tango, met Mar-
tin de Ruiter op bandonéon. Mezzo-
sopraan Mirjam Schreur neemt de so-
lopartijen voor haar rekening. 

Extra uitvoering op 31 mei
Op zondag 31 mei wordt een fees-

Het Bindingkoor in jubileum-outfit. 

De toegang is gratis. Na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Ie-
dereen is welkom, vanaf 11.30 uur 
staan koffie en thee klaar.

Vele activiteiten
Het koor is erg blij met de financië-
le ondersteuning door het Rabo Co-
operatiefonds, Gemeente Aalsmeer 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
waardoor het mogelijk is gewor-
den dit jubileum op waardige wij-
ze te vieren. Naast de drie concer-
ten zullen in dit kader nog meer acti-
viteiten worden ontplooid. Zeer toe-
passelijk in de Week van de Ama-
teur Kunst, zal op donderdag 4 ju-
ni een open repetitie worden gehou-
den in de Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat 55: De toegang tot deze open 
repetitie, die om 19.45 uur begint, is 
gratis. Op 5 juni worden koorwork-
shops georganiseerd voor de groe-
pen 5 en 6 van basisschool De Oost-
einder. Vervolgens wordt op donder-
dag 11 juni een optreden verzorgd in 
het Zorgcentrum Aelsmeer, aanvang 
19.30 uur. Tot slot van de jubileum-
festiviteiten zal op 4 oktober een re-
unie voor leden en oud-leden plaats-
vinden in De Binding in de Zijdstraat 
53 van 15.00 tot 17.30 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.debinding.
nl/bindingkoor of neem contact op 
via bindingkoor@gmail.com of bel 
secretaris Coby Jore: 0297-328649. 

Foto: Anne-marie, View on You.

Veel publiek voor fotografen-
echtpaar in gemeentehuis
Aalsmeer - Vrijdag 22 mei open-
de wethouder Gertjan van der Hoe-
ven de tentoonstelling van het fo-
tografen echtpaar Matt de Groot 

kunst nooit uitgesproken. De expo-
sitie bekijken kan tot begin augus-

tus tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis.

telijk koffieconcert gehouden in de 
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in 
Amstelveen. Henk Trommel, de diri-
gent van Het Bindingkoor is tevens 
cantor-organist van de Kruiskerk. 
Een extra gelegenheid deze speciale 
Misatango ofwel Misa a Buenos Ai-
res bij te wonen. Dit concert begint 
om 12.00 uur en duurt tot 13.00 uur. 

en Birgit Matschullat. Na een aar-
dig uit de losse pols gevoerd onge-
dwongen interview, werd een tipje 
van de sluier gelicht over de werk-
wijze. Het smaakte naar meer en het 
echtpaar beloofde de aanwezigen 
nog een avondlezing te verzorgen 
tijdens de tentoonstelling. Ook wa-
ren er lovende woorden voor Jiska 
Sharon die met haar werk het pro-
ject ‘Free a Girl’ onderstreepte. Op 
de daarvoor bestemde panelen zijn 
leuke naïeve schilderijtjes te bewon-
deren maar ook schreeuwende wer-
ken die de belabberde situaties van 
jonge meisje, gedwongen tot prosti-
tutie, benadrukken. Tijdens de rond-

leiding stond men lang stil bij de 
techniek en de soms geheimzinnige 
uitstraling van de foto’s. Matt die het 
avontuur in zijn werk niet schuwt, 
zijn werk is ontdekkingstocht, een 
combinatie van camera en lithogra-
fie. Deze spannende techniek zorgt 
voor een geheel eigen invulling. Bir-
git zoekt het veel dichter bij huis, 
haar werk is zeer autobiografisch. 
Op de geanimeerde opening , be-
nadrukte de wethouder nog eens de 
emotionele en sociale waarde van 
de georganiseerde tentoonstellin-
gen. “Ik hoop dat jullie evenveel ple-
zier aan deze tentoonstelling bele-
ven zoals wij hier doen”, was het ge-
meende compliment. Het glas werd 
geheven, de bloemen in ontvangst 
genomen en daarna was er nog een 
interessante nazit in het Huiskamer-
museum, tenslotte raakt men over 

bliek en lopers te trakteren op de 
muzikale klanken van Melomanie, 
door een stilstaand concert te ver-
zorgen langs de route van de vier-
daagse in het bos. 
Dit werd zeer gewaardeerd door de 
lopers, maar ook door het publiek. 
De komende weken staan de vier-
daagse intochten van Rijsenhout 

de de opsluiting leven deze toppers 
op water en één bakje rijst en zijn 
solidair aan de leefomstandigheden 
van deze meisjes. Kom deze actie-
voerders dan ook een hart onder de 
riem steken, want confronterend is 
het zeker. De hokjes zijn vanaf de 
Stommeerweg al zichtbaar. Voorma-
lig burgemeester Jobke Vonk opent 
de Lock me Up actie aanstaan-
de dinsdag 2 juni en sluit de deel-
nemers Ton Harte en Marlene Lo-
pes om 11.00 uur op. Gedurende de 
week worden er tal van activiteiten 
georganiseerd in restaurant Wel-
kom Thuis. 
Zangeres Sasja Brouwers zal don-
derdag 4 juni om 20.30 uur een op-
treden verzorgen vanuit haar hokje 
en deze avond wordt afgesloten met 
een Tombola. Op 5 juni geeft stylist 
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Bestuur bezoekt werkplek 
medewerkers AM Groep

Met CranioSacraaltherapie zelf 
herstellend vermogen activeren

Aalsmeer - Op 20 mei heeft Dage-
lijks Bestuur van de AM Groep een 
bezoek gebracht aan drie bedrij-
ven waar medewerkers AM Groep 
aan het werk zijn. Ze bezochten op 
Schiphol-Oost het bedrijf DHL, dat 
voor Ricoh met 14 medewerkers van 
AM Groep het logistieke proces ver-
zorgt. Ook bezochten ze het bedrijf 
LammeGroep. 
Dit bedrijf regelt het textielbeheer 
voor horeca, luchtvaart, gezond-
heidszorg en overheid. Hier werken 
ook 60 mensen via de AM Groep. 
Als laatste werd het bedrijf Meer-
landen bezocht. Hier zijn ook ver-
schillende mensen aan het werk 
via de Am Groep. Ze worden inge-
zet bij het opruimen van zwerfvuil 
en groenonderhoud. Het Dagelijks 
bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling AM Groep bestaat uit de 
wethouders Ap Reinders (Haarlem-
mermeer), Maaike Veeningen (Am-

stelveen), Marvin Polak (Uithoorn) 
Jacqueline de Maa (Ouder-Amstel) 
en Ad Verburg (Aalsmeer). Wethou-
der Verburg: “Wij zijn trots op deze 
bedrijven die werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk hebben via de Am Groep. Ze 
hebben zelfs een aantal mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in vaste dienst genomen. Daarmee 
zijn zij een voorbeeld voor andere 
bedrijven. De vijf gemeenten van de 
gemeenschappelijke regeling AM 
Groep hebben de afgelopen twee 
maanden samen onderzocht wel-
ke uitvoeringsvarianten passen bij 
de uitvoering van de Participatie-
wet. Het advies dat uit dit onderzoek 
komt is te onderzoeken of samen-
gewerkt kan worden voor de re-in-
tegratie van inwoners met een loon-
waarde tot 70% van het minimum 
loon. De vijf gemeenten gaan dit 
verder uitwerken.” 

Kudelstaart - Maandagavond 1 ju-
ni om 19.30 uur en woensdag 3 ju-
ni om 10.30 uur is er een informa-
tiebijeenkomst over Cranio Sacraal 
therapie op de Hoofdweg 54. Soms 
gaan klachten niet over, of ontstaan 
ze plotseling. Die klachten kunnen 
variëren van hoofd- rug- of buikpijn 
tot spanningsklachten en het ge-
voel niet lekker in het vel te zitten. 
Bij kinderen kan dit zich uiten door 
boosheid, onrust, obstipatie, buik-
pijn, etc. 

Dan is het raadzaam om verder te 
kijken of er niet meer aan de hand 
is. Cranio Sacraal therapie richt zich 
op de behandeling van lichamelij-
ke en psychische klachten van jong 
tot oud. Kenmerk van de therapie 
is dat het lichaam als geheel beke-
ken wordt. Cranio betekent schedel, 
en Sacraal heiligbeen, het is dus ei-
genlijk een ‘kop-staart’ therapie Wat 
ik doe is het aanzetten van het zelf 
herstellend vermogen van het li-
chaam. Naast de ademhaling en de 
hartslag bestaat er een derde ritme: 
de aanmaak en afvoer van het her-
senvocht. Dit ritme is door het he-

le lichaam te voelen omdat je over-
al bindweefsel hebt. Bindweefsel is 
de bindende factor in het lichaam. 
Het beschermingsvlies dat om alle 
organen, spieren en zenuwen in het 
lichaam zit. Normaal herstelt het li-
chaam zichzelf, maar in een perio-
de van spanning( door bijvoorbeeld 
operatie, infectieziekte, stress, on-
geval) zie je vaak dat de balans weg 
is, de emotie kan zich dan vastzetten 
in het bindweefsel. Iedere nieuwe 
afspraak in de praktijk begint met 
een vraaggesprek. Daarna gaat de 
cliënt op de behandeltafel en gaat 
Marlies op zoek naar spannings-
plekken in het lichaam. Hierna pro-
beert zij het bindweefsel los te krij-
gen. Bij volwassenen, maar zeker bij 
kinderen zie je vaak dat psychische 
problemen zich uiten in lichamelijke 
klachten. Bij een behandeling met 
Cranio wordt meestal snel duidelijk 
of het effect heeft. Na drie behande-
lingen moet je merken of het goed 
voor je is. Sommige mensen merken 
het gelijk; anderen iets later. Aan-
melden kan bij Marlies Buck-Kre-
ijmborg via 06-19488009, mea@
buckonline.nl of www.buckcranio.nl.

Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AM Groep be-
zoekt het bedrijf DHL, waar verschillende medewerkers AM Groep aan het 
werk zijn.

Lilian Castricum al 
15 jaar kapster aan huis
Aalsmeer - Lilian Castricum is van-
af 1 juni al vijftien jaar als zelfstan-
dig onderneemster aan de slag als 
kapster aan huis. Ze is woonachtig 
in Rijsenhout, maar heeft tevens veel 
klanten in Aalsmeer. “Ik heb na mijn 
opleiding in meerdere salons ge-
werkt, waaronder ‘Karin’ in de Markt-
straat. Hier begon ik als leerling.” Al-
dus de jubilaris. Ook was zij werk-
zaam in Hillegom en Amsterdam en 
toen werd het tijd om voor haar zelf 
te beginnen. “Dat ‘kunstje’ kon ik zelf 
ook, alleen dan beter voor mijn ge-
voel. Niet dat ik arrogant over wil ko-
men hoor, maar met alle ervaringen 
die ik her en der heb opgedaan, durf-
de ik de stap wel te wagen. En met 
succes. Door de flexibele werktijden 
kwam de combinatie gezin en werk 
ook veel beter uit. Ik heb er dan ook 
geen dag spijt van gehad!” Vier jaar 
geleden heeft Lilian er een opleiding 
visagie bijgedaan. Je kunt bij haar 
dus terecht voor een totaalpakket. 
Als je bijvoorbeeld een leuk feest-
kapsel wilt, geföhnd of opgestoken, 
inclusief een gelegenheidsmake-up, 
dan komt Lilian zelfs op zaterdag 
naar je toe. Vooral het persoonlijke 
contact met klanten is wat het vak 
zo interessant maakt volgens de pro-
fessionele kapster. “Ik heb een trou-

we, vaste klantenkring en we delen 
lief en leed. Het is gezellig en leuk. 
Ik ben echt altijd met plezier aan het 
werk. Natuurlijk zijn nieuwe klanten 
van harte welkom. Ik heb in verband 
met mijn opgroeiende kinderen daar 
juist nu meer tijd voor. Ik doe regel-
matig opfriscursussen om alle tech-
nieken up to date te houden.” 
 
Actie juni
Lilian werkt met het kappersmerk 
Wella en is daar zeer tevreden over. 
Net als haar klanten uiteraard. Ze 
knipt dames, heren en kinderen van-
af een bedrag van slechts twaalf eu-
ro. Speciaal voor de jubileummaand 
juni heeft ze een leuke actie bedacht: 
Kleuren, knippen én föhnen voor 39 
euro vijftig in plaats van zevenen-
veertig. Voor een bruidskapsel komt 
Lilian naar je toe voor vijfentachtig 
euro. Ook vindt ze het altijd leuk om 
creatieve kapsels te verzinnen en uit 
te voeren. ‘Gewoon dóen’ is wel een 
motto dat regelmatig terugkeert in 
het gesprek. Dus als je je aangespro-
ken voelt kun je de spontane Lilian 
Castricum bellen voor een afspraak. 
Haar glimlach krijg je er gratis bij ca-
deau: 06-29448247.

Door Miranda Gommans 

Aalsmeer - Drie op één volgen-
de vrijdagen 5, 12 en 19 juni van 
19.15 tot 20.30 uur geeft yoga do-
cente Marijke Ohlenbusch opnieuw 
een workshop in het Huiskamermu-
seum. Een ideale gelegenheid voor 
degenen die kennis willen maken 
met yoga en willen ervaren wat yan-
tra schilderen precies doet voor li-
chaam en geest. 
Er is nog plaats voor vier perso-
nen. Aanmelden kan via de websi-
te www.zazenyoga.nl of per email: 
info@zazenyoga.nl. Bellen kan ook: 
0624767468. Het Huiskamermuse-

um is gevestigd aan de van Cleeff-
kade 12a in het Centrum.

Informatieve contactavond 
over de ziekte van Lyme
Aalsmeer - Het aantal mensen met 
de ziekte van Lyme neemt helaas 
steeds verder toe. Dit komt onder 
andere doordat steeds meer teken 
besmet zijn met de Borrelia bacte-
rie die Lyme veroorzaakt, hierdoor 
neemt het risico op besmetting na 
een tekenbeet toe. Verder is het 
voor veel mensen na een eventuele 
besmetting erg moeilijk om de Bo-
rellia bacterie weer uit hun lichaam 
te krijgen, waardoor er jaren lang 
klachten kunnen blijven bestaan. 
Het komt echter ook voor dat men-
sen besmet zijn, maar geen klach-
ten hebben. Ook is het zo dat er 
mensen zijn die gevoeliger zijn voor 
een tekenbeet dan anderen en zo 
dus meer risico op besmetting lo-
pen. Mogelijk speelt hierbij een niet 
goed werkend immuunsysteem een 
rol. Dit zou kunnen ontstaan als ge-
volg van stress door stralingsbelas-
ting, toxines, verzuring en/of emo-
ties. De diagnose ‘Ziekte van Ly-

Blackbird Dance Centre 
voor enthousiaste dansers!
Aalsmeer - Blackbird Dance Cen-
tre is in Aalsmeer nog niet zo be-
kend. Toch bestaat deze dansschool 
alweer ruim een jaar en dansen de 
dansers van 8 tot 35 jaar oud on-
der leiding van Merel Schrama zich 
in het zweet in de CanDance stu-
dio’s in Aalsmeer. Merel, zelf afge-
studeerd aan Dansacademie Lucia 
Marthas in Groningen, is een ge-
passioneerde enthousiaste dans-
docent die het mooie dansvak wil 
delen met zoveel mogelijk mensen. 
Het is een plek voor de enthousias-
te amateur, maar ook voor de ont-
wikkeling van talent. Drie dagen per 
week biedt zij verschillende dans-
stijlen aan zodat iedereen kan kie-
zen wat hij/zij het leukste vindt. Op 
dit moment is elke groep vol in trai-
ning voor de afsluitende showcase 
die zondag 21 juni aanstaande ge-
houden zal worden. Volgens de 
leerlingen wordt het weer een spet-
terende show, al moeten ze de aan-
komende weken nog even flink aan 
de bak. 

Vooropleiding dans
Merel Schrama heeft ook plannen 
om haar lessen uit te breiden: “Mo-
menteel onderzoek ik de optie om 
volgend seizoen een begin te ma-
ken met een Vooropleiding Dans. 
Deze is bedoeld voor jonge, geta-
lenteerde, gedreven dansers (van-
af 8 jaar) die serieus met dans be-
zig zijn en er misschien zelfs van 
dromen om professioneel met dans 
verder te gaan. Op deze vooroplei-
ding zal je meerdere uren per week 
dansen in verschillende stijlen en 
word je voorbereid op een eventue-
le toekomst als danser en de bijbe-
horende audities. Het lijkt mij fan-
tastisch om talenten in Aalsmeer 
en omstreken de kans te geven om 
zich te ontwikkelen als dansers. Heb 
je interesse of vragen hierover? Of 
ken je iemand die dit graag zou wil-
len? Neem dan contact op door te 
mailen naar merelschrama@gmail.
com. Ook zij die geïnteresseerd zijn 
in danslessen van Merel kunnen via 
de mail contact opnemen.

Groei koopwoningmarkt zet door 
Hypotheek inloopspreekuur 
bij Rabobank Regio Schiphol
Aalsmeer - Zaterdag 30 mei aan-
staande houdt de Rabobank Regio 
Schiphol een ‘Hypotheek Inloop-
spreekuur’ voor iedereen die over-
weegt een (ander) huis te kopen. De 
kantoren in Aalsmeer en Hoofddorp 
zijn deze dag geopend van 10.00 tot 
14.00 uur. Tijdens het Inloopspreek-
uur geven adviseurs van de Rabo-
bank gratis en vrijblijvend advies en 
antwoord op woonvragen van (po-
tentiële) klanten. 

Ze krijgen een kort oriëntatiege-
sprek, berekening van eventuele 
woonlasten, informatie over moge-
lijke verbouwingen of hypotheek-
aanpassingen en uitleg over het 
Rabobank Hypotheekdossier. Aan 
het einde van het gesprek krijgen 
ze een oriëntatierapport mee naar 
huis. “De economen van de Rabo-
bank voorzien de komende twee 
jaar een verdergaande groei van 

de woningmarkt in Nederland”, al-
dus Joep Boxelaar, manager Finan-
cieel Advies van Rabobank Regio 
Schiphol. “Hoewel de regionale ver-
schillen in ons land groot zijn, zien 
we alle provincies profiteren van de 
groei op de woningmarkt. Ook in 
onze regio. Om die reden houden 
we wederom een Hypotheek Inloop-
spreekuur om aan de toenemende 
vraag tegemoet te komen.” 

Iedere derde zaterdag 
Rabobank heeft goede ervaringen 
met het eerder gehouden Hypo-
theek Inloopspreekuur. Daarom or-
ganiseert Rabobank Regio Schiphol 
iedere derde zaterdag van de maand 
een Hypotheek Inloopspreekuur van 
10.00 tot 14.00 uur op de kantoren: 
Stationsweg 8 in Aalsmeer en de 
Hoofdweg 706 in Hoofddorp. Ieder-
een kan zonder afspraak binnen lo-
pen. 

Feestelijke start bouw 
watervilla’s in Dorpshaven
Aalsmeer - Ontwikkelaar Syn-
chroon vierde donderdag 21 mei 
op feestelijke wijze de start bouw 
van de zeven watervilla’s in Dorps-
haven. Met de toekomstige be-
woners van de zeven watervilla’s 
en de direct projectbetrokkenen 
van Dorpshaven is de start van de 
bouw gevierd. 
Vanaf theehuis Het Tuinhuis is naar 
de bouwlocatie gevaren. Vervol-
gens is door wethouder Tom Ver-
laan de eerste, officiële heipaal 
de grond ingeslagen. Aansluitend 
werd met een borrel geproost op 
de nieuwbouw. De zeven watervil-
la’s met hun typische Scandinavi-

sche uitstraling, zijn uniek met lig-
ging aan de Ringvaart welke in ver-
binding staat met de Westeinder-
plassen. Kopers hadden de keu-
ze uit drie aantrekkelijke woningty-
pen en drie unieke Scandinavische 
kleuren. Al deze woningen zijn 
reeds verkocht. Achter de scher-
men wordt hard gewerkt om na de 
zomer de volgende fase in verkoop 
te brengen: eengezinswoningen, 
vlonderwoningen, twee-onder-één 
kapwoningen en watervilla’s. P. 
Meijer uit UItgeest is de aannemer 
van Dorpshaven. Naar verwachting 
worden de woningen begin 2016 
opgeleverd. 

Project Zomerondernemer 
lokt jongeren uit de tent
Aalsmeer - Het project Zomeron-
dernemer stimuleert jongeren om 
een bedrijf te starten of een initia-
tief op poten te zetten. Vooral een 
kwestie van ‘durven’ en ‘doen’. Nic-
ky de Klerk was afgelopen zomer 
één van de Zomerondernemers in 
de regio Amstelland. Nicky de Klerk 
is een man met een missie. Hij zet 
zich in voor meer werkgelegenheid 
voor jongeren. “Het is een groot pro-
bleem dat er onder jongeren zo’n 
hoge werkloosheid heerst. Ik ben 
zelf ook een poos werkloos geweest 
en ik weet dus hoe ellendig dat is. 
Ik heb een goed cv en kan mezelf 
goed presenteren, maar toch werd ik 
steeds weer afgewezen.” Nicky ging 
de straat op en sprak jongeren aan 
om een indruk te krijgen van de om-
vang van het probleem. Meer dan de 
helft van de jongeren die hij sprak 
zat zonder werk. “Het is een enorm 
probleem, waar ik echt iets aan wil 
doen. De sleutel tot een oplossing 
ligt volgens mij in samenwerking.” 
Toen Nicky in aanraking kwam met 
het project Zomerondernemer in de 
regio Amstelland, was hij eerst wat 
wantrouwig, maar hij besloot toch 
om mee te doen. Eén van de coaches 
die het project in Amstelland runt, is 
IT-consultant Bernhard Schellen-
berger. Hij vertelt wat Zomeronder-
nemer inhoudt. “We richten ons op 
jongeren die iets ánders willen doen 
met hun zomervakantie. Een onder-
neming starten bijvoorbeeld. Voor 
deze deelnemers begint de vakan-

tie met een training van drie dagen, 
die gericht is op typische onderne-
mersvaardigheden. Denk aan initia-
tief nemen, kansen zien, contacten 
leggen, je idee presenteren, netwer-
ken en dat soort dingen. In de weken 
daarna komt de groep regelmatig bij 
elkaar. We houden workshops, be-
spreken hoe het gaat met de projec-
ten en brengen ook elke week een 
bezoek aan een bedrijf in de regio. 
Intussen werken de jongeren aan 
hun eigen plan. We halen de deelne-
mers uit hun comfort zone. Er komt 
bijvoorbeeld een moment dat ze een 
envelop krijgen met tien euro en de 
opdracht: zorg dat je over een paar 
uur méér dan tien euro hebt. Dat 
gaat eerst heel aarzelend, maar na 
een poosje begint het leuk te wor-
den.” Naast de twee vaste coaches 
zijn er regionale ondernemers die 
zich beschikbaar stellen voor vragen 
en advies. Zo bouwen de jongeren 
meteen al aan een netwerk. Het he-
le traject duurt zes weken; dan is de 
vakantie voorbij. In die weken wordt 
er keihard gewerkt. “Maar, zegt 
Bernhard, “we hebben ook ontzet-
tend veel plezier met elkaar. Een van 
de deelnemers klaagde dat hij vijftig 
folders had rondgebracht en dat dit 
maar twee klanten had opgeleverd. 
De groep reageerde heel droog-
jes: dan moet je misschien nog een 
paar keer vijftig folders rondbren-
gen. Ondernemerschap gaat voor-
al om zelfredzaamheid. Als onder-
nemer moet je zelf de lijnen uitzet-

Inloop voor senioren nu 
ook in Kudelstaart
Kudelstaart - Waar hadden we 
ook alweer afgesproken? In de Ka-
naalstraat of in Mijnsheerlyckheid? 
Heeft u dat ook wel eens dat u 
denkt: Gut, waar liggen mijn sleu-
tels, is de deur wel dicht, staat het 
gas uit, waar ligt mijn bril. En denkt 
u dan: Nee toch… het zal toch niet? 
Nee waarschijnlijk niet, dit overkomt 
zowel jongeren als ouderen. Vaak 
wordt het veroorzaakt door overbe-
lasting, ‘teveel aan je hoofd hebben’, 
of door natuurlijke slijtage van de 
hersenen door het ouder worden. 

Net zo gemakkelijk slijten de her-
senen als de heupen en de knie-
en. Voor iedere senior geldt de regel 
‘use it or lose it’, met andere woor-
den als je niet in beweging blijft 
worden de gewrichten strammer, 
als je geen taal meer gebruikt kun 
je steeds moeilijker woorden vinden, 
als je niet in contact blijft vereen-
zaam je, kortom als je de hersenen 

niet uitdaagt raken ze in verval. Om 
ziekte, vereenzaming, overvraging 
van mantelzorgers of psychisch lij-
den te voorkomen wil de gemeen-
te dat senioren een plek hebben 
om iets te ondernemen. Vorig jaar 
is onderzoek gedaan naar de be-
hoeften van ouderen en de inloop-
centra spelen daar met de geboden 
activiteiten op in. Het wijkcentrum 
‘Voor Elkaer’ in Mijnsheerlyckheid 
opent vanaf juni. Activiteiten als ge-
heugentraining, bewegen, musi-
ca en multimedia zullen net als in 
de Kanaalstraat ook daar aangebo-
den worden. Nina Oudshoorn zorgt 
voor de deskundige begeleiding. Via 
het algemene nummer van het ont-
moetingscentrum kunt u informatie 
krijgen. U kunt ook het wijkcentrum 
binnen lopen en naar het program-
ma vragen. Nina heet u graag wel-
kom vanaf maandag 8 juni, voorlo-
pig nog alleen in de ochtend met de 
mogelijkheid om mee te lunchen.

Nina Oudshoorn zorgt voor begeleiding van activiteiten.

ten en het initiatief nemen.” Zomer-
ondernemer is de Nederlandse vari-
ant van een oorspronkelijk Zweeds 
idee om jongeren te helpen met het 
starten van een onderneming. Twee 
Nederlandse ondernemers haalden 
het idee naar Lelystad; daarna kre-
gen de regio’s Woerden, Zwolle en 
Amstelland hun eigen Zomeronder-
nemer. De komende zomer doen tien 
regio’s mee. Jongeren kunnen zich 
aanmelden via de website. De kos-
ten worden deels gedekt door lan-
delijke fondsen en deels door loka-
le partners. Kijk voor meer informatie 
op www.zomerondernemer.nl
Tekst: Benne Holwerda

me’ is erg lastig te stellen. Aange-
zien de bacterie zich in de cel kan 
verstoppen en niet iedereen anti-
stoffen maakt na een besmetting, is 
hij vaak niet in het bloed op te spo-
ren met de regulier gebruikte tes-
ten. Het ziektebeeld kan erg wisse-
lend zijn, afhankelijk van het mo-
ment en de persoon. Het komt dan 
ook regelmatig voor dat mensen ja-
renlang klachten hebben die on-
begrepen zijn en die te wijten zijn 
aan de ziekte van Lyme. Tijdens een 
contactavond komt Nathalie de Gij-
sel meer vertellen over de ziekte 
van Lyme. Recent was er een groot 
Congres in Hoofddorp over dit the-
ma. Zij is hierbij aanwezig geweest 
en is zodoende op de hoogte van de 
meest recente kennis en ontwikke-
lingen met betrekking tot testen en 
behandelingen. 
De thema’s die aan de orde ko-
men zijn onder andere de Borellia 
bacterie, de gevolgen van een be-
smetting en die voor het immuun-
systeem, testen, protocollen, krui-
den en wat jezelf kunt doen. In-
teractie tijdens de avond is wel-
kom. Als je geïnteresseerd bent in 
dit onderwerp of je hebt een erva-
ringsverhaal, dat je graag wilt de-
len dan ben je van harte welkom. 
De contactavond is op woensdag 
10 juni van 20.00 tot 22.00 uur en 
wordt georganiseerd door Catinka 
Rabbers- Dekker. De avond is gra-
tis, een vrijwillige bijdrage voor Nat-
halie wordt zeer op prijs gesteld. De 
avond wordt gehouden in de prak-
tijk van Catinka aan de Wilgenlaan 
14. Graag wel van te voren aanmel-
den via 0297-363848 of via info@
catinka.nl.

Yoga en Yantra in Huiskamermuseum
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kinder- en jeugdkrant

Voetballers B3 kampioen!

Geheime opdracht voor 11e 
junior pramenrace uitgelekt!

Aalsmeer - In de voorjaarscompe-
titie kwam de B3 van FC Aalsmeer 
uit in de vierde klasse in een pou-
le van zes. Al snel werd de eerste 
overwinning behaald en dat smaak-
te naar meer. 
Onder leiding van Marcel Dries-
sen en André Turkenburg wisten de 
spelers van de B3 in tien wedstrij-
den acht overwinningen te behalen. 

Eén keer werd er gelijk gespeeld: in 
de thuiswedstrijd tegen Jong Her-
cules B1 werden de punten ge-
deeld, 3-3. En slechts één maal gin-
gen de punten naar de tegenstan-
der, bij RCH B2 uit werd er met 7-2 
verloren. Met 25 punten werd FC 
Aalsmeer B3 overtuigend kampioen 
in de vierde klasse van de voorjaars-
competitie!

Aalsmeer - Er hebben zich al vele 
teams aangemeld voor de om mee 
te dingen naar de eeuwige roem als 
winnaar van de juniorrace. Op zater-
dag 13 juni om 13.00 uur klinkt het 
startschot op het Stokkeland voor 
de elfde editie van de junior pra-
menrace. Het thema dit jaar is Speel 
je Game! Vele feestende teams zul-
len zich verzamelen bij de start. 
Maar voordat het zo ver is zal op za-
terdag 6 juni om 13.00 uur de sport-
middag plaatsvinden bij feesterij 
De Bok aan de Dreef. Alle deelne-
mende teams zullen strijden om het 
startnummer. De kinderen worden 
uiteraard verwend met de nodige 
versnaperingen. Het belooft dit jaar 
een zeer spectaculaire sportmiddag 
te worden! De organisatie is er lang 
mee bezig geweest, de opdrach-
ten en de route. De route is dit jaar 
veranderd en nu al te zien op Face-
book. Om vertragingen bij de op-
drachten te voorkomen zal de race 
langer duren dan voorheen. Hier-
door kunnen alle teams meestrij-
den voor de hoofdprijs. Belangrijk 
voor de kapiteins is om een grotere 
voorraad Pentapower benzine mee 
te nemen. De geheime opdracht lijkt 
te zijn uitgelekt, profiteer hiervan: 
Om alle opdrachten met voldoende 
punten te behalen moeten alle deel-
nemers in de praam 1 kippenei per 
persoon meenemen. Tijdens de race 

zal deze bij een opdracht nodig zijn. 
Zorg er dus tijdig voor dat alle kin-
deren, begeleiders en kapiteins een 
kippenei in hun zak hebben.

Inleveropdracht
Ook dit jaar is er tijdens de race 
weer een inleveropdracht waar pun-
ten mee te verdienen zijn. De inle-
veropdracht dit jaar is een Spiespel. 
De bedoeling is om samen met je 
team je favoriete bordspel te maken 
en deze in te leveren bij de contro-
lepost Zotte Wilg. 
Bij de finish zullen alle ingelever-
de Spiespellen worden tentoonge-
steld waarna de jury ter plaatsen de 
mooiste zal uitkiezen. Het team met 
de mooiste inleveropdracht gaan 
met z’n allen uit eten bij the Beach. 
Iedereen die nog een wisselbokaal 
van de juniorrace op de schoorsteen 
heeft staan, wordt gevraagd deze tij-
dens de sportdag in te leveren. Het 
bestuur mist nog een aantal wis-
selprijzen en zou deze graag na de 
race weer uitreiken aan de winnen-
de teams. Wil je met je team graag 
meedoen, maar heb je je eigen team 
nog niet ingeschreven. Haast je dan! 
Meedoen kan nog door je team in 
te schrijven en het inschrijfformulier 
te downloaden op www.juniorpra-
menrace.nl of door een email te stu-
ren naar esther-juniorpramenrace@
hotmail.com.

FCA C3 voorjaarskampioen
Aalsmeer - In een spannende com-
petitie in de vierde klasse streed FC 
Aalsmeer C3 samen met Hertha C3 
en Geinbugia C1 om het kampioen-
schap. Na de nipte uitnederlaag van 
4-3 bij Geinburgia C1 zag het er naar 
uit dat de jeugdige voetballers uit 
Aalsmeer het niet meer zouden red-
den, maar ook concurrent Geinbur-

gia C1 morste aan het einde van de 
competitie punten. Hier zorgde Hert-
ha C3 voor, waardoor FC Aalsmeer 
C3 toch het kampioenschap kon vie-
ren. In 13 wedstrijden wist de C3 met 
leidster Safina Könst 11 overwinnin-
gen te behalen en slechts uit tegen 
Geinburgia C1 en Hertha C1 werden 
twee nederlagen geleden. 

Zonnige reis met weekaatje
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Afge-
lopen Pinksterweekend vond voor 
de 38-ste keer het weekaatje plaats 
voor jeugdige inwoners op het voor-
malige terrein van VVA aan de 
Dreef. Liefst 243 kinderen en zo’n 80 
vrijwilligers hebben een heerlijk en 
actief weekend beleefd en een zon-
nige reis gemaakt door de tijd. Ge-
schiedenis was het thema en in dit 
kader is een speurtocht gehouden, 
zijn heel veel spelletjes gespeeld 
en is intensief deelgenomen aan de 
traditionele tienkamp. Ook is een 
disco met playbackshow gehou-
den. Zondag gingen voor een uur-

tje de hekken open om ouders en 
familieleden de sfeer van dit gezel-
lige kinderweekend te laten proe-
ven. Maandagmiddag was het wee-
kaatje weer ten einde. Vast en ze-
ker dat heel veel deelnemers dins-
dag met kleine oogjes op school 
verschenen. Intensief, maar zo ge-
noten. Menigeen heeft reeds aan-
gegeven volgend jaar weer van de 
partij te zullen zijn. En daar mogen 
de kampstafleden Jan, Kees, Dave, 
Henry, Anton, Wendy, Aster en Jose 
natuurlijk trots op zijn. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Voetbal jeugd
RKDES E1 na moeilijke 
start nu glansrijk kampioen
Aalsmeer - De E1 had een moei-
lijke start dit seizoen in de eerste 
klasse. Vorig seizoen speelden de 
mannen nog derde klasse en aan 
het begin van het seizoen was één 
van de betere spelers weg gekocht 
door de buren in Aalsmeer. Toch 
had de E1 van RKDES na een sei-
zoen hard werken nog kans kampi-
oen te worden. Maar dan moest wel 
het sterke Roda’23 verslagen wor-
den en dat zou niet makkelijk wor-
den. In de thuiswedstrijd was met 
wat geluk gelijk gespeeld. Geluk-
kig waren de mannen, coaches, ou-
ders, sponsor en de trainers er he-
lemaal klaar voor en dat was nodig 
ook. Om kwart voor elf werd begon-
nen aan deze belangrijke wedstrijd 
onder ideale omstandigheden en 
onder aanmoediging van bijna 100 
toeschouwers. De eerste kans was 
voor RKDES maar Lars kon de goe-
de keeper van Roda niet passeren. 
Roda was de eerste helft iets be-
ter, maar Tijn (de keeper van RK-
DES) hield goed stand. Rust en een 
0-0, de spanning was te snijden. 
De coaches (Jan, Marcus en Ger-
rit) en de limonade zette de mannen 
op scherp voor de tweede helft. De 

tweede helft was RKDES de betere 
partij, maar het bleef 0-0. Roda deed 
er nog een
schepje bovenop, maar de verdedi-
ging: Arman, Luuk, Ravi en Riley on-
der leiding van keeper Tijn gaf geen 
kick en liet er geen bal of speler van 
Roda door. Negen minuten voor tijd 
was het eindelijk raak. Na een schit-
terende assist van Bram was het 
Wessel die uitstekend de 0-1 bin-
nenschoot. Roda nam nog meer ri-
sico, maar de verdediging gaf de-
ze spannende tweede helft niets 
meer weg. Kudelstaart kwam zelfs 
op 0-2. Na een klein foutje van de 
keeper van Roda schoot Don knap 
de 0-2 binnen. De ontlading na de-
ze goal en definitieve beslissing was 
enorm! Knap mannen, Kampioen in 
de eerste klasse! Een resultaat om 
trots op te zijn. Ook hulde voor Ro-
da, die geen kampioen werd, maar 
heel sportief RKDES feliciteerde. Na 
afloop werden de mannen getrak-
teerd op een kampioensschaal door 
Michel en heerlijke taart van Cindy. 
Zaterdag 6 juni bij de seizoenafslui-
ting voor de jeugd van RKDES zal 
het team nog gehuldigd worden op 
de platte kar. 

Badmintonjeugd slaagt 
voor eerste deeldiploma
Aalsmeer - Enige weken geleden 
heeft de hele jeugd badmintongroep 
Van Flower Shuttle het eerste deel-
diploma gehaald. Totaal kunnen er 
zes diploma’s gescoord worden. De 
eerste drie betreffen de technie-
ken van het enkelspel en de laatste 
drie verdienen de kinderen door al-
le technieken te kunnen en ze moe-

ten ook alles weten over het dubbel-
spel. De kinderen hebben een aan-
tal weken extra getraind op de tech-
nieken die ze nodig hadden voor het 
eerste diploma. Ze zijn allemaal met 
vlag en wimpel geslaagd. Op naar 
het volgende diploma. Meer infor-
matie over de club op www.flowers-
huttle.nl.

Paula (11) tenniskampioen!
Aalsmeer - De 11 jarige Paula uit 
groep 7 van de Oosteinderschool 
heeft samen met Annemijn (10), 
Lois (11), Michelle (12) en Mihae-
la (11) in het meisjesteam tot en 
met 14 jaar in de Landelijke Voor-
jaarscompetitie tennis gespeeld. 
Het team heeft op zes zondagen ge-
speeld, drie keer thuis en drie keer 
uit. De tegenstanders kwamen uit 
Hoorn, Oegstgeest en Heiloo. Elke 

speeldag bestond uit vier singles en 
twee dubbels (gewone sets tot zes 
games). 
Het team is met 14 winstpunten 
voorsprong kampioen Landelij-
ke Competitie 2015 geworden. Het 
team heeft 36 wedstrijden gespeeld 
en er maar 4 verloren. Paula tennist 
bij LTC Startbaan in Amstelveen en 
neemt deel aan de College selectie 
van Startbaan.

Stralende vriendinnendag RKDES
Kudelstaart - Een stralend zon-
netje en meer dan 30 enthousiaste 
meiden! De ideale omstandigheden 
voor een super geslaagde vriendin-
nendag bij RKDES. Net als vorig jaar 
in september stonden de meiden af-

gelopen woensdag 20 mei alweer 
dik voor drie uur klaar om te starten. 
Als eerste werd gestart met de war-
ming up, begeleidt door twee speel-
sters van de MD van RKDES. Na het 
warmlopen werden de groepen ver-

deeld. De groepen gingen daarna 
vol enthousiasme aan de slag onder 
de leiding van de trainers en jeugd-
speelsters uit de MC en de MB van 
RKDES. Er werden in diverse vor-
men partijtjes gedaan, voetbal spel-

letjes gespeeld en de meiden kon-
den penalty’s schieten op Britt, de 
keepster van de MB1. Na drie on-
derdelen konden de dames genie-
ten van een welverdiende beker li-
monade. En daarna ging iedereen 
weer aan de slag op het veld voor 
de resterende onderdelen. Na meer 
dan anderhalf uur voetballen was 
het evenement alweer ten einde. 
De meiden konden moe maar vol-
daan nog even op het terras bijko-
men waar limonade en chips klaar 
stond. Aan het einde van deze su-
per geslaagde middag kregen de 
deelnemende meiden nog een leu-
ke goodiebag met onder andere een 
WK poster van het Nederlands Da-
mes Elftal mee naar huis. De mooie 
opkomst van de meisjes deze mid-
dag en het enthousiasme waarmee 
ze speelden bewijst nog maar eens 
dat het meisjesvoetbal echt in de lift 
zit! Meer informatie over het meisjes 
voetbal bij RKDES is te lezen op de 
website: www.RKDES.com.

Peuters naar de brandweer
Rijsenhout - Donderdag 21 mei was 
er door de oudercommissie van peu-
terspeelzaal ‘t Roefje een ouderoch-
tend georganiseerd die in het te-
ken stond van brandpreventie. Van 
de brandweer waren Jacco en Ar-
jan aanwezig om het één en ander te 
vertellen aan de ouders en natuurlijk 
kregen zij de gelegenheid om vragen 
te stellen. De kinderen hadden alle-
maal al een kleurplaat gekleurd en 
waren wel een beetje zenuwachtig 
want ze gingen met ouders en juf-
fen naar de brandweerkazerne om 
de brandweerauto in het echt en te 
bekijken. Er was een demonstratie 
met de grote kniptang en ze moch-

ten zelfs in de brandweerauto zitten. 
Daarna met de echte brandweer-
slang water spuiten. Wat een feest. 
Als laatste mocht er ook meegere-
den worden met de brandweerauto, 
wat een groot succes was. Zelfs de 
sirene ging nog aan, spannend hoor, 
het leek allemaal heel echt. Na de-
ze mooie interessante ochtend gin-
gen ze allemaal weer terug naar de 
speelzaal met een mooi kleurboek, 
ballon en informatiefolders voor 
thuis. Door de enthousiaste en leuke 
presentatie en demonstratie van de 
brandweermannen was het een on-
vergetelijke en succesvolle morgen, 
die niet snel vergeten wordt.
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Huub wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 21 
mei is het kaarten gewonnen door 
Huub Bouwmeester met 5525 pun-
ten, gevolgd door Marry Akse met 
4937 punten en An Uiterwaal met 
4928 punten. Bij het jokeren behaal-
de Gerard de Wit met 244 punten 
de hoogste eer. Henny de Wit werd 
met 290 punten tweede en Bets Teu-
nen met 330 punten derde. Belang-
stelling voor deze gezellige kaart-
middag? Kom gerust eens kijken en 
meespelen. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Fietsen met 
de OVAK
Aalsmeer - Donderdag 4 juni is er 
weer de middagtocht van de Pedaal-
ridders vanuit Aalsmeer. De tocht is 
circa 25 kilometer lang en gaat deze 
keer richting Nieuwveen. Vertrek van-
af de parkeerplaats bij het zwembad 
aan de Dreef om 13.30 uur. Als u lid 
bent van de OVAK kunt u gezellig mee 
fietsen. Met de groep of individueel.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 3 
juni vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 20 mei is gewonnen door 
Wim Reuling met 5038 punten, ge-
volgd door Nel de Koning met 5012, 
Cobie Bruinsma met 4919 en Gre 
Noordermeer met 4907 punten.

Koppelkaarten bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 29 mei 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer. Aanvang is 
20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Ie-
dereen is van harte welkom in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Het koppelkaarten op 22 mei 
is gewonnen door Theo Nagtegaal en 
George Lemmerzaal met 5456 pun-
ten, op twee Guda en Bert Kluinhaar 
met 5131 punten en op drie Paul van 
Aalst en Erna Noordermeer met 5111 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel To van de Meer en Theo 
Schols met 3758 punten.

OVAK in 
beweging
Aalsmeer - Donderdagmiddag 21 
mei heeft de OVAK het zorgcentrum 
Aelsmeer en dan speciaal de bewe-
gingstuin bezocht. Onder leiding van 
Willemijn van Leeuwen van fysiothe-
rapeutisch centrum PACA hebben de 
aanwezigen een goed beeld gekre-
gen van de mogelijkheden in de tuin. 
Er is veel geoefend met de apparaten 
en alles is goed uitgelegd. De mo-
gelijkheden om er wat te doen zijn 
groot. Men kan er onder begeleiding 
gaan sporten, echter dat brengt kos-
ten met zich mee, maar ook bestaat 
de mogelijkheid om zonder kosten de 
apparaten te benutten. Al met al een 
geslaagde en sportieve middag!

Kaartmarathon 
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 30 mei orga-
niseert de buurtvereniging Hornmeer 
een kwart klaverjasmarathon. De aan-
vang is 10.00 uur, zaal open vanaf 9.30 
uur. De prijs bedraagt 10 euro per per-
soon. Hier is een lunch bij in begre-
pen. Iedereen is van harte welkom. De 
kaartmarathon wordt gehouden in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.

Persoonlijke records junior-
atleten AVA in Heiloo
Aalsmeer - Onder goede weersom-
standigheden werden op vrijdag-
avond 22 mei de tweede CD Evening 
Games in Heiloo afgewerkt. Nienke 
van Dok, 2e jaars D-junior, verbeter-
de op zowel de 60 meter horden als 
de 1000 meter haar persoonlijke re-
cords, respectievelijk 12.60 secon-
den en 3.20.59 minuten. Haar per-
soonlijke record op deze 1000 me-
ter verbeterde Nienke met maar 
liefst 14 seconden. Het leverde haar 
een mooie tweede plaats op in de-

ze wedstrijd. Inger van Dok, 2e jaars 
C-junior, verbeterde ook twee per-
soonlijke records. Zij wierp de dis-
cus naar 16.66 meter en op de 1000 
meter finishte Inger na 3.21.37 mi-
nuten als eerste, een flinke verbete-
ring van haar persoonlijk record met 
12 seconden. Op tweede Pinkster-
dag nam Corné Timmer, B-junior, 
deel aan een 3000 meter wedstrijd 
in Emmeloord. Zijn tijd van 9.39.15 
minuten was goed voor een tweede 
plaats bij de B-junioren.

Handbal
Goud en zilver voor FIQAS 
jeugd op internationale toernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag ver-
trokken de jeugdteams van FIQAS 
Aalsmeer naar Duitsland voor deel-
name aan het internationale hand-
baltoernooi, de Verler Handball Cup. 
Zaterdag moesten de beide C-mei-
den teams moesten al voor 9.00 
uur hun eerste wedstrijd beginnen. 
Daarna mochten de C-jongens, B-
jongens en de B-meiden aantreden 
en om 12.00 uur stonden de A-mei-
den klaar voor hun eerste wedstrijd. 
Alle teams speelden drie wedstrij-
den over de hele dag en dit deden 
ze verrassend goed! Met hard wer-
ken, mooie acties en echt teamwork 
wisten alle teams de tegenstanders 
het erg moeilijk te maken en gin-
gen er vaak zelfs met de winst van-
door! Zo wisten de A-meiden en de 
B-jongens zich te plaatsen voor de 

halve finale de volgende dag. De B- 
en C-meiden moesten zondagoch-
tend eerst nog twee poulewedstrij-
den spelen. De C-jongens hadden 
het zwaar tegen de grote en fysie-
ke tegenstanders, maar bleven vol-
houden en lieten mooie dingen zien. 
Zij mochten de volgende dag spe-
len om een plaats van vijf tot en met 
acht. 
Zondag was de dag om het te gaan 
doen! Eerst werden de poulewed-
strijden nog gespeeld. De B1 en 
de C1 meiden wisten beide wed-
strijden te winnen en plaatsten zich 
hiermee ook voor de halve finales! 
Voor de C2-meiden waren het zwa-
re wedstrijden tegen allemaal eerste 
teams, maar wat een doorzetters en 
wat een mooi, hecht team samen. 
Ze hebben mooie dingen laten zien. 

De C1-jongens verloren jammer ge-
noeg net aan hun wedstrijd, maar 
wonnen wel de wedstrijd om de 7e 
plek. Goed toernooi van de jongens 
waar je ze elke wedstrijd weer zag 
groeien. Om 12.00 uur mocht het 
eerste team van Aalsmeer zich op-
maken voor de halve finale. De mei-
den C1 wonnen na een goede wed-
strijd met snel spel van TV Verl 2. 
Vervolgens de jongens B die HSG 
Hoof/Sand/Wolfhagen met dubbe-
le punten van de vloer wisten te ve-
gen. Om13.30 uur de B-meiden die 
na een spannende wedstrijd met 
9-7 wonnen van Hellas. En als laat-
ste de halve finale van de A-mei-
den, die door een sterke pot te spe-
len en vooral een sterke verdedi-
ging de thuisclub TV Verl 1 flink ver-
raste en met een terechte 5-14 de 
winst pakten. En zo wisten vier van 
de Aalsmeerse jeugdteams de fina-
le te halen! Deze strijd werd door de 
meidenteams afgesloten met een 
mooie 2e plek en de B-jongens wis-
ten na een hele sterke pot met 7-9 
de kampioensbeker binnen te sle-
pen!

De winnaars WK en NK, van links naar rechts: Patrick Haring, Petra Houwe-
ling, Joke Schagen en Cock Tukker.

Sjoelclub sluit fantastisch seizoen af
Patrick Haring clubkampioen
Aalsmeer - Zaterdag 23 mei was 
de feestelijke afsluiting van een fan-
tastisch sjoelseizoen voor Sjoelclub 
Aalsmeer. Eerst werden de WK en 
NK-kampioenen in het zonnetje ge-
zet met een bloemenhulde. Cock 
Tukker en Patrick Haring voor het 

behalen van het wereldkampioen-
schap met hun teamleden, Joke 
Schagen voor de tweede plaats op 
het WK bij de dames en Petra Hou-
weling voor de derde plaats op het 
NK in Barneveld. Daarna werd het 
filmpje ‘Happy’ van Kudelstaart 777 

getoond, waaraan ook enkele le-
den van Sjoelclub Aalsmeer hebben 
meegedaan. Deze avond werd er na-
tuurlijk ook gesjoeld, in de vorm van 
bingosjoelen de luxe. Na een hap-
je en een drankje, werden de club-
kampioenen per klasse gehuldigd. 
Zij ontvingen een warm applaus en 
een fraaie beker. In de Hoofdklas-
se is Patrick Haring op één geëin-
digd, gevolgd door Hans van Leeu-
wen en Petra Houweling. In de A-
Klasse is goud behaald door Mari-
ette van der Vlugt, zilver door Jacob 
van ‘t Hof en brons door Elisa Hou-
weling. In de B-Klasse wist Theo van 
Leijden de hoogste eer te pakken, 
gevolgd door Dirk Mol en Margriet 
de Vries. In de C-Klasse was Klaas 
de Vries onverslaanbaar. Op twee is 
Nico Verhaar geëindigd en op drie 
Mirjam van den Berg. Patrick Haring 
is algeheel clubkampioen gewor-
den. Dit jaar was er voor het eerst 
ook een speciale prijs voor de bes-
te dame, en dat was Petra Houwe-
ling. Tiny Amsing kreeg een medail-
le voor haar 31 clubkampioenschap-
pen in vele jaren hiervoor. De eer-
ste competitieavond in het nieuwe 
seizoen wordt gehouden op don-
derdag 3 september in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg, tel. 0297-347439.

Wedstrijdzeilen Pinksterweekend
Scherpe jachten sieren de 
Westeinderplassen
Aalsmeer - Het jaarlijkse Pinkste-
revenement van de VKSJ (vereni-
ging van Klassieke en Scherpe jach-
ten) sierde dit jaar opnieuw de Gro-
te poel van de Westeinder Plas-
sen. Zowel houten als stalen jach-
ten kwamen aan de start; zaterdag 
met een matige wind en zondag met 
weinig wind, die in het begin van de 
middag van zee uit opstak. Houten 
schepen blijken steeds meer aan 
populariteit te winnen, vooral de zg. 
Scherenkruisers van oorspronke-
lijk Zweeds ontwerp. Wedstrijdleider 
Dick ten Cate kon samen met Karel 
de Jong, aan boord van een prach-
tig gelijnde Favorite Motorkruiser uit 
de jaren vijftig, de zeilers zaterdag 
2 races aanbieden en zondag nog 
één. De Gazelle van Maarten Lampe 
kwam zowel bij de matige als bij de 
lichte wind dankzij een waterlijn van 

circa 15 meter geweldig op gang 
en kon 2 van de 3 races met ruime 
voorsprong winnen. Een keer miste 
Maarten de winst, door een verkeer-
de boeironding. Uiteindelijk werd de 
Porzana Carolina met schipper Van 
den Bakker (WV Aalsmeer) na ver-
rekening van tijdcorrectie totaalwin-
naar, voor de Albatros (een ontwerp 
uit 1969 van Baron van Hoevell) en 
de stalen S-spant Saracell van de 
gebr. Van Dam uit Oude-Wetering. 
Het evenement, verzorgd vanuit de 
haven van de W.V. Aalsmeer, werd 
afgesloten met een gezamenlijk be-
zoek aan de Historische Tuin; schip-
pers, bemanningen en betrokkenen 
hebben het opnieuw zeer naar hun 
zijn gehad. Zie www.vksj.nl voor alle 
info over mooie klassieke zeilsche-
pen.
Theo van Mierlo

Aalsmeerders fietsen langs 
de Friesche Elf Steden
Aalsmeer - Het wordt zo lang-
zamerhand traditie: de ploeg van 
Jaap Geleijn die iedere Tweede 
Pinksterdag niet de ijzers onder-
bindt, maar wel de fiets bestijgt 
om de Friesche Elf Steden te be-
dwingen. Hoewel: dit jaar wel uit-
gedund. Om verschillende redenen 
waren een aantal trouwe fietsers 
verhinderd, zodat dit jaar slechts 
één vrouw en drie mannen de te-
genwoordig aluminium en carbon 
rossen bestegen. Martine Kroon, 
Hans van Oevelen, Dick Kuin en 
Niek van de Merbel. Maar daarom 
niet getreurd: Jaap had alles weer 
perfect voorbereid en vol goede 
moed ging het viertal maandag-
morgen 25 mei om vier uur ’s mor-
gens richting Bolsward. Dit is de 
plaats waar gestart wordt voor dit 
evenement, dat al sinds 1912 jaar-
lijks plaats vindt : 235 kilometer 
fietsen langs de Friesche Elf Ste-
den, start vanaf vijf uur ’s morgens, 
geldige aankomst voor midder-
nacht. Onderweg aangemoedigd 
door een enthousiaste Friese be-
volking, deze keer gekleed in dik-
ke truien en jacks. Het was koud 

en er stond een flinke Noorden-
wind. Gunstig op de rakken voor 
de wind, maar ‘killing’ op het stuk 
van Zuid Friesland, Oldemirdum, 
over de IJsselmeerdijk en terug 
naar Bolsward: 45 kilometer. Een 
plaatselijk shanty-koor onderweg 
zong zeer toepasselijk het beken-
de zeemansliedje ‘Douwe, jongens, 
Douwe’. Verder was dit eigenlijk 
geen bijzondere tocht: geen val-
partijen, geen lekke banden. Wel 
veel oponthoud in de steden bij de 
stempelpunten. Zodanig dat voor-
al in de zuidelijke stadjes het soms 
meer op een wandeltocht leek, 
maar dan wel met de fiets aan de 
hand. Onderweg werden nog meer 
Aalsmeerders opgemerkt. Onder 
andere Gerard die samen met Dick 
de bekende ALS fietspelgrimstocht 
van Aalsmeer Fietst naar Santia-
go de Compostella had gereden in 
2012. Moe en koud tot op het bot, 
maar met niet aflatend moreel ging 
om tien over half negen ‘s avonds, 
na een dag van hard werken, het 
viertal over de finishlijn. Ongetwij-
feld op naar Tweede Pinksterdag 
volgend jaar. 

Kampioenschappen wielrennen
Stijn kampioen, John tweede
Uithoorn - Maandag 25 mei (2e 
Pinksterdag) stonden in heel Ne-
derland de districtskampioenschap-
pen wielrennen op het programma. 
De wielrenners van Noord-Holland 
mochten naar industrieterrein de 
Beverkoog in Alkmaar, de thuisbasis 
van WV Noord-Holland. UWTC nieu-
welingen Menno van Capel, Sven 
Nijhuis en Stijn Ruijter mochten al 
om 09.00 uur aan hun kampioen-
schap beginnen op het snelle rond-
je van ruim 2 kilometer op het indu-
strieterrein. Er werd dan ook gelijk 
snel vertrokken met direct vele uit-
looppogingen. Menno en Sven pro-
beerde het ook maar niemand kreeg 
ruimte. Halverwege kwam er enige 
rust in het peloton. Tijd voor Stijn om 
op avontuur te gaan. Hij nam geen 
risico en liet zijn medevluchters ach-
ter om alleen over de finish te komen. 
Een mooie overwinning en dito titel, 
waarmee hij zich automatisch kwa-
lificeert voor het NK. Menno werd 
10e in de sprint van het peloton en 
Sven eindigde op de 23e plaats. Bij 

de masters 50+ en 60+ reden UWTC 
leden Rene Oudshoorn en Ben de 
Bruin mee. Ben de Bruin reed ver-
rassend naar de 3e plaats bij de 60+, 
en voor Rene Oudshoorn een 27e 
plaats bij de 50+. Ondertussen re-
den de Noord-Hollandse dames hun 
DK gezamenlijk met Zuid-Holland 
in Maassluis. Hier reed de 16-jari-
ge Lorena Wiebes uit Mijdrecht een 
zeer actieve wedstrijd bij de nieuwe-
lingen meisjes. Lorena kwam als 2e 
uit de laatste bocht en wist vol sprin-
tend de winst op te strijken. De mas-
ters 60+ reden ook op zaterdag en 
zondag al een wedstrijd. Op zater-
dag in Amersfoort en op zondag in 
Maassluis. Bij beide wedstrijden wist 
John Tromp uit Kudelstaart de twee-
de plaats voor zich op te eisen. Be-
haalde Guus Zantingh op zaterdag 
nog de 8e plaats, op zondag kwam 
hij vlak voor de finish ten val. Hier-
door miste Guus een goede klasse-
ring en zal hij voorlopig even rustig 
aan moeten doen. Leen Blom finish-
te op zondag als 15e

.
Jeugdronde van Uithoorn
Zondag 31 mei wordt de jeugdron-
de van Uithoorn verreden op het 
wielerparcours van UWTC rondom 
sportpark Randhoorn. Tussen 10.30 
en 15.30 uur zullen de diverse leef-
tijdscategorieën worden verreden. 
Publiek is van harte welkom om te 
komen kijken. De toegang is gratis.

Zaalvoetbalcompetitie
ZABO houdt zaterdag 
slotavond in De Bloemhof
Aalsmeer - De 17e en voorlaatste 
speelronde van de ZABO zaalvoet-
bal competitie vond plaats in sport-
hal de Bloemhof. De openingswed-
strijd ging zaterdagavond 23 mei 
tussen Sportcafé de Midi’s en Pil-
ler Sport. Ondanks dat de kampioen 
van dit seizoen al bekend is stond 
er bij deze zaalvoetbalpartij toch het 
een en ander op het spel. Sportca-
fé de Midi’s wilde absoluut winnen 
aangezien de ploeg als doelstelling 
heeft om de competitie af te slui-
ten met achttien overwinningen op 
rij. Piller Sport kon eventueel bij een 
gunstig verloop in de laatste twee 
ronden, nog de tweede plaats ver-
overen in de eindstand. Het werd 
een enerverende pot zaalvoetbal 
met veel strijd die onder deskundi-
ge leiding stond van scheidsrechter 
John Visser. In het begin van de eer-
ste helft nam Sportcafé de Midi’s de 
leiding: 1-0. Na elf minuten in het 
eerste bedrijf trok Piller Sport de 
stand in evenwicht door een terecht 
toegewezen strafschot feilloos te 
benutten. Ruststand: 1-1. Het tem-
po werd in de tweede helft door bei-
de teams flink opgeschroefd. Sport-
café de Midi’s wist twee maal een 
knappe aanval te verzilveren met 
een doelpunt en liep uit naar een ri-
ante 3-1 voorsprong. De wedstrijd 
bleek nog niet beslist. Drie minuten 
voor het einde mocht Piller Sport 
opnieuw aanleggen vanaf de straf-
schopstip. Snoeihard en onhoud-
baar voor de keeper belandde de 
bal tegen het net: 3-2. In een zinde-

rende slotfase wisselde Piller Sport 
hun doelman voor een veldspeler 
om extra druk te zetten. Een tem-
porijke laatste minuut bracht geen 
goals en dus sloot Sportcafé de Mi-
di’s wéér een wedstrijd winnend af. 
Eindstand 3-2. De overige uitslagen 
van speelronde 17 waren als volgt: 
Polonia Aalsmeer tegen Koning 
Nieuwendijk 4-4. Heemhorst Water-
sport tegen Café Sportzicht 9-3. EZ 
Flower tegen LEMO 0-5 en Amsec 
Beveiliging tegen La Furia Roja 3-9. 

Prijsuitreiking
De 18e en laatste speelronde van 
de ZABO-competitie vindt plaats in 
beide zalen van sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. De volgende 
wedstrijden worden zaterdag 30 mei 
nog gespeeld: Piller Sport tegen LE-
MO. Polonia Aalsmeer tegen La Fu-
ria Roja. Café Sportzicht tegen EZ 
Flower. Sportcafé de Midi’s tegen 
Koning Nieuwendijk en Amsec Be-
veiliging tegen Heemhorst Water-
sport. Na afloop van de laatste wed-
strijd volgt er in de kantine de prijs-
uitreiking met aansluitend een ge-
zellig samenzijn voor deelnemers en 
supporters. Uiteaard zijn alle sport-
liefhebbers van harte welkom om 
de ZABO-slotavond bij te wonen. 
Stand: Sportcafé de Midi’s 17-51, La 
Furia Roja 17-40, Piller Sport 17-37, 
Polonia Aalsmeer 17-30, Heemhorst 
Watersport 17-28, LEMO 17-27, Café 
Sportzicht 17-13, Koning Nieuwen-
dijk 17-10, EZ Flower 17-9, Amsec 
Beveiliging 17-6. 
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Darten in ’t Middelpunt

Tafeltennis ATC Bloemenlust
Danny terecht clubkampioen

Aalsmeer - Iedere week wordt er 
weer om de best of drie gespeeld 
en toch blijft het spannend. Je moet 
dubbels uitgooien, meestal is dit 
dubbel 16. Lukt dit niet, kan je naar 
dubbel 8 en mis je dat ook, dan dub-
bel 4. 
Ook dan nog geen resultaat? Dan 
blijft dubbel 2 over of dubbel één. 
Op deze manier kan je uiteindelijk 
ook winnen. Victor van Schie deed 
het toch wat beter en werd eerste, 
tweede werd Ted van Galen en: Oe-
fening baart kunst en de aanhouder 

wint, Ben van Dam werd derde. Hij 
weet zich steeds vaker in de win-
nende ploeg te plaatsen. Er waren 
deze keer minder leden, dus er is 
geen verliezersronde gespeeld. Ie-
dere dinsdagavond is er 

darten in ’t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat 55. De competitie begint 
om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 
uur open voor inschrijving. Wil je 
ook darten? Iedereen vanaf 16 jaar 
is welkom. Deelnemen kost 2 euro 
per avond. 

Aalsmeer - Zoals elk jaar werd er 
bij ATC Bloemenlust aan het ein-
de van het seizoen gestreden om 
de titel clubkampioen 2015, met de-
ze keer 16 deelnemers verdeeld over 
2 poules. De favorieten deden wat 
van hen verwacht mocht worden 
en zo kwamen in beide poules in de 
laatste ronde nog totaal vier onge-
slagen spelers tegenover elkaar te 
staan om uit te maken wie als pou-
lewinnaars naar de halve finale zou-
den gaan en wie als nummers 2. In 
poule A ging het tussen Ed Couwen-
berg, die 6 ruime overwinningen in 3 
games had geboekt, en Johan Berk 
die onderweg slechts 1 game had 
moeten inleveren tegen Frans Ra-
vesteijn. Een spannende strijd werd 
het helaas niet, want Ed overklaste 
Johan met 11-4, 11-4, 11-9. In pou-
le B waren Bart Spaargaren en Dan-
ny Knol wel enkele keren gedwon-
gen tot het spelen van een vierde 
game, tegen onder andere Wim v.d. 
Aardweg, Peter Velleman en Dirk 
Piet, maar echt in gevaar kwamen 
ze niet. In de laatste ronde maak-
ten ze er een spannende onderlin-
ge strijd van die na een beslissen-
de vijfde game in het voordeel van 
Danny uitviel (8-11, 11-8, 11-8, 8-11, 
11-9). De halve finale tussen Danny 
en Johan leek in eerste instantie in 
het voordeel van Johan uit te pak-

ken. Maar bij een achterstand van 
4-11 en 5-10 herpakte Danny zich 
en bleef ervoor vechten. Hij maak-
te bijna geen fouten meer, trok de 
wedstrijd alsnog naar zich toe (4-11, 
12-10, 11-2, 11-8) en plaatste zich 
voor de finale. Ook in de andere hal-
ve finale kantelde de wedstrijd hal-
verwege: Ed won met agressief spel 
de eerste twee games (11-5, 11-9), 
maar Bart wist zich goed te herstel-
len en onder de druk uit te komen. 
Met winst in de volgende drie games 
(11-8, 11-8, 11-5) werd hij de twee-
de finalist. In de finale zette Bart het 
goede spel waarmee hij tegen Ed 
eindigde ook voort tegen Danny en 
zeer overtuigend won hij de eerste 
game met 11-3. In de tweede game 
had Danny de overhand en die ging 
met duidelijke cijfers naar hem (11-
5). Hierna ging de strijd gelijk op en 
Bart trok met 12-10 de derde game 
naar zich toe, waarna Danny met 11-
9 de stand weer gelijktrok naar 2-2. 
Dus een vijfde game moest de be-
slissing brengen en daarin was Dan-
ny uiteindelijk met 11-6 de boven-
liggende partij. Aan het einde was 
het verzet van Bart Spaargaren ge-
broken en won de jongste en mis-
schien ook fitste speler. Met uitslui-
tend overwinningen is Danny Knol 
de zeer verdiende en terechte club-
kampioen 2015.

De nummers één en twee van Bloemenlust, Danny Knol en Bart Spaarga-
ren (rechts).

Dartcompetitie in Dorpshuis 
Danny één, William twee 
en Tim drie bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was de laatste speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Door de Top 
Tien spelers werd gestreden om 
hun definitieve positie te behou-
den of te verbeteren. Ook de dar-
ters buiten de Top Tien deden nog 
een laatste poging om zich er tus-
sen te wurmen. De afwezige Danny 
Zorn streed niet mee, maar hij had 
zich op de vorige speelavond reeds 
verzekerd van zijn vijfde kampioen-
schap bij de Poel’s Eye, een prach-
tige prestatie. Nick Dekker won de 
speelavond, maar hij was dit seizoen 
net iets te vaak afwezig om een aan-
spraak te maken op een Top Tien 
notering. Verliezend finalist Erik Jan 
Geelkerken daarentegen was net 
op tijd weer aanwezig. Na drie keer 
op rij verstek te hebben laten gaan 
pakte hij nu genoeg punten om te 
stijgen naar de negende positie. Zo-
doende eindigde hij voor de vier-
de keer op rij in de Top Tien. Gilbert 
van Eijk zakte één plaatsje (tiende), 
maar eindigde wél knap boven John 
Guldemond, Gerard Bak en Ronald 
Baars. Het was voor Gilbert de der-
de Top Tien notering op rij. De ove-
rige posities in de Top Tien bleven 
onveranderd. William Hunitetu ein-
digde zodoende voor het tweede 
seizoen op rij op de tweede plaats, 
een uitstekende prestatie. Tim van 
de Poel kwam ook op het podi-
um terecht, en wel knap als der-
de, een verbetering van zijn vierde 
plaats van vier seizoenen (!) gele-
den. Remco Maarse presteerde aan 

de staart van de competitie uitste-
kend, maar kwam helaas net te kort 
voor een podium plaats. Wel eindig-
de hij hoger dan ooit (vierde versus 
vijfde), en voor alweer de zevende 
keer in de Top Tien. Voor Martin Bax 
daarentegen was het zijn allereerste 
keer. Deze sympathieke darter ein-
digde dankzij vier halve finale plaat-
sen keurig op de vijfde plaats. Dan-
ny de Hartog miste bijna het halve 
seizoen (zeven van de vijftien speel-
avonden) maar presteerde gemid-
deld genomen het best van ieder-
een en belandde zodoende op de 
zesde plaats. Hij eindigde voor de 
derde keer ooit in de Top Tien, net 
als Tjitte Miedema, die het seizoen 
als zevende afsloot. Voor Peter van 
de Laarse (achtste) was het zelfs 
zijn vierde Top Tien notering ooit. 
De hoogste uitgooi van het seizoen 
werd gegooid door Nick Dekker en 
Danny de Hartog. Zij hadden beiden 
een magistrale finish van 158. 

Op de laatste speelavond was de 
hoogste uitgooi 140, gegooid door 
Marco Cornelisse. Op het tweede 
niveau won William de finale van 
Peter. Op het derde niveau was Ilo-
na van Emden de winnares ten kos-
te van Roy de Jong, terwijl Rick 
Fransen de finale van het vierde ni-
veau wist te winnen van Luc van de 
Meer. Op de website www.poelseye.
nl zijn alle wapenfeiten van dit sei-
zoen, en alle eerdere gebeurtenis-
sen ooit, terug te vinden. Ook staat 
hier binnenkort de agenda van het 
nieuwe seizoen. 

De Top Drie, van links naar rechts: William (3), kampioen Danny en Tim (2).

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Leo wint vanuit Chateaudun 
en Cees vanuit Feluy
Aalsmeer - Deze week stonden 
twee vluchten op het program-
ma, de eerste Dagfond vlucht (bo-
ven 500 kilometer) en de 5e Vitesse 
vlucht (vluchten van 80 tot 300 ki-
lometer). Het weer was net als vo-
rige week niet goed, zaterdag was 
het weer te slecht om de duiven te 
kunnen lossen. Beide vluchten wer-
den dus naar de zondag verplaatst, 
en toen was het prachtig weer voor 
de mensen en de duiven. Om 08.30 
uur werden de duiven in Chateau-
dun met een NNW. Wind gelost, en 
om 08.45 uur de duiven in Feluy, en 
die hadden de wind wat meer mee 
gezien de snelheid van de duiven. 
Om 10.53.25 uur lande de 252 bij 
Cees van Vliet in Kudelstaart op het 
hok, en met de gemaakte snelheid 
van 1493,075 meter per minuut was 
dit goed voor de eerste prijs in de 
vereniging. Naar later bleek, was dit 
de snelste duif van heel Noord Hol-
land, waar 9401 duiven in concours 

stonden en uiteraard ook de snel-
ste in het Rayon waar 1650 duiven 
mee waren. Dirk Baars werd 2e en 
Comb. van Ackooy 3e. in het Rayon 
werd Cees 1e, Dirk 18e, Comb. van 
Ackooy 21e, John van Duren 38e 
en Tim Rewijk (Jeugdlid) 40e. Toen 
was het voor de liefhebbers die dui-
ven op de vlucht Chateaudun mee 
hadden wachten, want deze dui-
ven hadden het zwaarder met de 
NNW wind die in België langzaam 
richting WZW draaide. Om 15.24.02 
uur klokte Leo v.d. sluis uit Uithoorn 
de eerste duif van de vereniging. 
Zijn 560 maakte een snelheid van 
1268,764 meter per minuut. Comb. 
van Ackooy werd op deze vlucht 2e 
en John van Duren 3e. in het Ray-
on werd Leo 11e, Comb. van Ackooy 
13e, John 14e, Richard v.d. Berg 
uit De Kwakel 23e, v. Leeuwen & v. 
Grieken 25e, Wim Wijfje uit De Kwa-
kel 38e en Erik Wiersma uit Amstel-
veen 41e. 

Nationaal kampioenschap 
biljarten in Aalsmeer 
Aalsmeer - Op donderdag 4 juni 
wordt bij Biljart Vereniging Alalsmeer 
het KNBB Libre-klein landskampi-
oenschap 3e en 4e klasse gespeeld. 
De 8 deelnemers komen uit het he-
le land en zijn de finalisten van de 
lokale en regionale voorrondes. Het 
belooft een spannende dag te wor-
den voor de mannen die in vol biljar-
tornaat aan de tafels hun zenuwen in 
bedwang moeten houden. Het vergt 
opperste concentratie om stootvast 
de partij met winst uit te spelen. De 

arbiters komen uit de Arbiter Vereni-
ging Veen en Rijnstreek, het zijn me-
vrouw Petra Lips en de heren Leo 
Lips, Dirk Hogendoorn en Teun Los. 
Belangstellenden kunnen de he-
le dag binnenlopen bij BVA aan de 
Roerdomplaan 3 in de Hornmeer. De 
officiële opening wordt gedaan door 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
van Sport. De begintijd is 10.00 uur, 
maar de eindtijd zal door de lengte 
van de partijen van de spelers wor-
den bepaald.

Zondag fietsen voor de 
Toren van Rijsenhout
Rijsenhout - In Rijsenhout wordt 
gespaard voor de Toren. Daarom or-
ganiseert de werkgroep fondswer-
ving een fietstocht op zondag 31 mei 
vanaf Dorpshuis De Reede. Met de 
deelname aan de fietstocht kunt u de 
bouw van de toren in het dorp spon-
soren. Bij deze fietstocht gaat het om 
de gezelligheid met elkaar! De fiets-
routes zijn uitgezet via het knoop-
puntenprincipe, de groene bordjes, 
en inschrijven kan voor drie verschil-
lende afstanden. 

De juniorroute is circa 21 kilometer 
lang: Bij het uitzetten van deze fiets-
route is geprobeerd om mooie, rus-
tige wegen te rijden, zodat het voor 
jong en oud leuk is. De tocht gaat 
via het fietspad van de Aalsmeerder-
weg, een eindje naar het oosten en 
via Jac. Takkade wordt naar het Am-
sterdamse Bos gefietst. Een bezoekje 
aan de geitenboerderij volgt, om ver-
volgens terug naar Rijsenhout te fiet-
sen. De recreantenroute is zo’n 42 ki-
lometer lang: Deze route voert via het 
dorp Aalsmeer, langs de Westeinder-
plassen naar de rustige wegen van 

De Kwakel. Via de Boterdijk met haar 
mooie fraaie tuinen naar Uithoorn, 
om vervolgens langs Mijdrecht naar 
de mooie vergezichten van de polder 
te fietsen. Via de pont naar Nes aan 
de Amstel en dan terug richting Rij-
senhout. 
De derde tocht is voor gevorderden 
en is ongeveer 85 kilometer lang: De-
ze route gaat door plassengebieden, 
uitgestrekte velden, en langs stede-
lijk gebied. Vanuit Rijsenhout gaan 
de deelnemers richting Leimuiden, 
Leiden, en Boskoop, om vervolgens 
langs de Drecht naar Leimuiden te 
fietsen, en dan terug naar Rijsen-
hout. Inschrijven kan bij Dorpshuis 
De Reede tussen 12.00 en 13.00 uur, 
alwaar ook het startpunt is. 

Voor deelname aan de juniortocht 
wordt 7 euro gevraagd aan volwas-
senen en 3 euro aan kinderen tot en 
met twaalf jaar, de andere twee toch-
ten kosten voor eenieder 10 euro. Het 
fietsen is op eigen risico. Het fonds 
heeft reeds een bedrag van 77.442 
euro bij elkaar weten te krijgen voor 
de toren van de nieuwe kerk.

Open dag waterskivereniging
Aalsmeer - Altijd al een keer willen 
waterskiën of wakeboarden? Kom 
dan op zondag 7 juni naar de open 
dag van de Nederlandse Waterski 
en Wakeboardbond bij de Waters-
kivereniging in Aalsmeer. Het is tij-
dens de open dag mogelijk om voor 
10 euro per persoon te waterskiën 
of te wakeboarden. 
Vrijwilligers en ervaren instructeurs 
staan deze dag klaar om de basis-
vaardigheden van deze geweldi-
ge sport aan te leren of om ze te 
verbeteren. De Waterskivereniging 
Aalsmeer heet belangstellenden 
van harte welkom in haar mooie ac-
commodatie, gelegen op het surfei-
land aan de Kudelstaartseweg 22. 
De open dag is van 11.00 tot circa 
14.00 uur. Voor meer informatie kan 
een mail gestuurd worden naar in-
fo@wsva.nl.

Promotie voor zaalvoetbals
RKDES-1 naar eerste klasse
Kudelstaart - Vrijdag 25 mei in 
sporthallen Zuid heeft RKDES-1 
promotie afgedwongen naar de 1e 
klasse door AC Kingdom-3 met 3-2 
te verslaan. RKDES winnaar van de 
eerste periode dit seizoen reken-
de in de nacompetitie eerst af met 
Knooppunt-3 en Arsnenal-1 en 
plaatste zich hierdoor in de finale 
tegen het Amsterdamse AC King-
dom-3. Voor rust had de forma-
tie van coach Dick Tates het betere 
van het spel wat resulteerde in een 
3-0 ruststand door doelpunten van 
Edwin van Maris, Barry Muller en 
Robert Tates. Kort na rust werd het 
3-1 door een vrije trap van AC King-
dom en leek RKDES even de kluts 

kwijt te zijn. Zeker toen Jeffrey Stra-
vers de 3-2 ongelukkig in eigen doel 
werkte. Maar de formatie uit Ku-
delstaart herpakte zich enigzins wat 
resulteerde in een prachtige vrije 
trap van Dave van Maris op de krui-
sing en ook de rebound van Robert 
Tates raakte het houtwerk. 
Twee minuten voor tijd schrok het 
vele meegekomen Kudelstaartse 
publiek toen AC Kingdom een pe-
nalty kreeg door hands van Jeffrey 
Stravers. Maar keeper Marco van 
der Jagt sleepte zijn ploeg door deze 
situatie heen door met een prachti-
ge reflex de penalty te stoppen. Niet 
veel later volgde het eindsignaal en 
kon het feest beginnen! 

Start Eredivisie Triathlon 
dit weekend in Weert
Aalsmeer - De aftrap van de Lot-
to Eredivisie Triathlon vindt, net 
als in 2014, plaats in Weert. Deze 
openingsknaller is tevens het Ne-
derlands Kampioenschap over de 
Olympische afstand. De wedstrijd 
gaat over 1500 meter zwemmen, 40 
kilometer fietsen en 10 kilometer 
hardlopen en vindt plaats in en rond 
het centrum met Het Bassin als ver-
zamelpunt. Naast de Eredivisie op 
zondag, is Stadstriathlon Weert ook 
gastheer van de 2e Divisie Zuid en 
3e Divisie Zuid op zaterdag 30 mei. 
Dit betekent dat de ‘paarse’ atle-
ten van de Eredivisie: Donald Hilleb-
regt, Raymond Pet Martin Pet, San-
der Berk, de atleten van de 2e divi-
sie: Bart Sommeling, Fedor Exmann, 
Daan Snaterse, Davy Heijsteeg en 
de atleten van de 3e divisie: Hans 
de Groot, Wilko de Graaf Patrick de 
Vries, John Heijsteeg, gaan strijden 
voor de punten. De 2e Divise zal 
strijden tijdens een 1/8 afstand en 
de 3e Divie op een ¼ afstand. Alle 
teams hebben zich goed voorbereid 
en willen allemaal richting de top 10 
en met de beste ‘paarse’ tijd over de 
meet komen. Al met al belooft het 
een spectaculaire dag te worden. 
Op zondag 31 mei zullen Frans van 
Heteren, Jeroen Hijstek, Josta Bol-
huis, en Carla van Rooijen uitkomen 
in het regionaal gelegen Nieuwkoop 
op de Midden afstand. Dit betekent 
een 1,9 kilometer zwemmen in de 
Nieuwkoopse Plassen, 90 kilometer 
fietsen in de polder tussen Alphen 
aan de Rijn, Noorden en Nieuwkoop 
en een afsluitende ½ marathon 
(21,1 kilometer) lopen in en rondom 
Nieuwkoop.

Zwemloop in Oosterbad
Ook vond deze week de aftrap 
plaats van de Triahlon clincs plaats 
bij de groepen 7 en 8 van de An-
tonius school, de Samen Een en de 

Graankorrel en het Amstelveen Col-
lege te Amstelveen. Tijdens de gym-
les werd er tijd besteed aan de tri-
athlon sport en dan vooral voor de 
zwemloop op 20 juni in het Ooster-
bad waar alle leerlingen van groep 7 
en 8, en de leerlingen van het voort-
gezet onderwijs in Aalsmeer en om-
streken mee kunnen doen. Er werd 
gestart met een korte uitleg van de 
Triathlon sport. Hierna werd het tijd 
om te gaan bewegen. Vele leerlin-
gen vroegen zich af hoe ze zwem-
men in de gymzaal konden oefe-
nen, maar weten nu wel wat droog-
zwemmen is. Na een aantal ron-
des warmlopen, kreeg men een kor-
te loopscholing. Daarna was het tijd 
om de wissel te oefenen. Al droog-
zwemmend moesten de kids uit het 
zwembad rennen naar hun schoe-
nen, deze zo snel mogelijk aantrek-
ken en de volgende aantikken. Na 
afloop kreeg iedere leerling een fly-
er om in te schrijven voor de zwem-
loop. Ook is deze flyer een vrijkaart 
om eens gratis mee te trainen bij 
een van de afdelingen van Oceanus. 
De komende weken gaan ook op de 
andere scholen binnen Aalsmeer 
leuke clinics gegeven worden. In-
schrijven voor de zwemloop kan via 
www.Triathlonaalsmeer.nl.
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