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Hennepkwekerij 
ontmanteld

Kudelstaart - Op maandag 23 
mei om half elf in de ochtend is 
de politie een pand binnen ge-
gaan aan het Kompasplein in 
Kudelstaart. Er was een melding 
binnen gekomen dat er hennep 
geteeld werd. In het pand trof-
fen agenten twee droogtenten 
met toppen van hennepplan-
ten aan en nog eens 132 plan-
ten. De elektra bleek illegaal af-
getapt te worden. Alle planten 
en toppen zijn vernietigd. Ook is 
alle apparatuur in beslag geno-
men en zal vernietigd worden. 
Er is een zogenaamd Doorzon-
verbaal opgemaakt. Deze ‘boe-
te’ wordt gegeven ter bescher-
ming van omwonenden en ter 
ontmoediging voor ‘kwekers’ en 
het geeft de burgemeester het 
recht het pand voor een perio-
de van drie maanden te sluiten. 
Het onderzoek gaat verder. Er 
zijn vooralsnog geen aanhou-
dingen verricht.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer-Dorp: Omgeving Werven (200 kranten)

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

Aalsmeer-Dorp: Omgeving Werven (200 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

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.

Openingstijden:
Ma.t/m za. 9.30 - 17.30 
Zondag 12.00 - 16.00 uur
Oosteinderweg 205a Aalsmeer

Tel. 06-19592968

Stichting

Aalsmeer  VoorschotenLeiden

ook op zondag geopend!

Volle raadzaal tijdens behandeling evenementenbeleid

Gelukkig: Politiek ook voor 
een bruisend Aalsmeer! 
Aalsmeer - “Een nobele daad”, al-
dus het bestuur van de Feestweek 
en “de vlag in top”, is de blije reactie 
van SPIE. Het nieuwe evenementen-
beleid is donderdag 26 mei behan-
deld in de gemeenteraad en dankzij 
een gezamenlijk amendement van 
de fracties blijven de Feestweek, 
de Pramenrace en vele andere ech-
te Aalsmeerse evenementen behou-
den voor Aalsmeer. Geen vreugde-
kreten en geen applaus van de ve-
le aanwezigen in de raadzaal na af-
loop. Hadden ze de boodschap van 
burgemeester Jeroen Nobel ont-
houden, die het publiek streng toe-
sprak bij aanvang en zei geen reac-
ties en opmerkingen van het publiek 
te willen horen, anders schorsen, of 
waren ze moe van het stil zitten en 
luisteren? Zo’n 2,5 uur stil zitten valt 
niet mee, zeker niet voor deze groep 
‘regelaars’, die jaarlijks veel vrije tijd 
stoppen in het organiseren van ac-
tiviteiten en altijd bezig zijn. Com-
fortabel was het ook niet, de raad-
zaal (die heringericht gaat worden, 
dat ook besloten is deze avond) zat 
mutje vol, alle stoelen bezet en heel 
veel publiek was maar op de grond 
gaan zitten. Staan boven bij de re-
ling mocht niet, te gevaarlijk. Pas 
toen iedereen weer beneden was, 
begon de vergadering.

Veiligheid
In het amendement stellen de frac-
ties dat de veiligheid rondom ene-
menten voorop moet staan, maar 
dat de regelgeving niet moet door-
slaan. Er moet goed gekeken gaan 

worden hoe op praktische wijze 
maatregelen genomen kunnen wor-
den, terwijl de veiligheid niet in het 
gedrang komt. De Feestweek levert 
een grote bijdrage aan de levendig-
heid, is het jaarlijkse dorpsfeest en 
de organisatie richt zich op diverse 
doelgroepen. De zorg van bewoners 
over overlast, zeggen de fracties te-
recht te vinden, maar de Feestweek 
is een iconisch evenement dat baat 
heeft bij een uitzonderingspositie.

Verruiming tijden Feestweek
De maximale eindtijden voor een 
geluidsontheffi ng worden voor heel 
Aalsmeer standaard: Van zondag 
tot en met donderdag tot uiterlijk 
23.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 
01.00 uur. Voor de jaarlijkse Feest-
week gaat een uitzondering gelden. 
Voor woensdagavond is een maxi-
male geluidsontheffi ng tot 24.00 uur 
mogelijk (tent leeg 01.00 uur), voor 
donderdag, vrijdag een zaterdag 
tot 01.00 uur (tent leeg 02.00 uur). 
Voor zondag, maandag en dinsdag 
is de maximale eindtijd 24.00 uur. 
En dankzij deze verruiming blijft de 
Feestweek behouden voor Aalsmeer 
inclusief alles, dus in de avond, 
woensdag tot en met zaterdag, ar-
tiesten en bands en in de middag 
gratis activiteiten voor kinderen, ou-
deren en minder-validen en natuur-
lijk de SPIE sportavond op maandag 
en nostalgische fi lms op dinsdag!

Evenementencoördinator
Het amendement van AB om een 
maximum te stellen aan het aan-

tal evenementen op de Westeinder-
plassen per jaar waar een geluids-
ontheffi ng voor gegeven wordt, is 
ondanks herhaaldelijk aandringen 
van fractievoorzitter Helma Persoon 
verworpen met 13 stemmen tegen 
en 9 voor. De motie van de VVD, 
PACT en HAC om over twee jaar een 
tussentijdse evaluatie uit te voe-
ren en een evenementencoördina-
tor aan te stellen is unaniem aange-
nomen. De motie van deze drie par-
tijen om in gesprek te gaan met in-
woners en ondernemers om prakti-
sche maatregelen te treffen rondom 
parkeeroverlast en zwerfafval is blij-
ven steken op een gelijke stemming, 
11 voor en 11 tegen. De laatste in-
gediende motie is wel aangenomen 
met liefst 17 stemmen voor: In een 
eerdere vergadering hadden orga-
nisatoren aangegeven moe te wor-
den van alle regels en eisen rondom 
het aanvragen van een vergunning 
voor een evenement. Dit gaat aan-
gepakt worden. Er gaat ondersteu-
ning gegeven worden door de nieu-
we coördinator (verbinder) met op 
zijn neus een lokale bril!

Applaus
Na de vaststelling met hamerslag 
had eigenlijk toch best applaus mo-
gen klinken. Voor de fracties, die 
zich gezamenlijk hebben ingespan-
nen voor het evenementenbeleid, 
en voor de aanwezigen, die lang in 
spanning hebben gezeten. Bij de-
ze dan: Applaus, Aalsmeer blijft een 
bruisend én veilig dorp!
Door Jacqueline Kristelijn

Volle ‘bak’ in de raadzaal van het gemeentehuis. Foto: www.kicksfotos.nl

“De politie had de straat afgezet”

Bloemen voor 60 jaar getrouwd 
echtpaar Van ‘t Hart
Aalsmeer - Op negentienjarige 
leeftijd ontmoetten Elizabeth Petro-

nella Maria van der Geest uit Ku-
delstaart en Hubertus Jacobus van 

‘t Hart uit De Kwakel elkaar bij de 
Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ). 

Na vijf jaar werd er getrouwd. Bets 
van ’t Hart vertelt daar meteen een 
mooie anekdote over net voor het 
bezoek van burgemeester Nobel: 
“We trouwden in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat in Aalsmeer en, 
omdat we beiden uit een zeer gro-
te familie komen (ik had elf broers 
en zussen en mijn man negen), was 
door de politie de straat afgezet, 
omdat ze dachten dat het druk zou 
worden, echter, in Aalsmeer trouw-
den we slechts voor de wet en wa-
ren enkel de getuigen erbij. De vi-
site zat in groten getale klaar in de 
katholieke kerk in Kudelstaart!” Je-
roen Nobel overhandigt een mooie 
bos bloemen namens de gemeente 
en de kopie van de trouwakte wordt 
aandachtig bekeken. Ook de geluk-
wensen van de Koning en de Pro-
vincie worden getoond. Uit het hu-
welijk zijn een dochter en een zoon 
geboren, vervolgens kregen die bei-
den weer een dochter en een zoon 
en Eva (een half jaar oud) is het eer-
ste achterkleinkind van Huub en 
Bets van ’t Hart. Het stel heeft altijd 
in de detailhandel gezeten. Huub 
heeft gewerkt bij onder andere een 
bakker, kruidenier en De Bijenkorf 
en vertelt daarover honderduit te-
gen burgemeester Nobel. 

In Den Haag hadden ze in het begin 
van hun trouwen een sigarenzaak 
en na zes jaar werd ook in Maas-
sluis een moderne tabakshop opge-
bouwd. Deze bestaat reeds vijfen-
vijftig jaar en wordt tegenwoordig 
gerund door hun zoon en schoon-
dochter. Net nadat het stel in 1987 
was teruggekeerd naar deze regio 
kreeg meneer een lintje namens ko-
ningin Beatrix. De gemeente Maas-
sluis had hem hiervoor voorgedra-
gen. Met trots is voor de feestelijke 
gelegenheid de koninklijke ridder-
orde opgespeld en in de prachtige 
tuin in Vrouwentroost wordt de fo-
to gemaakt samen met de burger-
vader. Echtpaar Van ’t Hart is lid van 
de OVAK en onderneemt regelma-
tig reisjes met de vereniging. Ook 
fi etst mevrouw nog graag en het 
stel is gek op tuinieren. In politiek is 
meneer hobbymatig altijd zeer be-
dreven geweest en zeer geïnteres-
seerd. Het diamanten jubileumfeest 
is reeds gevierd in de Halve Maen 
in Aalsmeer en was zeer geslaagd. 
Buiten het feit dat Huub van ‘t Hart 
maagpatiënt is, mag het stel niet 
klagen. Ze zijn op hun vierentach-
tigste nog goed ter been.

Door Miranda Gommans

Brandje in Linnaeuslaan
Aalsmeer - Op dinsdag 31 mei 
om kwart voor drie in de middag 
kreeg de brandweer een melding 
dat een woning in de Linnaeuslaan 
in brand zou staan. De brandweer 
is met twee tankwagens ter plaat-
se gegaan. Ook de hoogwerker van 
de brandweer van Hoofddorp werd 
opgeroepen te komen. Ter plaat-
se bleek een kleine brand te woe-
den in een slooppand in de Lin-
naeuslaan. Het vuurtje, dat vermoe-
delijk was aangestoken, hadden de 
brandweerlieden snel onder con-
trole. De hoogwerker is weer afge-
beld. Het terrein, dat onlangs is ‘op-
geschoond’, ligt al vele jaren braak. 

Sinds er veel groen is verwijderd, is 
duidelijk te zien om hoe een groot 
perceel het gaat. De ontwikkelaar 
wil hier graag bouwen, maar wordt 
gehinderd door Schiphol vanwege 
de ligging naast de Aalsmeerbaan. 
In de enkele oude opstallen die er 
nog staan zitten regelmatig hang-
jongeren. Het nieuwe hek dat om 
het terrein is gemaakt, heeft hen of 
andere ‘indringers’ niet weerhouden 
om het terrein toch weer te betre-
den. Niet bekend is wie het brand-
je heeft gesticht. Er wordt nader on-
derzoek gedaan door de brandweer 
en de politie. 
Foto: Yvonne van Doorn

Twee keer alarm 
voor gaslekkage

Aalsmeer - Even voor elf uur 
in de ochtend van dinsdag 31 
mei werd de brandweer gealar-
meerd voor een gaslekkage aan 
de Kamerlingh Onnesweg in 
Kudelstaart. Door werkzaamhe-
den aan het riool was een gas-
leiding geraakt. De brandweer 
heeft de lekkage afgedicht en 
de netbeheerder in kennis ge-
steld. Een kleine twee uur la-
ter, rond één uur in de middag, 
werd opnieuw de hulp van de 
brandweer gevraagd. De mel-
ding had eveneens met gas te 
maken. De brandweer heeft 
op verzoek metingen verricht 
aan de Machineweg. Er werd 
een sterke gaslucht geroken. 
Er bleek een gaslekkage te zijn 
in de achtertuin van een woon-
huis. Ook hier zijn graafwerk-
zaamheden waarschijnlijk de 
oorzaak van het gaslek. De lek-
kage is door netbeheerder Ste-
din gedicht. 

Aalsmeer - In de televisie-uitzen-
ding van Peter R. de Vries over inter-
net pesten afgelopen dinsdag 31 mei 
kwam het Aalsmeerse raadslid Bram 
Heijstek (HAC) in beeld als mogelijke 
dader in een pestzaak. Het program-
ma was voor aanvang hét gesprek 
van de dag in Aalsmeer en na het 
zien van de uitzending was er voor-
al verbijstering en ongeloof bij inwo-
ners en uiteraard ook de bestuur-
ders. Burgemeester Jeroen Nobel: 
“Ik ben diep geschokt door de ern-
stige beschuldigingen aan het adres 
van de heer Heijstek en kan mij voor-
stellen dat dit gevoel ook leeft in de 

Aalsmeerse gemeenschap. De zaak 
ligt op dit moment bij het Open-
baar Ministerie en we wachten de 
uitkomst af. Het is te betreuren als 
een volksvertegenwoordiger onder-
werp is van justitieel onderzoek. Af-
gezien van de uitkomst van dat on-
derzoek stelt het de integriteit van 
het openbaar bestuur in een nega-
tief daglicht. Hoewel ik begrijp dat 
de gebeurtenissen beroering en on-
geloof teweeg brengen, wil ik bena-
drukken dat het in onze Nederlandse 
rechtsstaat nog steeds zo is dat ie-
mand onschuldig is, zolang hij niet is 
veroordeeld door de rechter.”

Burgemeester over pestzaak: 
“Ik ben diep geschokt”
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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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet 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
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Tafeltje Dek Je dringend 
op zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat er 
in de gemeente Aalsmeer de moge-
lijkheid om thuis een warme maal-
tijd te krijgen via Tafeltje Dek Je. De-
ze voorziening is voor ouderen, zie-
ken en gehandicapten die niet in 
staat zijn zelf hun maaltijd te ver-
zorgen. Deze maaltijden worden be-
reid in de keuken van Zorgcentrum 
Aelsmeer en de gebruikers krijgen 
elke dag (maandag tot en met za-
terdag) een verse maaltijd bezorgd. 
Deze maaltijden worden in een 
warmhoudbox door vrijwilligers bij 
de gebruikers thuis gebracht. Nu is 
Tafelje Dek Je echter dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers voor 
het rondbrengen van de maaltijden. 
Vooral op de dinsdag, donderdag en 

zaterdag is er een tekort. Mocht u 
zich willen aanmelden als vrijwil-
liger voor Tafeltje Dek Je dan bent 
u van harte welkom. Door één maal 
in de vijf weken op drie dagen een 
uur beschikbaar te zijn, kunt u an-
deren op een geweldige manier van 
dienst zijn. De vrijwilliger ontvangt 
een autovergoeding van 3,50 euro 
per bezorgdag en is tevens tijdens 
het rondbrengen van de maaltijden 
verzekerd. De vrijwilligers van Tafel-
tje Dek Je hopen dat u wilt meewer-
ken om deze onmisbare voorziening 
veilig te stellen.
Voor vragen en aanmeldingen is 
Sandra de Jong bereikbaar via sde-
jong@zorgcentrumaelsmeer.nl of 
bel 0297-326050.

Yogaworkshops om ouderen 
lunch aan te bieden 
Aalsmeer - Op dinsdag 21 juni is 
het de Internationale dag voor de 
Yoga. Zazen Yoga organiseert de-
ze dag twee mooie yogaworkshops 
waarvan de opbrengst is bestemd 
om ouderen een uitgebreide brunch 
op locatie aan te kunnen bieden. De 
workshops worden georganiseerd 
in samenwerking met Vita Amstel-
land. Vita Amstelland zet zich in 
voor ouderen en hun zelfredzaam-
heid op het gebied van voeding, so-
ciale contacten en bewegen. “Het 
is heel mooi om een geldbedrag 
over te maken naar welk goed doel 
dan ook”, vertelt Marijke Ohlenbus-
ch van Zazen Yoga. “Maar het is 
ook fijn kleinschalig en dichtbij een 
steentje bij te dragen aan mensen 
die dat goed kunnen gebruiken.” 
De uitgangspunten voeding, sociale 
contacten en bewegen zijn allemaal 
in de yogaworkshop van Zazen ver-

weven. De workshop vindt plaats op 
Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug. Prach-
tig te midden van het groen en aan 
het water ademt de plek van natu-
re al een serene rust uit die bij yo-
ga past. Met mooi weer is de yoga-
workshop zelfs buiten. Wie net als 
Marijke graag dit goede doel wil 
steunen op de wereldyogadag kan 
mee doen op deze dinsdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur of van 19.30 
tot 21.00 uur. De kosten zijn 25 eu-
ro, inclusief alle materialen en thee 
met iets lekkers na afloop. Met de 
opbrengst wordt een uitgebreide 
brunch geregeld via Vita voor ou-
deren. Meer informatie over Zazen 
is te vinden op de website www.za-
zenyoga.nl. Aanmelden kan via e-
mail: info@zazenyoga.nl of neem te-
lefonisch contact op met Marijke via 
06-24767468.

Gedetineerden trainen asielhonden
Dutch Cell Dogs: Proud 
to be a jailhouse dog
Aalsmeer - En daar zit je dan, ach-
ter tralies. Als mens, of als hond. Je 
hebt het er zelf naar gemaakt. Toch? 
Dutch Cell Dogs denkt daar iets 
anders over. Het leven is niet altijd 
even maakbaar. En het is vreselijk 
om je vrijheid kwijt te zijn. Als mens, 
en als hond. Dutch Cell Dogs geeft 
graag een tweede kans. Dat doet zij 
door asielhonden te laten trainen 
door gedetineerden, zodat ze meer 

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 8 juni is 
er van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting on-
der het genot van koffie en thee. 
Van 9.30 tot 11.30 uur is er tevens 
de peuterinstuif waar ouders den 
uurtje samen met hun kind kun-
nen spelen, zingen, dansen en een 
werkje maken. Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catharina-
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of kijk 
op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier met 
Con Amore

Aalsmeer - Maandag 6 juni staat 
de papiercontainer van mannen-
koor Con Amore weer klaar op de 
parkeerplaats van The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. Inbrengen 
kan van 10.00 tot 19.00 uur door zo-
wel bedrijven en winkeliers als par-
ticulieren. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Arie Koningen via 0297-323847.

Info over ziekte 
van Parkinson

Aalsmeer - De ziekte van Parkin-
son treft regelmatig oudere mensen. 
Veel van de oudere patiënten gaan 
naar het Ontmoetingscentrum om 
te leren omgaan met de beperkin-
gen en om te zorgen dat men zo-
lang mogelijk zelfstandig kan blij-
ven. Oefentherapie, bewegen, her-
senen prikkelen is daarbij heel be-
langrijk. Omdat de vaardigheden 
vaak afnemen is de partner steeds 
vaker mantelzorger en komt er uit-
eindelijk vaak hulp van de thuis-
zorg. Soms heeft iemand met de 
ziekte van Parkinson ook te maken 
met achteruitgang van cognitie of 
is er sprake van een dementie waar 
parkinsonisme bij komt kijken. Op 
donderdag 9 juni komt gastspreker 
Kees Vermunt van Parkinson Neder-
land naar Aalsmeer. Kees is erva-
ringsdeskundig en kan goed vertel-
len wat de ziekte inhoud. Oefenthe-
rapeut Karin Roeleveld zal de prak-
tisch kanten van de ziekte van Par-
kinson nader toe lichten. De conse-
quenties maar vooral ook de moge-
lijkheden en alles wat je zelf kunt 
doen. De bijeenkomst is voor ieder-
een toegankelijk, donderdag 9 ju-
ni van 13.30 uur tot ongeveer 15.00 
uur in het Ontmoetingscentrum in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Koffie en thee kosten een euro. 

Timo zoekt nog steeds een baasje. 
Deze hond is 7 jaar oud en is een reu.

kans hebben op een nieuw thuis. 
De focus ligt op de honden, maar 
indirect worden ook mensen gehol-
pen.
Bij Dutch Cell Dogs houden ze van 
honden en van mensen. Van een 
positieve kijk op het leven, van een 
click tussen mens en dier. Van een 
trainingsprogramma waar iedereen 
beter van wordt. Dát is pas gerech-
tigheid. Om dit werk voort te zetten 
én uit te bouwen zijn donateurs no-
dig. Helpt u mee? Er bestaan nog zo 
veel kansarme asielhonden die het 
ook zo graag willen zijn: Proud to 
be a jailhouse dog! SMS ‘Dog’ naar 
3669 en doneer eenmalig 3 euro. 
Meer info op www.dutchcelldogs.nl

Vrijdagmiddag 3 juni in Irene
Beelden van zomers van 
toen in Inloopcentrum
Aalsmeer - Vorige maand stond de 
middag in het Inloopcentrum in het 
teken van het lied van Klaas Tas over 
Oud Aalsmeer. Twee maanden ge-
leden kwam men per toeval op dit 
lied. Na een oproep te hebben ge-
plaatst over de tekst van dit lied, 
kregen de medewerkers tientallen 
reacties. De tekst is compleet en 
de aanwezigen hebben het volledi-
ge lied mee kunnen zingen. Vrijdag 
3 juni is het weer tijd om bij elkaar te 
komen. Samen gaan beelden beke-
ken en herinnering opgehaald wor-

den uit de tijd van toen, hoe waren 
de zomers van vroeger ook alweer? 
Iedere eerste vrijdag van de maand 
is Oud Aalsmeer, met uitzondering 
van 1 juli. 
Ouderen zijn van harte welkom op 
vrijdag 3 juni vanaf 14.00 uur in 
het Inloopcentrum in gebouw Ire-
ne, in de Kanaalstraat 12. Beschikt 
u zelf over beelden of foto’s van 
oud Aalsmeer? Het Inloopcentrum 
ontvangt ze graag via emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl of bel 06-
22468574.

Baan7 met Giovanni Veldhuis
Aalsmeerderbrug - Zondag 5 juni 
is er om 19.00 uur een Baan7 jon-
gerendienst in de Levend Evange-
lie Gemeente. Of je nu vaker in een 
kerk komt of helemaal nooit, je bent 
van harte welkom. Het belooft weer 
een te gekke avond te worden met 
muziek van de Baan7 band en een 
eigentijdse preek. Ook is er gele-
genheid om elkaar na afloop te ont-
moeten in het Baan7 café. Giovan-
ni Veldhuis zal deze avond spre-
ken over het thema ‘Purity’. Veld-
huis heeft een nuchtere en radica-

le boodschap waarbij het volgen 
van Jezus centraal staat. Zelf kwam 
hij als tiener en hardrocker tot ge-
loof en spreekt hier graag over tij-
dens conferenties en samenkom-
sten. Veldhuis is werkzaam bij Youth 
Alive, waar hij trainingen geeft aan 
jeugdleiders.
Baan7 is voor jongeren tussen de 12 
en 20 jaar en wordt elke eerste zon-
dag van de maand gehouden in de 
Levend Evangelie Gemeente, Kruis-
weg 55, Aalsmeerderbrug. Meer in-
fo op facebook.com/baan7.

Geslaagde zoekactie naar ringetje
Dinsdagmiddag 31 mei omstreeks 
een uur of 13.00 uur was mijn doch-
tertje haar ring kwijt geraakt die ze 
van haar vader heeft gekregen en 
erg aan gehecht is. Helemaal over-
stuur kwam ze thuis. Ik ben meteen 
met de fiets meegegaan om te zoe-
ken. Oei, naast een rand vol bosjes. 
Toen stopte er een meneer en bood 
zijn helpende en zoekende hand 
aan. Ook stopte er een jonge vrouw 
met een baby om te helpen. 
Na een behoorlijke zoektocht en 
veel ingehouden tranen van m’n 
dochter riep de meneer: “Ik heb 
hem.” Wat een vreugde. Ik gaf hem 
een dikke knuffel en een zoen om 

hem hartelijk te bedanken. Graag 
zou ik deze vriendelijke mensen, die 
nog weten waar hem om draait en 
een voorbeeld zijn voor velen onder 
ons, hartelijk bedanken voor hun 
hulp. De zoektocht was achter die 
flats op het fietspad van de Edison-
straat in Kudelstaart, aan dat kleine 
prachtige water.

Tina Nadin en Lana, het meisje 
met het zilveren ringetje

ingezonden

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomsten met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. P.J. den 
Hertog en ds. J. Vrijhof in Ont-
moetingskerk en 18.30u. met ds. 
W.J. van der Linde, Barneveld.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Woordcommunie-

viering met N. Kuiper in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. Mirakeltjes. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
  Zaterdag 17.30u. Avondgebed. 

Zondag 10u. Goddelijke Liturgie. 
Protestantse Gem. Rijsenhout

- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 
Zondag 10u. tentdienst met the-
ma ‘Geef mij je hand’.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. dienst m.m.v. gele-

genheidskoor. 
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot 
en met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag van sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met Eric 

Wegman. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. dienst. Spreker: 

Coen van Hoogstraten. Babyop-
pas, kinder- en tienerwerk aan-
wezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 9.30u. jubileumdienst 

‘Beleef 150!’ met ds. Liesbet Ge-
ijlvoet m.m.v. Bindingkoor. Col-
lecte: Vluchtelingenwerk Am-
stelland. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@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. M. 
Vermeij. Ook C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met dhr. 

Rob Hondsmerk, Dordrecht. Or-
ganist: J. Piet. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds J. Henzen, Wateringen. Orga-
nist: Dub de Vries, Zaandam. 

Zondag 5 juni 

Fietstocht naar 
Hoofddorp

Aalsmeer - Dinsdag 7 juni is de 
volgende fietstocht van de PCOB en 
oud ANBO. Alle leden worden uit-
genodigd deel te nemen aan de-
ze maandelijkse fietstocht, dit keer 
naar Hoofddorp. Er is door de or-
ganisatie een mooie route uitgezet. 
Er is gekozen voor fietspaden waar 
niet dagelijks gebruik van gemaakt 
wordt. De fietstocht start om 13.30 
uur vanaf het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Fietsliefhebbers die 
op de hoogte gehouden willen wor-
den van de maandelijkse fietstocht, 
kunnen contact opnemen met Jaap 
van Tol via jaap.liekevtol@caiway.nl 
of bel 06-51073648 .

Veel boetes na 
bromfietscontrole

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 27 
mei heeft de politie een controle ge-
houden op brommers en snorfiet-
sen. Tijdens de controle werd ge-
let op de snelheid, het rijbewijs, al-
gehele staat van het voertuig en of 
de bestuurders alcohol hadden ge-
dronken. Er zijn diverse bekeuringen 
uitgeschreven. De meesten voor te 
hoge snelheid, negen in totaal, drie 
bestuurders bleken te rijden zonder 
rijbewijs of met ingevorderd rijbe-
wijs en twee brommers bleken niet 
in deugdelijke staat te verkeren. 
Gezien de vele boetes voor te hoge 
snelheden is de politie voornemens 
binnenkort de actie ‘keuren zonder 
bekeuren’ te gaan houden. Brom-
mer- en scooterrijders kunnen dan 
vrijblijvend hun voertuig op snelheid 
laten testen.

 
Reischeque Travel XL voor 
echtpaar Vollmuller
Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei heeft 
reisbureau Travel XL de Arend in de 
Zijdstraat een prijsvraag gehouden 
onder de bezoekers van de brade-
rie en de geraniummarkt. De prijs 
die gewonnen kon worden was een 
reischeque ter waarde van 250 euro 
van touroperator Solfly. Deze reis-
organisatie is gevestigd in Studio’s 
Aalsmeer en biedt kleinschalige ac-
commodaties aan in Spanje, Portu-
gal en Griekenland. De vraag was 

dan ook welke bestemmingen biedt 
Solfly aan? Uit de vele antwoorden, 
niet allemaal juist, is een winnaar 
getrokken. De heer en mevrouw 
Vollmuller heeft de prijs gewonnen. 
Onlangs is aan het echtpaar de reis-
cheque overhandigd door Cindy van 
Reisbureau Travel XL De Arend (zie 
foto). Ook eens wat winnen? Via fa-
cebook houdt het reisbureau regel-
matig acties waar leuke prijzen mee 
te winnen zijn.









Officiële Mededelingen
2 juni 2016

BekendMakingen snel en Makkelijk 
te vinden Op www.Overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig vindt. 

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

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

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

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend 
in de Basisregistratie persOnen (Brp).

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Kozlovskis J. 08-04-1986 24-05-2016
Seńkowski L. 19-12-1988 24-05-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee.

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Pawłowski P.P. 09-01-1975 24-05-2016
Omar A. 04-08-1963 26-05-2016
van der Borght E. 11-08-1985 27-05-2016
Houtkamp V.J. 17-07-1978 27-05-2016
van Gent D. 11-11-1971 27-05-2016

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

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
-  Kudelstaartseweg 210, 1433 GP (Z-2016/028469) het 

wijzigen en verlengen van een steiger
- Bakboordstraat 19, 1433 SR (Z-2016/028650) het plaat-

sen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel

- Copierstraat 21, 1433 NT (Z-2016/028658) het oprichten 
van een dakopbouw op de achtergevel en plaatsen dak-
kapel aan de voorzijde op de 2e verdieping

- Vlinderweg 11, 1432 MZ (Z-2016/028955) het oprichten 
van een brug en het aanleggen van een in- en uitrit

- Kerkweg 1, 1432 EH (Z-2016/029275) het plaatsen van 
een nieuwe kapconstructie met dakkapellen

- Wim Kan Dreef 2A, 1433 HM (Z-2016/029397) het plaat-
sen van een stalen damwand aan de Bildammerweg

Omgevingsvergunning, procedure afgebroken 
(ingetrokken aanvraag) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken.
-  Oosteinderweg 206, 1432 BA (Z-2016/019504) het bou-

wen van een schuur

Omgevingsvergunning, procedure afgebroken* 
(Buiten behandeling gesteld) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Stommeerkade 30, 1431 EK (Z-2016/018801) het aanleg-

gen van een steiger

Omgevingsvergunning, besluit genomen 
(vergunningsvrije aanvragen)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag(en) geen omgevingsvergun-
ning vereist is. Tegen deze beschikking(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in de het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Jac.P.Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/018195) het plaat-

sen van een schuur
-  Oosteinderweg 116, 1432 AN (Z-2016/023607) het op-

richten van een garage annex berging
-  Hornweg 239, 1432 GK (Z-2016/018204) het vervangen 

van de schuur annex garage op een nieuwe plek op het 
achtererf

Omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd, 
reguliere/uitgebreide procedure)
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Westeinderplassen (Z-2016/015290) het plaatsen van 

een traditionle kwekersschuilhut t.b.v. tuinbouwbedrijf 

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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:
-  Mijnsherenweg 45C C01 t/m C12, 1433 AP (Z-

2016/022031) het realiseren van de fundatie voor 12 
toekomstige prefab bedrijfsboxen

-  Stommeerkade 35, 1431 EK (Z-2016/022921) het plaat-
sen van twee dakkapellen aan de voorgevel

-  Mr.Jac.Takkade 40, 1432 CB (Z-2016/021326) het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. weiland gebruiken 
voor parkeerterrein (voor 2 dagen, 27 t/m 28 mei)

-  Oosteinderweg 463, 1432 BJ (Z-2016/020255) het uit-
breiden van een woonhuis aan de achterzijde, het plaat-
sen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde, het 
wijzigen van de kozijnen

Meldingen ontvangen
-  Herenweg 47, 1433 GV (Z-2016/028427) het verwijderen 

van asbesthoudend dak van schuur
-  Beatrixstraat 48, 1432 HE (Z-2016/028474) het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
-  Graaf Willemlaan 32, 1433 HN (Z-2016/029263) het ver-

wijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewo-
ning

Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
-  Middenweg 11, 1432 DE (Z-2016/027899) het slopen van 

een loods en verwijderen van asbesthoudende materialen
-  Herenweg 47, 1433 GV (Z-2016/028427) het verwijderen 

van asbesthoudend dak van schuur
-  Beatrixstraat 48, 1432 HE (Z-2016/028474) het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
-  Graaf Willemlaan 32, 1433 HN (Z-2016/029263) het ver-

wijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewo-
ning

Melding niet akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/027897) het uitvoeren 

van sloopwerkzaamheden ten behoeve van verbouwing

verleende omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, 
herverkaveling dorpshaven noord deelgebieden 1 en 2
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’ een omgevingsvergunning heeft 
verleend voor het wijzigen van gebruik ten behoeve van het 
realiseren van maximaal 51 woningen en het aanleggen van 
nieuw openbaar gebied in de vorm van ontsluitingsstraten, 
parkeerruimte, groen- en speelvoorzieningen binnen het 
plandeel van het project Dorpshaven-Noord gelegen tussen 
de Lijnbaan, Vlasakkerlaan en de watergang achter de perce-
len aan de Oude Spoordijk (zaaknummer: Z-2015/067319). 

De aanvraag om omgevingsvergunning past op onderdelen 
niet binnen de regels van het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’. De herverkaveling is gewijzigd van 
vrijstaande woningen en 2-onder-een kap woningen naar 
twee-onder-een kapwoningen en rijtjeswoningen. De bouw- 

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

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 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.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

en bestemmingsgrenzen worden daardoor overschreden en 
dientengevolge verandert ook de openbare ruimte. Het aan-
tal woningen neemt met maximaal 16 toe. 

De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van 3 juni 2016 t/m 21 juli 2016 (6 weken) op de 
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B06xG-VG01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/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 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die 
tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben in-
gediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
eerder zienswijzen in te dienen beroep instellen tegen de 
omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector 
Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep 
indienen kan ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. 
Hier zijn kosten aan verbonden. Let op: het indienen van 
beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u 
dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank.

verleende omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, 
herverkaveling dorpshaven noord deelgebied 4
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’ een omgevingsvergunning heeft 
verleend voor het wijzigen van gebruik ten behoeve van het 
realiseren van maximaal 8 woningen en aanleggen van nieuw 
openbaar gebied in de vorm van ontsluitingstraten, parkeer-
ruimte en groenvoorzieningen binnen het plandeel van het 
project Dorpshaven-Noord gelegen achter Oosteinderweg 1 
en 3 (zaaknummer: Z-2015/067344). 

De aanvraag om omgevingsvergunning past op onderdelen 
niet binnen de regels van het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’. De herverkaveling is gewijzigd van 
vrijstaande woningen en 2-onder-een kap woningen naar 
rijtjeswoningen. De bouw- en bestemmingsgrenzen worden 
daardoor overschreden. Het aantal woningen neemt met 3 
toe. 

De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van 3 juni 2016 t/m 21 juli 2016 (6 weken) op de 
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B06xJ-VG01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/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 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die 
tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben in-

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

vervolg op volgende blz.
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gediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
eerder zienswijzen in te dienen beroep instellen tegen de 
omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector 
Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep 
indienen kan ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. 
Hier zijn kosten aan verbonden. Let op: het indienen van 
beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u 
dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank. 

verleende omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, 
herverkaveling dorpshaven noord deelgebied 3
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’ een omgevingsvergunning heeft 
verleend voor het wijzigen van gebruik ten behoeve van het 
realiseren van maximaal 7 woningen en aanleggen van nieuw 
openbaar gebied in de vorm van ontsluitingsstraten, parkeer-
ruimte, groen- en speelvoorzieningen en een ecologische 
zone langs de Ringvaart binnen het plandeel van het project 
Dorpshaven - Noord gelegen ten noordwesten van Dorps-
straat 129 aan de Ringvaart (zaaknummer: Z-2015/067335). 

De aanvraag om omgevingsvergunning past op onderdelen 
niet binnen de regels van het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Oosteinderweg e.o. 2005’. De herverkaveling is gewijzigd van 

vrijstaande woningen naar twee-onder-een kapwoningen en 
vrijstaande woningen. De bouw- en bestemmingsgrenzen 
worden daardoor overschreden en dientengevolge verandert 
ook de openbare ruimte. 

De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van 3 juni 2016 t/m 21 juli 2016 (6 weken) op de 
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B06xH-VG01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/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 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die 
tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben in-
gediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
eerder zienswijzen in te dienen beroep instellen tegen de 
omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector 

Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep 
indienen kan ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. 
Hier zijn kosten aan verbonden. Let op: het indienen van 
beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u 
dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank.

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Molenvliet (Z-2016/026533), Molenvlietloop op 6 sep-

tember 2016, ontvangen 11 mei 2016
- Kudelstaartseweg 22, Surfeiland (Z-2016/026992) West-

einderWaterWeek van 25 juni t/m 3 juli 2016, ontvangen 
13 mei 2016

- Start Pontwegsloot, Ringvaart Haarlemmermeer, Westein-
derplassen, diverse doorvaarten en sloten, finish Praam-
plein, (Z-2016/028328), Pramenrace Aalsmeer, ontvan-
gen 23 mei 2016.

evenementenvergunning (Ingetrokken aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:

Winkelcentrum Kudelstaart (Z-2016/021744), Braderie op 15 
juni 2016, ingetrokken 26 mei 2016

evenementenvergunning 
(Buiten behandeling gestelde aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431BD (Z-2016/ 023455), Ladies Event 

Aalsmeer op 12 juni 2016, verzonden 24 mei 2016

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

ter inzage
t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 2017-

2020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaar-
verslag en –rekening ODNZKG voor Aalsmeer 
(Z-2016/020217)

t/m 15-06-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ 
en besluit hogere grenswaardenliggen met de 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 
5 mei 2016 t/m 15 juni 2016 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

vervolg van vorige blz.

21% BTW voordeel. 
Wegens succes verlengd tot 15 juni!
Als u altijd al een Mercedes-Benz had willen rijden dan is dit het moment! 
Tot 15 juni krijgt u 21% BTW voordeel* op diverse voorraadmodellen!

Bestel nu een nieuwe Mercedes-Benz uit voorraad en Rij BTW Vrij! 
Kijk voor de beschikbare voorraad op biemondvanwijk.nl of kom langs bij ons in de showroom. 

Voor kosten en leveringsvoorwaarden, zie biemondvanwijk.nl. Gecombineerd verbruik: 3,5 - 8,6 l/100 km, 28,6 - 11,6 km/l. 
CO2-uitstoot: 89 - 200 g/km. *Zie de actievoorwaarden op mercedes-benz.nl

€ 1.561
UW VOORDEEL

A-Klasse

€ 1.561
UW VOORDEEL

B-Klasse

€ 1.561
UW VOORDEEL

GLA

€ 1.561
UW VOORDEEL

C-Klasse
Limousine

€ 1.561
UW VOORDEEL

C-Klasse
Estate

CLA Coupé &
Shooting Brake

Aalsmeer Lakenblekerstraat 5-9, 1431 GE, tel. 0297 - 32 43 64.  
Haarlem Zijlweg 242, 2015 CK, tel. 023 - 532 62 50. 
www.biemondvanwijk.nl, info@biemondvanwijk.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). www.nierstichting.nl/sms

Doen je nieren hun werk niet, dan ga je dood. De Nierstichting legt zich hier niet bij neer en 
zet alles op alles zodat nierpatiënten als Fabian en Dirk in leven blijven en ook écht blijven 
leven. Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Laat nierpatiënten overleven.
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Muziek
Zaterdag 4 juni:
* Hakkuh voor Kika voor jeugd in 
N201, Zwarteweg van 15 tot 19u.
* Concert ‘Vier Windstreken’ Sonori-
ty en Sursum Corda in de Spil, Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Little Boogie Boy Hein Meijer met 
band in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 5 juni:
* CD-presentatie The Men Un-
plugged in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.
* Hammond-organist Elvis Sergo bij 
Nieuwe Meer, Stationsweg v/a 17u.
* Youri Bonda zing en speelt Ran-
dy Newman in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15u.

Films
Donderdag 9 juni:
* Première-avond film ‘Now You See 
Me 2’ met optreden illusionist Ti-
mon Krause in Bioscoop Aalsmeer, 
Van Cleeffkade vanaf 20u.

Exposities
Vrijdag 3 juni:
* Opening expositie Aalsmeers 
Schilders Genootschap in De Ou-
de Veiling, Marktstraat om 17u. door 
Janna van Zon. T/m 30 september.
Zaterdag 4 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. 
4 en 5 juni
* Historische Tuin open. Twee ten-
toonstellingen. Open: dinsdag t/m 
zondag 10 tot 16.30u.
Tot en met 12 juni:
* Schilderijen en tekeningen van 
Francien Valk in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m 
zondag 14-17u. 
 Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte 
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eve-
leens, Punterstraat.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeters in ge-
meentehuis. Rondleiding 17 juni.
Tot en met 18 september
* Start stock-expositie in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg (te-
genover watertoren). Open zaterdag 
en zondag van 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 2 juni:
* Kaartmiddag voor ouderen in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad, Dreef.
Vrijdag 3 juni:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 4 juni: 
* Open dag bij Ubink cactussen, 
Mijnsherenweg 20 in Kudelstaart 
van 9 tot 16u.
* Sportmiddag voor Juniorpramen-
race bij de Bok, Dreef vanaf 14u. 
* Jubileumtoernooi vanaf 16u. en 
feest vanaf 21.30u. voor 40 jaar ZA-
BO zaalvoetbal in de Bloemhof.
Zondag 5 juli:
* 150 Jaar eenheid Doopsgezinde 

gemeente. Feest in kerk, Zijdstraat 
van 12 tot 17u. Om 14u. Fair Trade 
Modeshow op kerkplein.
* Dorpentocht. Start 9.30 tot 14u. bij 
Rabobank, Stationsweg en bij Fort 
Kudelstaart.
* Open dag WSVA, waterskien en 
wakeboarden op Surfeiland, Ku-
delstaartseweg van 11 tot 14u.
6 tot en met 9 juni:
* Avondvierdaagse in Kudelstaart. 
Start 20u. maandag bij RKDES, Wim 
Kandreef, andere dagen bij Dorps-
huis, Kudelstaartseweg.
Dinsdag 7 juni:
* Fietstocht PCOB en ANBO naar 
Hoofddorp. Start 13.30u. bij Paro-
chiehuis, Gerberastraat.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat 55 vanaf 20u.
Woensdag 8 juni:
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot 11.30u. in 
De Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bobbie’s Buitenspeeldag in Oos-
teinde, Snoekbaarsstraat van 13.30 
tot 17u. Buitenspeeldag bij de Dol-
fijn, Baccarastraat van 13 tot 16u. en 
in Kudelstaart in Graaf Willemlaan 
met voorronde NK knikkeren van 
13.30 tot 16.30u.
* Bingoavond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 9 juni:
* Wielerronde in straten Rijsenhout. 
Start 16.30u. bij de Werf.
Zaterdag 11 juni:
* Junior Pramenrace. Start 13u. Bij 
Stokkeland, achter gemeentehuis. 
Voor aanvang officiële beëdiging 
kinderburgemeester Sophie.
Zondag 12 juni:
* Aalsmeer roest niet: Rondrit nos-
talgische voertuigen. Vertrek van-
af 9u. bij The Beach, Oosteinder-
weg 247a. 
12 tot en met 19 juni:
* Feestweek in Kudelstaart. Start 
zondag met prutrace vanaf 12u. bij 
RKDES, Wim Kandreef. Ook deze 
week braderie, quiz en familiedag.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Vrijdag 3 juni:
* Bijeenkomst Inloopcentrum over 
‘zomers van toen’ voor ouderen. 
Vanaf 14u. in Irene, Kanaalstraat.
* Afscheidsreceptie directeur Jan 
Dreschler in zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad van 15 tot 18u. 
Zaterdag 4 juni:
* Eerste Veteranendag in Aalsmeer 
in en bij gemeentehuis vanaf 13.15u. 
Lezing commandant Peter Uhm om 
15.15u. Meet & Greet vanaf 16.30u.
Maandag 6 juni:
* Thema-avond CDA over participa-
tiewet in Dorpshuis Kudelstaart van 
20 tot 22.30u.
Woensdag 8 juni:
* Wmo vergadering in gemeentehuis 
vanaf 15u.
* Boekpresentatie Tom van Hul-
sen ‘Het geheim van Ipswich in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 20u.
Donderdag 9 juni:
* Netwerkbijeenkomst Borrel Aals-
meer in resto Flora Holland, Leg-
meerdijk vanaf 17u.

Bijzondere avond in Bioscoop Aalsmeer

Première film ‘Now You See 
Me 2’ met Timon Krause
Aalsmeer - Op donderdag 9 ju-
ni organiseert Bioscoop Aalsmeer 
een speciale premièreavond rond 
de nieuwe film ‘Now You See Me 
2’. Er wordt groots uitgepakt met 
een optreden van niemand min-
der dan illusionist en mentalist Ti-
mon Krause. Hij zal acte de presan-
ce geven met een variétéact vooraf-
gaand aan de film. Bioscoopmana-
ger Devon Donovan heeft zin in het 
event. Hij heeft de organisatie sa-
men met zijn team op zich genomen 
en een leuke act binnengehaald. Hij 
vertelt: “Ik heb Timon Krause be-
naderd, hij is een bekende menta-
list en gaat met zijn show over de 
hele wereld. Van oorsprong is het 
een Duitser, maar hij woont in Ne-
derland. Om 20.00 uur gaan de deu-
ren van de grote zaal open en be-
gint Timon aan zijn act waar hij Eu-
ropees kampioen mee is geworden. 
Zeer bijzonder dus! Je weet niet wat 
je ziet. Dit moet je meemaken. Al vijf 
keer stond Timon in Aalsmeer. Hij 
was onderdeel van de show ‘Ma-
gie met een Lach’ in de Club van het 
Crown Theater. Deze show was keer 
op keer uitverkocht en zeer goed 
ontvangen.” Timon zelf was ten tij-
de van dit korte interview in het Bui-
tenland. Hij heeft van het jaar zelfs 
in Las Vegas gestaan, maar hij komt 
graag weer even terug naar Stu-
dio’s Aalsmeer. “Ik was erg enthou-
siast over het verzoek. Ook, omdat 
ik deel 1 van de film zo tof vond. Het 
genre sluit goed aan bij wat ik doe 

in het dagelijks leven. Kom dus al-
len naar Bioscoop Aalsmeer op 9 ju-
ni. Ik zal je verrassen!” ‘Na het op-
treden van Timon Krause begint om 
20.30 uur de film. Er wordt een kor-
te pauze gehouden en rond half elf 
is de avond ten einde. 

Breinbrekend avontuur 
De ‘Four Horsemen’ (Jesse Eisen-
berg, Woody Harrelson, Dave Fran-
co, Lizzy Caplan) zijn terug in een 
tweede breinbrekend avontuur. Een 
jaar nadat ze de FBI te snel af wa-
ren en het publiek voor zich won-
nen met hun magische Robin Hood-
achtige spektakels, maken de vier 
getalenteerde illusionisten zich op 
voor een comeback waarin ze de 
onethische praktijken van een tech-
magnaat aan het licht willen bren-
gen. De man achter hun verdwij-
ningsact is niemand minder dan 
Walter Mabry (Daniel Radcliffe), 
een technisch wonder die de illusi-
onisten dwingt de meest onmoge-
lijke diefstal ooit uit te voeren. Om 
hun naam te zuiveren en het werke-
lijke brein achter deze praktijken te 
ontmaskeren zullen de illusionisten 
een laatste weergaloze stunt moe-
ten uithalen. Kaarten voor deze spe-
ciale avond zijn vanaf heden te koop 
bij Bioscoop Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade via bioscoop@studios-
aalsmeer en via 0297-753700. Uiter-
aard presenteert de bioscoop ook 
deze week en dit weekend diverse 
films voor alle leeftijden. 

Zaterdag Boogie Boy met band!
‘Happy Blues’ in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 4 juni kan 
in cultureel café Bacchus genoten 
worden van een optreden van de 
Little Boogie Boy Blues Band. Een 
avond ‘Happy Blues’ met frontman 
Hein Meijer. Hein heeft zijn sporen 
al in ruime mate verdiend met diver-
se optredens in binnen- en buiten-
land en zal in tegenstelling tot eer-
dere optredens in Bacchus nu ver-
schijnen met zijn volledige band 
aangevuld met toetsen. Vanaf rond 
de klok van 22.00 uur is het podi-
um voor: Hein Meijer op (lead)gi-
taar, zang en entertainment, Jan 
den Boer op basgitaar en backing 
vocals, Bert Fonderie op drums en 
backing vocals en Remco de Hundt 
op toetsen.

Aanstekelijke pop
Volgende week zaterdag 11 ju-
ni komt Jaya optreden in Bacchus. 
Jaya combineert punchy gitaarwerk 
met gierende zanglijnen tot aan-
stekelijke pop met een rauw rand-
je. Haar liedjes zijn vergeleken met 

die van Tracy Chapman, The Coun-
ting Crows en KT Tunstall. Met de 
release van hun eerste single ‘Drea-
mer’ speelt het dynamische trio 
eerst een aantal shows in en rond-
om Londen, maar in juni wordt er 
een uitstapje gemaakt naar Duits-
land en Nederland. In cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat treedt 
Jaya (zang en gitaar) op met Ronald 
Maas op bas en Theo Buckingham 
op drums.

Zondag optreden Hammondorganist

Elvis Sergo bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Hammondorganist El-
vis Sergo verzorgt zondag 5 juni een 
optreden bij De Nieuwe Meer. Het 
concert wordt georganiseerd in sa-
menwerking met KCA en Bacchus 
en begint om 17.00 uur (let op late-
re aanvangstijd). De toegang is uw/
jouw gift.
Elvis Sergo speelt met handen en 
voeten. Alleen organisten – en 
drummers – kunnen dat. Geheel au-
thentiek bespeelt Elvis de voetbas-
sen van het orgel. Een door Elvis uit-
gebreid bestudeerde techniek, aan-
sluitend aan het karakter van het 
hammondorgel, waar de akkoor-
denpartijen en melodieën naadloos 
op de bassen aansluiten, immers 
beide door slechts één persoon ge-
produceerd, zodat een consistent 
geheel ontstaat.
Op de conservatoria van Alkmaar 
en Enschede werd specifiek Ham-
mondorgel gedoceerd. Elvis door-
liep ze beide, en hij richtte zich voor-

al op het fenomenaal beroeren van 
het baspedaal. Alles ten dienste van 
de muziek vanzelfsprekend, want 
improvisatie, samenspel en compo-
sitie blijven de grote drijfveren ach-
ter het muziek maken.
Elvis Sergo heeft zich toegelegd op 
het verkennen van de uitgebreide 
mogelijkheden van het Hammond-
orgel. Traditiegetrouw horen daar 
de jazzklanken uit de jaren zes-
tig bij, waar ruimschoots aan gere-
fereerd wordt. Een versmelting van 
stijlen als soul en funk met deze on-
vervalste, maar nog steeds spring-
levende jazz garandeert een stam-
pende en ‘groovende’ machine. Sa-
men met drummer Reinier van Be-
vervoorde vormt organist Elvis Ser-
go een spectaculair swingende een-
heid die de Nieuwe Meer zondag 
op zijn kop zal zetten! Inlichtingen: 
Henny Essenberg tel. 0297-327698, 
Pierre Tuning, tel. 0297-360355, 
Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Zondagmiddag livemuziek
CD presentatie The Men 
Unplugged in The Shack
Oude Meer - Zondagmiddag 5 ju-
ni is de presentatie van de gloed-
nieuwe en prachtige cd ‘On The 
Road’ van The Men-Unplugged in 
The Shack. The Men-Unplugged is 
een semi-akoestisch duo gevormd 
door Gerrit van der Spaan en Ge-
orge Reijnders. Nadat ze meerde-
re malen samen hadden gespeeld 
kwam het idee om een semi akoes-
tisch duo op te richten: The Men-
Unplugged. Gerrit van der Spaan, 
Amsterdammer in hart en nieren, 
speelt sinds z’n twaalfde jaar gitaar. 
George Reijnders, geboren en ge-
togen in Hoofddorp, is sinds 2005 
onafgebroken aan het harmoni-
ca spelen en mede organisator van 
de Amsterdam Harmonica Meetup 
Group. In mei 2013 zag hun eerste 
cd ‘Weekend’ het levenslicht met 
daarop eigen werk maar ook vertol-
kingen van onder andere Rory Gal-
lagher’s Western Plains, de traditi-
onele House Of The Rising Sun en 
Going Up The Country. Met de uit-

breiding van het repertoire werd 
het tijd om weer een aantal nieu-
we nummers vast te leggen op de-
ze nieuwe cd ‘On The Road’. The 
Men-Unplugged staat garant voor 
(h)eerlijke semi-akoestische blues. 
En bij mooi weer staat dit duo uiter-
aard op het gezellige (vernieuwde) 
terras! The Shack is zondag open 
vanaf 15.00 Aanvang The Men Un-
plugged is om 16.00 uur en de en-
tree is gratis.

Stackhouse
Zondag 12 juni komt Stackhouse, 
een geweldige nieuwe swingende 
bluesband, optreden in The Shack. 
Op vrijdag 17 juni wordt op een me-
ga-vette Deep Purple tribute door 
Purple Strangers getrakteerd en 
zondag 19 juni is het Shack-podi-
um voor de Rietveldband, een mid-
dag vol met Irish Folk, Tex Mex en 
Rock ’n Roll. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.  

Zondagmiddag in De Oude Veiling
Youri Bonda zingt songs 
van Randy Newman
Aalsmeer - Aanstaande zondag-
middag 5 juni verzorgt pianist Youri 
Bonda in De Oude Veiling een pro-
gramma met liedjes van de beroem-
de componist Randy Newman. Ook 
presenteert hij de cd die vorig jaar is 
opgenomen in theater ‘t Onderdak 
in Sassenheim. Youri Bonda zingt 
de liedjes van Newman in een ge-
heel eigen stijl en begeleidt zich-
zelf daarbij aan de vleugel. Tussen 
de songs door vertelt de Voorhouter 
niet alleen over het bijzondere le-
ven van de Amerikaanse componist, 
maar ook over zichzelf en de soms 
lastige keuzes die hij heeft moeten 
maken om dit programma nu vol 
enthousiasme voor het voetlicht te 
kunnen brengen. 
Een sfeervolle en ontroerende mid-
dag met de prachtige songs van 
Randy Newman. Al ruim vijftig jaar 
lang weet Randy Newman met zijn 

muziek jong en oud te betoveren. 
Hij schreef de muziek voor vele films 
zoals Toy Story, Meet the Parents, 
Monsters Inc. en Cars. In de jaren 
zeventig brak hij door met liedjes als 
Lonely at the Top, Short People en 
Birmingham. 
Nu is het de beurt aan Youri Bon-
da om de mooiste liedjes uit het om-
vangrijke oeuvre van Randy New-
man te spelen en te zingen. Hij voert 
u mee op de klanken van Dayton, 
Ohio-1903, Mama Told Me Not to 
Come en God’s Song (That’s Why I 
Love Mankind).
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op zondag 5 juni om 15.00 uur 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Vanaf 14.30 uur worden be-
zoekers ontvangen met een kopje 
koffie, thee of frisdrank. Kaarten zijn 
te reserveren door een mail te stu-
ren naar: reserveren@youribonda.nl

Poeltje van Meijer opnieuw beschikbaar

Katelijne weer op Plaspop
Aalsmeer - Het lijkt de Westein-
derplassen ondanks de naamswijzi-
ging (het lake zo’n goed idee) maar 
niet te lukken om internationaal 
op de kaart te komen. Ondanks de 
prachtige natuur, de diversiteit aan 
dieren en de uiteenlopende karak-
ters van de bewoners (waaruit ove-
rigens weer de meest begaafde ge-
kozen zijn om de inwoners te ver-
tegenwoordigen in de gemeente-
raad) lijken de Westeinderplassen 
gedoemd het met plaatselijke dan 
wel regionale roem te moeten doen.
Echter de parel van de Nederlandse 
watersport zal op 2 juli weer één van 
haar vele gezichten tonen tijdens 
Plaspop. Dit al jaren door zeer be-
kwame bestuurders georganiseerde 
waterfestival gaat ook dit jaar weer 
plaatsvinden. Zaterdag 2 juli zullen 
twee van Aalsmeers best bewaar-
de geheimen zich prijsgeven. Als 
eerste is daar Katelijne van Otter-
loo met haar popjazz kwartet. De-
ze vermaarde jazz zangeres is reeds 

lang woonachtig in Aalsmeer en is 
bereid gevonden haar geweldige 
stem te laten horen. De begeleiding 
is wederom in handen van Bas, Wolf 
en Arno. (Alleen het beste is goed 
genoeg voor haar). Niet onvermeld 
mag worden dat het reeds de vijf-
de keer is dat Katelijne bezoekers 
van Plaspop in de gelegenheid stelt 
van haar indrukwekkende optre-
den te genieten. Het tweede geheim 
dat zich nu openbaart, is de unie-
ke locatie. Het poeltje van Meijer is 
weer beschikbaar om de vele be-
zoekers die per boot komen luiste-
ren, te verwelkomen. Zolang de we-
reld de Westeinderplassen nog niet 
ontdekt heeft, genieten de eigen in-
woners nog maar even van de grote 
én de kleine Poel.
Naast Katelijne met haar 4tet tre-
den tijdens Plaspop op andere lo-
caties The Riverstones, smartlap-
penkoor Denk aan de Buren, Dazz-
le, Men Unplugged en als slotact de 
Remband op.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

TIP: AANBIEDING:

KOOPJE: NIEUW:

Diverse kleurige
ukelele’s  €30,-

Viool 3/4
‘Leonardo’  €155,-

Microfoonstatief
‘Boston’  €29,95

Klassieke gitaar
‘Valencia’ 3/4  €69,-

AGENDA

Feestweek met 
Ronnie Flex
Aalsmeer - Van 4 tot en met 10 
september vindt de Feestweek 
Aalsmeer weer plaats in de tent op 
het Praamplein. De eerste arties-
ten heeft het bestuur al geboekt. Op 
donderdagavond komen Tino Mar-

tin en Jeroen van der Boom naar 
Aalsmeer, op vrijdag gaan in de tent 
de spots aan voor Ronnie Flex en 
Brace en op zaterdag kan de Pra-
menrace feestelijk afgesloten wor-
den met 2 Brothers on the 4th Floor 
en de Lawineboys. Het volledi-
ge programma volgt nog. Kijk voor 
meer informatie op www.feestweek 
of facebook of twitter.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Cultuurpunt laat zien waar het voor staat

Start WAK-week een succes
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei zo 
rond 13.00 uur liep de Aalsmeerse 
bevolking er lekker vief bij. De oor-
zaak hiervan was het optreden van 
het Jachthoornkorps Kudelstaart. 
Het korps luidde de start van de 
WAK-week (Week van de Amateur 
Kunst) in. Op het Raadhuisplein en 
binnen in het gemeentehuis was het 
een drukte van jewelste. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven en kin-
derburgemeester Vince Boom had-
den beide een belangrijke functie. 
Als eerste mocht Vince laten horen 
hoeveel geluid hij uit een hoorn kon 
krijgen en dat viel helemaal niet te-
gen. Met een fikse toet was de of-
ficiële opening van de WAK-week, 
georganiseerd door het Cultuur-
punt, een feit. Maar er viel meer te 
doen, een kruiwagen met daarin 
een microfoon en vele dozen stoep-
krijt moesten naar de plaats van be-
stemming worden gebracht. Vin-
ce nam de taak op zich. Vooraf ge-
gaan door het Jachthoornkorps liep 
hij met kruiwagen naar het Drie Ko-
lommenplein waar de microfoon in 
ontvangst werd genomen door de 
mensen van de N201. Daarna ach-
ter de muziek aan naar het Molen-
plein dat was omgetoverd tot een 
heerlijk kinderplein. 
Hier nam de wethouder de taak 
van Vince over. Hij sprak vooral 
zijn waardering uit voor de inspan-

ning van het Cultuurpunt dat nu 
voor de derde keer de organisatie 
van de WAK-week voor haar reke-
ning neemt. De onmiskenbare groei 
geeft duidelijk aan dat het Cultuur-
punt op de goede weg is. En toen 
kon het feest op de drie locaties 
losbarsten. En dat gebeurde spon-
taan en actief. De openbare zang-
les op het Molenplein was enig om 
te zien. Binnen en kring van stroba-
len melden vele kids zich aan. De 
vorderingen die er in een korte tijd 
werden gemaakt bewijst de profes-
sionaliteit van de medewerkers van 
het Cultuurpunt. Wie een droom 
heeft om DJ te worden of break-
dancer kon deze nu waarmaken. Bij 
de kraam ‘Hallo Durf’ werd druk ge-
oefend op bruikleen muziekinstru-
menten bij weer een andere kraam 
kon er gekleid worden. De twee ja-
rige Tessa maakte een stoepkrijtte-
kening, zoals 2 jarige kindjes dat zo 
mooi kunnen. Het zorgde voor een 
levendigheid dat het Molenplein en 
Aalsmeer goed kan gebruiken. 

De Bandbrouwerij
Ook het Drie Kolommenplein kreeg 
mede door Sander Jongkind, be-
drijfsleider van de N201, een allure 
waar Aalsmeer een stuk wijzer van 
kan worden. Het speelplezier dat op 
en rond het podium ontstond maakt 
de mens vanzelf vrolijk. Er valt geen 

onvertogen woord en iedereen is el-
kaars vriend. ‘De Bandbrouwerij’ is 
een bedenksel van Jongkind. ”Bij 
ons krijgen 85 leerlingen muziek-
les, maar niemand zoekt elkaar op. 
Wij hebben de jongeren (de mees-
ten zijn nog geen 20 jaar) aan el-
kaar gekoppeld en een aantal we-
ken gecoacht, moet je zien wat er 
is gebeurd.” En zonder chauvinis-
me mag gezegd worden dat het re-
sultaat top was. Van: ‘Lekkere stevi-
ge rock met ballen’, zoals werd aan-
gekondigd, tot rustigere nummers. 
“Neem er een lekker biertje bij en 
knallen maar.” Vrienden, ouders, 
opa’s en oma’s genoten zichtbaar. 
De N201 verdient een dik compli-
ment voor de gestroomlijnde orga-
nisatie. Ook goed te zien dat de vol-
gende dag alles was opgeruimd, er 
lag er geen papiertje op straat. 

Koren en volksdansen
In het gemeentehuis heerste er weer 
een totaal ander stemming. Daar 
lieten de verschillende koren ho-
ren waartoe hun leden allemaal in 
staat zijn. En ook hier werd duidelijk 
hoeveel plezier het samen zingen en 
spelen oplevert. Tevens werd er ge-
volksdanst op muziek uit verschil-
lende landen. Een mooie manier om 
lekker fit te blijven. Alle stoelen wa-
ren continue bezet en er werd soms 
vrolijk meegezongen. Zijn het bij 

Radio Aalsmeer al 25 jaar 
het hart van de regio
Aalsmeer - De lokale omroep voor 
Aalsmeer en Kudelstaart heet al 25 
jaar Radio Aalsmeer. Iedere week 
brengt de omroep vele uren zeer 
uiteenlopende programma’s. Over-
dag heerlijke muziek en in de avond 
en het weekend mooie, informatie-
ve, gezellige en interessante pro-
gramma’s. Dat allemaal gemaakt 
door vele vrijwillige dorpsgenoten. 
Deze week onder andere de fa-
voriete muziek van René Visser in 
‘De Top 10 van’, is de stichting Oud 
Aalsmeer te gast in ‘Halte Zwarte-
weg’ en wordt in ‘Let’s Go’ van al-
les verteld over de prinsessen party.

Geschiedenis en 
rolstoeltennis 
Elke donderdag wordt het program-
ma ‘Halte Zwarteweg’ uitgezonden 
dat een groep cliënten en vrijwilli-
gers van Heliomare dagbesteding 
samen maakt. In deze uitzending is 
er een interview te beluisteren met 
de stichting Oud Aalsmeer. Deze 
stichting houdt op allerlei manieren 
de lokale geschiedenis levend. Ver-
der is er een terugblik op de open 
dag die de Esther Vergeer Founda-
tion op 4 mei jl. organiseerde bij ten-
nisvereniging All Out in Aalsmeer. 
Deze dag was speciaal voor kinde-
ren tussen de 6 en 18 jaar oud met 
een lichamelijke beperking, die wil-
len leren rolstoeltennissen.

Prinsessen Party 
Als jij altijd al de echte Disney prin-
sessen hebt willen ontmoeten, dan 
moet je vrijdag zeker luisteren naar 
Kim Maarse en Joey Kaandorp met 
‘Let’s Go’. Zij gaan het hebben over 
de Disney Prinsessen Party van 12 
juni. Het is een bijzonder feest met 
alle prinsessen om aandacht te vra-
gen voor 22Q11. Wil jij weten wat 
22Q11 is? Luister dan vrijdag naar 
‘Let’s Go’. Verder komt het jeugd-
team van volleybalclub Oradi langs. 
Wat zijn eigenlijk de regels bij vol-
leybal en hoe kun je een goede vol-
leyballer worden? Kim en Joey vra-

gen het ze vrijdag. Heb jij zelf een 
leuk liedje dat je wil horen in de uit-
zending? Mail je verzoekje dan naar 
letsgo@radioaalsmeer.nl of kom tij-
dens de uitzending langs in de stu-
dio.

Door de Mangel en Top 10
In de wekelijkse talkshow ‘Door 
de Mangel’ ontvangen presenta-
toren Mylène en Elbert Huijts, on-
dersteund door technicus Edgar 
van Hazendonk, iedere week een 
interessante Aalsmeerder of Ku-
delstaarter in de studio. Afgelo-
pen maandag was Martin Viet de 
128ste gast in het programma ‘Door 
de Mangel’. De drie woorden die 
Martin bij zichzelf vindt passen zijn: 
denker, deler en tobber. De Gro-
ninger van geboorte verhuisde na 
zijn studie naar Londen en uitein-
delijk streek hij met zijn gezin neer 
in Kudelstaart. Daar heeft hij zijn 
draai gevonden en is nu onder an-
dere actief in de korfbalvereni-
ging. Maandag 6 juni is er weer een 
nieuwe gast. Martin Viet heeft een 
gast op het oog, maar op het mo-
ment van schrijven is nog niet he-
lemaal zeker of hij kan. “Het is een 
‘hij’ en een jonger persoon, verder 
wil ik nog even niets zeggen”, al-
dus de Kudelstaarter. Tussen 19.00 
en 20.00 uur zal maandag in ieder 
geval een nieuwe gast plaatsnemen 
achter de microfoon. Heeft u een 
vraag voor de nieuwe gast? Mail de-
ze dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of stuur een Tweet via Twitter: @
DoordeMangel. Na ‘Door de Man-
gel’ volgt wekelijks het programma 
‘De Top 10 van’. Deze week tussen 
20.00 en 21.00 uur de tien favorie-
te platen van de Aalsmeerder Re-
né Visser. Benieuwd welke muziek 
René heeft uitgekozen? Luister dan 
maandag. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op Twitter en Fa-
cebook.

Musica in Het Kloosterhof
Aalsmeer - Zanggroep Musica uit 
Uithoorn treedt regelmatig op in 
bejaarden- en verzorgingshuizen. 
Zo ook vorige week in Aalsmeer. 
De bewoners van Het Kloosterhof 
hadden een gezellige en sfeervol-
le avond. De zangers en zangeres-
sen waren uitgedost in Oostenrijkse 
‘Trachten’. Diverse soorten nummers 
passeerden de revue. Van het gezel-
lige jodelen, met tussendoor borre-
len tijden het ‘Trinklied’ naar het me-
lancholische ‘Wolgalied’. Verschil-

lende nummers konden ook worden 
meegezongen. De zanggroep had 
namelijk gezorgd voor een blaad-
je met het programma waar achter-
op de refreinen van de verschillen-
de nummers stonden. Want ja, ook 
een aantal Nederlandse meezingers 
zoals ‘Het kleine café aan de haven’ 
mochten niet ontbreken. Al met al 
een geslaagde avond. Voor meer 
informatie kan een mail gestuurd 
worden naar zanggroepmusica@
kpnmail.nl of bel 0297-563177.

Inschrijven Amstel Korendag
Amstelland - De inschrijving voor 
koren voor de Amstel Korendag in 
Poppodium P60 te Amstelveen op 
zondag 9 oktober is gestart! Tijdens 
de Amstel Korendag krijgen koren 
de mogelijkheid om op te treden 
op een professioneel podium met 
professionele belichting en profes-
sioneel geluid. Koren kunnen te-
gelijkertijd door een professionele 
crew hoge kwaliteitsfoto’s, een ho-
ge kwaliteits geluidsopname en/of 
video opname van het optreden la-

ten maken. Gedurende de hele dag 
en avond zullen diverse koren zich 
presenteren op het geweldige Pop-
podium P60 te Amstelveen. Een leuk 
muzikaal dagje uit in Amstelveen 
voor koormuziekliefhebbers!
Schrijf jouw koor in vòòr 30 juni via 
www.amstelkorendag.nl zodat jullie 
in aanmerking komen voor deelna-
me. Na 1 juli wordt de lijst met de-
finitief deelnemende koren bekend 
gemaakt. Er is plaats voor een be-
perkt aantal koren.

Thema ‘Vier Windstreken’
Sonority en Sursum Corda 
zaterdag samen in concert
Kudelstaart - Popkoor Sonority en 
muziekvereniging Sursum Corda ge-
ven zaterdag 4 juni samen een con-
cert met als thema ‘Vier Windstre-
ken’. Muziek is in alle windstreken te 
horen, waar ook ter wereld. Sursum 
Corda en Sonority nemen het pu-
bliek mee naar het verre Oosten, het 
wilde Westen, het koele Noorden 
en het warmbloedige Zuiden. Beide 
verenigingen zullen in verschillen-
de blokken ieder een aantal num-
mers uitvoeren. Daarnaast wordt 
het nummer ‘Scenes from Evita’ ge-
zamenlijk ten gehore gebracht. So-
nority staat onder leiding van Rik 
Henning, de dirigent van Sursum 

Corda is Elivera van Sloten. De pre-
sentatie is in handen van Alma de 
Jong. In de pauze worden drankjes 
verkocht. Met de opbrengst hiervan 
worden beide vereniging gesteund. 
Het concert wordt gegeven in De 
Spil Kudelstaart en begint om 20.00 
uur. De zaal is vanaf 19.30 uur ge-
opend. Kaarten kosten 7,50 euro en 
zijn te koop via info@sursum-corda-
aalsmeer.nl, bij Boekhuis Aalsmeer 
in de Zijdstraat 12, Ridder Primera 
in de Ophelialaan 106 en Gall & Gall 
in Winkelcentrum Kudelstaart. Ook 
bij de leden van beide verenigingen 
en op de avond zelf aan de zaal zijn 
kaarten verkrijgbaar. 

Expositie tot en met 12 juni
Kwetsbaarheid in steen en 
op papier in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het is de tentoonstel-
lingcommissie van het KCA weer 
gelukt om met beeldhouwer Fran-
cien Valk een gerenommeerd kun-
stenaar naar Aalsmeer te halen. Het 
is nog maar twee weekends dat de-
ze tot de verbeelding sprekende ex-
positie met tekeningen en beelden 
van deze veelzijdige kunstenaar te 
zien is. Daarna is het de beurt aan 
de Aalsmeer Amateurs om de wan-
den en de ruimte van het Oude 
Raadhuisje te vullen met hun kunst-
werken. De aanmelding hiervoor is 
inmiddels gesloten.
Valk is een veelzijdig kunstenares. 
Ze maakt beelden uit allerlei soor-
ten steen maar maakt ook levens-
grote dierentekeningen. Aan de ba-
sis van haar kunstenaarschap ston-
den bekende Nederlandse beeld-
houwers als Jan Meefout en Leo 
de Vries. Zij leerden en inspireer-
den haar om met die ‘harde stenen’ 
bijna aaibare beelden te maken. Dat 
is prachtig te zien met de serie te-
keningen en beelden over haar ei-
gen hond Saar. Het dier is op al-
lerlei manier geportretteerd en de 
beelden van carrara marmer en ro-
se graniet nodigen inderdaad uit om 
het dier even te aaien. Het is alsof ze 
met de keuze van haar materialen 
een herinnering eeuwig heeft willen 
maken. Het heeft iets ontroerends. 

Beeldhouwer en tekenaar Francien 
Valk(1954) zegt zelf dat haar werk 
gaat over de kwetsbaarheid van 
mens en dier. Over de geschiede-
nis en de schoonheid van de aarde 
die in de harde steen van haar beel-
den liggen opgeslagen. Stenen die 
volgens haar als het ware hebben 
liggen wachten om hun verhaal te 
vertellen. Een verhaal dat vaak gaat 
over het harde lot van mens en dier. 
Francien Valk woont na een avon-
tuur in Amerika sinds 2000 weer in 
Nederland en werkt in Vogelenzang. 
Ze is in de voetsporen van haar leer-
meester Jan Meefout getreden op 
het moment dat het museum Beel-
den aan Zee in Scheveningen werk 
van haar aankocht. Kortom het is 
niet de eerste de beste die op dit 
moment exposeert in de galerie van 
KCA Aalsmeer. 
De laatste jaren richt Francien Valk 
zich op het maken van grote te-
keningen over dieren zoals nijl-
paarden, rode zalm, robben of een 
school gevangen visjes. Als toe-
schouwer kun je er niet omheen. 
De tekeningen zijn zeer de moeite 
waard om te bekijken. De expositie 
is nog te zien tot en met 12 juni, ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9. De 
toegang is gratis.

Vrijdagmiddag opening expositie
Aalsmeerse schilders in 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Het Aalsmeers Schil-
ders Genootschap (ASG) exposeert 
van 3 juni tot en met 30 septem-
ber in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Het ASG bestaat al 31 jaar. 
De expositie vertegenwoordigt wer-
ken van circa tien leden van het Ge-
nootschap die elke woensdagavond 
bijeenkomen in Aalsmeer om te 
schilderen. Er zijn veel diverse wer-
ken te zien, olie, acrylverf, aquarel 
en pastel in vele stijlen, van abstract 
tot figuratief. In het weekend van de 

Feestelijk ontwakend
Bijna in schaduw van vliegveld en grote stad
Bijna een slaperig dorpje, deken soberheid en rust
Kleurloos geveilde gerbera, sering en het Doornroosje
Nobel door burgemeester uit haar slaap gekust
Een lach ontstaat met praampje racend over de Poel
Boten worden opgetuigd, voorzien van licht
Ambtelijke spin verlaat haar web van overbodige regels
Een feestweek, een bandjesavond krijgen weer gezicht
Plaspop opent ogen, uit haar dip met DIP
Muziek mag decibellen tot aan ruime sluitingstijd
Een eensgezind Hiep Hibra Hoera! aan alle inzet
Voor het nieuwe Aalsmeerse evenementenbeleid.
 
Marcel Harting

de koren toch voornamelijk oude-
re leden, dat telt niet voor de Jacht-
hoornkorps Kudelstaart dat in 1987 
is opgericht. Daar is men - in navol-
ging van het Cultuurpunt - naar de 
basisscholen gegaan om leerlingen 
enthousiast te maken voor het spe-
len in een muziekkorps. Het leverde 
dertien nieuwe jeugdleden op. Deze 
krijgen nu acht weken gratis les en 
zo hoopt men voor de toekomst voor 
een levendig straatbeeld te kunnen 
blijven zorgen. Want hoe leuk is het 
niet om een ernstig kijkende 7 jari-
ge met trompetje of trommel mee te 
zien lopen tussen de grote mannen 
en volwassen vrouwen?! De WAK-
week kende een stralende start die 
voor herhaling vatbaar is. Het is de 
moeite waard om deze week de 
etalages in de Zijstraat eens extra 
te bekijken. Want daar zijn kunst-
werken van de amateurschilders 
en beeldhouwers te bewonderen 
en wie weet denkt u wel: “Ik ga mij 
ook opgeven.” Nieuwe leden zijn al-
tijd welkom ook bij de koren, mu-
ziekkorpsen, toneelverenigingen en 
foto- en dans clubs. 
Janna van Zon

Foto’s: www.kicksfotos.nl
kunstroute, op 24 en 25 september, 
zijn de kunstenaars aanwezig om 
hun werk toe te lichten en kunnen 
belangstellenden nader kennis ma-
ken met het ASG en haar leden. Wie 
direct meer wilt weten, kan contact 
opnemen met Loes van der Poel via 
06-44412434 of Henny Jonker via 
06-10235858. Janna van Zon, on-
der kunstkenners welbekend, heeft 
de expositie in De Oude Veiling voor 
het ASG ingericht en opent op vrij-
dagmiddag 3 juni deze mooie expo-
sitie om 17.00 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom bij deze ope-
ning.



Informatiebijeenkomst voor aalsmeer en omstreken
Parkinson en Parkinson dementie, Wat betekent dit voor u?
Het Ontmoetingscentrum vindt het uitdragen van kennis en informatie 
erg belangrijk. Daarom verzorgen wij Informatiebijeenkomsten voor 
geïnteresseerden uit Aalsmeer en omstreken. Donderdag 9 juni van
13.30 - 15.00 uur staat “Parkinson en Parkinson dementie, Wat betekent 
dit voor u?” centraal. Met als gastspreker: Parkinson Nederland & 
oefentherapeut. Inloop vanaf 13.15 uur. Vanaf 13.30 zal er gestart 
worden met ‘Parkinson en de consequenties’, na een pauze gaan we 
verder met ‘Parkinson in de praktijk’. Voor informatie en aanmeldingen 
(wenzelijk) kunt u contact opnemen met de coordinator van het 
ontmoetingscentrum Ellen Millenaar 06-22468574.

Crea-middag ‘Katoenen tas beschilderen’ in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 14 juni is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve 
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen 
met beschilderen van een katoenen tas. Een leuke gezellige middag 
waar je al je creativiteit in kwijt kunt. De materialen zijn aanwezig, mocht 
u uw werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage van 5 euro. 
Dit is incl. koffie of thee. Bent u ook nieuwsgierig geworden? 
Kom dan langs, gezellig met een vriendin of buurvrouw, mannen zijn 
natuurlijk ook welkom. Het is voor iedereen ook als je niet in 
Mijnsheerlijckheid woont.Voor meer informatie kunt u bellen met de 
gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Rolstoeldansen in inloopcentrum Kudelstaart
Op vrijdag 10 juni  van 10.00 - 12.00 uur is er een demonstratie 
rolstoeldansen door Gerrit  Vreeken en Finy  Jansen. Iedereen is welkom, 
kom langs en neem gezellig iemand mee ook als u niet in een rolstoel zit. 
De activiteit is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Koffie / thee 

voor 1 euro. Het inloopcentrum Kudelstaart is gevestigd in wijkpunt 
‘Voor Elkaer’ Nobelhof 1 in Kudelstaart. Voor meer informatie kunt u 

bellen naar tel.  0683441313

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

het zorgcentrum woont.

Tom van Hulsen te midden van Arnold Mühren en Frans Thijssen.

Boekhuis Aalsmeer organiseert:
Boekpresentatie over Engels 
voetbal in café Joppe
Aalsmeer - Voetbaljournalist en 
oud-Kudelstaarter Tom van Hulsen 
heeft opnieuw een boek over En-
gels voetbal geschreven. In ‘Het ge-
heim van Ipswich’ vertelt hij het ver-
haal van Arnold Mühren en Frans 
Thijssen, die bij Ipswich Town uit-
groeiden tot levende legendes. Tom 
van Hulsen (51) werkte 23 jaar voor 
Voetbal International, waarvan de 
laatste twee jaar als hoofdredac-
teur. Het Engelse voetbal is zijn gro-
te passie. In 2013 schreef hij er al 
over in ‘Kick & Rush’, onlangs ver-
scheen zijn tweede boek: ‘Het ge-
heim van Ipswich’. Het vertelt het 
verhaal van de eerste twee Neder-
landse fullprofs in Engeland: Arnold 
Mühren en Frans Thijssen. Ze vier-
den successen bij Ipswich Town en 
wonnen met de kleine club uit Suf-
folk in 1981 de UEFA Cup. Het duo 
veranderde het voetbal in Enge-
land en plaveide er de weg voor vele 
landgenoten. Van Hulsen dook met 
de twee oud-spelers de geschiede-
nis in. Hij beschrijft nauwgezet en 
met het nodige gevoel voor humor 
hun jaren bij Ipswich Town, een bij-

zondere club in het Engelse voetbal. 
De club van manager Alf Ramsey, 
die later als coach van het nationale 
team het WK van 1966 won. De club 
van John Cobbold, het meest ei-
genaardige bestuurslid uit de voet-
balhistorie en de club van manager 
Bobby Robson, die Ipswich interna-
tionaal op de kaart zette. De tekst 
is aangevuld met prachtige foto’s uit 
het privé-archief van Arnold Müh-
ren en Frans Thijssen.
Woensdag 8 juni organiseert Boek-
huis Aalsmeer een avond met de 
auteur, die opgroeide in Kudelstaart 
en vroeger zelf voor RKDES speel-
de. Als het over voetbal gaat, en ze-
ker over Engels voetbal, mag er een 
goed glas bier bij gedronken wor-
den. Daarom vindt deze boekpre-
sentatie plaats in Café Bar Joppe op 
de hoek van de Marktstraat en de 
Weteringstraat. Tom van Hulsen zal 
hier vertellen over zijn boek en zijn 
passie voor het Engelse voetbal. Er 
wordt ook beeldmateriaal vertoond. 
Aanvang is 20.00 uur, toegang gra-
tis. Na de presentatie is het boek te 
koop en zal de auteur signeren.

Veel activiteiten voor kinderen
Zaterdag open dag Ubink
Kudelstaart - Zaterdag 4 juni is 
weer de jaarlijkse open dag bij han-
delskwekerij Ubink B.V. Eén dag per 
jaar worden de deuren open gezet 
en kan iedereen kennis maken met 
de cactusteelt. De 50.000 vierkan-
te meter grote kwekerij heeft een 
groot assortiment aan cactussen en 
vetplanten van 3 centimeter tot wel 
4 meter hoog! Deze zaterdag houdt 
Succulenta Nederland ook haar 
jaarlijkse beurs bij Ubink. Op deze 
beurs staan ongeveer 40 standhou-
ders die hun eigen geteelde plantjes 
te koop aanbieden. 
Voor kinderen worden diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Kinderen 
kunnen op deze dag zelf cactus-

sen zaaien. Deze mag je mee naar 
huis nemen, zodat je kan zien hoe 
de cactus groeit. Ook kunnen ze een 
cactus oppotten en er is een speur-
tocht door de kwekerij. 
De open dag zaterdag 4 juni van 
9.00 tot en met 16.00 uur. Han-
delskwekerij Ubink B.V. is geves-
tigd aan de Mijnsherenweg 20 te 
Kudelstaart. Veel mensen weten 
niet hoe groot het bedrijf is en ie-
der jaar horen de medewerkers dan 
ook weer veel enthousiaste reacties. 
Kom/ga ook eens een kijkje nemen!

Tweede met ‘een gouden rand’
Koninklijke aandacht 
voor Verhoef
Aalsmeerderbrug - Afgelopen 
donderdagavond 26 mei werden de 
prijswinnaars van de Koning Willem 
1 Prijs bekend gemaakt. Deze pres-
tigieuze onderscheiding wordt ook 
wel de Oscar van het bedrijfsleven 
genoemd.
Met het uitreiken van de prijs stelt 
de Koning Willem 1 Stichting zich 
ten doel om bekendheid te geven 
aan ondernemingen die excelleren 
in goed ondernemerschap. Daarbij 
worden beoordelingscriteria gehan-
teerd als Durf, Daadkracht, Door-
zettingsvermogen en Duurzaam-
heid. In aanwezigheid van hare Ma-
jesteit Koningin Maxima, werden de 
winnaars onthuld voor de catego-
rie Grootbedrijf, MKB en Duurzaam-
heid.
In het verleden hebben zeer aan-
sprekende bedrijven zoals Fries-
land Campina (2014), VDL (2012) 
deze prijs ontvangen, maar ook uit 
de regio, zoals Stage Entertain-
ment (2010), Heineken (2000), Fok-
ker (1990) en VBA (1986). De prijs 
wordt één maal in de twee jaar uit-
gereikt. Voor Verhoef Aluminium 
Scheepsbouwindustrie kwam dit 
moment zeer goed uit, want het fa-
miliebedrijf viert op 10 juni 2016 
haar 75-jarig jubileum.
In de categorie MKB waar Verhoef 
zich in bevond, waren begin janu-
ari maar liefst 73 kandidaten inge-
schreven. Uiteindelijk na 3 tot 4 be-
zoeken van de juryleden van de Ko-
ning Willem 1 Stichting, werd Ver-
hoef, samen met twee andere be-
drijven, genomineerd voor de prijs. 
“Tijdens de diverse gesprekken met 
de diverse juryleden werden heel 
veel zaken besproken, zoals strate-
gie en toekomstvisie. Uiteraard wer-
den wij ook verzocht om de beoor-
delingscriteria doorzettingsvermo-
gen, durf en innovatie, op een pas-
sende wijze aan te tonen. Tenslot-
te kwam ook de solvabiliteit en ren-

tabiliteit van de onderneming on-
der de loep genomen. Toen de Top 3 
nominatie bekend werd, voelde het 
alsof wij een ticket voor de Olympi-
sche Spelen hadden gekregen”, al-
dus directeur Martin Verhoef. 
Ter ondersteuning van de nominatie 
werd voor de uitreiking een indruk-
wekkend fi lmpje vertoond, gemaakt 
door Ivo Niehe Productions, waarbij 
de vrije val reddingsboot van Ver-
hoef van grote hoogte werd gelan-
ceerd. Dat leverde veel reacties op 
in de zaal van Radio Royaal in Eind-
hoven, waar het evenement plaats-
vond. Na een spannende pitch, 
waarbij de drie bedrijven nog di-
verse vragen kregen om te beant-
woorden, volgde de uitslag. Tobro-
co uit Oisterwijk, gespecialiseerd 
in de fabricage van hoogwaardige 
landbouwmachines, werd uiteinde-
lijk de winnaar. Verhoef tweede met 
‘een gouden rand’. Het bestuur van 
Koning Willem 1 heeft tot twee maal 
toe moeten stemmen om tot deze 
uitslag te komen. 
Verhoef exporteert 95 procent van 
haar producten, reddingsboten en 
hydraulische toegangstrappen met 
kraan, naar 67 landen. De fabricage 
gebeurt volledig in Nederland. Ver-
hoef ervaart dit als één van haar so-
ciale verantwoordelijkheden voor de 
regio. 
“De Oscar van het Bedrijfsleven, de 
Koning Willem 1 Prijs, is in het bui-
tenland niet zo bekend, maar de be-
trokkenheid van het Koningshuis is 
echt van grote waarde”, aldus Mar-
tin Verhoef. De ontmoeting en het 
gesprek met Koningin Maxima zal 
Martin Verhoef nog lang herinneren 
en blijven koesteren. Geweldig hoe 
zij op hem afstapte en zich vooraf 
verdiept had in de activiteiten van 
de genomineerde bedrijven. “Zij zei 
dat ze ook nog even op ons bedrijf 
had gegoogeld, maar nooit in zo’n 
reddingsboot zou durven stappen.”

Fair Fashion Modeshow 
zondag bij/in de kerk
Aalsmeer - Zondag 5 juni om 14.00 
uur is iedereen van harte welkom bij 
de Fair Fashion modeshow tijdens 
het Open Huis van de Doopsgezin-
de Gemeente in de Zijdstraat 55. 
Bij mooi weer vindt de modeshow 
plaats op het kerkplein, bij regen in 
de kerkzaal. De modeshow wordt 
verzorgd door Sari Fair Fashion uit 
Langedijk en natuurlijk is alle kle-
ding ook te koop. De bijzondere 
stoffen, kleding en accessoires zijn 
ingekocht bij coöperaties in onder 
andere India, Bangladesh, Thailand, 
Nepal, Tanzania, Kenia, Guatemala 
en Bolivia. Een gedeelte van het as-
sortiment draagt ook het EKO-keur-
merk. Kom kijken, voelen, passen en 
zie hoe mooi het is. 
De Wereldwinkel Aalsmeer is ook 
van de partij met een kraam fair-
trade kleding en accessoires zo-
als T-shirts en boxershorts van bi-
ologisch katoen, bamboe sokken en 
hippe handgemaakte hoeden van 
palmblad uit Guatemala voor da-
mes én heren. Iedereen is van harte 
welkom en de toegang is gratis dus 

neem gerust iemand mee!
Wie maakt mijn kleding? Een he-
le normale vraag, maar bij veel kle-
ding labels kom je niet verder dan 
het land van herkomst. Fair Fa-
shion is mode met een verhaal. Zo-
als het verhaal van Lovely uit Dhaka 
in Bangladesh. Met een groepje van 
acht vrouwen beschildert Lovely zij-
den sjaals en zijden stoffen waar 
kleding van gemaakt wordt. De 
vrouwen behoren tot een achter-
gestelde groep omdat zij katholiek 
zijn. Ze werken via Folk Bangladesh 
voor de exportmarkt. De vrouwen 
van de Lovely-groep maken mooie 
producten waar ze een eerlijke prijs 
voor krijgen. Sari Fair Fashion werkt 
nauw met de vrouwen samen, orga-
niseert cursussen en ondersteunt 
hen bij de bedrijfsvoering. Een klein 
verhaal, maar wel belangrijk voor de 
vrouwen van de groep. Zo heeft elk 
kledingstuk van Sari een eigen ver-
haal. 
Wil je weten waar jouw kleding van-
daan komt? Kijk dan op www.scho-
nekleren.nl. 

De medewerkers van het kantoor aan de Stationsweg verhuizen allemaal mee 
naar de Zijdstraat.

Meer ruimte voor Lidl
Rabobank naar Zijdstraat!
Aalsmeer - De Rabobank gaat 
weg, niet uit Aalsmeer hoor. Nee, 
zeker niet. De bank gaat verhuizen, 
van de Stationsweg naar het nieu-
we pand aan het einde van de Zijd-
straat, hoek Dorpsstraat. Het nieu-
we kantoor van ongeveer 150 vier-
kante meter wordt per 1 december 
al geopend. En dat is snel, zegt Ron 
Leegwater van Communicatie. Er 
moet nog veel gebeuren en aange-
past worden aan de eisen van een 
bank. De Rabobank is blij met haar 
nieuwe plek, midden tussen het 
winkelend publiek en gemakkelijk 
toegankelijk voor de oudere inwo-
ners. Op dit moment wordt de exac-
te invulling besproken, maar zeker 
is dat het een advieskantoor gaat 
worden met een gastvrij karakter en 
vijf dagen per week open gaat. Op 
het kantoor zullen de vertrouwde 
medewerkers van de bank advise-
ren over bankzaken, hulp verlenen 
bij internetbankieren of uitleg ge-
ven over de mobiele bankierenapp. 
Zowel klanten als ondernemers zijn 
van harte welkom. Deze groep mag 
inloggen op de wifi  en onder het ge-
not van koffi e of thee werkaamhe-
den voor zichzelf doen. Zo wordt 
het echt een multifunctionele ruim-
te. Van deze ruimte kunnen vereni-
gingen en stichtingen, die klant zijn 
van de Rabobank, en organisaties 
van door de bank gesponsorde eve-
nementen overdag of in de vroege 
avond gebruik maken voor kleine 
vergaderingen of een bespreking.

Aparte pinbox
Er komt in het gebouw een geld-
automaat. Niet buiten, de recente 
plofkraak in Uithoorn heeft de bank 
doen besluiten dit los te koppelen. 
Er komt elders in het centrum een 
aparte unit, een pinbox waar ook 
geld gestort kan worden. Zowel de 
gemeente als het bestuur van de 
stichting Meer Aalsmeer en natuur-
lijk de Rabobank zelf zijn bijzonder 
enthousiast met deze ontwikkeling 
en kijken uit naar de komst van het 
kantoor van de lokale bank.

Lidl aan Stationsweg
En voor wie interesse heeft in het ge-
bouw van de bank aan de Stations-
weg heeft pech. Hier is al een gega-
digde voor gevonden: De Lidl. Met 
de aankoop van ook dit pand van 
de Rabobank kan de supermarktke-
ten haar plannen om hier een win-
kel te openen verwezenlijken. Er kan 
op een groter terrein gebouwd wor-
den en er kan een betere ontsluiting 
gerealiseerd worden. Weet u dit ook 
weer. Het was zo stil rond de Lidl, 
maar de Lidl is Aalsmeer niet ver-
geten en komt in het Centrum! “For-
meel is ons pand al verkocht”, aldus 
Freek van Velsen tijdens de bijeen-
komst over de verhuizing van de Ra-
bobank. Betrokken en dichtbij is het 
motto en dit hebben de medewer-
kers ook voor ogen in het nieuwe 
kantoor waar ieder welkom is en dat 
opgefl eurd gaat worden met posters 
van Aalsmeer. 

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en Lucas Schoonebeek en Dirk 
Box van Meer Aalsmeer en Saskia Rill, acquisiteur Winkelcentrum Aalsmeer 
Centrum en Saskia Zorge, gemeente Aalsmeer.

Volgende stap aanpak leegstand
Wethouder opent nieuwe 
site ‘Kansrijk Aalsmeer’
Aalsmeer - Wethouder Ad Ver-
burg van Economische Zaken 
heeft op 26 mei samen met Lu-
cas Schoonebeek, voorzitter win-
keliersvereniging Meer Aalsmeer 
en vestigingsmanager Albert Heijn 
Praamplein, de website Kansrijk 
Aalsmeer offi cieel gelanceerd. Lu-
cas Schoonebeek: “De website 
Kansrijk Aalsmeer geeft aan welke 
kansen er liggen voor ondernemers 
in Aalsmeer-Centrum. Gemeente 
Aalsmeer en Meer Aalsmeer wer-
ken gezamenlijk aan de revitalise-
ring van Aalsmeer-Centrum.” 
Wethouder Verburg: “Het College 
van Aalsmeer wil een goed vesti-

gingsklimaat behouden en verster-
ken, zodat bestaande bedrijven be-
ter kunnen ondernemen en nieu-
we bedrijven zich willen vestigen 
in Aalsmeer. In januari 2016 is door 
de gemeente, op initiatief van stich-
ting Meer Aalsmeer, Saskia Rill aan-
gesteld om nieuwe ondernemers 
naar het centrum te trekken De-
ze site is weer een volgende stap 
om de leegstand aan te pakken en 
Aalsmeer positief op de kaart te zet-
ten.” De acquisiteur helpt geïnteres-
seerde ondernemers een geschikt 
winkelpand te vinden. Dat doet ze 
door ze het overzicht te bieden van 
de beschikbare ruimtes in de Zijd-

straat en het contact te leggen met 
makelaars en eigenaren en de ge-
meente. Zij kan u ook helpen met 
het aanvragen van de juiste vergun-
ningen. Daarnaast is zij zelf ook ac-
tief op zoek naar ondernemers die 

een onderneming willen starten in 
Aalsmeer-Centrum. Dus, bent u zelf 
een geïnteresseerde ondernemer, 
of kent u iemand die geïnteresseerd 
is? Neem dan contact op met Sas-
kia Rill via www.kansrijkaalsmeer.nl.
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Amstelland - Met de VakantieBieb-
app heeft iedereen gratis toegang 
tot een omvangrijke selectie Neder-
landse e-books gedurende de he-
le zomer. Voor de jeugd gaat de Va-
kantieBieb al in juni open en de ti-
tels voor volwassenen zijn beschik-
baar vanaf juli. Er zijn dit jaar nog 
meer titels te downloaden, zestig in 
totaal, en er zijn handige leeftijds-
categorieën voor kinderen aan ge-
koppeld.

Titels voor kinderen
De VakantieBieb omvat ook de-
ze zomer een mooie lijst met avon-
tuurlijke, griezel-, detective, fanta-
sie- en humoristische boeken. Kin-
deren van 6 tot 9 jaar kunnen bij-
voorbeeld helemaal opgaan in het 
verhaal ‘Iep!’ van Joke van Leeuwen 
of raadsels oplossen en moppen le-
zen in ‘Nog een mop?’ van Erik van 
Os. Kinderen tussen 9 en 12 jaar 
kunnen wegdromen bij de avontu-
ren van Samuel en Tess in ‘Mijn bij-
zonder rare week met Tess’ van An-
na Woltz. Ook jongeren ouder dan 
twaalf jaar kunnen een keuze ma-
ken uit diverse leuke e-books en 
mogen misschien al een enkel vol-
wassen boek lezen. En dat doen ze 
graag. Met de VakantieBieb-app 
kunnen kinderen tijdens de zomer-
vakantie e-books van de Bibliotheek 

op een tablet of smartphone lezen. 
Als kinderen regelmatig blijven le-
zen in de zomervakantie, vallen zij 
niet terug in leesniveau. Lezen in de 
zomer is daarom belangrijk en dat 
kan heel goed digitaal met de Va-
kantieBieb-app van de Bibliotheek.
Ook ruime keuze voor volwassenen
Niet alleen voor kinderen biedt de 
VakantieBieb-app uitkomst, ook 
volwassenen komen vanaf juli aan 
hun trekken en hebben de moge-
lijkheid om dertig titels te downloa-
den. De app is gratis te downloaden 
op een tablet of smartphone via de 
App Store of Google Play Store. De 
geselecteerde boeken komen in de 
boekenkast in de app te staan. Na 
het downloaden is voor het lezen 
van de e-books geen internetver-
binding meer nodig. Ideaal dus voor 
vakantie. Kijk voor meer informatie 
op www.vakantiebieb.nl.
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“Shiatsu geeft mij rust”
Aalsmeer - Na enkele zware aan-
doeningen kon Leny Bark alleen 
nog uitgeblust op de bank liggen. 
De vermoeidheid ging maar niet 
over. Tot ze iets geheel nieuws pro-
beerde: shiatsu. Nu maakt Leny 
weer wandeltochten met haar hond. 
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het flink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal 
en wist niet hoe ze daar uit moest 
komen. Tot ze in de krant een inter-
view las met Petra van der Knaap, 
die zich in Aalsmeer had gevestigd 
met haar San Bao Praktijk voor shi-
atsu massagetherapie. “Ik had nog 
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik 
dacht: laat ik dat maar eens probe-
ren.” Niet veel later lag ze op de mat 
waar de therapeute haar klanten 
behandelt. Een bijzondere ervaring. 
“Ze legde iets warms op de littekens 
van mijn operaties. Daarna drukte 
ze zachtjes met haar duimen op ver-
schillende plekken op mijn lichaam. 
Tussendoor luisterde ze steeds naar 
mijn polsslag. Het was heel ont-
spannend.” Shiatsu is een ooster-
se behandelwijze om mensen van 
gezondheidsklachten af te helpen. 
Een klacht – zoals pijn of vermoeid-
heid - betekent in deze leer, dat er 
een blokkade zit in de energiebanen 
(‘meridianen’) in het lichaam. Die 
blokkade (zeg maar: de oorzaak) zit 
niet altijd op de plek waar iemand 
de klacht ervaart. Neem bijvoor-
beeld hoofdpijn. Dat kan ontstaan 
door een klap op je hoofd. Maar ook 
omdat je je schouders te veel aan-
spant. Of je bovenbenen. De shiat-
sutherapeut spoort de blokkades 
op en laat de lichaamsenergie weer 

stromen, zodat de klacht verdwijnt. 
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt 
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 
De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fietsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 
meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk en 
geestelijk zoveel goed, ik ga er lek-
ker mee door.”
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? Kijk 
op www.sanbaopraktijk.nl.

Vakantiebieb weer open!

Nautische markt, zeilen en muziek
Open Havendag bij WVA
Aalsmeer - Zondag 12 juni orga-
niseren de leden van de Aalsmeer-
se watersportvereniging een haven-
dag met allerlei activiteiten. De be-
doeling is er een gezellige middag, 
van 12.00 tot 17.00 uur, van te ma-
ken voor jong en oud en bovendien 
voor zowel leden als belangstel-
lenden. Zo komt er een nautische 
beurs waar je heerlijk kunt snuf-
felen tussen allerlei boottoebeho-
ren en watersportkleding van onder 
meer Gaastra. Er zijn korte kennis-
makingsrondjes op de Kleine Poel 
om te varen: meezeilen in een ech-
te wedstrijdboot uit de internationa-
le Drakenklasse, proefvaren voor de 

kids in een Optimistje of even door 
de slootjes in een open bootje. In de 
havenkom is er informatie en de-
movaren met de op afstand bedien-
bare Micro Magic en kan er dank-
zij jachthaven Stenhuis worden ge-
supt. 
Het eigen Shantykoor omlijst de ac-
tiviteiten. Al met al een leuke ma-
nier om vooral nieuwe jeudigde zei-
lertjes kennis te laten maken met 
de watersport! De haven is aan de 
Uiterweg, daar mag je niet parke-
ren, dus lopen of op de fiets wordt 
aangeraden. Voor alle informatie 
en aanmelden: openhavendag@
wvaalsmeer4.nl

Joke van der Zwaan van Nepal Benefiet

Mindfulness in/voor Nepal
Aalsmeer -Dit jaar gaat de laat-
ste opbrengst van Nepal Bene-
fiet Aalsmeer concert in The Beach 
in februari naar de wederopbouw 
van twee ingestorte schooltjes in 
de Chepang Hills. Voor één school-
tje was de opbrengst al binnen, voor 
het tweede schooltje is de organi-
satie nog hard bezig om gelden bij-
een te vergaren. En gelukkig staat 
de teller nog niet stil. Luci Beumer 
gaf haar 60ste verjaardagspartijtje 
in De Oude Veiling. Ze vroeg voor 
haar verjaardag een donatie voor 
het project in Nepal. Ze zamelde 
555 euro in, hetgeen de OSA weder-
om verdubbelde. Geweldig! En het 
houdt nog niet op. Een huisarts in 
Aalsmeer Oost gaf afgelopen maan-
den een cursus in Zen in beweging 
in YogAletta in the Beach. Hij do-
neerde, samen met de yogadocente 
het entreegeld van de deelnemers, 
totaal 400 euro, voor de schooltjes 
in Nepal. Er kan dus gestart worden 
met de bouw van beide schooltjes. 
Joke van der Zwaan van Nepal Be-
nefiet neem het bedrag in oktober 
dit jaar mee naar Nepal. 
Nepal is echter nog lang niet uit de 
zorgen. Hoewel de mensen daar al-
tijd zeer positief blijven en ze zelf 

ook hard werken aan de wederop-
bouw, blijft het een feit dat er na 
de aardbeving bijna geen toeristen 
meer naar Nepal reizen. Toerisme is 
voor veel Nepalezen een bron van 
inkomsten (80%). En je kunt echt 
nog heel goed reizen in dit mooie 
land. Een fantastische beleving, een 
mooi land en vooral mooie men-
sen. Joke is daarom op zoek gegaan 
naar andere middelen om dit land 
te ondersteunen. Daar zij ook als 
mindfulness trainer werk, heeft zij 
het plan opgevat om een weekje re-
laxen middels mindfulness in Nepal 
te organiseren. Het mes snijdt aan 
twee kanten: Kennismaken met Ne-
pal; in Sapana village lodge wordt 
het programma aangeboden, een 
plek van rust. Op die plek mindful-
ness beoefenen kan helpen, om nog 
meer te genieten van de rust en de 
schoonheid. En de andere kant van 
het mes: Nepal helpen door daar 
de vakantie door te brengen. Joke 
doet dit vrijwillig. Haar bijdrage voor 
het begeleiden van deze week zal 
ook geheel naar de projecten van 
SVSI (Sapana Village Social Impact) 
gaan. Kijk voor meer informatie op 
www.nepalbenefiet.webs.com of bel 
naar Joke: 06-23861976. 

Dit jaar deelname 700 steppen
Kaartverkoop 7e Step by 
Step bijna van start
Aalsmeer - Start kaartverkoop 7e 
editie Step by Step Aalsmeer!
De organisatie van Step by Step is 
alweer enige tijd geleden gestart 
met de voorbereidingen voor de ze-
vende editie, die dit jaar zal wor-
den gehouden op zaterdag 1 okto-
ber vanaf wederom café Sportzicht 
in de Sportlaan. Voor een ieder die 
nog niet eerder heeft meegedaan 
aan dit spektakel. Je kunt je met 
een team van minimaal 5 tot maxi-
maal 12 personen inschrijven. Je 
gaat met je teamgenoten een heu-
se steptocht van circa 7 kilometer 
door Aalsmeer maken met onder-
weg hilarische opdrachten. Zowel 
diverse vraag- als spelopdrachten 
die bij binnenkomst worden geju-
reerd om vervolgens met je team in 
aanmerking te kunnen komen voor 
een felbegeerde beker. Eén ding is 
nieuw dit jaar, er zal een jury aanwe-
zig zijn, die beoordeelt welk team er 
dit jaar met ‘de originaliteitprijs’ van-
door gaat. Wie het meest origineel 
met zijn of haar team aan de start 

verschijnt, komt hiervoor in aanmer-
king. Ook dit jaar worden de deel-
nemers getrakteerd op een gezel-
lig entertainmentprogramma met 
onder andere overdag DJ’s Kees 
Markman en Marcel Wilkes en ‘s 
avonds na de prijsuitreiking komt 
zanger Edwin van Toolen de tent let-
terlijk op z’n kop zetten en DJ Mi-
chael Meijer sluit zoals gewoonlijk 
het feest weer af! 
De eerste kaartverkoop voor Step 
by Step start maandag 13 juni. Hier 
kunnen de captains van de teams 
van vorig jaar zich voor aanmel-
den. Maandag 20 juni start de of-
ficiële kaartverkoop, waarvoor een 
team zich kan inschrijven. Vorig jaar 
waren de kaarten binnen een kleine 
drie weken uitverkocht, dus wacht 
niet te lang. Vorig jaar nog 600 deel-
nemers aan de start, voor dit jaar zijn 
700 steppen gereserveerd! Voor bei-
de inschrijfdata geldt dat aanmel-
den kan via: stepbystepaalsmeer@
gmail.com. Bekijk de facebook pa-
gina om op de hoogte te blijven!

Afscheidsreceptie voor Jan 
Dreschler in zorgcentrum
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 27 
mei hebben alle medewerkers van 
Zorgcentrum Aelsmeer afscheid ge-
nomen van directeur Jan Dreschler, 
die van een welverdiend pensioen 
gaat genieten. Elke afdeling had een 
act voorbereid en deze werd ten to-
nele gebracht in de grote zaal. De 
heel gezellige middag is afgesloten 
met een heerlijk buffet. De mede-
werkers vinden het jammer dat hun 
‘baas’ vertrekt, maar gunnen hem 
natuurlijk wel deze vrije tijd. “We 
gaan hem en zijn toespraken ze-
ker missen”, aldus de medewerkers. 
Aanstaande vrijdag 3 juni wordt 

een openbare receptie gehouden 
ter gelegenheid van de pensione-
ring van Jan Dreschler. De directeur 
heeft veel voor de stichting Zorg-
centrum Aelsmeer betekend. “Door 
zijn verbindend vermogen, bre-
de visie en bevlogenheid, heeft hij 
een zeer waardevolle bijdrage ge-
leverd aan het welzijn van ouderen. 
Dit alles vanuit een maatschappelij-
ke betrokkenheid en altijd met oog 
voor de samenleving”, aldus voor-
zitter Bart Hulsbos van de raad van 
toezicht. De receptie is vrijdag van 
15.00 tot 18.00 uur in het zorgcen-
trum aan het Molenpad.

Aalsmeer Flower Festival
Kijk-, ruik- en smulfeest 
in/rond fort Kudelstaart
Aalsmeer - Zaterdag 18 en zon-
dag 19 juni tussen 11.00 en 17.00 
uur wordt het voor de bezoekers 
aan het Fort Kudelstaart tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival een groot 
kijk-, ruik-, luister- en smul-feest. 
De duizenden bloemen zullen hun 
geuren over het terrein verspreiden 
en de tentoongestelde kunstwerken 
zullen de ogen verwennen, de hap-
jes en drankjes de tong strelen en 
de muziek zalvend voor het oor. 
Even zag het er naar uit dat het 
de keramiste Anneke Harting niet 
zou lukken mee te doen aan het 
Aalsmeer Flower Festival. Haar ver-
koopsucces in den lande is zo gi-
gantisch dat de voorraad in haar 
atelier meer en meer slonk. Geluk-
kig is de keramiste een buitengewo-
ne bezige bij, maakte de oven zijn 
brand overuren en zo kan net op tijd 
een serie prachtige tulpenvazen te 
pronk staan in een van de ruimtes 
van het Fort Kudelstaart. Dat haar 
vazen de aandacht trekken staat 
wel vast. En die aandacht zal er ook 
zeker zijn voor de andere exposan-
ten: Willeke Frima is allang geen on-
bekende meer in Aalsmeer. Naast 
een getalenteerd kunstenaar is zij 
ook een geweldige docente die haar 
leerlingen op zo een manier leert 
kijken dat het wordt gezien als een 
openbaring. “Aan Willeke heb ik te 
danken dat ik nu nog meer let op 
de kleinste details. Voor mij maakt 
dit het schilderen nog spannender. 
Maar of ik ooit haar niveau zal ha-
len? Ach zij is zo goed.” Dat Wille-
ke een zuster heeft die met haar 
schilderijen wereldwijde successen 
boekt, is mooi meegenomen. Re-
gelmatig reist zij naar haar atelier 
in Frankrijk om samen zus Joke te 
schilderen. Hoewel het werk aan el-
kaar verwant is, weet Willeke geluk-
kig haar eigen stijl te behouden. Ei-
gen stijl maakt de kunstenaar: Je 
kunnen onderscheiden in de we-
reld van de kunst is vaak een zoek-
tocht, maar wel een interessante. 
Ook voor de kijker is het volgen van 
een kunstenaar een spannende be-
zigheid die blij makende verrassin-
gen op kan leveren. Neem bijvoor-
beeld fotografe Judith de Bats: Met 

haar trouwfoto’s voornamelijk van 
donkere mensen - gemaakt in haar 
voormalige woonplaats New York - 
boekte zij veel succes maar Judith 
wilde verder. Zij kwam in Nederland 
wonen en keek met ogen van een 
buitenstaander wat zich allemaal 
afspeelde in het koude kikkerland-
je. Zij trekt als globetrotter graag sa-
men met haar echtgenoot er op uit. 
Maar soms blijft zij bewust dicht bij 
huis, vindt haar inspiratie aan de 
waterkant en let dan speciaal op 
niet alledaagse taferelen die voor 
haar interessant zijn. Het begon in 
Nederland met een paraplu op het 
strand. Nu kunt u - in kader van de 
opdracht - haar visie op de Neder-
landse Flora bewonderen. En dan de 
foto’s van Monic Persoon, wat een 
klasse en wat een originaliteit. Trek 
er maar rustig een behoorlijk tijd 
voor uit om alle details die in haar 
foto’s te vinden zijn ook echt te ont-
dekken. Humor, schoonheid, com-
positie, vaardigheid, de hang naar 
het verleden, de liefde voor kitsch, 
de verzameling van mooie stofjes. 
Deze mix weet Monic tot een ge-
heel te maken die niet eerder was te 
zien in de wereld van de fotografie. 
Edelsmid Brigitta Sueters mocht niet 
ontbreken bij deze keur van kunste-
naars, haar bijdrage is bescheiden 
maar wat zij toont is om stil van te 
worden.

DionV
Bij entertainer DionV is de stilte ver 
te zoeken. Zijn werkwijze is van he-
le andere koek. Het lijkt in eerste in-
stantie op het betere gooi- en smijt-
werk. Kinderen zijn dol op hem en 
hij laat hen zien hoe leuk het is 
om bij opzwepende muziek je lek-
ker met verf uit te leven. Zijn spon-
taniteit levert hele kleurige schilde-
rijen op. De door DionV beschilder-
de Mercedes - beschikbaar gesteld 
door Cor Millenaar die een groot fan 
van Dion is - staat ook op het terrein 
te pronk. Overigens is dat nog lang 
niet alles wat er te zien is en te bele-
ven valt tijdens het Aalsmeer Flower 
Festival weekend. Meer hierover in 
de volgende Meerbode.
Janna van Zon 

Jaarlijks teambuilding dag voor goed doel

Team Forensische Opsporing 
voor ‘Het Vergeten Kind’
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 28 
mei vond de jaarlijks terugkerende 
teambuilding plaats van het Team 
Forensische Opsporing, Politie Am-
sterdam. Leden uit dit team, waar-
in de mensen werken die je op het 
nieuws regelmatig in witte pakken 
ziet lopen op plaatsen delict, heb-
ben het initiatief genomen deze 
teambuilding in het teken te laten 
staan van het sponsoren van een 
goed doel. 
De aandacht van het team ging 
uit naar de stichting ‘Het Vergeten 
Kind’. Deze stichting heeft tot doel 
de leef- en speelomgeving van kin-

deren van 0 tot 18 jaar, die om di-
verse redenen noodgedwongen in 
opvangcentra leven, te verbeteren. 
In de weken voorafgaand aan de 
teambuilding dag waren de eerste 
contacten gelegd met diverse be-
drijven om geld en giften in te za-
melen voor het goede doel. 
Afgelopen vrijdag mochten een 
aantal teamleden de cheques op-
halen bij de bedrijven, onder ande-
re bij Martinez Chocolade (zie foto), 
Chimpie Champ en Met en Co, die 
de stichting ‘Het Vergeten Kind’ met 
een geldbedrag of gift een warm 
hart hebben toegedragen. 
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Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Op 11 mei vertelde Ilse 
de Vries van Amstelring haar erva-
ringen met Thuisbegeleiding. Thuis-
begeleiding is een praktische en 
laagdrempelige vorm van begelei-
ding van mensen die door omstan-
digheden of ziekten de regie over 
hun eigen leven kwijt zijn. Thuisbe-
geleiding richt zich op het structu-
reren van het dagelijks leven en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid 
van gezinnen, cliënten en naasten. 
Daarna schetste wethouder Gert 
Jan van der Hoeven de stand van 
zaken ten aanzien van het Jeugdbe-
leid. In de vergadering van woens-
dag 8 juni zal Karin van der Weele 
de Nieuwe Klachtenregeling nader 
toelichten. Ook zullen beleidsamb-
tenaren het bestuur  bijpraten over 
de stand van zaken met betrekking 
tot het advies over de Eigen Bijdrage 
Begeleiding en Dagbesteding. Ook 
in de komende tijd zal met grote re-

gelmaat de Wmo-raad door des-
betreffende ambtenaren geïnfor-
meerd worden over de ontwikkelin-
gen die zich binnen het sociaal do-
mein, jeugdbeleid en werk en wo-
nen voordoen. Op deze wijze kan de 
Wmo-raad goede gevraagde en on-
gevraagde adviezen uitbrengen. En 
natuurlijk zal de Wmo-raad zich blij-
vend inzetten om nieuwe structuren, 
nieuwe perspectieven vorm te ge-
ven en gevraagd en ongevraagd ad-
vies te geven. De Wmo-raad verga-
dert in 2016 iedere tweede woens-
dag van de maand in het gemeen-
tehuis. 
De eerstvolgende vergadering is op 
woensdag 8 juni om 15.00 uur. Van-
af 14.30 uur bestaat weer de mo-
gelijkheid om leden van de WMO-
raad deelgenoot te maken van uw 
ervaringen met de Wmo. Zie voor 
agenda en verslagen de website:  
www.wmoraadaalsmeer.nl.

Aalsmeerse belangen liggen 
bij de feestweek en de plas
Aalsmeer - Wederom trok de 
raadsvergadering grote belangstel-
ling van het publiek. Ditmaal niet de 
atleten die naar het gemeentehuis 
waren gerend, maar pramen die 
waren aangemeerd. Er waren veel 
vrijwilligers van Aalsmeerse eve-
nementenorganisaties. Aalsmeer-
se Belangen heeft helder haar beeld 
uiteengezet; voldoende ruimte voor 
de feestweek op het Praamplein en 
een grens voor overlast op de West-
einderplassen. De feestweek hoort 
op het Praamplein met daarbij zeker 
ook aandacht voor overlast. Dat er 
door de organisatie een voorstel is 
gedaan om de geluidsbelasting voor 
de omgeving meer in te perken, is 
dan ook zeer te waarderen.  Hierom 
heeft AB in samenwerking met de 
andere fracties een wijziging inge-

diend die aansluit bij hun voorstel. 
Een unanieme instemming dus.
Daar waar het Praamplein en alle 
andere locaties beperkingen had-
den, kent de Westeinderplassen 
geen maximum aantal dagen met 
geluidsoverlast. AB heeft duidelijk 
aangegeven dat beperking in ge-
luidsoverlast juist gewenst is op de 
Westeinderplassen, dat ook een 
rustgebied is. Het voorstel om dit 
aan te passen kreeg helaas alleen 
steun van PACT, de overige frac-
ties willen pas maximaliseren als de 
overlast al een probleem is. Naar de 
mening van AB lag hier de kans om 
problemen juist voor te zijn. In ieder 
geval heeft de fractie een helder ge-
luid laten horen op de plaats waar 
dat moet: de raadszaal. 
Aalsmeerse Belangen

Onderzoek naar uitval van 
struiken op bedrijventerrein

Aalsmeer - De bruine, dode struik-
jes op bedrijventerrein Hornmeer is 
ook de gemeente opgevallen en het 
heeft de ‘overheid’ verbaasd. Onbe-
grijpelijk dat de nieuwe struikjes, 
die het groene karakter juist moes-
ten verlevendigen, niet aangesla-
gen zijn. Op diverse plaatsen in Am-
stelveen zijn ook soortgelijke struik-
jes geplaatst en deze gedijen pri-
ma. “Ondanks de nodige zorg bij 
de grondbewerking en het beplan-
ten van de groenvakken is er he-
laas sprake van een aanzienlijke uit-
val van beplanting aan de Turfste-
kerstraat en de Visserstraat. De be-
planting is lokaal geel verkleurd (af-
gestorven) en voldoet niet aan de 
gemeentelijke kwaliteitseisen. Voor-
al de soort Taxus vertoont deze ken-
merken. Aan de Lakenblekerstraat, 
waar onder meer Haagbeuk is ge-
plant, is dit niet het geval en slaat 
de beplanting wel goed aan. Droog-
te en het tijdstip (seizoen) van aan-
plant kunnen bijdragen aan een ze-
kere mate van uitval”, aldus de ge-
meente. Gezien de omvang van de 
uitval van de Taxussen is nu beslo-
ten de oorzaak nader te onderzoe-
ken. Er wordt navraag gedaan bij de 

leverancier en de grond wordt, in-
clusief de beplanting, nader onder-
zocht. In de voorbereidende fase 
van het werk is de bodem overigens 
geanalyseerd en zijn er geen scha-
delijke stoffen aangetroffen. Het on-
derzoek van de bodem richt zich nu 
met name op de beschikbare voe-
dingstoffen.

Binnen 14 dagen weg
In afwachting van de uitkomst van 
het bodemonderzoek en de daaraan 
verbonden maatregelen wordt de 
dode beplanting binnen 14 dagen 
verwijderd en wordt deze vervan-
gen door nieuwe aanplant. Doelstel-
ling is dat er een gesloten groenvak 
ontstaat met een fraai eindbeeld die 
voldoet aan de gemeentelijke kwali-
teitseis. Naar verwachting wordt de 
beplanting in het volgende plant-
seizoen vervangen (4e kwartaal van 
2016), omdat het nu geen plantsei-
zoen is. 

Liever stoep terug
Dit betekent dus dat de diverse 
groenvakken zeker vijf maanden 
‘zwart’ blijven of vol gaan groeien 
met onkruid. In dat geval dan één 
verzoek: Voor het pand van de Nieu-
we Meerbode is een stuk trottoir 
vervangen door een strook groen. 
De tegels er omheen liggen schots 
en scheef. Wat de medewerkers van 
de krant betreft, mag de stoep wel 
‘gewoon’ terugkomen. Scheelt weer 
de aanschaf van zo’n tien tot vijftien 
struikjes, de vervanging van de an-
dere honderden struikjes gaat tot 
slot al genoeg kosten…

Supervrienden Award ‘Dag van 
je Leven’ voor René en Esther
Aalsmeer - Al acht jaar komt zan-
ger René Eshuijs zingen tijdens de 
Dag van je Leven feesten tijdens de 
Feestweek in september. En ook zijn 
vrouw Esther is steeds van de par-
tij voor onder andere de technische 
ondersteuning en helpt bij de optre-
dens van de cliënten van Stichting 
Ons Tweede Thuis. Afgelopen zon-
dag  29 mei werden ze door het be-
stuur van Stichting Dag van je Le-
ven in het zonnetje gezet en moch-
ten uit handen van voorzitter Rob 
Langelaan de ‘Dag van je Leven Su-
pervriend Award’ ontvangen. 

Bedankje
Het bestuur heeft deze award in 
het leven geroepen om mensen 
die veel voor de stichting beteke-
nen te bedanken. Voorgaande ja-
ren ging de award naar Jolanda Vis-
ser, Ad Koens van het Partyschip, 
Henk Sietsema, Clown Berry Mer-
lin, Dutch Flower Group, De Osdor-
per en Van Muyden Bakkerij. “Re-
né en Esther hebben deze prijs ze-
ker verdiend”, aldus Dirk Box van 
Stichting Dag van je Leven. “René 
weet als geen ander de aanwezigen 
in de feesttent te vermaken en bei-
den kunnen ze als de beste omgaan 
met al onze gasten met een verstan-

delijke beperking. Niks is ze te gek 
en we zijn daarom dankbaar dat ze 
ieder jaar weer naar Aalsmeer ko-
men.”

Nederlandstalig levenslied
De zanger van het Nederlandsta-
lige levenslied en zijn vrouw kre-
gen de prijs in café De Rembrandt 
in Heerhugowaard waar René op-
trad.  Dirk Box liet de aanwezigen 
horen dat ook hij goed kon zingen. 
Koos Alberts was eveneens deze 
avond aanwezig. René is namelijk 
eerder dit jaar de winnaar gewor-
den van de Koos Alberts Ondersteu-
ningsprijs. Deze award voorziet in 
de behoefte om de muzieksoort ‘le-
venslied’ extra onder de aandacht te 
brengen binnen de muziekbranche. 
René Eshuijs heeft al diverse Ne-
derlandstalige singles op zijn naam 
staan. Onlangs kwam zijn nieuwe 
nummer ‘Alles in mijn leven’ uit. De 
zanger treedt regelmatig op in ca-
fés, maar ook tijdens muziekfesti-
vals zoals Tros Muziekfeest op het 
Plein. De eerstvolgende activiteit van 
de Stichting Dag van je Leven is de 
jaarlijkse botendag op zaterdag 18 
juni. Hiervoor zoekt de organisatie 
nog schippers met boten. Meer in-
formatie op www.dagvanjeleven.org.

Zaterdag eerste Aalsmeerse Veteranendag

George Lucas: “Veteranen 
verdienen erkenning”
Aalsmeer - Zaterdag 4 juni wordt 
de eerste Veteranendag in Aalsmeer 
op een gedenkwaardige wijze ge-
vierd. Initiatiefnemer hiervoor is on-
der andere George Lucas. “Ik heb 
nooit kunnen verkroppen hoe mijn 
situatie is geweest en daardoor heb 
ik mij zelf ten doel gesteld, dat geen 
van de veteranen dezelfde weg hoeft 
te bewandelen die ik heb moeten 
gaan. Ik ben mij in gaan zetten voor 
andere veteranen. Zij verdienen de 
erkenning!” Het mag duidelijk zijn 
dat het met begrip en dank slecht 
gesteld was voor de veteraan Geor-
ge Lucas. Na de verplichte dienst-
plicht van zestien maanden, teken-
de Lucas bij als vrijwilliger klein 
verlof en werd daarna beroeps. Hij 
werd ingezet bij de treinkaping De 
Punt (mei/juni 1977) en de gijzeling 
in het provinciehuis te Assen (maart 
1978). Beide waren Molukse acties. 
Nog altijd heeft Lucas veel contact 
met defensie. Na zijn pensionering 
was hij drie en een half jaar mede-
werker van het veteranencentrum in 
Amsterdam-Noord en van meerdere 
gemeentes in Nederland. 

Honderd en vijftig veteranen
George Lucas - sinds een paar 
maanden vanuit Amstelveen in 
Aalsmeer komen wonen - vertelt als 
volgt over het ontstaan van een ve-
teranendag in Aalsmeer. “Verleden 
jaar heb ik een brief gestuurd naar 
de interim burgmeester Jeroen No-
bel of hij wilde nadenken de vete-
ranen in zijn gemeente Aalsmeer 
als dank en waardering voor hun 
inzet een eigen dag aan te bie-
den. Het antwoord liet even op zich 

wachten. Daarom trok de volhou-
der - overtuigd van de goede zaak 
- opnieuw de stoute schoenen aan 
en bood Jeroen Nobel tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 2016 een 
envelop aan met het verzoek ook 
voor de 140/150 Aalsmeerse vetera-
nen in Aalsmeer een veteranendag 
te organiseren. Dit maal kwam er 
een antwoord dat als muziek in de 
oren klonk. “Een paar honderd ge-
meentes in Nederland bieden hun 
veteranen een dagprogramma aan. 
En nu voor het eerst dit jaar heeft 
ook de gemeente Aalsmeer geld 
vrijgemaakt voor de eerste officië-
le veteranendag.” Het magere ge-
zicht straalt van tevredenheid wan-
neer deze woorden worden uitge-
sproken. Burgemeester Nobel kop-
pelde de wens aan de stichting 4 
en 5 mei en wilde tevens dat de ve-
teranen actief aanwezig waren bij 
de dodenherdenking. “Dat verzoek 
hebben wij direct opgepakt. Vanuit 
een oud bestand hebben wij vete-
ranen uit Kudelstaart en Oostein-
de en het Centrum kunnen benade-
ren. Uit Kudelstaart kwamen twee, 
uit Oost vier en vanuit het dorp drie 
veteranen naar de dodenherden-
king. Ook werd er voor het eerst 
een krans gelegd uit naam van de 
Stichting 4-5 mei en de Veteranen in 
Aalsmeer. De veteranen - wonende 
in Aalsmeer en Kudelstaart - heb-
ben hun krachten ingezet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, in Neder-
lands Indië, Korea, en bij de vredes-
missies in Libanon, Bosnië (voor-
malige Joegoslavië) Irak en Afgha-
nistan. 

ven nog zoveel onbeantwoorde vra-
gen over. Voor de veteranen is het 
goed dat zij gehoord worden en 
aandacht krijgen. Velen vertrokken 
met gevaar voor eigen leven om het 
Vaderland te dienen. Het aantal sol-
daten dat na uitzending geestelijke 
hulp nodig heeft, wijst op wat voor 
een impact dit kan hebben op het 
latere leven.”
De dag begint om 13.15 uur met het 
halfstok hangen van de Nederland-
se vlag door de Aalsmeerse vetera-
nen ter ere van degenen die hun le-
ven gaven. Dan volgen er allerhan-
de ceremonies in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Daarbij zijn aan-
wezig een afgevaardigde van de 
Generaal Inspecteur van Defensie, 
afvaardiging defensie veiligheidsre-
gio Amstelland. Vijf Aalsmeerse ve-
teranen ontvangen de Nobelprijs - 
een draagspeld vanwege hun grote 
verdienste. Burgemeester Nobel zal 
de insigne opspelden. Commandant 
der Strijdkrachten buiten dienst Pe-
ter van Uhm komt over zijn erva-
ringen vertellen die ook in boek-
vorm zijn verschenen. Wie het boek 
‘Ik koos het wapen’ aanschaft (er is 
een stand van het Boekhuis tijdens 
de plechtigheid aanwezig) kan re-
kenen op een gesigneerd exem-
plaar. 

Witte anjer
‘Voor wie draag jij een witte anjer?’ 
Deze tekst is geschreven op de Wall 
of Honour, die vorige week is neer-
gezet in het gemeentehuis. Als blijk 
van waardering kunnen de bezoe-
kers een handtekening zetten. Het 
koper kwintet van de Regiments-
fanfare ‘Garde Grenadiers en Ja-
gers’ speelt deze middag. Buiten op 
het Raadhuisplein staan twee pant-
servoertuigen opgesteld, die ook 
daadwerkelijk ingezet zijn bij vre-
desmissies. Kortom, een program-
ma waar de veteranen zich een ver-
diend middelpunt kunnen voelen. 
Vanaf 16.30 uur is er tot slot vol-
doende ruimte om contact te heb-
ben met de 150 veteranen. Mid-
dels een infomarkt kunnen belang-
stellenden een beeld krijgen waar 
Nederland aan deelnam en deel-
neemt. Voor meer informatie zie 
www.4en5meiaalsmeer.nl 

Janna van Zon

Waarom een eigen dag?
George Lucas is een groot voor-
stander van een eigen dagprogram-
ma voor de veteranen en weet dat 
feilloos uit te leggen. “Er waren al-
tijd wel bijeenkomsten, maar die 
vonden plaats ergens in een ach-
teraf zaaltje achter gesloten deu-
ren. Wij willen juist openbaarheid 
en transparantie, zodat de inwo-
ners kennis kunnen maken met de 
belevenissen en de ervaringen van 
de veteranen. Ook is de erkenning 
van eigen gemeente belangrijk. Niet 
iedereen is door leeftijd of andere 
omstandigheden in staat om naar 
de Landelijke veteranendag - tradi-
tioneel gehouden op de laatste za-
terdag van juni op het Haagse Ma-
lieveld - te gaan. En ja. Tegenwoor-
dig bespreken de kranten de toe-
stand in de wereld en zijn op televi-
sie de beelden te zien, maar er blij-Feestdag en presentatie magazine

Doopsgezinde Gemeente 
viert zondag jubileum
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer viert deze week 
150 jaar eenheid. In 1866 verenig-
den de drie toen bestaande ‘verma-
ningen’ (gemeenten) zich tot één 
doopsgezinde gemeente. Nu, 150 
jaar later, is die eenheid nog altijd 
een feit. Reden genoeg om dit jubi-
leum luister bij te zetten met allerlei 
feestelijke activiteiten op zondag 5 
juni en met een speciaal jubileum-
magazine.
Het kerkgebouw in de Zijdstraat 
bruist aanstaande zondag van de 
activiteiten. Iedereen is hierbij van 
harte welkom. In de ochtend wordt 
om 10.00 uur een kerkdienst gehou-
den met medewerking van het Bin-
dingkoor. Vanaf 12.00 uur zijn er di-
verse activiteiten voor jong en oud. 
In de kerkzaal is orgelmuziek te be-
luisteren en wordt een doopsge-
zinde tijdlijn geëxposeerd, die een 
goed beeld geeft van de geschie-
denis in een breed perspectief. In 
de Bindingzaal zijn leuke activitei-
ten voor kinderen en stands van de 
quiltgroep, de Wereldwinkel, het da-
meswerkgezelschap en over duur-
zaamheid. Ook worden films van 
vroeger vertoond, altijd goed voor 
veel herkenning en nostalgie.
Om 13.00 uur treedt het Aalsmeers 
Saxofoonkwartet op. Een uur la-
ter begint een Fair Trade mode-
show van Sari Fair Fashion met be-
geleiding van Music4Boys. Tot slot 
is er vanaf 15.30 uur nog gelegen-
heid voor ontmoeting en dan speelt 

de Familie(van Oudenallen)-band. 
Tussen de bedrijven door wordt een 
speciaal vervaardigd ‘Beleef150!’ ju-
bileummagazine aangeboden. Het 
tijdschrift geeft in woord en beeld 
een indruk van de veelheid aan ac-
tiviteiten die binnen de Doopsgezin-
de Gemeente plaatsvinden. Natuur-
lijk wordt stilgestaan bij het samen-
gaan van de Aalsmeerse vermanin-
gen in 1866, maar ook veel heden-
daagse onderwerpen komen aan 
bod. Diverse gemeenteleden wer-
den geïnterviewd en spreken open-
lijk over wat de Gemeente en het 
geloof voor hen betekenen. Zo is er 
een interview te lezen met het oud-
ste en jongste lid van de Gemeen-
te, Diet Verzaal en Hugo van Ouden-
allen. De broers Al en Nico Tas en 
hun zuster Lena spreken over hun 
geloofsbeleving en Wilma Broere 
vertelt over haar muzikale activitei-
ten. Ook zijn er columns geschre-
ven door onder andere Gabe Hoe-
kema, Mark van Leeuwen en Maar-
ten ‘t Hart. Deze en tal van ande-
re onderwerpen komen aan bod in 
het 84 pagina’s tellende magazine. 
Leden en vrienden van de Doops-
gezinde Gemeente ontvangen een 
gratis exemplaar. Andere belang-
stellenden kunnen het blad tegen 
een kleine vergoeding aanschaffen. 
Het is zondag vanaf de middag ver-
krijgbaar. Kijk voor meer informatie 
over het jubileum en de activiteiten 
op: www.dgaalsmeer.nl.
Door Constantijn Hoffscholte

Solexfeestje in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 28 mei ver-
zamelde zich in Kudelstaart een 
grote groep Solexrijders. Zij aten, 
dronken, reden en waren vrolijk. 
Mooi weer, de geur van tweetact 
motoren en een schitterende na-
tuur zorgden voor veel genot tijdens 
een 85 kilometer lange rondrit. De 
28 oude machientjes brachten hun 
bestuurders eerst veilig en op tijd in 
Breukelen. Daar kon uitgerust wor-

den onder het genot van een ‘lunch 
met drankjes’. Na de lunch werden 
de solexen vertroeteld met nieuwe 
benzine en werd de tocht vervolgd. 
Onder andere Loenen en Vinkeveen 
hadden het voorrecht opgeleukt te 
worden met een sliert Solexen. Aan 
het einde van de middag lukte het 
om Kudelstaart weer te bereiken. En 
weer thuis in ‘eigen dorp’ bleef het 
nog lang gezellig.

Mentalist Michel te gast 
bij Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 9 juni wordt 
alweer de 43ste editie van de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer 
georganiseerd. Belangstellenden 
zijn van harte welkom bij à Resto 
Bar & Brasserie gevestigd in Bloe-
menveiling FloraHolland aan de 
Legmeerdijk. De aanvang is 17.00 
uur en de entree is gratis. Niet al-
leen relaties uit Aalsmeer bezoeken 
de netwerkbijeenkomst, maar ook 
uit andere regio’s in de Randstad. 
Er zijn inmiddels vele verbindingen 
gelegd en opdrachten vergeven. 
Netwerken loont! Mentalist Michel 
komt de netwerkers verbazen en 
er zijn leuke uitjes te winnen. Van-
af 17.00 uur kan een dagschotel be-
steld worden en staat om 20.00 uur 

een lange tafel klaar om met diver-
se relaties samen te dineren. Deel-
name is niet verplicht. Voor meer in-
formatie en het volledige program-
ma www.borrelaalsmeer.nl
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Augustus oplevering sportpark
Werkzaamheden Hornmeer 
vorderen gestaag
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt 
in de Hornmeer. Het nieuwe voet-
balcomplex is nog niet klaar, maar 
de werkzaamheden vorderen ge-
staag. Deze bestaan nu voorname-
lijk uit het dempen van watergan-
gen ten behoeve van de twee na-
tuurgrasvelden en het graven van 
nieuwe watergangen, waaron-
der een tussen de velden en het 

Hornmeerpark. Naar verwachting 
zijn de natuurvelden volgens plan-
ning in augustus klaar en kan FC 
Aalsmeer het nieuwe seizoen 2016-
2017 starten op een volledig ver-
nieuwd sportpark. De renovatie van 
het Hornmeerpark gaat binnenkort 
onder handen genomen worden en 
kan ook volgens de planning opge-
leverd worden in augustus.

Aftredend wethouder Verlaan: 
“Ik ben meer een intermediair”

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 24 
mei is tijdens een receptie offici-
eel afscheid genomen van wethou-
der Tom Verlaan. Eind april deelde 
hij mede deze functie te willen be-
eindigen. Verlaan is, na twee jaar de 
balans opgemaakt te hebben, tot de 
conclusie gekomen dat het wethou-
derschap een rol is die hem niet he-
lemaal ligt en waar zijn kwaliteiten 
niet optimaal tot zijn recht komen. 
“Geen makkelijke beslissing, maar 
wel een moedige beslissing die wij 
als college respecteren”, zo zei bur-
gemeester Jeroen Nobel. En: “Van-
daag neem jij afscheid en geen af-
scheid zonder toespraak, ook al 
houd je daar niet zo van.” Na de 
speech van Nobel nam Tom Ver-
laan zelf het woord: “Twee jaar gele-
den ben ik gevraagd om wethouder 
van deze mooie gemeente te wor-
den. Het was voor mij een eer om 
deze functie voor de Aalsmeerse sa-
menleving te mogen vervullen en ik 
ben er met veel passie en enthou-
siasme aan begonnen. Met Wonen, 
Wijkgericht werken, Burgerpartici-
patie, Vastgoed en Schiphol kreeg ik 
een uitdagende portefeuille. Bij de-
ze portefeuille zaten ook een aan-

tal mooie bouwprojecten. Ik ben 
ook erg trots dat er nu een goede 
woonagenda ligt waar Aalsmeer de 
komende jaren verder mee kan. Er 
zijn ook weer bijna veertig starters-
woningen gerealiseerd, onder an-
dere in Dorpshaven Zuid en in de 
voormalige Columbiaschool. Ook 
was het goed om bij de behande-
ling van de aanpassing van de wet 
Luchtvaart in maart in de Twee-
de Kamer te merken dat nadruk-
kelijk aandacht voor de leefsituatie 
in Aalsmeer werd gevraagd. Binnen 
het college was de collegialiteit fijn 
en de sfeer hartelijk. Ook de samen-
werking met de andere collega’s 
heb ik altijd als zeer prettig ervaren. 
Ik ben een verbinder in hart en nie-
ren. Iemand die graag partijen bij 
elkaar brengt. Ik ben eigenlijk meer 
een intermediair dan een bestuur-
der. Ik merkte dat voor het behalen 
van een goed resultaat als wethou-
der een andere rol van me werd ver-
wacht dan de rol waarin ik me echt 
thuis voel. Ook heb ik graag een 
functie met meer snelle resultaatge-
richte acties waar ik als denker en 
regelaar op kan treden. Ik mis dit in 
mijn functie als wethouder. Ik ga nu 
weg als wethouder, maar kom weer 
terug als raadslid voor het CDA. In 
deze functie wil ik graag een posi-
tieve en constructieve bijdrage leve-
ren aan de Aalsmeerse samenleving 
in samenwerking met alle andere 
raadsleden. Ik zeg dus niet tot ziens, 
maar tot donderdag in de eerstko-
mende raadsvergadering.” Deze 
vindt vanavond, 26 mei, plaats van-
af 19.45 uur in het gemeentehuis. 
Naast de toelating van Tom Ver-
laan in de gemeenteraad, vindt in-
stallatie plaats van de nieuwe wet-
houder voor het CDA, Robbert-Jan 
van Duijn, en worden Luuc de Hor-
de (AB) en Marijn Schoo (HAC) be-
edigd tot raadslid. 

Opfrisbeurt 10.000 Hours 
voor De Oude Veiling
Aalsmeer - Het was een drukke 
‘boel’ afgelopen zaterdag 28 mei bij 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Het binnenmeubilair werd onder 
handen genomen door de stichting 
10.000 Hours. De stoelen en tafels 
waren buiten in het zonnetje gezet 
en spuitbussen en kwasten werden 
ter hand genomen voor een opfris-
beurt. Ook de muren en het vas-
te meubilair binnen zijn onder han-
den genomen. Het was de lande-
lijke vrijwilligersdag van de stich-
ting 10.000 Hours, The Projeqt ge-
naamd. Op acht locaties in Neder-
land, waaronder in Aalsmeer, wer-
den de handen uit mouwen gesto-
ken voor kwetsbare jongeren in op-
vanglocaties. Hiermee wordt door 
jongeren aandacht gevraagd voor 
de meest kwetsbare jongeren in de 
samenleving. Maar waarom dan in 
De Oude Veiling? “Wij doen dit voor 
Ons Tweede Thuis”, antwoordde een 
vrijwilligster vrolijk. 

Plannen kerngroep
Oh ja, er zijn plannen om De Oude 
Veiling te ontwikkelen tot huiskamer 
van de gemeente met invulling op 
het gebied van cultuur, participatie 
en educatie. Het is de bedoeling dat 
het een budget-neutrale exploitatie 
van het pand wordt vanaf 2017. Om 
dit te bewerkstellingen is het beheer 
van de Oude Veiling in handen van 
ESA Aalsmeer gegeven. ESA heeft 
met Ons Tweede Thuis, Bibliotheek 
Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, 
AM-groep en de gemeente een 
kerngroep gevormd en deze ‘com-
missie’ heeft de afgelopen maanden 
hard gewerkt aan de opdracht. Dit 
heeft geleid tot een integrale ambi-

tie die goed aansluit bij de beoogde 
invulling. Gedacht wordt aan een di-
vers aanbod, die verzorgt gaan wor-
den door zowel culturele als maat-
schappelijke instellingen. ESA gaat, 
als beheerder van het pand, op zoek 
naar een maatschappelijk onder-
nemer voor horeca-exploitatie en 
in samenwerking met zorginstellin-
gen en de gemeente de participa-
tie van mensen met een beperking 
of afstand tot de arbeidsmarkt rea-
liseren. 

Meer geld nodig
De kerngroep heeft inmiddels ook 
ideeën ontwikkeld over de exploita-
tie en structuur van het pand. Daar-
bij is naar voren gekomen dat het 
bouwkundige concept nadere aan-
dacht behoeft. In overleg met de 
kerngroep worden nu scenario’s 
voor bouwkundige aanpassing uit-
gewerkt. Deze scenario’s zijn nog 
niet gereed, maar vast staat wel al 
dat er meer tijd en dus geld nodig is 
om het toekomstplan te verwezenlij-
ken. Via de Lentenota gaat het col-
lege van B&W nu een voorstel doen 
om het voorbereidingskrediet op te 
hogen met een bedrag van 30.000 
euro. 
Er is overigens een aanzienlijke 
vraag naar de faciliteiten van De 
Oude Veiling. Al regelmatig vinden 
er activiteiten plaats, van concerten, 
repetities en exposities tot (partij)-
bijeenkomsten. ESA, Amstelring en 
Ons Tweede Thuis gaan vanaf deze 
maand juni doordeweekse bijeen-
komsten voor ouderen en cliënten 
van Ons Tweede Thuis organiseren 
in De Oude Veiling. Is de opfrisbeurt 
precies op tijd gegeven...

Felicitaties ‘verse’ wethouder 
voor kampioen FCA zaterdag
Aalsmeer - Donderdag 26 mei is 
Robbert-Jan van Duijn in de raads-
vergadering benoemd tot wethou-
der en al de volgende dag, vrijdag 
27 mei, had hij al zijn eerste officiële 
optreden. Bij FC Aalsmeer feliciteer-
de hij het voetbalteam van zaterdag 
1 dat kampioen geworden is. Door 
dit kampioenschap maakt het team 
promotie nu naar de eerste klasse. 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn: 
“Aalsmeer is een echt sportgemeen-
te die ook veel investeert in sport. 
In 2013 zijn RKAV, VV Aalsmeer en 
Jong Aalsmeer United gefuseerd. 
Ze zijn samen verder gegaan onder 
de naam FC Aalsmeer. De gemeen-
te heeft hier twee kunstgrasvelden, 
de buitenruimte en de kleedkamers 
aangelegd. Het is geweldig dat za-
terdag 1 nu kampioen is geworden. 
Ik vind het ook een eer dat mijn eer-
ste officiële optreden als wethouder 
bij mijn eigen voetbalclub is. Alle 
spelers, trainers, mensen in de be-
geleiding, vrijwilligers en natuurlijk 

de club FC Aalsmeer van harte ge-
feliciteerd met dit kampioenschap 
en de promotie naar de eerste klas-
se.” FC Aalsmeer voorzitter Eef Nie-
zing: “Het was een geweldig sei-
zoen, met een regelrechte thriller op 
17 mei als finale. Een wedstrijd waar 
nog steeds over wordt gesproken. 
Voor de vaste supporters is het sei-
zoen soms een ware beproeving ge-
weest met een spannend scorever-
loop, geweldige inzet, hoogstandjes, 
concentratie, niet laten provoceren, 
mooie goals, en het benutten van 
strafschoppen. Dit kampioenschap 
betekent veel voor de club. Bedankt 
voor het prachtige seizoen!” Wet-
houder Robbert Jan van Duijn had 
voor de coach Cor van Garderen 
en aanvoerder Burak Sitil een mooi 
boeket meegenomen. Na de offici-
ele woorden ging FC Aalsmeer za-
terdag 1 op de foto met de wet-
houder. Deze foto wordt ingelijst en 
krijgt een mooi plaatsje in het nieu-
we sportcomplex.

Benoeming Robbert-Jan van Duijn tot wethouder. Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwe wethouder en 3 raadsleden

Gemeenteraad en college 
weer compleet
Aalsmeer - De raadsvergadering 
donderdag 26 mei startte met het 
toelaten van twee tijdelijke raads-
leden voor AB en HAC, de benoe-
ming van een nieuwe wethouder en 
de installatie van een nieuw raads-
lid voor het CDA. Het kostte tijd, 
want er moesten geloofsbrieven on-
derzocht worden en voor het aan-
stellen van een nieuwe wethou-
der is stemmen verplicht. De ‘pa-
pieren’ van Luuc de Horde (AB) en 
Marijn Schoo (HAC) werden goed 
bevonden en er werd overgegaan 
tot installatie van de twee nieu-
we raadsleden door burgemees-
ter Jeroen Nobel. Voordat Robbert-
Jan van Duijn de eed af kon leggen 
en in het wethouderspluche kon 
plaatsnemen, was er wat onenig-
heid. PACT had met de CDA frac-
tie in debat willen gaan over deze 
keuze, maar dit was geweigerd, zo 
sprak Ronald Fransen. “Een gemis-
te kans.” De nieuwe fractievoorzitter 
Dirk van Willegen liet gelijk van zich 
horen: “Niet geweigerd, maar geen 
behoefte aan.” PACT vroeg naar de 
kernkwaliteiten van Van Duijn. “Hij 
heeft geen werkervaring, is nog in 
opleiding. Is hij echt wel geschikt? 
Bovendien vinden wij drie wethou-
ders voor Aalsmeer ruim voldoen-
de.” Fractievoorzitter Helma Per-
soon van AB greep in. “Een dis-
cussie over personen in een open-

bare vergadering is niet gebruike-
lijk.” Volgens burgemeester Nobel 
in dit geval wel. “Het hoort bij het 
aanvaarden van dit ambt.” Toen Ro-
nald hier weer over begon, kap-
te Nobel hem af. “Zou ik niet doen, 
heb ik net uitgelegd.” PACT vroeg 
om een schorsing en kreeg 5 minu-
ten. De fractie keerde binnen de ge-
stelde tijd terug met voor Van Duijn 
goed nieuws. Ronald Fransen: “Hij 
is jong, ambitieus, kan goed debat-
teren en kent Aalsmeer.” De schrif-
telijke stemming kon beginnen: Er 
werden 15 geldige stemmen uitge-
bracht waarvan 14 op Robbert-Jan 
van Duijn, 8 blanco stemmen en 1 
stem op Jaap Overbeek (oud-raads-
lid en oud-wethouder). De benoe-
ming en installatie kon plaatsvinden 
en werd beklonken met een hand-
druk en een bos bloemen. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders is weer compleet! En de ge-
meenteraad ook weer. Als laatste 
is Tom Verlaan als raadslid voor het 
CDA geïnstalleerd. Ook hij werd, net 
als Luuc en Marijn, in de bloemetjes 
gezet. Gefeliciteerd allemaal!
Van het vele publiek kregen de kers-
verse raadsleden en wethouder een 
luid applaus. Blij voor deze nieuwe 
politici of blij dat eindelijk het on-
derwerp behandeld zou gaan wor-
den waarvoor allen gekomen waren: 
Het evenementenbeleid…

Krediet college B&W voor 
nieuwe school Triade
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 31 
mei heeft het college van B&W in-
gestemd met een voorstel voor kre-
dietverlening ten behoeve van de 
bouw van het Integraal Kind Cen-
trum Triade. Het voorstel wordt nu 
ter instemming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De Stichting Jong 
Leren (stichting waar de scholen 
de Hoeksteen en de Wegwijzer deel 
van uitmaken) gaat samen met kin-
deropvang Solidoe een nieuw kind-
centrum Triade realiseren. In het In-
tegraal Kindcentrum wordt de fusie-
school die voortkomt uit De Wegwij-
zer en De Hoeksteen met 16 groe-
pen gehuisvest. In het gebouw komt 
ook een taalklas en de kinderop-
vang Solidoe. Deze organisaties 
gaan intensief samenwerken in een 
Integraal Kind Centrum.

Avontuurlijk schoolplein
Naast het bouwen van een duur-
zaam schoolgebouw is het kre-
diet ook bedoeld voor de inrichting 
van de buitenruimte rond de school 
en de aanleg van een avontuurlijk 
schoolplein. Ook behelst het voor-
stel een kredietaanvraag voor het 
renoveren van het parkeerterrein 
aan de Dreef en het fietsvriendelijk 

inrichten van de Dreef. De plannen 
voor de inrichting van het avontuur-
lijke schoolplein worden in samen-
spraak met de school gemaakt. Ui-
teraard gaat dit gebeuren met actie-
ve inbreng van de toekomstige ge-
bruikers: de leerlingen en de buurt-
kinderen. Het is de bedoeling om zo 
snel mogelijk te starten met de par-
ticipatie over de herinrichting van 
het huidige VVA terrein, inclusief de 
avontuurlijke speelplaats. De start 
van de  bouw van de school staat 
gepland voor 2017 en het schoolbe-
stuur, dat verantwoordelijk is voor 
de bouw, verwacht dat de nieu-
we school in augustus 2018 haar 
deuren opent. De school wordt ge-
bouwd op de hoek van de Dreef en 
de Zwarteweg.

Duurzaamheid
Het IKC wordt een duurzaam 
schoolgebouw, onder andere door-
dat het plan is om voor de verwar-
ming van het gebouw gebruik te 
maken van restwarmte van het na-
bijgelegen KPN datacentrum. Het 
schoolbestuur investeert daarnaast 
zelf in extra duurzaamheid middels 
zonnewarmte energie en LEDver-
lichting

Het was druk in de raadzaal afgelopen donderdag 26 mei. Het evenementen-
beleid werd behandeld. Bezoekers hadden ook een plekje gezocht op de ba-
lustrade, maar niet voor lang. Dit is niet veilig, zo deelde burgemeester Nobel 
mede. Iedereen moest naar beneden. Tijdens de renovatie wordt ook dit bo-
vengedeelte aangepakt en bruikbaar gemaakt.

Groen licht 4 fracties voor 
herinrichting raadzaal
Aalsmeer - De toekomst van de at-
letieksport moet nog een maand-
je wachten, het onderwerp is af-
gelopen donderdag 26 mei tijdens 
de raadsvergadering van de agen-
da gehaald. PACT vroeg om uitstel, 
wilde meer tijd om de financiën be-
ter te bestuderen. De andere frac-
ties vonden het niet nodig om de at-
letiekvereniging nog langer in span-
ning te houden, maar uit respect 
gingen zij akkoord. “Ik hoop voor de 
atletiekvereniging wel dat de nieu-
we baan er komt”, besloot Robert 
van Rijn van de VVD. 

Gedateerd en verouderd
Wat wel doorgang gaat vinden, is de 
herinrichting van de raadzaal en de 
renovatie van het gemeentehuis. Er 
gaat fors geld uitgegeven worden, 
iets meer dan 1 miljoen euro. Het 
gemeentehuis naar ontwerp van ar-
chitect Berghoef dient onder han-
den te worden genomen. Sinds de 
bouw in 1960 heeft er geen ingrij-
pend onderhoud of renovatie plaats 
gevonden. Er is veel achterstallig 
onderhoud en de stoffering en het 
meubilair in de raad- en trouwzaal 
en raadskelder zijn gedateerd en 
verouderd. Wil Aalsmeer haar ge-
meentehuis behouden voor de toe-
komst is het nu nodig om de koe bij 
horens te vatten, wel overigens op 
een duurzame manier. Begonnen 
wordt met een opknapbeurt van de 
raadzaal. Hiervoor is een klankbord-
groep opgericht en met dit gemaak-
te plan zijn de fracties gezamenlijk 
aan het werk gegaan. Er is, zoals 
de fracties lieten weten, goed over-
leg geweest en er is een compromis 
bereikt tot ieders tevredenheid. Met 
uitzondering van HAC overigens, 
deze fractie vindt het een te grote 
uitgave. Het CDA gaf toe de oude 
opstelling mooier te vinden, maar 
gaf groen licht. PACT vindt het be-
houd van dit culturele erfgoed be-
langrijk. “Nu investeren is in de toe-
komst besparen.” De VVD toonde 

zich ook tevreden en keurde deze 
investering in de Aalsmeerse iden-
titeit goed, maar zei daarbij gelijk 
dat de financiën een aandachts-
punten dienen te blijven. AB toonde 
zich eveneens verheugd over dit uit-
eindelijk breed gedragen plan. “In-
vesteren in goede vergaderruimte is 
hard nodig.” Burgemeester Jeroen 
Nobel beloofde scherp op de kosten 
te zullen blijven zitten, waarna stem-
men eigenlijk een formaliteit was: 22 
voor, 1 tegen. 

Start tijdens zomerreces
In de zomer gaat een aanvang ge-
maakt worden en als de werkzaam-
heden volgens planning verlopen 
is in het najaar de nieuwe raad-
zaal een feit. In de raadzaal wordt 
de twintig jaar oude geluidsinstal-
latie vervangen door een vergader-
omgeving met geluid en beeld, een 
klimaatinstallatie moet zorg gaan 
dragen voor een constante tempe-
ratuur en de parketvloer wordt ver-
vangen door tapijt met in het mid-
den het bekende Aalsmeerse wa-
pen. Al het meubilair gaat vervan-
gen worden, ook op de publieke tri-
bune waar tevens ruimte gecreëerd 
gaat worden voor fractieassistenten 
en de pers, en het balkon wordt op-
geknapt inclusief een betere ruim-
te voor Radio Aalsmeer. Het geda-
teerde keukentje tot slot krijgt even-
eens een modern jasje. En de ver-
nieuwde raadzaal krijgt een andere 
opstelling. De plek van burgemees-
ter en wethouders krijgt uitzicht op 
de publieke tribune en wordt buiten 
de cirkel van de raad gepositioneerd 
om de dualisering te benadrukken. 
Ondersteuning vanuit de griffie en 
het secretaristeam blijft achterin de 
zaal. 
Na de verbouwing en opfrisbeurt 
voor de raadzaal gaat het achter-
stallig onderhoud in de rest van het 
gemeentehuis aangepakt worden. 
De totale renovatie zal eind 2017, 
begin 2018, afgerond zijn.



Aalsmeer - Met veel activiteiten op 
gebied van muziek en dans is af-
gelopen zaterdag 28 mei de Week 
van de Amateur Kunst van start ge-
gaan. Het Molenplein was omgeto-
verd tot kinderplein met workshops 
dans, rap en klassiek ballet. Bij de 
Werkschuit konden de kinderen een 
dier kleien en door het Jeugdcul-
tuurfonds werd een stoepkrijtwed-
strijd gehouden. Aan de kinderen 
werd gevraagd een nieuw, niet be-
staand, dier te ontwerpen voor het 
fonds. Dertig jongens en meisjes 
hebben meegedaan aan de wed-
strijd. Vol overgave en enthousias-
me werden de mooiste kunstwer-
ken gemaakt, de vreemdste dieren 
werden aan het einde van de mid-
dag gespot. Aan de jury, bestaan-
de uit zangeres Katelijne van Otter-
loo en kunstenaar Karin Borgman, 
de moeilijke taak om een winnaar 
te kiezen. De ‘katvis’ van Milou werd 
uiteindelijk beloond met de hoofd-
prijs, een workshop van circus Acro-

batico voor Milou en een groepje 
van haar vrienden. 
Het idee van de ‘katvis’ (of viskat) 
vond de jury zo leuk vanwege het 
feit dat katten en vissen toch veel-
al aartsvijanden zijn, niet bij Milou!

kinder- en jeugdkrant

Stemmen op het Molenplein. Geheel rechts de poster met foto van de nieuwe 
kinderburgemeester Sophie van Raaphorst. Foto: www.kicksfotos.nl

“Alle kinderen tellen mee”
Sophie van Raaphorst is de 
nieuwe kinderburgemeester
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei ver-
richtte Vince Boom zijn laatste of-
ficiële handeling als kinderburge-
meester. Hij opende samen met de 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
de WAKweek. Terwijl hij daar op een 
hoorn stond te toeteren, werd er in 
de Zijdstraat druk gelobbyd door de 
nieuwe burgemeester kandidaten. 
In de etalages van de winkels hin-
gen hun portretten. Bij het ‘stembu-
reau’ op het Molenplein stonden de 
kinderen in de rij om op hun favorie-
te aanstaande kinderburgemeester 
te stemmen. “Dat zijn mooie tafere-
len”, sprak een tevreden wethouder. 
“Vanavond gaan wij tellen en dan ga 
ik één van jullie bellen.” Je voelde de 
spanning: Wie zou de nieuwe kin-
derburgemeester worden? Op zich 
was het al een hele prestatie om van 
de bijna 70 kandidaten bij de laatste 
zes te eindigen. Dat waren dege-
nen die het beste hadden verwoord 
waarom zij kinderburgemeester van 
Aalsmeer willen worden. Eén van 
hen is Sophie van Raaphorst. Zij 
zit in groep van 7 van de Zuidoos-
ter. Onder haar portret was als aan-
moediging om vooral toch op haar 
te stemmen te lezen: Holadijee met 
Sophie als kinderburgemeester tel-
len alle kinderen mee. Maar Sop-
hie had nog veel meer te vertellen: 
“Ik heb een Syrisch vriendinnetje en 
ik wil zo graag dat zij zich hier ook 
gelukkig gaat voelen. Verder wil ik 
meer gebruik maken van social me-
dia. Alle kinderen kunnen dan heel 
makkelijk vragen aan mij stellen die 
ik ga proberen te beantwoorden.” 
Ook wil zij graag ouderen gaan hel-
pen en meer activiteiten organise-

ren voor de kinderen in Aalsmeer. 
Populair bij de stemmers is ook Ca-
sper de Vries. Hij zit in groep 7 van 
de Jozefschool. Volgens hem heeft 
de jeugd de toekomst en verdienen 
zij een stem. Hij was helemaal schor 
van een dag zichzelf presenteren. 
Net als Sophie had hij een team van 
vrienden om zich heen, die Casper 
hielpen om vooral toch op hem te 
kiezen. Op de omloop van de molen 
op het plein schreeuwden zij ieder-
een toe. Casper gaat zich inzetten 
voor meer avontuurlijke speelplaat-
sen, “en dat wij dan niet steeds in 
een hondendrol stappen”, voor vei-
lig kunnen oversteken en een idee-
enbus voor kinderen in het gemeen-
tehuis. Wat vond de huidige kinder-
burgemeester Vince Boom ervan 
dat hij over twee weken, op 11 juni 
op het Stokkenland bij aanvang van 
de Juniorpramenrace zijn ‘ambtske-
ten’ - gemaakt door de Aalsmeer-
se kunstenaar Michaël Glanz - moet 
afstaan aan zijn opvolger of opvolg-
ster? “Ik vind dat ik ook anderen een 
kans moet geven. Het was heel leuk 
om te doen. Je wordt bij zoveel ope-
ningen en festiviteiten betrokken.” 
Vince heeft nog niet de uitslag van 
de citotoets binnen, maar verwacht 
een HAVO-VWO advies. Dan breekt 
voor hem ook weer een nieuwe en 
andere spannende periode aan. 
Voor de andere kandidaten is het 
jammer dat zij niet gekozen zijn, 
maar aan Sophie van Raaphorst 
krijgt burgemeester Jeroen Nobel 
een hele goede assistente en de 
ambtsketting zal haar bij de officiële 
gelegenheden prachtig staan!
Janna van Zon 

Bloemen van wethouder van der Hoeven voor kinderburgemeester Sophie.

Sophie van Raaphorst: “Ik 
ga erg mijn best doen”
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van 
der Hoeven feliciteerde Sophie van 
Raaphorst en haar campagne team 
met haar verkiezing tot kinderbur-
gemeester van Aalsmeer. Dit ge-
beurde afgelopen maandag in haar 
eigen klas op de Zuidooster, waar 
de 10-jarige Sophie een spontaan 
applaus kreeg van haar klasge-
noten. Afgelopen zaterdagmiddag 
hebben 242 kinderen hun stem uit-
gebracht op het Molenplein. Na de 
telling heeft de wethouder alle zes 
kandidaten telefonisch op de hoog-
te gebracht van de uitslag. Vijf kin-
deren moest hij helaas teleurstellen, 
maar toen hij Sophie belde klonk er 
een oorverdovend vreugdegegil van 
de nieuwe kinderburgemeester en 
haar team. 
Sophie: “Ik ben natuurlijk heel erg 
blij dat ik het geworden ben, hart-
stikke leuk. Ik ga erg mijn best doen, 

ik wil graag via social media in con-
tact komen met kinderen en dan 
kunnen ze dingen aan mij vragen. 
Ik wil graag ouderen helpen, maar 
ook meer activiteiten voor kinderen 
organiseren”. Kinderburgemeester 
Sophie gaat aandacht vragen voor 
haar thema’s en proberen een ac-
tie te realiseren, werkbezoeken af-
leggen samen met de burgemeester 
en/of wethouders en heeft een ce-
remoniële functie bij speciale eve-
nementen, zoals de ontvangst van 
Sinterklaas. De gemeente wil met 
de functie van kinderburgemees-
ter meer betrokkenheid van kinde-
ren bij het vaststellen van beleid. 
Op zaterdag 11 juni tijdens de ju-
nior pramenrace wordt de kinder-
burgemeester officieel geïnstalleerd 
door burgemeester Jeroen Nobel en 
krijgt zij de kinderburgemeesterske-
ten omgehangen.

Project Aalsmeer Flower Festival
Kikker en varkentje van 
Beau op de molenzeilen
Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode 
volgt de komende weken de kinde-
ren die de molenzeilen hebben be-
schilderd. Een uniek project dat op 
18 en 19 juni te zien is tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival. Kinderen 
kiezen zelf een bloem, die met een 
goede wens de lucht in gaat. Leer-
lingen van de Werkschuit stonden 
voor een reusachtige opdracht; een 
molenzeil veel groter dan gewend. 
Eerst op papier een ontwerp maken 
en vervolgens met acrylverf op het 
acht meter lange zeil. Beau van Wie-
ringen (12 jaar) houdt van tekenen 

en ontwerpen en weet uitzonder-
lijk veel van de natuur. Tekenen op 
groot formaat gaat haar goed af. In 
een handomdraai tekent ze vossen, 
uilen, vogels en bloemen. Voor het 
molenzeil koos ze de kikker en een 
varkentje gehuld in bloemen en bla-
deren, want het is Flower Festival. 
“Ik voel me trots dat ik op de molen-
zeilen mag schilderen! Het lijkt me 
heel vet om mijn kunstwerk rond te 
zien draaien in de lucht. Mijn bloe-
men draag ik allemaal op aan mijn 
soort Oma (Marianne), omdat zij dat 
echt verdient!”

Zelfgemaakte film tieners 
enthousiast ontvangen!
Aalsmeer - De afgelopen maan-
den heeft een twaalftal kinderen bij 
de Inloop in Oost hard gewerkt aan 
het maken van een eigen film. Tij-
dens dit filmproject, georganiseerd 

Organisatie zoekt vrijwilligers
Bobbie’s Buitenspeeldag 
op 8 juni in Oosteinde
Aalsmeer - Woensdag 8 juni is het 
weer Buitenspeeldag! Ook dit jaar 
roepen Jantje Beton en Nickelode-
on de gemeenten, ouders en verzor-
gers, speeltuinen, scholen, jeugd-
clubs, belangenorganisaties en het 
verenigingsleven op om samen met 
kinderen een leuk en actief pro-
gramma te organiseren en buurt-
kinderen te stimuleren om op de-
ze dag te komen buitenspelen. En 
er is goed nieuws: het Wijkbestuur 
van Oosteinde organiseert dit jaar, 
in navolging op het succes van vo-
rig jaar en onder leiding van Marie-
Louise Hoes, weer de grote Bob-
bie’s Buitenspeeldag, ook deze keer 
weer op de speelvelden rondom de 
Snoekbaarsstraat. Vanaf half 2 tot 5 
uur kunnen de kinderen zich uitle-
ven op grote springkussens, dansen 
bij de workshops streetdance en 
improvisatietheater van Cultuurpunt 
Aalsmeer, voetballen met Sportser-
vice Haarlemmermeer en nog veel 
meer.
Echter, Bobbie kan dit niet alléén or-
ganiseren. De organisatie zoekt ei-
genlijk nog tenminste tien à vijf-
tien vrijwillige ouders die het leuk 
vinden om hen op deze dag hierbij 
te helpen. Dat kan al door bijvoor-
beeld een uurtje toezicht te houden 
bij één van de springkussens, of 
door bijvoorbeeld een rondje koffie 
te serveren of flesjes water en fruit 
uit te delen. 
De organisatie hoopt dat veel ou-
ders hen hierbij wil helpen, zo-
dat van 8 juni voor alle kinderen 
een onvergetelijke dag gemaakt 
kan worden. Aanmelden hoeft niet 
maar mag wel, via mail: marielouise.
hoes@gmail.com. 

Stormbaan in Kudelstaart
In Kudelstaart wordt eveneens op 

woensdag 8 juni een buitenspeel-
dag georganiseerd. Dit leuke eve-
nement vindt plaats in de Graaf Wil-
lemlaan. Voor iedereen is er weer 
van alles te beleven, zoals bijvoor-
beeld een 21 meter lange storm-
baan, broodjes bakken, stoepkrijten, 
steltlopen, grote sjoelbak, schmin-
ken, enz. De Buitenspeeldag in Ku-
delstaart is bedoeld voor alle kinde-
ren van groep 1 tot en met 8 en is 
van 13.30 tot 16.30 uur. Deelname 
is gratis! 

NK knikkeren
Tijdens deze Buitenspeeldag orga-
niseert Sportservice Haarlemmer-
meer in Kudelstaart de voorrondes 
van het NK knikkeren voor kinde-
ren uit groep 3 tot en met 8. Dit eve-
nement vindt plaats op het plein te-
genover AH supermarkt. Van april 
tot en met juni worden diverse lo-
kale kampioenschappen georga-
niseerd door heel Nederland. Per 
voorronde kwalificeren de eerste 
zestien zich voor een plaats in de fi-
nale op zaterdag 18 juni in Dieren-
Park Amersfoort.

Cultuurpunt bij de Dolfijn
In Aalsmeer zelf is er deze dag 
ook van alles te doen. Cultuurpunt 
Aalsmeer sluit zich niet alleen aan in 
Kudelstaart, maar ook bij de Dolfijn 
en bij Bobbies buurt in Oost. Hier 
organiseren ze workshops, waar-
bij de kinderen onder begeleiding 
van Cultuurpunt docent Jantijn aan 
de slag gaan met Improvisatie thea-
ter. Docent Cefas gaat de kinderen 
de beste breakdance moves aanle-
ren en docent Rosanne maakt mu-
ziek met emmers en stokjes. De bui-
tenspeeldag bij Solidoe de Dolfijn 
in de Baccarastraat is van 13.00 tot 
16.00 uur. 

Jury stoepkrijtwedstrijd kiest 
voor ‘katvis’ van Milou

RKDES meidenkamp was 
dolle pret
Kudelstaart - Vrijdag 27 mei ging 
het meidenkamp van RKDES van 
start! 48 meiden vertrokken met 
prima weer om zes uur op de fiets 
richting zwembad de Meerkamp in 
Amstelveen. Daar hebben de mei-
den heerlijk gezwommen waarna 
ze wederom op de fiets vertrokken 
richting de scouting in Amstelveen 
alwaar ze twee dagen zouden ver-
blijven.
Zaterdagochtend gezellig met el-
kaar ontbeten en daarna stond er 
een pittige training op het program-
ma. Achter het scoutingterrein in 
het bos had Brigitte voor de mei-
den een bootcamp in petto. En na-
tuurlijk werd er ook een balletje ge-
trapt. Na de lunch vertrokken de 
meiden per fiets naar het Amster-
damse Bos waar Fun Forrest op het 
programma stond. Voor sommi-
ge meiden erg spannend, maar dit 
was een super geslaagde activiteit. 
Na het eten was het even tijd voor 

een dansje. De Macarena en polo-
naise werden ingezet! Vervolgens 
nog een heus kampvuur met ‘grie-
zelig’ verhaal en voor de liefhebbers 
een voetbalwedstrijd te volgen via 
de beamer. Zondagochtend mocht 
iedereen uitslapen! Nadat ieder-
een ‘uitgeslapen’ was, stond er een 
uitgebreid ontbijt klaar met gebak-
ken en gekookte eitjes waarna het 
tijd was om de boel weer in te pak-
ken. De spullen weer opgehaald en 
de tocht richting RKDES werd op de 
fiets afgelegd. Daar stonden heerlij-
ke broodjes knakworst klaar! Als af-
sluiting hebben de meiden en een 
aantal ouders nog een balletje ge-
trapt op het hoofdveld. Terug geke-
ken kan worden op een topkamp 
met super gezellige meiden en na-
tuurlijk prima weer! De organisatie 
bedankt alle ouders die meegehol-
pen hebben met meefietsen, spul-
len halen/brengen, koken, schoon-
maken, bardienst, etc.

door Cultuurpunt Aalsmeer en de 
Binding, hebben de tieners acteer-
les gevolgd, samen met een teke-
naar een storyboard gemaakt en 
zelf een scenario geschreven. Ge-
wapend met alle opgedane kennis 
en een camera hebben de tieners 
vervolgens hun eigen korte speel-
film gemaakt in en om de Keet in 
Aalsmeer Oost.
Behalve dat de tieners zich crea-
tief hebben ontwikkeld, stond de 
persoonlijke ontwikkeling en het 
groepsgedrag ook centraal. Door 
samenwerkingsopdrachten en het 
formuleren van complimenten voor 
de groepsgenoten leerden de tie-
ners zichzelf en elkaar beter ken-
nen en feedback te geven en te ont-
vangen. 
Op woensdag 25 mei is de film ‘De 
Super 6 en de zoektocht naar het 
geheime wapen’ in première ge-
gaan bij de Binding in de Zijdstraat 
53 en met succes. De aanwezi-
gen waren laaiend enthousiast. De 
groep is overladen met complimen-
ten en terecht. Een hele leuke film. 
Mogelijk wordt deze nog een keer 
in het openbaar getoond. Voor meer 
informatie kan contact opgeno-
men worden met Lennard Gols via 
Lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl
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kinder- en jeugdkrant

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

NK Wielrennen 
voor jeugd

Regio - Zondag 5 juni mogen vier 
UWTC jeugdleden meedoen aan het 
NK jeugdwielrennen in Bodegraven 
en Reeuwijk. Om 9.35 uur start Jas-
mijn Wiegmans bij de meisjes cate-
gorie 3. Om 10.10 uur strijden Duuk 
van der Haagen en Mike Derogee 
bij de jongens categorie 4 en om 
15.20 uur zal Danny Plasmeijer bij 
de jongens categorie 7 zijn uiterste 
best gaan doen.

Aalsmeer - Op zaterdag 28 mei 
vond in Hoofddorp bij AV Haarlem-
mermeer de tweede regio compe-
titie wedstrijd voor de pupillen van 
AVA Aalsmeer plaats. Maar liefst 33 
pupillen en 5 estafette teams maak-
ten hun opwachting in Hoofddorp. 
De dag begon met estafettes. Voor 
veel kinderen de eerste keer dat ze 
een estafette liepen, wat het voor 
velen erg spannend maakte. Aller-
eerst de jongens D pupillen (Juli-
us, Milander, Ryan en Silvan) op de 
4x40 meter. Na een goede start van 
Julius maakte Silvan het goed af en 
werden de jongens uiteindelijk der-
de. De meisjes C pupillen (Jennifer, 
Lisa, Sophie en Djuna) gingen op de 
4x40 meter als een speer van start. 
Jennifer was snel uit de blokken en 
liep direct op kop, de andere meis-
jes bouwden dat nog verder uit en 
met een voorsprong van ruim 15 
meter werden de meisjes eerste. De 
jongens B pupillen (Diego, Bo, Jus-
tin en Steven) hadden op de 4x40 
meter veel concurrentie. Na een 
goede start liepen de jongens hal-
verwege op de tweede plaats in hun 
serie, wat ze mooi vasthielden, uit-
eindelijk werden ze heel mooi der-
de. Ook voor de meisjes A1 pupil-
len was het hun eerste estafette. Zij 
moesten 4x60 meter lopen. Na een 
sterkte start van Nicky, hielden Ju-
na en Senna keurig de derde plek 
in hun serie vast, waarna Mette ook 
als derde over de finish kwam. De 
meisje werden uiteindelijk vijfde. 
De meisjes A2 pupillen (Gwen, Car-
lijn, Julie en Roanna) tenslotte star-
ten heel sterk, wonnen hun serie en 
werden uiteindelijk heel mooi twee-
de. 

Meisjes
Bij de meisjes D pupillen stonden 
Linn Smithuis en Candela Rodriguez 
Cáceres aan de start. Met een mooi 
persoonlijk record bij het balwer-
pen eindige Linn op een 7e plaats. 
Candela werd heel mooi 8e met per-
soonlijke records bij het balwerpen 
en op de sprint. Linn liep ook nog 
een persoonlijk record op de 600 
meter waar zij zesde werd. De meis-
jes C pupillen scoorden maar liefst 
12 persoonlijke records. Voor Rens-
ke Olieman en Jennifer Griekspoor 
was het hun eerste echte meerkamp 
wedstrijd. Renske werd uiteindelijk 
10e en Jennifer 12e. Lisa de Vries 
verbeterde zich op de sprint, maar 
nog beter ging het bij het versprin-
gen, een sprong naar 2.62 meter 
Daarmee werd zij bij de meerkamp 
14e. Sophie Lucas verpulverde bij 
de sprint haar eigen clubrecord uit 
april en werd afgetekend 1e. Op de 
lange afstand ten slotte liepen Li-
sa en Jennifer solide naar een 11e 
en 12e plaats. Renske werd op haar 
eerste 600 meter heel mooi 8e. Sop-
hie won de 600 meter van kop af 
aan in 2.15. Djuna Gersen, Carice 
Heemskerk en Eliana Candido ston-
den bij de meisjes B pupillen aan de 
start. Djuna werd 9e. Carice en Elia-
na werden 15e en 16e. Op de afslui-
tende 1000 meter liepen alle meis-
jes een persoonlijk record. De meis-
jes A1 pupillen startten in een heel 
groot veld van 41 meisjes. Met drie 
persoonlijke records werd Juna van 
der Waall 18e. Nicky Verlaan werd 
20e met twee persoonlijke records, 
Mette Smithuis 21e met 3 persoon-
lijke records en Senna Stokman 35e 
met twee persoonlijke records. Op 
de afsluitende 1000 meter viel Juna 
helaas uit vanwege een voetblessu-
re. Senna werd 14e en Mette 7e. De 
oudste meisjes, de A2 pupillen ston-
den ook met z’n vieren aan de start: 
Roanna Geleijn, Carlijn Bijnsdorp, 
Gwen Alewijnse en Julie Witteveen. 

scoorden persoonlijke records op 
de 60 meter sprint en bij het ver-
springen. Carlijn werd hiermee uit-
eindelijk 31e, Julie 17e, Gwen 7e en 
Roanna 6e. Op de afsluitende 1000 
meter sprong Roanna direct met de 
kop mee met Gwen vlak daarach-
ter. Roanna hield dit goed vol tot het 
einde en werd heel mooi 2e. Gwen 
werd 5e, Julie 9e en Carlijn 25e.

Jongens
De jongste jongens, de D pupillen 
stonden met z’n vieren aan de start. 
Voor Silvan Oud en Milander Smit 
was het hun eerste meerkamp. Sil-
van de wierp de bal naar bijna 15 
meter en werd daardoor uiteindelijk 
12e. Milander werd 15e, maar was 
wel het snelst op de sprint van al-
le vier de jongens. Julius van Wil-
genburgh werd 14e en Ryan werd 
17e. Voor Milander was de 600 me-
ter nog wat lang. Toch werd hij 17e. 
Ryan werd 15e en Julius 10e. Silvan 
werd 6e. Bij de C pupillen stond al-
leen Nils Smithuis aan de start. De-
ze keer verbeterde hij zichzelf op de 
40 meter sprint waardoor hij op de 
meerkamp heel mooi 2e werd. Op 
de afsluitende 600 meter liep hij 
ook nog een nieuw persoonlijk re-
cord en werd daarmee 1e. De jon-
gens B pupillen stonden met z’n 
zessen aan de start van de meer-
kamp. Bijna alle jongens liepen een 
nieuw persoonlijk record op de 40 
meter sprint. Helaas moest Diego 
Rodriguez Cáceres vroeger weg en 
kon hij de meerkamp niet afmaken. 
Mees Eduard werd 17e, Tygo Witte-
veen 16e, Justin Alewijnse 11e, Bo 
Bruine de Bruin 8e en Steven uit-
eindelijk 5e. Mees liep de 1000 me-
ter heel goed en werd 9e. Bo had 
last van de warmte, maar werd toch 
nog heel mooi 5e. Justin Alewijn-
se kon zich handhaven in de kop-
groep en werd 3e. Bij de jongens 
A1 pupillen verbeterde Job Alder-
den zich op alle onderdelen waar-
mee hij mooi 19e werd. Colin Ale-
wijnse werd ondanks weinig atletiek 
training toch nog 13e. Julian Samu-
els liet weer eens zien dat hij een 
echte meerkamper aan het worden 
is. Met een mooi persoonlijk record 
bij het balwerpen werd hij uiteinde-
lijk 5e op de meerkamp en 22e op 
de afsluitende 1000 meter. Job Al-
derden werd op de afsluitende 1000 
meter heel mooi 10e. Colin Alewijn-
se won zijn serie en werd heel mooi 
2e. Finn Rademaker en Daniel Win-
kels stonden bij de A2 pupillen aan 
de start. Daniel haalde persoonlijke 
records op alle onderdelen en ein-
digde net naast het podium op een 
hele mooi 4e plaats. Finn verbeter-
de zich bij het verspringen en bij het 
kogelstoten. Hij mocht het podium 
betreden als 2e. Op de afsluiten-
de 1000 meter namen Finn en Da-
niel de leiding en trokken het veld 
uit elkaar. Daniel moest uiteindelijk 
weer berusten in een 4e plaats, Finn 
werd heel mooi 1e. Om 17.00 uur 
was een mooie lange dag jeugdat-
letiek weer afgelopen en gingen alle 
kinderen met ouders blij maar ver-
moeid naar huis. Met 87 persoon-
lijke records, 3 podium plaatsen op 
de meerkamp en 6 podium plaat-
sen op de lange afstand was het 
ook sportief een mooie dag voor de 
jeugd van AVA Aalsmeer. Op 2 ju-
li is de laatste voorronde wedstrijd 
in Beverwijk, daarna is bekend wie 
en welke teams er naar de finale in 
september gaan.

Persoonlijke records voor 
Sophie Lucas.

Jeugdatletiek, Meerkamp Hoofddorp

87 PR’s voor AVA pupillen

Medailles voor Nils Smithuis.

Eerste ronde Zomerkring
Goud, zilver en brons voor 
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Het einde van het 
zwemseizoen nadert en dat bete-
kent voor de junioren en ouderen 
deelname aan de Zomerkring. Ocea-
nus was vertegenwoordigd met een 
kleine maar fanatieke groep zwem-
mers waarbij de heren de middag 
mochten openen met de 50 me-
ter vrije slag. Yoni Joore zwom zich-
zelf naar een 29.68 en werd hiermee 
tweede in zijn leeftijdsgroep. Sohrab 
Shirzad begon ijzersterk maar na 25 
meter ging de techniek overboord 
en werd het op kracht de resteren-
de helft erdoor heen gejaagd: 26,44 
betekende wel een gouden medaille 
in zijn leeftijdscategorie. De dames 
volgden de heren met de 50 meter 
vlinderslag en hier werden diverse 
medailles veroverd door Anouk Hil-
gers behaalde goud, Nina Bellaart, 
Naomi Visser en Olivia Schalekamp 
ieder zilver. Sebastiaan v/d Born zag 
tot zijn verbazing op de 200 me-
ter schoolslag het zilver achter zijn 
naam verschijnen. Opnieuw wist Yo-
ni het zilver veilig te zwemmen op 
de rugslag, het was een zware be-
proeving deze ronde, zo soepel als 
het in Eindhoven ging zo zwaar be-
vochten werd het nu. Madelief Bles-
graaf zwom een ijzersterke 100 me-
ter schoolslag en hield zich super 
staande in het sterke deelnemers 
veld. Naomi legde beslag op brons 
en ook Rachelle de Meij ging als 
een scheermes door het water. Ron-
de één werd afgesloten met de 200 
meter wissel. Luuk Scheuer vlinder-
de er sterk vandoor gevolgd door de 
overige slagen wist hij met 2.49,95 
zijn tijd flink aan te scherpen en 
brons veilig te stellen. Zondag ronde 

twee en deze keer beten de meiden 
het spits af met 50 meter schoolslag. 
Het leverde voor Naomi en Made-
lief een bronzen medaille op. Beau 
van Dommelen was de ploeg ko-
men versterken en zag 43,22 achter 
haar naam verschijnen dat is snel-
ler dan de inschrijftijd. De 50 me-
ter rugslag leverde Luuk en Michael 
Masseurs een pracht van een per-
soonlijk record op. Yoni verover-
de brons en Sohrab zag met 32,79 
het zilver achter zijn naam verschij-
nen. Olivia Schalekamp zag haar tijd 
verbeterd worden tot een 2.55,43 en 
ook Anouk wist er een tijdsverbe-
tering en brons uit te slepen. Fem-
me wist zich als enige Oceanees 
prima staande te houden tussen 
al het grote geweld tijdens de 100 
meter vlinderslag: 1.37,99 was goed 
voor goud. Het koningsnummer 100 
meter vrij leverde voor de Oceanus 
ploeg een pracht van een sportief 
gevecht op tussen Yoni en Luuk. De 
mannen waren heel gewaagd aan 
elkaar, het kwam aan op de aantik 
waarbij Luuk net even sneller was 
1.07,09 versus 1.07,26. Laatste num-
mer van dit weekend was de 200 
meter vrij meisjes waarbij alle mei-
den het super hebben gedaan, er 
werd gestreden, afgezien en door-
gebikkeld. Beide wedstrijden duur-
de 1 uur en 15 minuten en dat be-
tekende voor de meeste zwemmers, 
twee tot drie keer presteren in hele 
korte tijd en als je dan de resultaten 
ziet, kun je daar alleen maar respect 
voor hebben. Deze eerste ronde le-
verde drie keer goud, acht maal zil-
ver en zeven bronzen medailles op. 
Aankomend weekend ronde twee.

Goud voor Tobias Rosielle 
op Hoebeke judotoernooi
Aalsmeer - Op zondag 29 mei ging 
een afvaardiging van zeven judoka’s 
van Judoschool Ron van Raaphorst 
naar Uitgeest om aan het Cees Hoe-
beke Lentetoernooi mee te doen. 
Dat is een toernooi waar traditiege-
trouw de beste clubs uit Noord-Hol-
land strijden om de prijzen. De ju-
doka’s van Ron van Raaphorst trai-
nen niet alleen regelmatig, maar 
doen ook vaak wedstrijden bij hun 
eigen club en dat was duidelijk te 
zien. Met mooi en sportief judo ble-
ken zij uitstekend in staat om met 
de besten in hun eigen klasse mee 
te kunnen komen. Naast een aantal 
overwinningen heeft eenieder zijn 
persoonlijke prestaties naar boven 
bijgesteld. Een speciale vermelding 
verdienen de twee debutanten Rijk 
Hageman (tweede plaats) en Tobias 
Rosielle (eerste plaats). Dankzij hun 
prestatie op dit toernooi hebben zij 
een vaste plek verdiend in de selec-
tiegroep van Judoschool Ron van 
Raaphorst.
De judoka’s hebben plezier gehad 
en waardevolle ervaring opgedaan, 
iets dat deze sport vanzelf met zich 
meebrengt vanuit zijn kernwaarden. 
De betrokkenheid van de ouders 

en de aanwezigheid van de gebles-
seerde judoka Silvan van de Zwaard 
was van onschatbare waarde voor 
de prestatie van de kinderen.
De volgende judoka’s hebben ook 
een welverdiende podiumplaats be-
haald: Mats Meester, Kiara Koster, 
Darick van de Zwaard en Nils Koster 
(allen een tweede plaats). Wil jij met 
deze toppers van judoschool Ron 
van Raaphorst meetrainen? Kijk op 
www.judoschoolronvr.nl voor meer 
informatie.

Bartek, Puk, Magali, Sees en Gio van OBS Samen Eén met hun coaches. 

Schoolteam Samen Een 
naar NK Volleybal
Aalsmeer - Zaterdag 21 mei nam 
veel volleybaltalent uit Aalsmeer en 
Kudelstaart aan twee belangrijke 
toernooien deel. Vier schoolteams 
togen naar Heerhugowaard, waar 
gespeeld werd voor het provinciaal 
kampioenschap. Bij het Aalsmeer-
se schoolvolleybaltoernooi voor ba-
sisscholen in februari plaatsten De 
Graankorrel (groep 8), OBS Samen 
Eén (groep 6 en 7) en de Jozef-
school (groep 4) zich hiervoor. Alle 
winnaars ontvingen naast een beker 
voor hun school ook een oorkonde, 
waarmee ze met de CMV-groepen 
van volleybalvereniging Oradi kon-
den meetrainen. Hiervan is gretig 
gebruik gemaakt. Ook heeft jeugd-
trainer Frits van der Zee voor een 
aantal schoolteams extra trainingen 
verzorgd. Met resultaat bleek bij 
het provinciaal kampioenschap. De 
Aalsmeerse en Kudelstaartse jeugd 
wist zich goed te weren, maar het 
team van OBS Samen Eén bereikte 
in de poule van leerlingen uit groep 
7 als enige de eerste plaats. Dit ging 
niet zonder slag of stoot. Zo werd de 
eerste wedstrijd nipt met 18-17 ge-
wonnen. De tweede wedstrijd was 
al niet minder spannend en lever-
de een gelijk spel op. Daarna kwa-
men Bartek, Puk, Magali, Sees en 
Gio helemaal op gang en de vol-
gende twee tegenstanders werden 
ruimschoots verslagen. Zij mogen 

daarom 25 juni de eer van Noord-
Holland hoog houden bij het NK in 
Houten.
 
Schooltoernooi CMV
Het andere volleybalgebeuren 
speelde zich af in de Proosdijhal Ku-
delstaart. Hier werd het slottoernooi 
van de CMV-competitie gehou-
den. Het verschil met de voorgaan-
de acht toernooien was, dat er nu 
prijzen gewonnen konden worden. 
De organisatie kwam voor rekening 
van vv Oradi, dat zelf met drie teams 
meedeed. Oudere jeugdleden zorg-
den ervoor, dat het toernooi op rol-
letjes verliep. Ook hier werd door de 
Aalsmeerse en Kudelstaartste jeugd 
goed gepresteerd. Twee Oraditeams 
mochten namelijk uit handen van 
competitieleidster Carla Boersma 
een eerste prijs ontvangen.

Laatste trainingen
Volgende week zijn de laatste 
(jeugd)trainingen bij Oradi. Mocht 
je er over denken om volleybal eens 
te proberen als jouw sport, dan kan 
je na de zomervakantie weer te-
recht. Kijk op de site van SV Omnia 
2000 (www.svomnia.nl) waar en hoe 
laat de trainingen zijn. Bij de Olym-
pische spelen kan je zien alvast zien 
hoe het moet, want de Nederland-
se volleybalvrouwen zijn daar te be-
wonderen.

Bovenste rij: coaches Coen en Inge. Middelste rij: Fieke, invalster Naomi, Indi, 
Mijntje, Yara, Sophie, Marleen. Onderste rij: Laura, Olivia, invalster Eline, Han-
nah, Maaike. Fleur was helaas ziek.

Hockeycompetitie
Meiden Qui Vive kampioen
De Kwakel - De hockeymeiden 
van de D5 van Qui Vive zijn het af-
gelopen weekend op prachtige wij-
ze kampioen geworden. Met ruime 
cijfers versloeg Qui Vive het team 
dat derde stond in de competitie, de 
Reigers uit Hoofddorp. De meiden 
waren na de winterstop de com-
petitie voortvarend begonnen. Met 
flinke cijfers werden de wedstrijden 
achter elkaar gewonnen. 
Je kon duidelijk zien dat ze al lan-
gere tijd met elkaar spelen. Ze wis-
ten elkaar steeds beter te vinden 
waardoor ook makkelijk de cirkel 
kon worden bereikt. Met slechts 
twee wedstrijden voor de boeg en 
zes punten voorsprong op de num-
mer twee kon het kampioenschap 

dan ook nauwelijks meer ontglip-
pen. Een van de beide slotwedstrij-
den moest worden gewonnen. En 
dat lieten de D5 meiden van Qui Vi-
ve zich niet twee keer zeggen. Gelijk 
de eerste wedstrijd waarin ze kam-
pioen konden worden sloegen ze 
hun slag. Met een overwinning van 
10-3 werden de benodigde punten 
behaald en werd het doelsaldo ver-
der opgekrikt. 
Met acht overwinningen, slechts 
één gelijk spel en een doelsaldo van 
+39 (!) werd het MD5 team van Qui 
Vive terecht kampioen. Tijdens een 
barbecue voor het team en ouders 
en tijdens de medaille-uitreiking bij 
Qui Vive zal het kampioensfeest los-
barsten!

Bloedstollende finales bij 
mini-voetbaltoernooi
Kudelstaart - De week van 23 tot 
en met 27 mei stond in het teken 
van mini-voetbal 2016. Alle basis-
scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
kwamen naar RKDES om deel te 
nemen aan dit gezellige evenement. 
Dat schoolvoetbal populair is bleek 
uit de 1.450 (!) deelnemers uit groep 
3 tot en met 8. Hofleverancier was 
de Antoniusschool met maar liefst 
42 teams. Groep 3 en 4 mochten 
woensdagmiddag hun wedstrijden 
spelen met aansluitend direct de fi-
nales. Voor de overige groepen wer-

den op maandag tot en met donder-
dag de poulewedstrijden gespeeld. 
De nummers 1 en 2 van een pou-
le speelde vervolgens kwalifica-
tiewedstrijden om zich te plaatsen 
voor de finaleronde op vrijdag 27 
mei. In de loop van de week stond 
er steeds meer op het spel en wer-
den de spelers steeds fanatieker. 
Ook de toeschouwers, die in grote 
getallen aanwezig waren, lieten zich 
niet onbetuigd. Waarbij de grens 
van het toelaatbare soms werd op-
gezocht. Misschien goed om te her-

halen dat ook voor de ouders geldt: 
het is een spel, de coaches zijn vrij-
willig, de scheids is ook een mens, 
dit was niet de champions league. 
Maar het merendeel van de spelers 
en toeschouwers heeft vooral geno-
ten van de in totaal 623 wedstrijden 
die werden gespeeld onder leiding 
van meer dan 100 scheidsrechters. 
De kwalificatiewedstrijden waren 
bloedstollend zeker als de beslis-
sing uiteindelijk door het nemen van 
penalty’s tot stand kwam, soms tot 
aan het nemen van twintig penal-
ty’s aan toe. De finaleronde was een 
groot feest onder begeleiding van 
DJ Gijs. De winnaars kregen hun 
prijs uitgereikt door de burgemees-
ter Jeroen Nobel én toen nog kin-
derburgemeester Vince Boom. De 

trotse winnaars van het mini-voet-
bal 2016 zijn:
- Jongens groep 3: Graankorrel
- Meisjes groep 3: Zuidooster
- Jongens groep 4: De Brug
- Meisjes groep 4: Oosteinder
- Jongens groep 5/6: De Hoeksteen
- Meisjes groep 5/6: Zuidooster
- Jongens groep 7/8: Zuidooster
- Meisjes groep 7/8: OBS Ku-
delstaart
De organisatie bedankt de gemeen-
te Aalsmeer dat zij dit jaarlijkse mi-
ni-voetbal financieel mogelijk ma-
ken. Tot slot bedankt RKDES alle 
vrijwilligers: de scheidsrechters, de 
barploeg, de schoonmaakploeg, de 
materiaalmannen, de wedstrijdlei-
ding en alle andere vrijwilligers die 
hun steentje hebben bijgedragen. 
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Tijdens feestweek op 8 juni
Rijsenhout Run: Hardlopen 
voor het goede doel
Rijsenhout - Ook tijdens de derde 
editie van de Rijsenhout Run komen 
deelnemers letterlijk en figuurlijk in 
beweging. Hardlopen én een steen-
tje bijdragen aan het goede doel. 
Dit jaar ondersteunt de run ‘Only 
Friends’. Iedereen kan deelnemen, 
jong en oud, gevorderd of beginner. 
De Rijsenhout Run wordt woensdag 
8 juni gelopen tijdens de feestweek. 
Voor kinderen tot twaalf jaar is er 
een sponsorloop van 1 kilometer en 
iedereen ouder dan twaalf jaar kan 
kiezen voor de 5 of 10 kilometer. 
Deelname hieraan bedraagt 5 euro. 

Only Friends
De opbrengst van de Run gaat dit 
jaar naar Only Friends, een sportclub 
voor jongeren met een beperking. 
De kracht van Only Friends is dat 
zij zelf geen beperkingen kent. Ze 
biedt 24 verschillende sporten aan 

meer dan 600 sporters. De sport-
club is gevestigd in Amsterdam en 
vanaf 2018 is het voortbestaan van 
de stichting volledig afhankelijk van 
donaties. Kijk voor meer informatie 
op de website; www.onlyfriends.nl.
Inschrijven voor de sponsorloop kan 
via de website, dat geldt ook voor de 
5 kilometer en 10 kilometer: www.
sportservicehaarlemmermeer.nl klik 
op de high light ‘activiteitenkalen-
der’. 
Op deze kalender zijn alle activitei-
ten zichtbaar die Sportservice Haar-
lemmermeer organiseert. Meedoen 
kan ook door het inschrijfformulier 
in te leveren bij de Coop in Rijsen-
hout. De 1 kilometer sponsorloop 
start in het Konnetlaantje om 18.45 
uur, om 19.15 uur mogen de deel-
nemers aan de 10 kilometer begin-
nen en voor de 5 kilometer klinkt het 
startschot om 19.30 uur.

Huldiging atlete Debby Jutte
Aalsmeer - Voor aanvang van de 
raadsvergadering is afgelopen don-
derdag 26 mei atlete Debby Jutte 
gehuldigd. De Aalsmeerse is al drie 
Nederlands kampioen in- en out-
door horden lopen geworden in de 
categorie V35 op de 100, 400 en 600 
meter. Op haar zevende jaar start-
te Debby met atletiek en dat deze 
sport haar goed lag, bewees het feit 
dat zij gelijk het eerste jaar als lid 
van Atletiekvereniging Startbaan 
clubkampioen werd. Vooral de kor-
te baanloop hadden haar voorkeur, 
maar na het moederschap werd ge-
kozen voor horden lopen. Wel fana-
tiek, want dit is de moeder van twee 
kinderen in alle sporten. Over twee 

weken wacht het NK horden lopen 
over 400 meter en wie weet mag 
weer het hoogste podium betreden 
worden. 
Debby traint in Amsterdam-Zuid 
bij Phanos en vooralsnog ziet het 
er niet naar uit dat zij in Aalsmeer 
gebruik gaat maken van de (nog 
te vernieuwen) faciliteiten. “Ik train 
met een groep en daar voel ik mij 
thuis. Heb ik plezier mee. Bovendien 
heb ik een hele fijne trainer, mits hij 
er mee ophoudt of naar Aalsmeer 
gaat, kom ik mee.” 
Uit handen van wethouder Gert-
jan van der Hoeven van sport kreeg 
Debby een oorkonde en een mooi 
boeket bloemen. 

Zondag thuis tegen De Meteoor
Promotie voor voetballers 
van FCA komt dichterbij!
Aalsmeer - Na een wedstrijd met 
twee gezichten heeft FC Aalsmeer 
de deur open gezet naar de fina-
le wedstrijd tegen De Meteoor. Af-
gelopen donderdag 26 mei werd 
met 3-0 gewonnen van Purmerend. 
In de tweede minuut was het Len-
nart Eberharter die de kwaliteiten 
van doelman Tim Hoveling uitpro-
beerde, echter zonder succes. Mark 
Schut kreeg in de tiende minuut de 
gelegenheid om met één van zijn 
befaamde schoten de stand op 1-0 
te tillen, maar weer was het de doel-
man van Purmerend die zijn doel 
schoon hield. Maar de bezoekers 
kregen ook twee uitgelezen kan-
sen op een voorsprong, maar had-
den de pech dat de doelman Jere-
maih Veldman van FC Aalsmeer in 
uitstekende vorm verkeerde. De 1-0 
kwam van de voet van Panet Mach-
nikowski. Na een zeer verre ingooi 
van doelman Veldman belandde de 
bal bij de Pool, die met een perfec-
te balbehandeling alleen voor het 
vijandelijk doel kwam en doelman 
Hoveling makkelijk kon passeren. 
De tweede helft gaf een zeer aan-
vallend FC Aalsmeer te zien, een 
helft die totaal ontsierd werd door 
het gefrustreerde spel van de be-
zoekers. De 2-0 kwam drie minuten 
na de rust. Het was Pawel Kocon die 
een voorzet de bal van net buiten 
het strafschopgebied met een gi-
gantisch mooie omhaal de doelman 
van Purmerend het nakijken gaf. De 
3-0 kwam in de negen en vijftigste 
minuut en weer door Panet Mach-
nikowski. De wedstrijd was gelo-
pen. Al met al een zeer verdiende 
overwinning, en de promotie komt 
steeds dichterbij. 

Gelijk tegen De Meteoor
Zondag 29 mei wachtte hiervoor 
alweer de volgende wedstrijd. FC 
Aalsmeer ging op bezoek bij De 

Meteoor. FC Aalsmeer zonder bles-
sures of schorsingen begon gedis-
ciplineerd aan de wedstrijd, veel 
zou er van afhangen. Maar voor de 
rust was het een wedstrijd die al-
le kanten op kon. Op een veld dat 
de naam van voetbalveld amper 
kon dragen. Een groot hobbelveld, 
waar amper op was te voetballen. 
De achterhoede van FC Aalsmeer 
gaf weinig ruimte weg aan de thuis-
ploeg. Op het middenveld en voor-
hoede heerste vooral de uitblinker 
van deze wedstrijd Barry Springint-
veld, die met zijn jarenlange erva-
ring de wedstrijd naar zijn hand zet-
te. De 1-0 kwam in de acht en der-
tigste minuut. Het was een mis com-
municatie bij de FC Aalsmeer die er 
voor zorgde dat de De Meteoor via 
Massimo Kammeron op 1-0 kwam. 
FC Aalsmeer probeerde het met 
man en macht. Het geluk hadden 
ze niet meegenomen uit Aalsmeer, 
bleek in het verdere verloop van de 
wedstrijd. Wat Dani Calmez en Pa-
wel Kocon ook probeerden, het ge-
luk leek op. De hatelijke 1-0 bleef. 
Ook Barry Springintveld probeer-
de het, echter zonder succes. Ook 
nog de pech dat er twee doelpunten 
werden afgekeurd, al dan niet voor 
buitenspel, ga er maar aanstaan. De 
bezoekers bleven loeren op die ene 
kans, hij moest toch eens komen. 
En zoals gewoonlijk, hij kwam. Lang 
hadden ze er op moeten wach-
ten, maar vlak voor tijd, twee minu-
ten waren er nog te spelen, liet Da-
ni Calmez met een kopbal de FC 
Aalsmeer aanhang juichen: 1-1.
Aanstaande zondag 5 juni komt De 
Meteoor op bezoek bij FC Aalsmeer. 
Deze wedstrijd aan de Beetho-
venlaan begint om 14.00 uur. FC 
Aalsmeer hoopt vele inwoners langs 
te lijn te zien!

Theo Nagtegaal

Postduivenvereniging de Telegraaf
Jacco Vijfhijzen winnaar 
vlucht vanuit Asse-Zellik
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei stond 
de laatste Vitesse (Korte) ,en een 
Dagfond (lange afstand) vlucht op 
het programma. De weersverwach-
tingen in Frankrijk waren zo slecht 
dat het bestuur van Noord Holland 
besloot om de Dagfond vlucht af te 
gelasten. Dus gingen bijna alle dui-
ven mee op de Vitesse vlucht vanuit 
Asse-Zellik in België, een vlucht met 
een gemiddelde afstand van 156 ki-
lometer. Om 10.00 uur kregen de 
begeleider de opdracht de duiven 
te lossen, en deze gingen als een 
streep met een zwakke Noorden 
wind huiswaarts. Het was de 14-236 
van Jacco Vijfhuizen uit De Kwakel 
die om 11.57.17 uur met een gemid-
delde snelheid van 1318,224 meter 
per minuut (is ruim 79 kilometer per 
uur) de overige duiven van de Tele-
graaf te snel af was. 
Dirk Baars uit Kudeldonk deed zijn 
naam weer eer aan. Hij werd twee-
de en Aad van Belzen uit hetzelf-
de dorp werd derde. John van Du-
ren werd Kampioen Vitesse On-
aangewezen en Dirk Baars Kampi-
oen Aangewezen en hij had tevens 
de beste Vitesse duif. In rayon F be-
haalden John en Dirk dezelfde re-
sultaten, John werd Kampioen On-
aangewezen en Dirk Kampioen 
Aangewezen en heeft ook daar de 
Kampioensduif. De definitieve stan-
den volgen volgende week. 
De volledige uitslag van de vlucht 
Asse-Zellik met deelname van 393 
duiven van 19 deelnemers:

1.  J. Vijfhuizen De Kwakel
2.  D. Baars Kudelstaart
3.  A.J. van Belzen Kudelstaart
4.  Comb. Baas & Berg De Kwakel
5.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
6.  J.H. van Duren Amstelveen
7.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
 Aalsmeer
8.  C. van Vliet Kudelstaart
9. Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
10. W. Wijfje De Kwakel
11. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
12. E. Wiersma Amstelveen
13. Darek Jachowski Mijdrecht
14. L. v.d. Sluis Uithoorn
15. Th. v.d. Wie Aalsmeer
16. A. v.d. Wie Aalsmeer
17. M. de Block Aalsmeer
18. Tim Rewijk De Kwakel
19. W. Grapendaal Aalsmeer

Zaalvoetbal
Zaterdag toernooi en feest 
bij 40-jarige ZABO 
Aalsmeer - Aankomend weekend 
wordt het veertigjarig bestaan van 
de ZABO zaalvoetbalvereniging ge-
vierd. Zoals bekend werd de ZABO 
Aalsmeer opgericht in 1976 en is nu 
in het jaar 2016 nog altijd springle-
vend. De competitie van het jubile-
umseizoen is inmiddels afgelopen 
maar voor het jubileumjaar staan er 
nog extra festiviteiten op het pro-
gramma. Aanstaande zaterdag 4 
juni wordt in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg een groot zaal-
voetbaltoernooi gespeeld met aan-
sluitend een gezellige feestavond. 
Voor het jubileumtoernooi hebben 
zich zeventien teams ingeschreven. 
De organisatie mag veel ploegen 
uit de huidige competitie verwelko-
men en daarnaast komen er zater-
dag ook verschillende oud-gedien-
den een partijtje zaalvoetbal mee-
spelen. De zeventien teams zijn on-
derverdeeld in vier poules: één pou-
le met vijf teams en drie poules met 
vier teams. De A-poule bestaat uit 
vijf teams en dat zijn: Vreeken, De 
Haas, St. Plico, Koning Nieuwendijk 
en Amsec Piller In poule B spelen 

FC Bosnië, Heemhorst Watersport, 
Café Sportzicht en Kids Aktief. Poule 
C kent vier teams: Sportcafé de Mi-
di’s, IBH Aalsmeer, Met&Co en EZ 
Flower. Poule D tenslotte: Alas Li-
ons, FC Madrevo, LEMO en Bouw-
center Blauwhoff. De aftrap van de 
eerste wedstrijden is om vier uur ‘s 
middags in beide zalen van sporthal 
de Bloemhof. Na de poule-wedstrij-
den volgen er twee halve finales en 
daarna de troost finale en de gro-
te finale. Het toernooi zal om pak-
weg half tien in de avond afgelopen 
zijn. Aansluitend vindt in de kantine 
van sporthal de Bloemhof de prijs-
uitreiking plaats en start de feest-
avond. Het jubileumfeest wordt ex-
tra opgeluisterd met live muziek van 
de bekende zanger Peter Manier en 
ook dj Art Kuiper is aanwezig. Het 
Zabo-bestuur verwacht veel oud-
zaalvoetballeden, daarnaast zijn alle 
(sport)liefhebbers uit Aalsmeer en 
omstreken van harte welkom langs 
te komen! Kijk voor meer informa-
tie (zoals bijvoorbeeld het volledige 
wedstrijdschema van het jubileum-
toernooi) op www.zaboaalsmeer.nl.

plus foto VZOD/FIQAS neemt afscheid van coach Frits Visser na 5 mooie jaren.

Korfbal VZOD
Coach Frits Visser neemt 
afscheid met overwinning
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
28 mei stond voor de korfballers van 
VZOD/FIQAS de laatste competitie-
wedstrijd van dit seizoen, tegen het 
reeds gedegradeerde LUNO uit Lin-
schoten, op het programma. Spor-
tieve belangen waren er nauwe-
lijks meer behalve dan dat VZOD bij 
winst nog vierde kon worden in de 
eindstand. VZOD kwam sterk uit de 
startblokken, na 10 minuten spelen 
stond er een 0-3 stand op het sco-
rebord onder andere via doelpun-
ten van Eric Spaargaren en Josine 
Verburg. Daarna leek de concentra-
tie enigszins te verslappen en kwam 
de thuisploeg langzaam in de wed-
strijd. De bezoekers uit Kudelstaart 
waren waarschijnlijk al met hun ge-
dachten bij het afscheidsfeest van 
trainer/coach Frits Visser dat za-
terdagavond op het programma 
stond, want LUNO wist de opge-
lopen achterstand om te buigen in 
een 6-4 voorsprong. Daarna zet-
ten de blauwzwarten nog even aan 
en zo werd de rust bereikt met een 
7-8 voorsprong voor de bezoekers. 
Direct na de rust bleek dat Vis-
ser ook na 5 jaar de juiste snaar bij 
dit team nog weet te raken. VZOD 
kwam messcherp uit de kleedka-
mer en maakte in de eerste vier mi-
nuten na de rust, met drie doelpun-
ten op rij, duidelijk dat er maar één 

ploeg recht had op de overwinning: 
7-11. De tweede helft werd gecon-
troleerd uitgespeeld met als belang-
rijkste wapenfeit de publiekswissel 
enkele minuten voor tijd van Martijn 
Vervark. Voor hem maakte de jonge 
Arian “Henkie” Maat voor de eerste 
maal zijn opwachting in de hoofd-
macht van VZOD. Eindstand 13-17.
Na 5 succesvolle jaren was het nu 
tijd om afscheid te nemen van Frits 
Visser. Na jaren in de derde, en zelfs 
een jaar in de vierde, klasse ge-
speeld te hebben wist VZOD vorig 
seizoen zowel in de zaal als op het 
veld kampioen te worden, met pro-
motie naar de tweede klasse tot ge-
volg. Dit seizoen werd een plaats 
net achter de koplopers als doel ge-
steld. Als gevolg van veel blessures 
in de eerste helft van de veldcom-
petitie werden maar 3 punten uit 7 
wedstrijden gehaald. Na de zaal-
periode was het blessureleed voor-
bij en VZOD/FIQAS op volle sterk-
te. Er werden toen 6 van de 7 wed-
strijden gewonnen. Met een keuri-
ge vierde plaats als gevolg. Visser 
laat VZOD achter als stabiele twee-
de klasser. Het is volgende seizoen 
aan de nieuwe trainer Cor Loef om 
de volgende stap te zetten: promo-
tie naar de eerste klasse. Het bleef 
zaterdagavond nog lang onrustig in 
Kudelstaart.

Tafeltennis
Bart clubkampioen 2016 
bij ATC Bloemenlust
Aalsmeer - Het tafeltennisseizoen 
van ATC bloemenlust werd afgeslo-
ten met het clubkampioenschap. 
De 14 deelnemers werden verdeeld 
over 4 voorronde poules, waar-
van de nummers 1 en 2 doorgin-
gen naar de kwartfinales. De ver-
dedigend kampioen van 2015 Dan-
ny Knol plaatste zich zoals verwacht 
als groepswinnaar, evenals de 1ste 
team spelers Bart Spaargaren en 
Johan Berk (ondanks een neder-
laag tegen Horst Krassen). In pou-
le D verraste Dirk Biesheuvel de als 
tweede geplaatste Ed Couwenberg, 
de competitiespeler met het hoog-
ste percentage. Ed werd wel twee-
de in de poule en moest het in de 
kwartfinale opnemen tegen zijn 
teamgenoot Bart. In een snelle en 
van beide kanten offensieve wed-
strijd was Bart met 3-1 de bovenlig-
gende partij. De tegenstander van 
Bart in de halve finale moest ko-
men uit de partij tussen titelverde-
diger Danny tegen de teruggekeer-
de coryfee Jan Spaargaren (tweede 
in de poule achter Johan). Jan nam 
met soms onnavolgbare ballen een 
2-0 voorsprong, maar Danny knok-
te zich terug naar 2-2. Met 11-7 in 
de beslissende vijfde game plaatste 
Jan zich alsnog voor de halve finale.
In de andere helft van het toernooi-
schema waren twee onderlinge 
confrontaties tussen teamgenoten; 
Johan Berk schakelde met de no-
dige moeite Frans Ravesteijn uit en 
de strijd binnen team 2 werd in het 
voordeel beslist van Dirk Biesheu-
vel. Hij nam een 2-0 voorsprong op 
Peter Velleman, maar had toch een 
vijfde game nodig voor de overwin-
ning (11-9, 11-6, 9-11, 12-14, 11-
5). Een halve finale dus tussen Jo-
han en Dirk, met fraaie lange ral-
leys, want beide spelers kunnen 
goed verdedigen en de bal lang op 
tafel houden. Zo werd het een ware 
uitputtingsslag waarin Johan deze 
keer met 3-1 de sterkste was. In de 
tweede halve finale was het duide-

lijk dat er een Spaargaren ging win-
nen. Bart Spaargaren won de eerste 
game met 12-10, waarna Jan Spaar-
garen terugsloeg met 9-11. Met 11-
8 en 11-9 trok Bart de partij vervol-
gens naar zich toe en kon zich op-
maken voor de finale tegen teamge-
noot Johan. 
Het was duidelijk dat het een slo-
pend toernooi was geweest voor 
beide finalisten. Vooral Johan was 
er de eerste game nog niet hele-
maal bij en Bart profiteerde met een 
overtuigende 11-5 zege. Met 8-11 
herstelde Johan zich in de tweede 
game, maar moest zich in de derde 
toch weer gewonnen geven (11-9). 
Steeds meer werd het een gevecht 
met een aanvallende Bart Spaarga-
ren en een meer verdedigend spe-
lende Johan Berk die veel ballen te-
rugbracht. Genoeg om de vierde 
game met 11-9 te winnen en een 
allesbeslissende vijfde game af te 
dwingen. Deze ging weer gelijk op 
tot 9-9, waarna Bart op matchpoint 
kwam (10-9) en de finale met een 
laatste winner besliste. Zo werd Bart 
Spaargaren verdiend gehuldigd als 
de terechte clubkampioen van 2016. 

Rechts clubkampioen Bart Spaarga-
ren en links de nummer twee, Johan 
Berk.

Boven v.l.n.r. Shanna, Anouk en Daniëlle, onder v.l.n.r. Isa, Jasmin en Nilou.

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Hoogste plaatsing Jasmin bij 
districtskampioenschappen
Aalsmeer - Op zaterdag 28 mei 
werden in de Sportexperience Hall 
in Amsterdam de districtskampi-
oenschappen gehouden in de 4e en 
5e divisie. Deze districtswedstrijden 
vormen de afsluiting van het wed-
strijdseizoen. Dus het is al heel knap 
als de turnsters zich hiervoor ge-
plaatst hebben. SV Omnia 2000 ves-
tigde dit seizoen een nieuw record 
met een deelname van zes turnsters 
aan deze kampioenschappen. An-
dere jaren wist alleen Nilou Spring 
in’t Veld zich hiervoor te plaatsen en 
nu kwamen er vijf turnsters bij. Ni-
lou was wel de enige in de categorie 
senioren. Ze werd 30e, maar op het 
onderdeel brug ongelijk wist ze een 
mooie 3e plaats te behalen. In de 
categorie jeugd 4e divisie turnde Isa 
Verzeilberg. Zij wist van de 34 turn-
sters de 7e plaats te behalen. Een 
mooi resultaat! Op sprong en vloer 
werd ze 4e. Helaas door een val van 
de balk viel Isa net buiten de prijzen.
In de categorie jeugd 5e divisie 
kwamen drie turnsters van Omnia 

in actie te weten Danielle Lohuis, 
Shanna Dernison en Anouk Caarls. 
Danielle eindigde in een veld van 35 
turnsters op de 29e plaats; Shan-
na werd 26e maar wist bij de balk 
een mooie 6e plaats te veroveren; 
Anouk eindigde op de 20e plaats en 
wist zowel bij brug als bij vloer op 
de 9e plaats te komen. In de cate-
gorie junioren 5e divisie turnde Jas-
min Aileen een goede wedstrijd. He-
laas lukte in haar balkoefening een 
halve draai niet goed en werd deze 
niet meegeteld. Hierdoor eindigde 
ze net buiten de prijzen op een he-
le mooie 6e plaats! De trainsters An-
neke Nap, Ilse Sandifort en Mariët 
Tas, die deze dag de turnsters bege-
leid hadden, kunnen terugkijken op 
een geslaagde wedstrijd met Jas-
min als hoogstgeplaatste Omnia-
turnster. Op zaterdag 4 juni komen 
nog vijf Omnia-turnsters uit voor SV 
Omnia 2000 in de jongste leeftijds-
categorieën. Interesse in gymnas-
tiek en turnen? Kijk op www.svom-
nia.nl voor meer informatie.

Ben van Dam 
wint darten

Aalsmeer - Het was een spannen-
de strijd tussen Kees de Lange en 
Ben van Dam afgelopen dinsdag tij-
dens de wekelijkse dartavond. Ben 
gooide de dubbels best goed uit en 
wist zelfs een uitgooi van 114 te ma-
ken. Even leek het er op dat hij toch 

niet zou gaan winnen en Kees deze 
eer op zou strijken. Maar nee, Ben 
van Dam werd eerste en Kees de 
Lange tweede. De derde plaats was 
voor Sebastiaan Dolk en zijn broer 
Franklin werd vierde. De volgende 
dinsdagavond is er weer darten. Ie-
dereen vanaf 16 jaar is welkom in ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat.  
De kosten zijn 2.50 euro per keer.
Iinschrijven kan vanaf 19.45 uur, de 
competitie begint om 20.15 uur.





 
22   Nieuwe Meerbode  •  2 juni 2016

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Veertien medailles voor 
vinzwemmers op NK
Aalsmeer - In het weekend van 28 
en 29 mei vond het Open Neder-
lands Kampioenschap plaats voor 
het vinzwemmen in het Pieter van 
den Hoogenband zwemstadion in 
Eindhoven. Dit is een open kampi-
oenschap. Zwemmers vanuit de he-
le wereld mogen meedoen. Er wa-
ren zwemmers uit Duitsland, België 
en Frankrijk maar zelfs ook uit In-
donesië. Dit evenement werd door 
meer dan 140 enthousiaste zwem-
mers bezocht. Zes zwemmers van 
Oceanus deden na een jaar hard 
trainen mee. Linn Arendse, Cassey 
Glebbeek, Liam Glebbeek, Michel 
van Langeraad, Ashley van der Wal, 
allen uit Aalsmeer, en Yvanka Ashby 
uit Amstelhoek. De zwemmers die 
wat minder afstanden zwommen 
maakten zich tussen de bedrijven 
door nuttig als vrijwilliger. Zij namen 
bijvoorbeeld de tijdswaarneming 
voor hun rekening. Dit geldt ook 
voor Owen Ashby uit Amstelhoek. 
Hij volgde samen met Cassey een 
cursus tijdswaarneming en heeft 
het hele weekend flink geklokt. Heel 
waardevol! Laura Reemst nam de 
presentatie voor haar rekening. Fijn 
dat een relatief kleine club een pri-
ma aantal vrijwilligers levert op de-
ze dagen. Michel is voor iedereen 
van het team een rechterhand, van 
het oplossen van praktische proble-
men tot tussenpersoon tussen team 
en organisatie. Karin van Oostveen 
stuurt de zwemmers aan wat be-
treft het op tijd klaar staan en Bren-

da Starreveld is naast het bad steun 
en toeverlaat voor alle zwemmers. 
Enthousiaste ouders op de tribu-
ne en naast het bad en het geheel 
is compleet! Het weekend bestond 
uit 2 dagen buffelen voor het team. 
Linn had zich ingeschreven voor 7 
afstanden en won hieruit 6 medail-
les! De mooiste voor haar was het 
goud op de 400 meter. Yvanka won 
ook 6 medailles met toevallig dezelf-
de verdeling als Linn: 3x brons, 2x 
zilver en 1x goud. De gouden plak 
op de 800 meter was zeer verdiend, 
de tweede dag zwom ze ook nog de 
1500 meter en won hier zilver. Liam 
zwom ook een super NK, hij verbe-
terde al zijn tijden enorm. Liam had 
het zwaar en flink last van een bles-
sure. Gelukkig heeft hij alle wed-
strijden kunnen zwemmen en be-
haalde een prachtige zilveren plak 
op de 100 meter met perslucht. Mi-
chel zwom vaak tussen de heren 
vanuit het buitenland. Wat een ge-
weld, bijna niet bij te kijken. Hij heeft 
zich zeer goed staande kunnen 
houden en won een welverdiende 
bronzen plak op de 200 meter bi-
fin. Michel bracht het totaal aan-
tal gewonnen medailles op 14! Ash-
ley deed als wat jonger lid ook mee 
aan deze dagen, wat natuurlijk best 
heel spannend is. Het was voor haar 
een mooi weekend om veel ervaring 
op te doen. Ze heeft heel knap bij-
na al haar tijden kunnen verbeteren. 
Het was een mooi en zeer sportief 
weekend. Op nu naar het NK 2017!

Ritmische gymnastiek
Medailles voor Madelief 
en Manon in C-finale
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei 
vond de C-finale plaats voor de 
gymnastes van de ritmische gym-
nastiek van SV Omnia 2000. Dit keer 
in het hoge noorden, in Zuidlaren. 
Van SV Omnia hadden maar liefst 
vier gymnastes de finale gehaald dit 
jaar. Allereerst was Manon van der 
Ploeg aan de beurt in haar finale. 
Aangezien de wedstrijd vroeg be-
gon, was zij al op vrijdag vertrokken 
naar Zuidlaren. Zodoende stond 
zij redelijk fris op de vloer. Manon 
moest twee oefeningen laten zien, 
allereerst de oefening met bal. In de 
tweede ronde draaide alles om de 
knotsen. En het op vrijdag al afrei-
zen werkte goed voor Manon. Mis-
schien zat er wel podiumplek in 
voor Manon. Het hele seizoen liet ze 
al steeds stabiele oefeningen zien. 
Helaas moest zij nog even wachten 
op de prijsuitreiking, want er volgde 
eerst nog de wedstrijd voor de seni-
oren duo’s. Daar deed Manon aan 
mee met haar duo partner Fabien-
ne Roof. Dit jaar moesten de duo’s 
een oefening met hoepel laten zien. 
Aan het eind van de ochtend was de 
prijsuitreiking van de senioren indi-
vidueel en de duo-wedstrijd. Met 
Fabienne eindigde Manon nipt in de 
top 10 op plaats tien. Maar individu-
eel mocht Manon op het erepodium 
en wel op een welverdiende derde 
plaats. Een prachtige afsluiting van 
een mooi seizoen voor Manon.
SV Omnia had nog een paar ijzers 
in het vuur. Madelief Riepe mag dit 
seizoen wel de grootste verrassing 
genoemd worden onder de pre ju-
nioren. In haar eerste wedstrijd-

seizoen heeft zij het tot in de fina-
le weten te schoppen. Dat belooft 
wat voor de finale. Madelief hoef-
de maar één oefening te laten zien 
en wel de oefening met bal. Alles 
moest in die ene oefening gebeu-
ren. Zou ze haar hoofd koel kun-
nen houden? Voor de uitslag moest 
ze tot aan het eind van de middag 
wachten. 
Dat gaf haar en alle meegereisde 
aanhang de gelegenheid om San-
ne Cleveringa bij de junioren aan te 
moedigen. Sanne Cleveringa heeft 
ook een spannend seizoen achter 
de rug. Het hele jaar waren de ver-
schillen tussen de gymnastes niet 
heel erg groot bij de plaatsingswed-
strijden. Het beloofde een spannen-
de finale te worden. Sanne moest 
ook twee oefeningen laten zien. Al-
lereerst bal en daarna knots. Twee 
materialen die Sanne wel goed lig-
gen. Aan het eind van de lange dag 
was dan eindelijk de prijsuitreiking 
van de pre junioren en junioren. 
Madelief heeft het uitstekend ge-
daan en wist net niet op de hoog-
ste tree te eindigen, maar wat een 
mooi resultaat dit eerste wedstrijd-
seizoen: een tweede plek.
Ook voor Sanne was er een mooie 
plek, hoewel ze net niet op het po-
dium eindigde. Een vierde plek was 
deze finale ook een goed resultaat, 
want ze heeft toch veel concurren-
ten achter zich gelaten. Wat een 
mooi einde van dit wedstrijdseizoen. 
De trainsters Ilse Huiskens, Chelsey 
Borgers en Mara van Eijk hebben 
hier een mooi visitekaartje voor vol-
gend seizoen afgegeven!

Schermen voor equipes
Derde Nederlandse titel 
voor Daniël Giacon
Aalsmeer - Op 28 en 29 mei von-
den in Purmerend de Nederland-
se Kampioenschappen schermen 
voor equipes plaats. Daniël Giacon 
uit Aalsmeer nam deel aan het floret 
heren equipe van zijn club, Scherm-
centrum Amsterdam (SCA). Samen 
met drie teamgenoten streed hij 
om prolongatie van de Nederland-
se titel. Een equipe bestaat uit drie 
schermers en maximaal één reser-
ve. Dit betekent dat de drie scher-
mers van ploeg A het opnemen te-
gen elk van de drie schermers van 
ploeg B, en dit in een zogenoem-
de relais-formule in blokken van 
5 punten. De volgorde van de ge-
vechten wordt vooraf bepaald door 
de schermers zelf. Elke relais duurt 
maximaal 3 minuten. De ploeg die 
als eerste 45 punten scoort, of leidt 
bij het verstrijken van de tijd, wint 
het gevecht. Het heren floret equi-
pe van SCA is geen moment in de 
problemen geweest en Daniël (15 
jaar) heeft in alle ontmoetingen 
zijn steentje bijgedragen. In de fi-

nale werd hij als wissel ingezet om 
de laatste partij te spelen. Deze won 
hij met 5-1 en daarmee was de vijf-
de titel op rij voor het floret heren 
equipe van SCA een feit. Voor Da-
niël is dit de derde Nederlandse titel 
van het seizoen. Eerder dit jaar werd 
hij individueel al Nederlands Kam-
pioen floretschermen bij de jeugd 
in zowel de categorie Cadetten (tot 
17 jaar) als in de categorie Junioren 
(tot 20 jaar). 
Daniël heeft dit jaar een grote ont-
wikkeling doorgemaakt. Naast de 
drie nationale titels werd hij vijfde 
op het EK voor Cadetten en veer-
tiende op het WK voor Cadetten. 
Hij wil blijven groeien in zijn sport. 
Daarvoor zijn buitenlandse sta-
ges en internationale toernooien 
heel belangrijk. Deze moeten alle-
maal door zijn ouders betaald wor-
den. Voor seizoen 2016/2017 is Da-
niël dan ook op zoek naar sponsors. 
Op zijn website www.danielgiacon.
nl is alle informatie over sponsoring 
te vinden.

Fietsen voor dolfijntherapie
Zondag 39e Dorpentocht
Aalsmeer - Op zondag 5 juni orga-
niseert Stichting Dorpentocht op-
nieuw haar overbekende jaarlijk-
se fietstocht voor het hele gezin en 
de sportieve fietser. Dit jaar voor 
de 39e maal en uiteraard is ook dit 
jaar de financiële opbrengst van de 
dag weer voor een Goed Doel. Het 
Goede Doel van dit jaar is Stich-
ting SAM, dolfijntherapie. Stichting 
SAM verzorgt een dolfijn interactief 
programma in samenwerking met 
het Dolfinarium te Harderwijk. De 
doelgroepen zijn kinderen met het 
Downsyndroom, autistische stoor-
nissen en aanverwante syndromen, 
mogelijk in combinatie met spraak- 
en taal stoornissen. De interactieve 
sessies met dolfijnen zijn een aan-
gepaste vorm van gedragstherapie 
waarbij de dolfijn zowel coach als 
beloning is. De Dorpentocht 2016 
kent net als voorgaande jaren weer 
twee afstan-den; de traditionele af-
stand is natuurlijk de 55 kilometer; 
de korte route is circa 35 kilometer. 
Maar het maakt niet zoveel uit wel-
ke afstand u fietst, het is veel be-
langrijker dat u fietst. Want alleen 
dan kunt u weer genieten van een 
gezellige dag tijdens een zorgvuldig 
voorbereide fietstocht in een spor-
tieve setting en dit alles ten behoe-
ve van het Goede Doel. In Aalsmeer 

kan gestart worden voor beide af-
standen bij de Rabobank aan de 
Stationsweg 8 en in Kudelstaart bij 
het Fort aan de Kudelstaartse-weg. 
Behalve de startplaatsen zijn er on-
derweg ook twee controleposten. Bij 
meerdere posten is het mogelijk om 
iets te eten en/of te drinken. Bij elke 
post ontvangen de deelnemers een 
stempel met een letter op hun deel-
nemerskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag en 
dit woord heeft zoals altijd te ma-
ken met het Goede Doel, nu Stich-
ting SAM. In de routebeschrijving 
zijn de posten duidelijk aangegeven. 
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. Alle posten sluiten om 
18.00 uur. Deelname bedraagt 4 eu-
ro per persoon via www.dorpen-
tocht.net, 4,50 euro op de dag zelf 
en 3,50 euro in de voorverkoop bij 
de Bruna in de Zijdstraat. Kijk voor 
meer informatie op genoemde web-
site. Dit jaar bestaat de Rabobank 
Regio Schiphol 100 jaar. Om dit te 
vieren heeft de Rabobank in over-
leg met Stichting Dorpentocht, haar 
rekeninghouders gevraagd met De 
Dorpentocht 2016 mee te fietsen. 
Voor alle aan de Dorpentocht deel-
nemende fietsers heeft de Rabo-
bank een extra attentie en een lek-
kernij op de route.

Waterskiën en wakeboarden
Zondag open dag bij WSVA
Aalsmeer - Op zondag 5 juni is er 
een nationale waterski en wake-

board dag van 11.00 tot 14.00 uur. Er 
zullen twee gediplomeerde instruc-
teurs met de boot aanwezig zijn 
voor mensen die eens willen water-
skiën of wakeboarden. Loop gerust 
het clubhuis binnen en meld je aan. 
Een sessie skiën of boarden duurt 
ongeveer 10 tot 15 minuten. De ver-
eniging heeft eigen equipement, zo-
als waterski’s, wakeboards , zwem-
vesten, en wetsuits welke gratis ge-
bruikt mogen worden. 
De Waterskivereniging Aalsmeer is 
iedere woensdagavond vanaf 19.00 
uur open. Interesse? Kom langs op 
de open dag zondag of stap op een 
woensdagavond het clubgebouw op 
het Surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg 22 binnen. Stuur voor meer 
vragen een mail naar info@wsva.nl

Lopen jullie mee?
Avondvierdaagse volgende 
week in Kudelstaart
Kudelstaart - Lopen jullie mee met 
de avondvierdaagse Kudelstaart op 
6, 7, 8 en 9 juni? Ongeveer 500 kin-
deren hebben zich al aangemeld 
om volgende week 5 of 10 kilome-
ter te gaan wandelen. Een gezellig 
evenement dat al voor de 16e keer 
wordt georganiseerd en waar alle 
kinderen van de drie basisscholen 
aan mee kunnen doen. Er zijn nieu-
we wandelroutes, verrassingen voor 
onderweg staan klaar en om alle 
kinderen veilig te laten oversteken 
zijn diploma’s voor verkeersregelaar 

behaald. De felbegeerde medailles 
voor alle kinderen die alle vier avon-
den tot en met de finish wandelen 
liggen klaar. Donderdagavond kun-
nen alle wandelaars feestelijk wor-
den onthaald op het plein voor de 
OBS en Antonius! De avondvier-
daagse start elke avond om 18.00 
uur; de 10 kilometer wandelaars 
starten op donderdag om 17.30 uur. 
Startlocatie is maandag vanaf RK-
DES aan de Wim Kandreef, alle an-
dere avonden vanaf het Dorpshuis 
aan de Kudelstaartseweg.

Schaakcompetitie
AAS verliest nipt in finale 
LSB beker van Philidor
Aalsmeer - Vrijdag 27 mei werd er 
in de AAS locatie in de Doopsge-
zinde Kerk gestreden om de Leid-
se Schaakbond beker. In het beker-
toernooi wordt gespeeld met een 
team van 4 personen die op een 
avond twee partijen van 45 minuten 
per persoon spelen. Een partij met 
wit en een met zwart. Voor AAS tra-
den Peter Poncin, Simon Groot, Wil-
lem Hensbergen en Olaf Cliteur in 
het strijdperk tegen het Philidor Lei-
den. De eerste ronde verloor AAS 
met 1,5-2,5. Peter op bord 1 met 
zwart had al snel een herhaling van 
zetten op het bord met een remise 
tot gevolg. Simon op bord 2 met wit 
kreeg met een ver doorgeschoven 
zwarte pion op c2 te maken, die zijn 
stelling dermate verzwakte dat toen 
de torens over de d lijn in het spel 
kwamen hij het punt aan zijn te-
genstander moest laten. Willem op 
bord 3 met zwart speelde een gede-
gen partij zonder dat er echt winst-
kansen uit voortkwamen, zodat re-
mise een logisch gevolg was. Olaf 
op bord 4 met wit stond de gehele 
partij positioneel wat minder, maar 
gebruikte wel veel meer tijd dan 
zijn tegenstander. Gelukkig kon hij 
zijn stelling nog voldoende verde-
digen zodat er voor zijn tegenstan-
der geen doorkomen aan was met 
een remise tot gevolg. In de twee-
de ronde moesten de Azen dus flink 
aan de bak om de opgelopen ach-
terstand nog te kunnen ombuigen. 
Simon op bord 2 met zwart gaf de 
kans op bekerwinst een flinke boost 
door in een Siciliaanse partij een 
klein voordeel goed uit te buiten en 

te winnen: 2,5–2,5. Olaf op bord 4 
met zwart viel in herhaling en had in 
een wat mindere stelling weer veel 
meer tijd gebruikt dan zijn tegen-
stander. Toen de tijdnoodfase voor 
hem aanbrak met nog maar 1 mi-
nuut op de klok gingen er enkele pi-
onnen verloren waarna hij kansloos 
door zijn vlag ging: 2,5– 3,5. Willem 
op bord 3 met wit stond de gehele 
partij beter en wist langzaam maar 
zeker de duimschroeven bij zijn te-
genstander aan te draaien. De druk 
bij zijn tegenstander werd derma-
te hoog dat hij zijn dame en daar-
na nog een stuk verloren zag gaan 
waarna hij opgaf: 3,5–3,5. Door de 
winst van Willem en Simon was een 
remise op bord 1 van Peter voldoen-
de om de beker te winnen, omdat 
bij een gelijke eindstand ten eerste 
de resultaten van het vierde bord 
(Olaf)komen te vervallen. Is het 
dan nog gelijk vervallen de resulta-
ten van bord 3, enz. Peter bood dan 
ook in een gelijkwaardige partij re-
mise aan. Omdat zijn tegenstander 
daar echter niets aan had speelde 
hij logischerwijs door. Of het nu toch 
door de tijdsdruk kwam of door een 
andere onverklaarbare reden, maar 
tot afgrijzen van alles en iedereen 
die AAS een warm hart toedraagt 
kwam Peter steeds minder en min-
der te staan met zelfs een mat tot 
gevolg. Eindstand: 3,5–4,5 en dag 
bekerwinst. Blije gezichten bij Phi-
lidor en een balende Peter en overi-
ge Azen. Jammer, maar helaas. Vol-
gend seizoen weer een kans.

Door Henk van Leeuwen

Vijfde Westeinder Water Week
Beachvolleybaltoernooi 
voor straten op surfeiland
Aalsmeer - Op zaterdag 2 juli vindt 
in het kader van de Westeinder Wa-
ter Week het beachvolleybal stra-
tentoernooi plaats op het Surfeiland, 
georganiseerd door The Beach. Een 
sportief en vooral gezellig beachvol-
leybaltoernooi waarbij mensen uit 
een straat of een wijk tegen elkaar 
strijden. De teams dienen te be-
staan uit 4 personen (5 mag ook, als 
wissel). Iedereen kan meedoen, er-
varing is niet nodig. 
De kosten voor inschrijving zijn 5 
euro per persoon. Schrijf je snel 
in, want vol is vol! Het toernooi be-
gint om 13.00 uur. Voor meer infor-
matie of aanmelding van een team 

kan een mail gestuurd worden naar: 
stratentoernooi@westeinderwater-
week.nl.

Veel te beleven
Er is nog veel meer te beleven tij-
dens alweer de vijfde editie van de 
Westeinder Water Week van 25 ju-
ni tot en met 3 juli. Een week vol 
watersport, uitdagingen, presenta-
ties, clinics, workshops, beachspor-
ten, wedstrijden, etc. voor kinderen 
en volwassenen, voor verenigingen 
en bedrijven uit de regio. Kijk op 
www.westeinderwaterweek.nl on-
der agenda, voor het volledige pro-
gramma.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 3 juni 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ie-
dereen is van harte welkom. Geen 
maat? Daar kan voor gezorgd wor-
den. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
voor koffie, thee en inschrijving van-
af 19.30 uur. Het koppelkaarten op 
vrijdag 27 mei is gewonnen door 

Bert van de Jagt en Ben Blom met 
5745 punten, op twee Corry Balder 
en Kees Meekel met 5159 punten 
en op drie Theo Nagtegaal en Ge-
orge Lemmerzaal met 5074 punten. 
De poedelprijs was voor Ben Johan-
nessen en Siem Burgers met 3493 
punten.



Startsein Grote Prijs Drieluik Bataaf
52ste Wielerronde door 
straten van Rijsenhout
Rijsenhout -Het comité Wieler-
ronde van Rijsenhout en de verant-
woordelijke vereniging HSC de Ba-
taaf, organiseren weer de Wieler-
ronde van Rijsenhout. Dit jaar de 
52ste editie. Het comité en de or-
ganisatie hebben de rondes zo in-
gedeeld dat een zo gevarieerd mo-
gelijk programma aangeboden 
wordt. Zo zijn de Amateurs, Elite, 
Belofte, Profs met B licentie, Juni-
oren, Nieuwelingen meisjes en jon-
gens en de Sportklasse Master 40 
plus in de rondes opgenomen. Kort-
om, de organisatie is zeer actief om 
de amateurwielersport en met na-
me het jeugd- en het vrouwenwiel-
rennen nog meer te promoten. Op 
het moment van schrijven zijn er al 
veel voorinschrijvingen bij de voor-
zitter van het comité op zijn KNWU 
site genoteerd. Wegens groot suc-
ces is wederom een overall klasse-
ment toegevoegd: ‘Grote Prijs Drie-
luik Bataaf’. Praktisch houdt dit in, 
dat de deelnemers naast het ge-
bruikelijke prijzengeld nu ook pun-
ten kunnen verzamelen in de ron-
des in Rijsenhout, Nieuw Vennep en 
Zwanenburg. 
De leider in dit klassement is te 
herkennen aan een mooie leiders-
trui. Voor 2016 zijn net als in 2015 
de categorieën Sportklasse Mas-
ter 40 plus en de meisjes junior, 
Nieuwelingen en Amateur vrou-
wen weer opgenomen in dit mooie 
klassement. De winnaars van het 
eindklassement 2015, Lorena Wie-
bes en Frits van Lieshout hebben 
aangekondigd om hun titel te ko-
men verdedigen. Zij moeten het op-
nemen tegen een zeer sterk deel-
nemersveld dat ook allemaal deze 
mooie trui en geldprijs in de wacht 
wil slepen. Om dit allemaal moge-
lijk te maken is dus weer hard ge-
werkt door het comité, Okker de 
Kok, Dirk Maarsen, Jan Anne Tols-
ma en Willem van Dongen willen er, 
In zeer goede en vriendschappelijke 
samenwerking met de organiseren-
de vereniging HSC de Bataaf, een 
spannend klassement van maken. 
Belangstellenden worden van harte 

uitgenodigd om één van de rondes 
eens te bezoeken. 

Wieleragenda
De wieleragenda in de Haarlemmer-
meer is als volgt: Donderdag 9 ju-
ni Wielerronde van Rijsenhout, aan-
vang 16.30 uur. Zondag 26 juni Wie-
lerronde van Nieuw Vennep, aan-
vang 10.30 uur. Zaterdag 2 juli Wie-
lerronde van Zwanenburg, aanvang 
12.00 uur, en na afloop de uitrei-
king van de ‘Grote Prijs Drieluik Ba-
taaf’, met aansluitend een drankje 
en hapje. 

Geen Dikke banden race
De 52ste Wielerronde van Rijsen-
hout wordt dit jaar niet meer ge-
opend door de Rabo Dikke banden 
race. Na 15 jaar met veel plezier en 
zeer goede samenwerking heeft de 
Rabobank Schiphol het besluit ge-
nomen om met de Rabo Dikke ban-
den race te stoppen. De organisto-
ren hebben begrip voor hun stand-
punt, maar vinden het ook wel jam-
mer dat het nu definitief niet meer 
in het programma kan worden op-
genomen. Hun financiële bijdra-
ge als hoofdsponsor blijft nog wel 
in stand. Daar is de organisatie ui-
teraard zeer content mee. Met veel 
vreugde wordt teruggekeken op ja-
renlange spectaculaire wedstrij-
den van de deelnemende kinde-
ren. De meisjes junior, Nieuwelin-
gen en Amateur vrouwen zullen de 
dag openen om 16.30 uur. Om 18.00 
uur gaan de Sportklasse Master 40 
plus van start en om 19.15 uur de 
categorieën Amateurs, Elite, Belof-
te, Profs met B licentie. De organi-
satoren zijn zeer dankbaar voor de 
financiële hulp die wederom is ont-
vangen van de zeer trouwe spon-
soren. Tevens wordt de gemeente 
Haarlemmermeer bedankt voor hun 
grote bijdrage en samenwerking. 
Het comité Wielerronde van Rijsen-
hout rekent op de medewerking van 
de bezoekers en de bewoners. Houd 
uw honden en katten binnen of aan-
gelijnd. Steek als bezoeker niet on-
nodig over. 

Wim winnaar 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende OVAK-
soos is op woensdag 8 juni van-

Voetbalwedstrijd tegen FCA Zondag 2

RKDES 5 delft onderspit 
na bloedstollende triller
Aalsmeer - Zondag 22 mei was de 
beslissingswedstrijd om het kam-
pioenschap in de reserve twee-
de klasse G tussen RKDES 5 en 
Aalsmeer Zondag 2. Zou het elftal 
van RKDES 5 eindelijk beloond wor-
den voor hun inzet? De spelers wa-
ren er klaar voor na jaren van trai-
ningsarbeid bij Gerard, Jan, Sven 
en Erick. En met het contracteren 
van de gebroeders Boelsma moest 
het dan eindelijk gaan gebeuren. 
Het werd een bijzonder spannende 
wedstrijd, die de 354 toeschouwers 
tot het einde van de wedstrijd op het 
puntje van hun stoel hield. De eer-
ste helft was Aalsmeer de bovenlig-
gende partij zonder echt gevaarlijk 
te worden. RKDES was daarentegen 
één keer kansrijk, maar in plaats van 
zelf te schieten gaf Sven de bal voor 
en deze werd goed verdedigd door 
Aalsmeer. Rust. Kevin zette de man-
nen nog een keer op scherp voor 

de tweede helft en deze gingen met 
volle moed aan de bak. Aalsmeer 
bleef de bovenliggende partij, maar 
Sjans kwam een teenlengte tekort 
om de 0-1 aan te tekenen. Tussen 
de zestigste en zeventigste minuut 
moest diezelfde Sjans voor 10 minu-
ten naar de kant, maar de mannen 
hielden onder aanvoering van Eric, 
Mark en Raoul stand en gaven niets 
weg. Na een goede actie van Danny 
leek zelfs het tij te keren: Aalsmeer 
kwam de laatste 10 minuten met 1 
man minder te staan. Maar 2 minu-
ten voor tijd sloeg het noodlot toe: 
Aalsmeer scoorde de verdiende 1-0. 
De tijd hierna was helaas tekort om 
nog de 1-1 te scoren. Dus, verlo-
ren, na wel een bloedstollende tril-
ler. Mannen jammer, maar jullie mo-
gen meer dan trots zijn op jezelf, wat 
hebben jullie je goed geweerd! RK-
DES feliciteert FC Aalsmeer met het 
kampioenschap!

Uniek in Aalsmeer!
Juni bingo bij BV de Pomp
Aalsmeer - De verenigingen die 
bingo’s organiseren in Aalsmeer la-
ten het seizoen meestentijds du-
ren van september tot en met april. 
Dan is er een soort zomerreces tot 
aan september, waarin geen activi-
teiten worden georganiseerd. Daar-
om wil Buurtvereniging de Pomp 
zich profileren door als enige ver-
eniging in Aalsmeer bingo’s te or-
ganiseren zowel in mei en nu dus 
ook in juni. Op woensdag 8 juni zijn 
in totaal meer dan zeventig prijzen 
te winnen per bingo. Deze worden 
voornamelijk ingekocht bij de lo-
kale winkeliers in Aalsmeer, waar-
door de contacten met de winke-
liers in Zuid en Dorp optimaal zijn. 
Zo ook deze bingo, waar een van 
de hoofdprijzen weer een weldaad 
is voor uw innerlijke mens en meer 

wordt er niet verklapt! Doe eens gek 
en kom met vrienden, vriendinnen, 
buren of familieleden naar deze ge-
weldige gezellige avond uit in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, 
lid of geen lid, jong of oud, gezellig-
heid en spanning staan voorop. Er 
worden tien rondes gespeeld met 
gevarieerde prijzen en één hoofd-
prijzenronde met twee waardevol-
le hoofdprijzen. Om het geld hoeft 
u het niet te laten, want het rende-
ment is altijd hoger dan uw inleg, is 
het niet qua prijzen, dan wel qua ge-
zelligheid! Dus kom woensdag 8 ju-
ni naar ‘t Baken!
Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse van 
de vereniging, Caroline Ramp via 
0297-344107. 

Nils Eekhoff sprint naar de 7e plek in de bergrit van de Tour du Pays de Vaud.

Drie keer top tien in etappes
Nils Eekhoff scoort ook 
in Zwitserse topkoers
Rijsenhout - Wielrenner Nils Eek-
hoff uit Rijsenhout heeft ook in de 
zondag geëindigde Tour du Pays 
de Vaud volop meegedaan om de 
prijzen: tweede, zevende, negende, 
dertiende en zeventiende in etap-
pes, elfde in het eindklassement. 
De wedstrijd in Franstalig Zwitser-
land was de negende dit jaar in de 
reeks om de Nations Cup voor ju-
nioren. Toch had de ambitieuze 
Nils Eekhoff meer verwacht van de 
race die hij vorig seizoen als eerste-
jaars junioren afsloot met een zesde 
plaats. Bondscoach Piet Kuijs nuan-
ceert: “De concurrentie was nu aan-
merkelijk sterker, dat speelde een 
rol. Maar ik vind het ook goed voor 
het leerproces van renners dat ze 
merken dat het allemaal niet auto-
matisch gaat. Nils is aan een sterk 
seizoen bezig en leert zijn pluspun-
ten en beperkingen kennen. Dit was 
een belangrijke koers, de resultaten 
waren goed, dus ik ben over de hele 
linie tevreden,” aldus Kuijs, die ook 
het behoorlijke tijdrijden van zijn 
renners als een positief punt aan-
haalde. Na een dertiende plaats in 
de korte proloog moest de 18-jari-
ge Eekhoff in de eerste rit in een pe-
lotonsprint, licht heuvel op, alleen 
voorrang verlenen aan de Italiaan 
Alessandro Covi. In de tweede etap-
pe was de Rijsenhouter betrokken 
bij een vroege aanval, maar zag op 
een een klim van twaalf kilometer, 
met een gemiddeld stijgingspercen-
tage van acht procent, drie concur-
renten bijna drie minuten wegrijden. 
Op het slotklimmetje kon hij nog wel 
naar de zevende plaats sprinten. De 
tijdschade op de top van het klas-
sement bleef vervolgens in de tijdrit 
over 12.1 kilometer binnen de per-
ken: zeventiende op 43 seconden 
van de winnaar. In de heuvelachti-
ge slotrit kwamen de renners drup-
pelsgewijs binnen, Eekhoff als ne-

gende. De wedstrijd werd gewon-
nen door de Zwitser Marc Hirschi. 
In het landenklassement werd Ne-
derland vierde en staat in de tus-
senstand om de Nations Cup derde.
Na zijn goede prestaties in de Zwit-
serland kan Nils Eekhoff met ge-
noegen terugkijken op de eerste 
helft van het seizoen. Hij startte in 
26 meest internationale wedstrijden 
en finishte liefst 20 keer bij de beste 
acht. In Zwitserland sprokkelde het 
Rijsenhoutse talent ook weer pun-
ten voor de individuele wereldrang-
lijst - hij staat nu op de vierde plek. 
Zijn sterke ploeggenoot Jarno Mo-
bach, die in de Vaud in de eindstand 
achtste werd, is de nieuwe klasse-
mentsleider.

Razende vaart
De Kudelstaartse eliterenner Jor-
dy Buskermolen was zaterdag bij de 
les in Omloop van de Hoekse Waard 
toen na honderd kilometer de be-
slissende slag viel. Een kopgroep 
van negentien renners pakte een 
minuut voorsprong op het peloton, 
aan de finish in Puttershoek bleef 
de helft er van over. Buskermolen 
sprintte naar de achttiende prijs. 
De 156 kilometer lange polderrace, 
tellend voor de nationale clubcom-
petitie, werd in razende vaart afge-
legd met een gemiddelde snelheid 
van 45 kilometer per uur. In de ca-
tegorie nieuwelingen is eerstejaars 
Owen Geleijn uit Rijsenhout steeds 
vaker een blikvanger. In Maartens-
dijk was hij vorige week met twee 
ploegmaten van de WTC De Am-
stel present in een kopgroep van vijf 
renners en eindigde als derde. Af-
gelopen zondag volgde er een ze-
vende plaats in een klimkoers op de 
Limburgse Kleeberg. John Tromp uit 
Kudelstaart kwam zondag in Rijssen 
bij de 60-plussers als achtste bin-
nen.

Alles is oké in Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
29 mei heeft Kick Spaargaren van 
duikteam Thamen de bodem van 
Het Oosterbad geïnspecteerd. Het is 
belangrijk dat de aangegeven diep-
tes in de loop der jaren niet zijn ge-
wijzigd en nog steeds kloppen. Al-
les is oké bevonden: de diepte on-
der bijvoorbeeld de hoge duikplank 
is 3 meter en dat is voldoende om 
mooie duiken en sprongen in te ma-
ken. Inmiddels zijn de zwemlessen 
van start gegaan. Op vrijdag 24 ju-
ni wordt het Midzomernachtzwem-
men georganiseerd in het Ooster-
bad. Kijk voor al het verdere actu-
ele nieuws op www.hetoosterbad.nl

af 14.00 uur in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 25 mei is gewonnen door Wim 
Spring in ‘t Veld met 5444 pun-
ten, gevolgd door Els Vergeer met 
5353, Ria Pieterse met 5344 en Piet 
Straathof met 5108 punten. 

Tenniscompetitie jeugd
Meiden TVK kampioen!
Kudelstaart - Tennisvereniging Ku-
delstaart is weer vier kampioenen 
rijker. Esmee, Eline, Floor en So-
fie hebben competitie gespeeld in 
de categorie Geel 11 tot 14 jaar. De 
meiden hadden hun zwaarste wed-
strijd tegen VVGA uit Amsterdam. 
Het was hun eerste competitiedag 
en ze moesten wennen aan het gra-

vel waarop gespeeld moest worden. 
Het was dus even inkomen voor de 
meiden, maar zij lieten zich hier niet 
door van de wijs brengen en namen 
de winst mee naar huis. Deze win-
nersspirit hebben de meiden de ge-
hele competitie aangehouden. Ze 
zijn daarom ook verdiend kampioen 
geworden. 

Geslaagde twirlwedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 29 mei or-
ganiseerde SV Omnia een twirl-
wedstrijd in Sportcomplex Koning 
Willem Alexander in Hoofddorp. Al 
vroeg waren de vrijwilligers aanwe-
zig om alles klaar te zetten. De dag 
verliep met een lach en een traan. 
Bij de EHBO post was het tijdens 
het eerste onderdeel van de dag erg 
druk. Selina raakte licht geblesseerd 
waardoor ze niet mee kon doen aan 
de wedstrijd. Gelukkig verliep de 
wedstrijd verder prima. Een aan-
tal hoogtepunten op een rij: Rachel, 
Danique en het duo Mayke en Rian-
ne lieten allemaal een ‘no drop’ rou-
tine zien. Dat is een optreden zon-
der de baton te laten vallen. Rens-
ke, het dance duo Mayke en Rianne 
en het ensemble bestaande uit Eef-
ke, Nikkie en Eveline debuteerden 
met een nieuwe routine. Altijd span-
nend om iets nieuws te laten zien. 
De jongste twirlsters, Tilou en Rens-
ke, zetten hun beste beentje voor bij 
de kidstwirl. Superblij waren ze toen 
ze het podium op mochten om hun 

medailles in ontvangst te nemen. Ti-
lou werd tweede en Renske derde. 
De preteens Kirsten, Danique, Ra-
chel, Rianne, Mayke en Mireille ver-
zorgden met z’n allen 17 optredens. 
Hiervan vielen maar liefst 11 optre-
dens in de prijzen. Een topprestatie! 
Celina liet een keurig optreden zien 
bij het onderdeel 2-baton en be-
haalde hiermee plaatsingspunten 
voor het NK. Als laatste de senioren: 
Eefke en Nikkie. Zij hebben het al-
tijd erg lastig omdat de categorieën 
waarin zij uitkomen erg groot zijn. 
Ze hebben het goed gedaan en lie-
ten keurige routines zien. Nikkie be-
haalde een tweede plaats bij Super 
X-strut en het senioren ensemble 
behaalde goud! 
De medailles en bekers werden uit-
gereikt door de trainsters Maaike en 
Valerie en door de twirlsters die de-
ze dag niet op de vloer stonden: So-
lenne en Selina. Als afsluiting van 
de wedstrijd hebben alle vrijwilligers 
en bijna alle twirlsters de dag afge-
sloten in het sportcafé. 

Heerlijk zonnetje bij heel 
geslaagd Sixentoernooi
Aalsmeer - Liefst 38 teams hebben 
afgelopen zaterdag 28 mei deel-
genomen aan het jaarlijkse Sixen-
toernooi van FC Aalsmeer. In to-
taal zo’n 500 spelers en bezoekers 
hebben genoten van de uitstekende 
sfeer en niet te vergeten de prach-
tige zonnige dag. Meer dan 40 vrij-
willigers hebben de organisatie op 
zich genomen en zorg gedragen dat 

niemand iets tekort kwam. Al met 
al prima verlopen dit sportieve tref-
fen dat werd besloten met een prijs-
uitreiking gevolgd door een gezellig 
feestje in de kantine aan de Beet-
hovenlaan. Ook veel plezier be-
leefd? Noteer dan alvast de datum 
voor volgend jaar in de agenda: 27 
mei 2017.
Foto: www.kicksfotos.nl

Open toernooi 
TV Rijsenhout

Rijsenhout - Tennisvereniging Rij-
senhout organiseert van 25 ju-
ni tot en met 3 juli een open toer-
nooi. Tennisliefhebbers uit Rijsen-
hout, Aalsmeer en omgeving wor-
den uitgenodigd zich in te schrij-
ven voor deze sportieve uitdaging. 
Inschrijven voor de Open Rijsen-
houtse kan tot 12 juni. Thema van 
het toernooi is Las Vegas. Voor 
meer informatie en inschrijving:  
britt.springintveld@gmail.com.

Baanloop bij 
AV Aalsmeer

Aalsmeer - Op woensdag 8 juni kan 
iedereen meedoen met de recreatie-
ve baanloop bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Be-
langstellende hardlopers/sters kun-
nen kiezen uit de volgende afstan-
den: 1, 3 of 5 kilometer. Deelname 
kost 2 euro voor niet-leden van AVA. 
Het startschot wordt gegeven om 
20.00 uur en inschrijven kan tot 15 
minuten voor aanvang in de kanti-
ne. Er wordt gelopen met een Ipi-
co-loopchip die aan de deelnemers 
wordt uitgeleend. Kleedkamers met 
douches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een prachtige plant. Ook supporters 
zijn van harte welkom. Voor verdere 
informatie: www.avaalsmeer.nl

Meer blauw op straat
Politiebureau in avond dicht
Aalsmeer – Per 1 juni aanstaande 
wijzigen de openingstijden van het 
politiebureau aan de Dreef. De deur 
staat vanaf woensdag niet meer da-
gelijks open tussen zeven uur in de 
ochtend en elf uur ‘s avonds, maar 
voortaan zijn bezoekers welkom tus-
sen 10.00 en 18.00 uur. Gekozen is 
om op de tijden dat er nauwelijks 

mensen aan de balie verschijnen te 
kiezen voor meer agenten in de wij-
ken. “Er zijn te weinig bezoekers om 
deze openingstijden te handhaven. 
Wij denken dat het meer nut heeft 
om met meer blauw op straat te 
gaan”, aldus de agenten in de uitleg 
op facebook. Ook voor het politie-
bureau in Uithoorn gaan de nieuwe 
openingstijden gelden. Uiteraard is 
het mogelijk om een afspraak te ma-
ken en /of zwaardere zaken te be-
spreken buiten de nieuwe tijden. En 
telefonisch blijft de politie 24 uur per 
dag bereikbaar: 0900-8844, ano-
niem 0800-7000 en bij spoed 112.
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