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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.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omg. Berkenlaan, Ophelialaan (220 kranten)

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

Bijeenkomst over technologie en innovatie op 7 juni

Burgemeester Nobel: “Met elkaar 
een reis naar de toekomst maken”
Aalsmeer - De toekomst met el-
kaar verkennen. Wat biedt nieuwe 
technologie en innovatie voor be-
drijven, organisaties, inwoners en 
de gemeente? Wat vindt eenieder 
belangrijk in Aalsmeer? “Met el-
kaar een reis naar de toekomst ma-
ken”, zegt burgemeester Jeroen No-
bel ter promotie van de bijeenkomst 
op woensdag 7 juni over hoe tech-
nologie en innovatie in ontwikkeling 
is en menig leven kan en zal veran-
deren. Uitgenodigd voor deze avond 
is futuroloog en hoogleraar toekom-
stonderzoek aan de Universiteit van 
Twente, Wim de Ridder. Volgens de 
Ridder heeft de toekomst haast. Hij 
neemt de aanwezigen mee naar 
een toekomst waarin robots opera-
ties uitvoeren, er zelfrijdende auto’s 
door de straten gaan en een fulltime 
baan niet meer bestaat. 

Voorbereiden
Burgemeester Nobel hoopt met in-
woners en bedrijven in de gemeen-
te een eerste voorbereiding op de 
toekomst te maken. Nobel: “Wonen 
we allemaal in huizen die zelf ener-
gie opwekken en hebben robots de 
hulp in de zorg overgenomen?” 
Wat robots betreft is de technologie 
best al heel ver en deze ‘poppetjes’ 
zijn echt niet koud en kil. Neem bij-
voorbeeld Paro, de knuffelzeehond 
die reageert op reacties van men-
sen. In Ons Tweede Thuis zijn ze 
heel blij met Paro, zowel de mede-
werkers als de bewoners. In zorg-
centrum ’t Kloosterhof kunnen be-

woners sinds enige tijd een fi ets-
tocht door de natuur maken zon-
der naar buiten te gaan dankzij fi lm-
beelden die ‘meedraaien’ tijdens het 
bewegen. 
In de sierteelt wordt hard gewerkt 
aan het continu verbeteren van be-
sturings- en verwerkingssystemen 
en onder andere aan hergebruik 
van warmte en energie. Of neem de 
geurende roos. Jarenlang verdwe-
nen, maar door nieuwe technieken 
weer terug in het aanbod en met 
behoud van kwaliteit. Dankzij tech-
niek en innovatie verandert de we-
reld razendsnel.

Vele kansen
“De toekomst biedt vele kansen”, 
vervolgt Nobel. De eerste burger is 
er bijvoorbeeld van overtuigd dat er 
over twintig tot dertig jaar een he-
le andere vorm van mobiliteit is. “De 
brede A1 is niet meer nodig.” Een 
ander vraagstuk: Hoe aan het elek-
trisch rijden in Aalsmeer verdere in-
vulling te geven? Wordt er über-
haupt nog op benzine gereden? Zijn 
er nog tankstations? En wat wonen 
betreft: Er zijn steeds meer eenper-
soons huishoudens waardoor de 
vraag naar een klein en betaalbaar 
huis toeneemt. Is 3D bouwen de 
oplossing om aan betaalbare wo-
ningen te kunnen blijven voldoen? 
Meer vrije tijd in de toekomst? Hoe 
hier invulling aan te geven en wat 
betekent dit voor het verenigingsle-
ven? En geeft de toekomst ook een 
andere vorm aan de overheid?

Uitdagingen
Burgemeester Nobel wil graag in 
al deze en andere (aangedragen) 
onderwerpen op verkenning gaan 
met inwoners en het bedrijfsleven. 
“Wat kunnen wij voor elkaar bete-
kenen in de toekomstige samenle-
ving? Welke kansen en uitdagingen 
ziet u voor Aalsmeer? De toekomst 
is niet te voorspellen, maar we kun-
nen ons er wel op voorbereiden en 
nieuwe inzichten opdoen. Samen 
schetsen we de toekomst van ons 
mooie Aalsmeer en Kudelstaart.” Tij-
dens de bijeenkomst op 7 juni wordt 
alle tijd genomen om met elkaar van 
gedachten te wisselen. De inleiding 
van futuroloog Wim de Ridder zal 
zeker bijdragen aan een levendige 
discussie over de kansen en uitda-
gingen van technologie en innova-
tie op verschillende gebieden. Ook 
laat een aantal inwoners deze avond 
zien hoe zij al bezig zijn met techno-
logie en innovatie. Kijk voor hun ver-
haal alvast op www.aalsmeerinzicht.
nl. Op de site is het tevens mogelijk 
om je aan te melden en een enquê-
te in te vullen. Vast en zeker wordt 
het een heel innoverende avond. De 
eerste overigens van totaal vier bij-
eenkomsten over de toekomst. Aan 
bod komen nog duurzaamheid, eco-
nomie en democratisering. De bij-
eenkomst vindt plaats bij Parfum 
Flower Company aan de Rietwijker-
oordweg 28 en begint woensdag 7 
juni om 19.30 uur.   

Door Jacqueline Kristelijn

Kom naar de bijeenkomst over technologie & 
innovatie op 7 juni om 19.30 uur bij 
Parfum Flower Company 
(Rietwijkeroordweg 28, Aalsmeer)

Denk mee over de toekomst 
van Aalsmeer.

Meld je aan op 
www.aalsmeerinzicht.nl

Uw bedrijfsmakelaar in  
Aalsmeer en omgeving bestaat 
vandaag alweer 1 jaar!

• Verhuur en verkoop
• Aanhuur en aankoop
• Taxaties
• Huisvestingsadvies

06 13 49 20 11
www.vanlulingbog.nl

1 jaar!1 jaar!

Aanhuur en aankoop
06 13
www

1 jaar!

www

1
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Brief (niet) ontvangen?
Strijd om glasvezel op de 
Uiterweg gaat door!
Aalsmeer - De gemeente heeft de 
bewoners en bedrijven op de Uiter-
weg de helpende hand geboden om 
CIF over te halen toch de ‘buurt’ te 
voorzien van een glasvezelnetwerk. 
Tijdens de diverse kabelwerkzaam-
heden in de eerste en tweede fase 
heeft CIF samengewerkt met ande-
re bedrijven om het netwerk aan te 
leggen. Echter net voor aanvang van 
de uitvoering van fase 3 en 4 liet CIF 
weten af te zien van de samenwer-
king met de andere nutsbedrijven. 

Als reden wordt de hoge investe-
ringskosten gegeven. Bij de Uiter-
weg zijn de kosten namelijk zeer 
hoog aangezien de grond van en 
rondom de Uiterweg tot een van de 
hoogste categorieën qua milieuver-
ontreiniging blijkt te behoren. Hier-
door moeten wettelijk verplichte 
maatregelen genomen worden voor-
dat het glasvezelnetwerk aangelegd 
kan worden. CIF is de enige partij 
die ook een verbinding moet maken 
tussen de huizen en de hoofdaan-

Wie staat er nou het meest voor paal? Deze afgedankte paaltjes of...

Vrees voor wildparkeren en veiligheid 

Ergernis over weghalen 
paaltjes en ‘obstakels’
Aalsmeer - Er is nogal veel ophef 
over het besluit van de gemeen-
te om overtollige paaltjes en andere 
obstakels uit het straatbeeld te laten 
verdwijnen. Ze zouden het straat-
beeld verrommelen. Maar de paal-
tjes hebben veelal ook een functie. 
Her en der staan er misschien teveel, 
maar er zijn situaties dat hun aan-
wezigheid eigenlijk noodzakelijk is 
om ‘wild’ parkeren tegen te gaan en 
zeker ook om de veiligheid te waar-
borgen. Op dit moment wordt het 
Centrum onder handen genomen. 
Over de weggehaalde paaltjes in de 
Marktstraat, op de hoek van de We-
teringstraat, is vooral veel ophef. Het 
eerste ongeluk heeft zelfs al bijna 
plaatsgevonden. Wie nu uit het Ita-
liaanse restaurant stapt, dient eerst 
goed naar links en rechts te kijken en 
dit geldt ook voor de bezoekers van 
café Joppe. De paaltjes op de hoe-
ken zijn verwijderd en dit doet menig 
automobilist nijgen om kort de bocht 
te nemen. Een gast van het restau-
rant kon nog net terug stappen om 
niet aangereden te worden door een 
automobilist die even gauw de auto 
wilde parkeren om pizza te gaan ha-
len. Is zitten op het terras voor Jop-
pe nog wel veilig nu de paaltjes het 

veld hebben moeten ruimen? Ook in 
andere wijken is met lede ogen toe-
gekeken hoe paaltjes en obstakels 
zonder pardon van het trottoir wer-
den gehaald. Onder andere door be-
woners van de Hadleystraat en de 
Cyclamenstraat. De ‘varkensrugge-
tjes’ op de hoeken zijn weggehaald 
terwijl deze geplaatst waren om te 
voorkomen dat het trottoir werd 
stuk gereden door vrachtverkeer. 
Inmiddels is deze nieuwe ‘parkeer-
plek’ ontdekt en staan er auto’s ge-
parkeerd. En dit laatste gebeurt op 
veel meer plekken waar paaltjes zijn 
weggehaald tot afgrijzen van veel in-
woners. Op veel plaatsen hebben ze 
dus wel degelijk een functie dan al-
leen ‘verrommeling’ veroorzaken. De 
reacties op facebook en twitter zijn 
enorm en zeker niet positief: “Pruts-
werk”, wordt gezegd. “Telt veilig-
heid niet?” en “Gevalletje geld over 
de balk gooien.” Tja en dit laatste is 
misschien ook wel zo. Waar blijkt dat 
paaltjes en ‘ruggetjes’ wel nodig zijn, 
worden deze opnieuw geplaatst, zo 
heeft de gemeente laten weten. Po-
sitief is dan wel dat de nieuwe paal-
tjes wel recht en niet meer schots en 
scheef staan, zoals nu veelal het ge-
val is... 

sluiting. De hoge kosten van het sa-
neren van de vervuilde grond kun-
nen op dit gedeelte niet gedeeld 
worden met andere bedrijven. CIF 
geeft in een schrijven aan dat on-
derzocht is of de hogere investe-
ring zich zou kunnen terugverdie-
nen door een hogere interesse on-
der bewoners (meer abonnees) te 
genereren en of er bereidheid is on-
der de inwoners om een fi nanciële 
bijdrage te leveren om de glasvezel-
aansluiting te realiseren. Hier bleek 
onvoldoende interesse voor te zijn. 
De initiatiefnemers kunnen dit nau-
welijks geloven. Het netwerk op de 
Uiterweg is toe aan vernieuwing. 
De stichting Westeinder Promotie, 
stichting Ondernemend Aalsmeer 
en Buurtvereniging Uiterweg zijn in 
overleg gegaan met de gemeente en 

besloten is om nogmaals de wensen 
onder de bewoners en de bedrijven 
te peilen. Huis aan huis is afgelopen 
vrijdag 26 mei een brief verstuurd, 
maar nu schijnen niet alle adres-
sen, met name arkbewoners,  bereikt 
te zijn. Vandaar deze oproep. Geen 
brief ontvangen? Download de-
ze dan via www.aalsmeer.nl/glasve-
zelkabel. Ondernemer Erik Verbeek 

hoopt op veel reacties en benadrukt 
nogmaals: “Zonder glasvezel dreigt 
een isolement voor de Uiterweg.” CIF 
heeft overigens onlangs nog contact 
gehad met de gemeente om alsnog 
te bekijken of er andere mogelijkhe-
den zijn. Met name wordt gekeken 
naar een oplossing voor de sterk ver-
vuilde grond. De gemeente zou dus 
toch ‘iets’ extra’s kunnen doen...

Volle bakken op 
het Surfeiland

Aalsmeer - In de ochtend van 
zaterdag 27 mei kreeg de poli-
tie van diverse inwoners klach-
ten over de vuile staat van het 
Surfeiland. Alle prullenbakken 
zaten overvol, er lagen zelfs 
spulletjes naast. Ook de bal-
lenlijn van het ‘zwembad’ was 
beschadigd en vroeg om repa-
ratie om ongelukken te voorko-
men. Agenten hebben de cala-
miteitendienst van de gemeen-
te op de hoogte gesteld en di-
rect is actie ondernomen. Er 
zijn medewerkers naar het sur-
feiland gegaan, ze hebben op-
geruimd, de bakken geleegd 
en de schade hersteld. Kon 
er ‘gewoon’ weer gezellig ge-
noten worden van de zon, het 
strand en het water. 

Taakstraf en boete 
winkeldieven

Aalsmeer - Op dinsdag 23 mei 
om twee uur in de middag zijn 
twee winkeldieven op heter-
daad betrapt in een winkel op 
het Poldermeesterplein. Door 
medewerkers werd gezien dat 
een man en een vrouw de su-
per uit wilden lopen met artike-
len zonder deze afgerekend te 
hebben. De politie is gebeld en 
de twee zijn aangehouden en 
meegenomen voor verhoor. Na 
het gesprek zijn ze weer heen-
gezonden. De 28-jarige man 
uit Amsterdam met een taak-
straf van zestien uur op zak en 
de 23-jarige vrouw uit Amstel-
veen met een strafbeschikking 
van 350 euro.



Aalsmeer - In de Hornmeer heeft 
de familie zwaan lange tijd liefdevol 
op eieren gezeten. Keurig afgezet 
was de broedplek van het zwanen 
echtpaar. Wekenlang zat moeder 
op het nest en stoorde zich niet aan 
de vliegtuigen, die met veel geraas 
over kwamen, terwijl vader regel-
matig op stap was. Zondag 28 mei 
zat moeder nog rustig op het nest 
en maandagmiddag 29 mei was het 
nest leeg. Wakend en trots zwom-
men pa en moe rond met zes dotjes 
wol. Geweldig om te zien! “We heb-
ben er een prachtig liefdevol gezin-
netje bij in Aalsmeer”, aldus Jenni-
fer Vooges die de geboorte op fo-
to’s vast heeft gelegd. 

De foto van de zwemmende 
familie is van Piet Maarsen.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888

M. Visser uit Elburg m.m.v. Cari-
tas. Organist: Arie Vooijs.

. Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds.J.A.C. 
Weij en 18.30u. met ds. S.J. Ma-
liepaard uit Barneveld.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woord-communie-
viering met N. Kuiper in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. P.J. 
Vrijhof. 

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

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

Zondag 9.30u. Dienst m.m.v. da-
mes- en herenkoor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag geen dienst i.v.m. conferen-
tie Opwekking. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

Diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. 
Collecte Doopsgezinde Zending. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. M. 
Vermeij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. P. J. 
Verhagen uit Harderwijk. Orga-
nist: J. Piet. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 

 Zondag 4 juni

Gezellig en gezond: Een oppasdier
Oopoeh zoekt ouderen en 
huisdieren in Aalsmeer
Aalsmeer -Baasjes zoeken vaak 
een vertrouwde oppas voor hun 
hond of kat. Ouderen willen graag 
de gezelligheid van een dier maar 
niet de continue zorg. Koppel die 
twee aan elkaar en iedereen is blij! 
Stichting Oopoeh doet dat. Een 
prachtig initiatief dat nu al bijna 
vijf jaar zeer succesvol is in diver-
se gemeenten. Nu het lente is heb-
ben veel mensen weer zin om naar 
buiten te gaan. En wat is er nu leu-
ker dan een wandelingetje te ma-
ken met de hond, of lekker samen 
op een bankje in het park te zitten. 
55-Plussers die interesse hebben 
kunnen zich vrijblijvend aanmelden 
bij de stichting om samen op zoek te 
gaan naar een geschikt oppasdier in 
de buurt. Een oppasdier is niet al-
leen gezellig, maar zorgt ook voor 
meer beweging en sociale contac-
ten. Stichting Oopoeh is in het leven 
geroepen door Sofie Brouwer vanuit 
de wens om huisdieren en ouderen 
meer van elkaars gezelschap te la-
ten genieten. Ze begon klein, maar 
al snel was er veel belangstelling: 
“Ouderen die jarenlang een huisdier 
hebben gehad willen vaak niet meer 
aan een nieuw huisdier te beginnen 
maar missen het gezelschap wel. 
Door een vast oppasdier kunnen zij 
toch nog genieten van een huisdier 
op de momenten wanneer het hen 
uitkomt.” De afkorting Oopoeh staat 

voor Opa’s en oma’s passen op een 
huisdier. “Dat betekent niet dat de 
stichting alleen maar opa’s en oma’s 
zoekt, zeker niet”, verduidelijkt Sofie. 
“Maar je wordt oppasopa of oma 
van het huisdier als je meedoet, zo 
moet je het zien.”
Om alle ouderen te bedanken en om 
ze onderling kennis met elkaar te la-
ten maken, verzorgt Stichting Oop-
oeh bijna elke maand gratis leu-
ke uitjes. Zo kunnen zij hun oppas-
verhalen met elkaar uitwisselen. In 
Aalsmeer (en omgeving) is de Stich-
ting op zoek naar 55-plussers die af 
en toe gezelschap van een huis-
dier zouden willen. Ook baasjes op 
zoek naar een oppas voor hun huis-
dier kunnen zich aanmelden op 
www.oopoeh.nl of bellen naar 020-
7853745.

THC 18+ op Pelgrimage
Aalsmeer - Met 12 man sterk ver-
trok de THC op 14 mei op Pelgrima-
ge. De THC (TheeHuisClub) is de 
18+ groep van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. De Pelgrimage 
was een moment voor jezelf, de con-
frontatie aangaan met jezelf en op-
zoek gaan naar jezelf. Lopend door 
de prachtige natuur van het Spaan-
se Andalusië kom je tot nadenken 
en uiteindelijk nieuwe inzichten. De 
groep trok vanaf Cómpeta, via Ace-
buchal naar Nerja. Korte en lange 
wandelingen wisselden elkaar af. 
Onder professionele begeleiding, 
maar ook met veel ondersteuning 
van de groepsleden onderling, gin-
gen de deelnemers aan de slag met 
hun thema’s. Eerlijk naar jezelf dur-
ven zijn. Vragen, twijfels en zekerhe-
den hardop uitspreken. Dat is wat 
centraal stond tijdens de wande-
lingen en gezamenlijke sessies. De 
week werd spetterend afgesloten 
op het dorpsfeest van Nerja. Op 21 
mei keerde de groep terug naar Ne-
derland. De reis in Spanje was dan 

weliswaar ten einde, toch gaat de 
reis hier nog verder. De nieuwe in-
zichten die de groep heeft gekregen 
tijdens deze bijzondere trip zullen in 
de eigen omgeving verder ontwik-
kelen. Via deze weg wil de groep de 
DGA nog hartelijk bedanken voor 
hun steun. Zonder deze bijdrage 
was de reis niet mogelijk geweest.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Woensdag 7 juni staat 
om tien uur in de ochtend in het 
Lichtbaken aan de Aalsmeerder-
weg de koffie en de thee weer klaar. 
Neem breiwerk, haken, patchwork 
of andere hobby mee. Ook zonder 
dat, welkom hoor. Heb je leuke pa-
tronen of iets gemaakt? Neem het 
mee! Naast handwerken is het ze-
ker fijn mensen te ontmoeten die el-
kaar nooit eerder gesproken heb-
ben. Daarom, iedereen uit Rijsen-
hout is hartelijk welkom! Voor meer 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden met Adrie van Limpt 
via 0297-320799 of met Gre Tuinstra 
via 0297-331545. 

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 7 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting. Even gezellig bijpraten 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Van 19.30 tot 21.30 uur 
wordt weer een literaire avond ge-
houden. De roman ‘Waar is Berna-
dette?’ van Maria Semple wordt be-
sproken. Het boek begint met de 
korte mededeling van Bee dat haar 
moeder is verdwenen. Eenmaal be-
gonnen, is het moeilijk de wereld 
van Bernadette Fox, ooit een be-
roemde architecte, en haar gezin los 
te laten. Zowel de leden van het ge-
zin van Bernadette als de stadsge-
noten en alle andere personages 
die worden voorgesteld, zijn fantas-
tisch beschreven. Bernadette is dol 
op haar dochter Bee, maar wordt 
gek van de sociale controle van de 
schoolpleinmoeders. En haar man! 
Door zijn topfunctie bij Microsoft 
lijkt hij zelf wel een computer. 
Bernadette zegt: Stop. En verdwijnt... 
Haar dochter Bee zet alles op alles 
om haar moeder terug te vinden. De 
reden van verdwijning en waar Ber-
nadette naartoe verdwijnt zijn ge-

compliceerd, onverwachts, hilarisch 
en ontroerend beschreven, met een 
paar specifieke onderwerpen die 
door het verhaal heen kruisen en de 
moeder/dochter relatie meer diep-
gang geven. Belangstellenden zijn 
welkom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Trotse zwanenfamilie 
in de Hornmeer

Uitvaartverzorging De Witte Roos
Lezing ‘Praten over de dood’
Aalsmeer - Uitvaartverzorging De 
Witte Roos organiseert dit jaar een 
aantal bijeenkomsten met verschil-
lende lezingen waarbij ‘Praten over 
de dood’ centraal staat als overkoe-
pelend thema. Naast de lezingen 
met onderwerpen rondom dit the-
ma, is er ook gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Door met elkaar 
te praten over de verschillende as-
pecten van het eindige leven en de 
onderwerpen die daarmee samen-
hangen wil Uitvaartverzorging De 
Witte Roos de ruimte creëren om de 
dood bespreekbaar te maken.
De eerste lezing gaat over euthana-
sie met de titel: ‘Levenseinde: keu-
zes, wil, wet en praktijk’. Hiervoor 
is een spreker uitgenodigd van het 
NVVE (Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde). In 
deze lezing komt u meer te weten 

over de verschillende keuzes met 
betrekking tot het levenseinde, zo-
als het behandelverbod, stoppen 
met eten en drinken en zorgvuldige 
zelfdoding. Ook zal er worden inge-
gaan op euthanasie bij dementie, de 
geldende regels bij euthanasie en 
het belang van een wilsverklaring.
Uitvaartverzorging De Witte Roos is 
deze avond aanwezig voor het be-
antwoorden van vragen en het ge-
ven van vrijblijvende informatie 
rondom de mogelijkheden van een 
uitvaart. De bijeenkomst is gratis 
toegankelijk en vindt plaats op dins-
dag 6 juni om 19.30 uur in Wijkont-
moetingscentrum ‘t Hofplein, ge-
legen in Zorgcentrum ’t Klooster-
hof aan de Clematisstraat 16. Aan-
melden kan via: info@uitvaartde-
witteroos.nl of telefonisch via 06-
24612180.

Caritas zingt met Pinksteren
Aalsmeer - Op de eerste Pinkster-
dag, zondag 4 juni, hoopt het Inter-
kerkelijk koor Caritas haar mede-
werking te verlenen aan de dienst in 
de Oosterkerk. Deze dienst begint 
om 10.00 uur. Het koor staat onder 
leiding van dirigent Arie Vooys en 
wordt begeleid door Peter van Don-
gen op de piano.
Met Pinksteren is de uitstorting van 
de Heilige Geest, die steeds weer in-
spiratie geeft voor het geloof in God. 
De boodschap bij het Pinksterfeest 
is dat het evangelie wordt doorver-

teld, zodat steeds meer mensen tot 
geloof komen. Caritas zal zondag op 
muzikale wijze de mooie liederen, 
die over de liefde van God gaan, en-
thousiast proberen uit te dragen. 
‘Make a Joyful Noise to the Lord’ is 
één van de liederen en heel toepas-
selijk. 
Het koor hoopt op een mooie Pink-
sterdienst met heel veel mensen in 
de kerk! Voor een ieder geldt: har-
telijk welkom! Wie interesse heeft in 
het koor kan de website bezoeken: 
www.caritasaalsmeer.nl

Sursum Corda gaat voor 
Oranje Fonds collecteren
Aalsmeer - De inwoners van 
Aalsmeer kunnen binnenkort een 
enthousiaste collectant aan de 
deur verwachten. Van 6 tot 10 ju-
ni vindt de Oranje Fonds Collec-
te plaats. Muziekvereniging Sur-
sum Corda doet hieraan mee. Met 
de opbrengsten kunnen zij hun ei-
gen organisatie draaiende houden 
én steunen zij sociale projecten in 
Noord-Holland. Voor verenigin-
gen en stichtingen is het niet altijd 
makkelijk om de begrotingen rond 
te krijgen. Zij zijn afhankelijk van 
contributies of donaties. Het Oranje 

Fonds vindt dat zij ieder op hun ei-
gen manier een belangrijke bijdra-
ge leveren aan de samenleving. Of 
het nu gaat om een Voedselbank, 
een sportclub of een dorpshuis: al 
deze organisaties brengen mensen 
samen, worden gerund door vrijwil-
ligers en zorgen zo dat Nederland 
mooier en socialer wordt. De Oran-
je Fonds Collecte is er om hen op 
een laagdrempelige manier steun te 
bieden. 
 
Opbrengst
Deelnemende organisaties mogen 

de helft van de opbrengst houden 
en besteden aan hun doelstelling. 
Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld 
iets extra’s doen voor de doelgroep 
of voor de vrijwilligers, of noodzake-
lijk onderhoud bekostigen. De an-
dere helft van de opbrengst gaat 
naar sociale projecten in Noord-
Holland.
 
Elke euro goed besteed
Alle kosten van de collecte (orga-
nisatie, materiaal, geldverkeer) zijn 
voor rekening van het Oranje Fonds. 
De afdracht van de volle collecte-
bussen wordt in de meeste plaatsen 
verzorgd door de Regiobank. Hier-
door wordt elke euro uit de collec-
tebussen besteed aan sociale initi-
atieven. 
 
Sociale projecten
Het Oranje Fonds steunt sociale 
projecten in Nederland en het Cari-
bische deel van het Koninkrijk. Jaar-
lijks steunt het met zo’n 30 miljoen 
euro duizenden initiatieven die er-
voor zorgen dat mensen elkaar ont-
moeten, minder eenzaam zijn, be-
grip krijgen voor elkaar en zich in-
zetten voor een ander. Koning Wil-
lem-Alexander en Koningin Máxi-
ma zijn sinds de oprichting het be-
schermpaar van het Oranje Fonds.









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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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

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

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

Officiële Mededelingen
1 juni 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak ma-
ken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling 
of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende be-
stuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
- Route door Aalsmeer (Z-2017/019580 ) Motor toertocht op 

27 mei 2017, verzonden 19 mei 2017
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Haarlemmermeer neemt een 
eindbesluit over de vergunningaanvraag 

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

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

TER INZAGE
t/m 22-06-17 Aanvraag omgevingsvergunning, de beschik-

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

aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023447), het uit-

breiden van de winkel, het vervangen van lichtkoepel in 
lichtstraat en het vervangen van de pui.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd.
- Mijnsherenweg 41, 1433 AP (Z-2017/019214) het uitbrei-

den van een kassencomplex. De beslistermijn is verlengd 
met zes weken.

- Hornweg 160, 1432 GR (Z-2017/020190), het vervangen 
van het bestaande kozijn in de voorgevel en het realiseren 
van een nieuw dak. De beslistermijn is verlengd met zes 
weken.

- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2017/018016) het verlen-
gen van de omgevingsvergunning t.b.v. tijdelijke locatie 
kinderopvang. De beslistermijn is verlengd met zes weken.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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. 
- Aalsmeerderweg 17, 1432 CG (Z-2017/004812), het op-

richten van een bedrijfsloods. Verzonden: 18 mei 2017
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2017/020655), het inrichten van het 

werkterrein inclusief het plaatsen van 2 keetwagens. Ver-
zonden: 19  mei 2017

- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2017/023082), het plaatsen van 
een afvoer langs de zijgevel van 2 meter boven het hoog-
ste punt. Verzonden: 22 mei 2017

- Karperstraat 220, 1432 PD (Z-2017/024411) het plaatsen 
van een afvalcontainer op de parkeerplaats voor het huis 
van 24 mei tot en met 30 juni 2017. Verzonden: 23 mei 
2017

- Westeinderplassen, Sectie H nummer 2574 (Kleine Pinto) 
(Z-2017/022108), het plaatsen van een tuinhuisje op re-
creatiegrond. Verzonden: 23 mei 2017

- Japanlaan 7, (Z-2016/067825), het oprichten van be-
drijfsgebouw met kantoor en het bouwen erfafscheiding 
met schuifpoorten, overdekte fietsenstalling en rokersabri, 
het aanleggen van drie in- en uitritten en plaatsen van 
reclame op de gevel. Verzonden: 23 mei 2017

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Westeinderplassen, 1431 AS , sectie H nr. 2835, nabij Ui-

terweg 134 (Z-2017/008144), het plaatsen van een blok-
hut en berging. Verzonden: 17 mei 2017

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 (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Legmeerdijk 313 (Z-2017/025169), Ledenvergadering op 1 

juni 2017, verzonden op 24 mei 2017

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72,1431 EX (Z-2017/022946), Het vieren 

van een verjaardag met muziek van vrijdag 26 mei op za-
terdag 27 mei 2017, verzonden 23 mei 2017

- Rietwijkeroordweg 28, 1432 JE (Z-2017/026753), Aals-
meer inzicht op 7 juni 2017, verzonden 23 mei 2017

- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2017/022940), Bruiloft van 
zaterdag 1 juli tot zondag 2 juli 2017, verzonden 24 mei 
2017

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

WET GELUIDHINDER***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het live 
muziek op het terras van woensdag 28 op donderdag 29 juni 
2017, op het perceel Stommeerweg 72.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

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

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

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

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

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Berg P.B. 30-05-1991 23-05-2017
Januszewska K.P. 02-04-1990 23-05-2017

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Stommeerkade 65, 1431 EL (Z-2017/026145), het plaatsen 

van een tijdelijke woning
- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HB (Sectie D nr. 7007), kavel 

8 (Z-2017/026412), het oprichten van een woonhuis
- Jan Lunenburg Oever 13, 1433 HB (Sectie D nr. 7005), 

kavel 4 (Z-2017/026388) het oprichten van een woonhuis
- Oosteinderweg 516, 1432 BR (Z-2017/026482), het plaat-

sen van een aanbouw aan de achtergevel en dakkapellen 
aan de zijgevels

- Rozenstraat 2B, 1431 BL (Z-2017/026540), het uitbreiden 
van de sporthal met twee bergingen

- Oosteinderweg 357, 1432 AX (Z-2017/026534), het ver-
plaatsen van de woonark en het wijzigen in een kantoor-
ruimte

- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2017/026626), het plaatsen van 
een dakopbouw

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN JUNI
Maandag 5 juni (2e pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten

Vanavond 1 juni in gemeentehuis
Raadsinformatief overleg 
over gemeentelijk beleid
Aalsmeer - De Rekenkamer Aalsmeer doet 
onderzoek naar de (maatschappelijke) ef-
fecten van het gemeentelijk beleid. Het doel 
is met onderzoeken de raad, het college en 
de ambtelijke organisatie aanbevelingen 
te geven om te komen tot een effectiever 
en efficiënter beleid waar Aalsmeer uitein-

delijk beter van 
wordt. Daar-
naast wil de re-
kenkamer een 
bijdrage leveren 
aan een grote-
re transparan-
tie van het ge-

meentelijk handelen en de versterking van 
de publieke verantwoording. In het najaar 
van 2016 heeft de Rekenkamer Aalsmeer 
twee onderzoeken verricht. In het eerste 
onderzoek is gekeken naar de opzet en in-
richting van het subsidiebeleid van de ge-
meente Aalsmeer. Het tweede onderzoek is 

verricht naar de informatievoorziening over 
de grondexploitaties. De bevindingen van 
deze onderzoeken zullen tijdens een raads-
informatiebijeenkomst vanavond, donder-
dag 1 juni, gerapporteerd worden aan de 
raad. Na de toelichting van de Rekenkamer, 
kunnen raadsleden vragen stellen over het 
onderzoek. Ook kan de raad zich een beeld 
vormen of het door de rekenkamer geda-
ne aanbevelingen nadere actie behoeven. 
De bijeenkomst is openbaar. Inwoners zijn 
als toehoorders van harte welkom om de 
bijeenkomst op de publieke tribune in de 
Raadzaal van het gemeentehuis bij te wo-
nen. De aanvang is 20.00 uur.

Bijeenkomst voor kinderen van mensen met dementie

Aalsmeer - Het Ontmoetingscentrum aan de 
Kanaalstraat biedt ondersteuning voor men-
sen met dementie en hun mantelzorgers. De-
mentie treft de persoon in kwestie, maar ook 
zijn of haar omgeving. Voor de naaste fami-
lie vraagt het veel aanpassingen. Emotioneel 
is er sprake van een lang slepend rouwpro-
ces omdat door dementie de mens beetje bij 
beetje veranderd en steeds minder in staat is 
zichzelf te redden. Dit betekent ook toene-
mend meer hulp bieden. Kinderen zijn op al-

lerlei gebieden belast met de zorg voor een 
ouder met hersenschade. Om hen de moge-
lijkheid te bieden lotgenoten te ontmoeten, 
informatie te delen en hun verhaal te doen 
organiseert het Ontmoetingscentrum samen 
met Mantelzorg en Meer een aantal kinder-
bijeenkomsten per jaar. De eerstvolgende is 
op dinsdag 6 juni van 19.30 tot 21.00 uur in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat. Aanmelden 
is wenselijk en dit kan via emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl of bel 06-22468574.
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Muziek
Vrijdag 2 juni:
* Do-It door en voor leerlingen 
voortgezet onderwijs met work-
shops en muziek vanaf 20u. in N201, 
Zwarteweg.
* ACDC-tribute door band ‘Whole 
Lotta Woman’ in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 3 juni:
* ‘Tour of Duty in Concert’ door fan-
fare van de Landmacht in Crown 
Theater. Aanvang: 15u. Gratis entree
* Band Sonicrocket live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Maandag 5 juni:
* Rock and roll van The Spunyboys 
in The Shack, Nieuwe Meer v/a 16u.
Woensdag 7 juni:
* Optreden Duo Passie voor oude-
ren in zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 15u.
Donderdag 8 juni:
* Koor Route 66 o.l.v. Rob van Dijk 
in zorgcentrum Aelsmeer vanaf 15u.
Zaterdag 10 juni:
* Optreden band ‘Van Alles en Nog 
Wat’ in café Sportzicht v/a 21.30u.
* Remband live in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
Zondag 11 juni:
* Ska en reggae van Mr. Wallace in 
The Shack, Nieuwe Meer v/a 16u.
Vrijdag 16 juni:
* Voorstelling ‘Volle Bloei’ door Ka-
rin Bloemen in Crown Theater vanaf 
20.15u. Zaal open: 19.45u.

Films
1 tot en met 8 juni:
* Film ‘Pirates of the Caribbe-
an: Salazar’s Revenge’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Donderdag en zondag 
18.45u. en 21.30u. Vrijdag en zon-
dag ook om 16.15u. 

Exposities 
Donderdag 1 juni:
* Opening kunstmaand ‘Ik Toon’ bij 
Cultuurpunt op zolder Bibliotheek, 
Marktstraat om 17u. Hele maand 
juni kunstwerken van amateurs in 
etalages winkels Zijdstraat. 
Zaterdag 3 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u.
3 tot en met 5 juni:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag 10 
tot 16.30u. Maandag honing slinge-
ren, open 13 tot 16.30u. 
Tot en met 5 juni:
* Tentoonstelling ‘Doeken van Ster-
ren’ in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg. Open: Zaterdag, 
zondag en maandag 13 tot 17u.
Tot en met 7 juni:
* Expositie Springtime, schilderijen 
en bloemen, in atelier Sunny Neeter, 
Hornweg 196d. 
Donderdag 8 juni:
* Opening expositie over kunstkas-
ten in gemeentehuis om 16u.
Vrijdag 9 juni:
* Lezing en rondleiding door Connie 
Fransen in gemeentehuis om 15u. 
Expositie duurt tot en met 19 juli.
Tot en met 18 juni:
* Expositie Karin Borgman en Petra 
Boshart in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.
* Schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Pun-
terstraat. 
* Foto’s Bianca Tas in wijkcentrum 

Voor Elkaer, Kudelstaart. 

Diversen
Donderdag 1 juni:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht Pedaalridders OVAK. 
Vertrek 13.30u. bij zwembad, Dreef.
Vrijdag 2 juni:
* Oud Aalsmeer thema in inloopcen-
trum voor ouderen in Irene, Kanaal-
straat van 14.30 tot 15.45u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 3 juni:
* Open dag cactuskwekerij Ubink, 
Mijnsherenweg, Kudelstaart, 9-16u.
* Veteranendag met lezing en op-
treden in Studio’s Aalsmeer, Van 
Cleeffkade van 13 tot 18u. 
Zondag 4 juni:
* Dorpentocht, 35 of 55 kilometer 
fietsen. Start 9.30 tot 14u. bij snack-
bar in Beethovenlaan en hoek Vlin-
derweg en Karperstraat in Oostein-
de.
Maandag 5 juni:
* Sport Stars, sportdag voor hele ge-
zin. Opbrengst voor Rode Kruis v/a 
10u. op Atletiekbaan, Sportlaan.
Woensdag 7 juni:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado,  
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u. 
Literaire avond 19.30 tot 21.30u.
* Handwerken in ‘t Baken, Rijsen-
hout vanaf 10u. 
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Culturele kookmarkt in De Bin-
ding, Zijdstraat van 15 tot 16.30u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Zaterdag 10 juni:
* Vaardigheidsdag brandweer bij 
politiebureau en jachthaven.
* Sportmiddag voor deelnemers Ju-
nior Pramenrace in The Beach, Oos-
teinderweg 247a vanaf 13u.
Zondag 11 juni:
* Aalsmeer Roest Niet. Vertrek old-
timers om 9u. Bezichtiging v/a 15u. 
met plaatjes draaien door Kees en 
Marcel. Van 11 tot 17u. Lego-ten-
toonstelling Incidental City. Locatie: 
The Beach, Oosteinderweg 247a.
11 tot en met 17 juni:
* Dorpsfeest in Rijsenhout met di-
verse (sportieve) activiteiten.
12 tot en met 15 juni:
* Avondvierdaagse in Aalsmeer en 
in Kudelstaart.
Zaterdag 17 juni:
* Stemmen voor nieuwe kinderbur-
gemeester op Molenplein, 10-14u.
* Junior Pramenrace ‘Later als ik 
groot ben’. Start 13u. bij Stokkeland.
17 en 18 juni:
* Aalsmeer Flower Festival op zes 
locaties in gemeente. Zaterdag en 
zondag van 11 tot 17u.

Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 1 juni:
* Openbaar Raadsoverleg over ge-
meentelijk beleid in Raadhuis, ge-
meentehuis vanaf 20u. 
Dinsdag 6 juni:
* Lezing ‘Praten over de dood’ in ‘t 
Hofplein in Kloosterhof, Clematis-
straat. Aanvang: 19.30u.
* Bijeenkomst voor kinderen van 
mensen met dementie in Inloopcen-
trum, Kanaalstraat, 19.30 tot 21u.
Woensdag 7 juni:
* Bijeenkomst over toekomst, tech-
nologie en innovatie. Bij Parfum Flo-
wer Company, Rietwijkeroordweg 
28. Aanvang: 19.30u.

Zaterdagavond livemuziek
‘Sonicrocket’ in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 3 juni ver-
zorgt ‘Sonicrocket’ een optreden in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Sonicrocket is het bandje 
rond ex-Aalsmeerder Bas Bouwen-
se, bestaat sinds 2011 en komt voort 
uit de bands Bastah! en Social Ani-
mal. De bandleden zijn Slobodan op 
drums, Martijn op bas, Bas op zang 
en Guillaume op gitaar en komen uit 
Rotterdam en Utrecht. 
DE muziek van Sonicrocket laat zich 
het beste omschrijven als funkrock 
van kinderen uit de jaren negen-
tig, die niet zijn blijven hangen. De 
band kenmerkt zich door een fris-
se, transparante sound en een con-
stante groove die het vooral gemikt 
heeft op heupen, voetjes en natuur-
lijk de nek. Met uitstapjes naar jazz, 
soul en rock is de term crossover 
prima op zijn plaats. Onlangs heeft 
Sonicrocket ook haar set akoes-
tisch vormgegeven. Door onder an-
dere het dempen van de drums en 
het gebruik van semi-akoestische 

gitaren, is het geluidsniveau aan-
zienlijk lager. Ook de totale sound 
is hierdoor milder, maar de groove 
is er niet minder om. Kortom: per-
fect voor kleinere kroegen, lifestyle 
festivals, kleinere zalen en dus ook 
het knusse Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Het culturele café gaat 
open om 21.00 uur, start optreden 
rond 21.30 uur. Entree: Uw/jouw gift.

Volgende week: Remband
En alvast noteren, zaterdag 10 juni 
gaan in Bacchus de spots aan voor 
de Remband. Rem(co), Rem(co), 
Hans, Ab en Ron nemen de bezoe-
kers deze avond mee uit naar de 
rock en sonic klassiekers vanaf de 
jaren zestig tot heden. Deze band, 
ontstaan uit ouwe en jonge rotten 
uit de lokale muziek scene, trakteert 
op een avond met nummers van Joe 
Cocker tot Stevie Wonder, van Pro-
cul Harum tot Styx, van The Doors 
tot The Monkees, van Deep Purple 
tot David Bowie en vele anderen. 

Grootste Lego rampenstad ter wereld

11 Juni: Aalsmeer Roest Niet 
en Incidenten City in Beach
Aalsmeer - Lego Incidenten Ci-
ty is een bijzondere mini rampen-
stad die de grootste brandweerinci-
denten verzameling van Lego steen-
tjes in de wereld in zich heeft. Het 
stadsoppervlak telt ruim 23 vierkan-
te meter en er zijn meer dan 100.000 
steentjes in verwerkt. Het is niet al-
leen zeer attractief en uniek, maar 
heeft ook een serieuze educatieve 
missie: het overbrengen, aan zowel 
kinderen als volwassenen, dat het 
werk van de brandweer spannend, 
veelzijdig en uitdagend is.

Actueel
Incidenten City is, net als de samen-
leving, continu in beweging. Daar-
om zijn steeds de meest actuele of 
herkenbare incidenten in de stad te-
rug te vinden. De kracht van de Ci-
ty ligt vooral in de herkenbaarheid, 
eenvoud en de enorme omvang. De 
uitgebeelde incidenten hebben alle-
maal plaats gevonden in Nederland 
en veel er van zijn te zien geweest 
bij zowel het Journaal als het Jeugd-
journaal. De driedimensionale inci-
denten zijn daarmee zeer herken-
baar en zijn zonder enige toevoe-
ging van sensatie geschikt voor alle 
leeftijden en doelgroepen. Herken-
baar zijn bekende incidenten als de 
gasexplosie en opvolgende brand in 
het huizenblok in Urk, de branden-
de kerktoren van Weesp, de veron-
gelukte Tesla, de gevallen hijskra-
nen op woningen in Alphen aan den 
Rijn, de kat in de boom en als meest 
recente het omgevallen matrixbord 
op de snelweg van de A9 en de in-
storting bij het oude gemeentehuis 
in Woerden. Incidenten City her-

bergt 23 uiteenlopende Nederland-
se incidenten waarbij om hulp van 
de brandweer werd gevraagd. Kin-
deren en volwassenen worden uit-
gedaagd om aan de hand van een 
vragenlijst, waaraan een slagzin 
wedstrijd is verbonden, al die inci-
denten op te sporen. 
In de praktijk betekent dit een zeer 
leuke en vooral laagdrempelige be-
zigheid. Na afloop van de zoektocht 
is het beeld van de werkzaamheden 
die door de brandweer worden uit-
gevoerd op een actieve en educatie-
ve wijze bijgesteld. Kinderen (maar 
ook volwassenen) worden daarmee 
op een eenvoudige en vooral actie-
ve speelse wijze in contact gebracht 
met het vak van de brandweer. Zij 
zijn immers de brandweerman of 
vrouw van de toekomst.

Plaatjes draaien
Incidenten City is een onderdeel van 
het Aalsmeer Roest Niet Kids pro-
gramma op zondag 11 juni en is vrij 
toegankelijk in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a van 11.00 tot 
17.00 uur. Naast de beroepsbrand-
weermannen van Incidenten City 
zijn ook vrijwilligers van de Brand-
weer Aalsmeer aanwezig voor in-
formatie over de lokale brandweer. 
De deelnemers aan Aalsmeer Roest 
Niet vertrekken om 9.00 uur vanaf 
The Beach voor een toertocht en de 
oldtimers worden vanaf ongeveer 
15.00 uur terug verwacht. Voor be-
zoekers bestaat dat de mogelijk-
heid om de oltimers te bewonderen. 
Onder het genot van muziek, want 
Kees Markman en Marcel Wilkis ko-
men plaatjes draaien!

Culturele kookmarkt voor 
iedereen in De Binding
Aalsmeer - Kinderburgemeester 
Sophie organiseert in samenwer-
king met De Binding en Cultuurpunt 
Aalsmeer een culturele kookmarkt 
op woensdag 7 juni. Mensen uit 
meer dan zes culturen hebben zich 
opgegeven om mee te helpen aan 
deze cultuurmarkt en zullen de lek-
kerste gerechten uit hun eigen cul-
tuur presenteren.
Tijdens deze middag kunnen be-
langstellenden kennis maken met  
de verschillende culturen en na-
tuurlijk met de heerlijkste gerech-

ten uit de landen van herkomst. Ie-
dereen is welkom. Van jong tot oud 
en van Nederlands tot wat je achter-
grond ook is. 
Doel van de middag is naast ge-
zelligheid, elkaar en elkaars cul-
tuur beter te leren kennen. Uiter-
aard zijn de hapjes gratis! Er komt 
iemand djembé spelen en er is mu-
ziek uit de verschillende culturen. 
Kom gewoon gezellig langs. De cul-
turele kookmarkt op woensdag 7 ju-
ni is van 15.00 tot 16.30 uur in De 
Binding in de Zijdstraat 53.

Vrijdag en 2e Pinksterdag live muziek

Tribute to AC/DC en The 
Spunyboys in The Shack
Oude Meer - Tijdens het pinkster-
weekend ook weer twee fantásti-
sche livebands op het podium van 
The Shack. Vrijdag 2 juni is de eer 
aan Whole Lotta Woman, de nieuwe 
band van Remco Millenaar en zijn 
muzikale maten. Supergetalenteer-
de en conservatorium-geschoolde 
muzikanten in een spetterende tri-
bute!
Whole Lotta Woman is een AC/DC 
tribute uit Utrecht en omstreken. 
Op de voorgrond staat hun eigen 
‘Whole Lotta Women’ Laura om alle 
tijdloze hits in zowel de stijl van Bon 
Scott als Brian Johnson ten geho-
re te brengen. De strakke ritmesec-
tie die bij AC/DC absoluut niet mag 
ontbreken wordt gevormd door Kas-
per van der Voort en Emiel Schaap. 
Ruben van Wiggen en Remco Mil-
lenaar nemen alle iconische gi-
taarpartijen van Angus en Malcolm 
Young op zich. Bij een show van 
Whole Lotta Woman kun je rekenen 
op alle hits, zoals Highway to Hell, 
Thunderstruck en Back in Black, 
maar ook moderne klassiekers zoals 
Rock ’n Roll Train en Rock or Bust. 

Grootse rock and roll act
Maandag 5 juni, tweede Pinkster-
dag, een grootse rock and roll act 
in The Shack! The Spunyboys zijn 
hét symbool voor de energie die de 
rockabillymuziek uitstraalt, en daar-
om is The Shack enorm trots dat ze 
wederom een datum konden plan-
nen in het drukke toerschema van 
dit jonge trio. Uitgegroeid tot een 
van de meest populaire én gevraag-
de bands van Europa zijn ongetwij-
feld deze Spunyboys uit Frankrijk, zij 
vermaken het publiek op en top met 
hun vette dampende act met volop 
show erbij! Een lust om te zien en 
horen! The Spunyboys spelen jaren 
vijftig klassiekers van Carl Perkins, 
Eddie Cochran, Johnny Burnet-
te, Gene Vincent en onder andere 
van Buddy Holly. Al drie keer eerder 
stonden ze op het podium aan de 

Schipholdijk! Degene die ze eerder 
aan het werk gezien hebben weten 
dat Rémi, Guillaume en Eddie klaar 
zijn om het dak er weer af te spelen! 

Ska en reggae
Met een enorme trots mag The 
Shack op zondag 11 juni Mr. Wal-
lace verwelkomen op hun podium! 
Eind vorig jaar stond deze zeven-
koppige band nog in het voorpro-
gramma van Madness. Een must-
see live act die elk publiek op-
zweept, meeneemt en uitbundig 
achterlaat. Met een retestrakke up-
tempo show speelt deze band overal 
de zalen plat. De band bezit een op-
vallend goede zangeres, een knal-
lend blazersduo, funky toetsenist en 
überstrakke ritmesectie, gecombi-
neerd met een enorme hoeveelheid 
enthousiasme. The Shack is vrijdag 
2 juni open vanaf 20.30 uur, aan-
vang ACDC Tribute om 22.00 uur. 
Entree 8 euro. Op maandag 5 juni, 
tweede Pinksterdag, open om 15.00 
uur, aanvang The Spuny Boys om 
16.00 uur. Entree 8 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

STAGE
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Klassieke gitaar ‘Valencia’  
(rood/bruin) voor  € 90,-

Mini-Cajon
‘€ 39,95

Drumstokken 'Nova'
set  € 7,95,-

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

AGENDA

Bandbrouwerij vliegt uit!
Aalsmeer - Twee jaar alweer draait 
de Bandbrouwerij om de week in 
N201. Met name jeugdige muzikan-
ten maken gebruik van de mogelijk-
heid om met elkaar muziek te ma-
ken en eventueel een band te vor-
men. Het initiatief van Sander Jong-
kind en Bart Vreken kan inmiddels 
een groot succes genoemd worden. 
Met elkaar ‘even een bandje begin-
nen’ blijkt niet meer zo vanzelfspre-
kend. Na enkele jaren van lessen 
willen jongeren graag met anderen 
muziek maken, maar hoe en waar? 
Bij de Bandbrouwerij dus. De mu-
zikanten komen uit Aalsmeer, Uit-
hoorn en ruimere omgeving en in-
middels zijn al zeven bands opge-
richt dankzij dit nieuwe fenomeen. 
Uiteraard zijn Sander en Bart trots 
op dit succes, maar trotser zijn ze 
op ‘hun’ muzikanten, die zij heb-

ben zien groeien in speelniveau en 
samenspel. Afgelopen zaterdag 27 
mei ging de Bandbrouwerij voor het 
eerst op tournee. De zeven bands 
presenteerden zich achter elkaar 
aan het vele publiek in Joppe. Allen 
hadden vrienden en familie meege-
nomen, dus het café stond binnen 
supervol en ook buiten was er veel 
gezelligheid. Het was geweldig om 
deze jongens en meiden te zien op-
treden, wat een enthousiasme en 
wat deed het applaus ze goed. Ge-
weldig! 
De Bandbrouwerij gaat nog een 
keer uitvliegen. Tijdens het Flower 
Festival gaat de heren- en dames-
muzikanten van zich laten horen bij 
het Boerma Instituut. Ze hebben er 
al helemaal zin in. Het succesvol-
le optreden van afgelopen zaterdag 
smaakt naar meer…

Laatste weekend ‘Doeken 
van Sterren’ in Sous-Terre
Aalsmeer - Nog niet de bijzonde-
re tentoonstelling ‘Doeken van Ster-
ren’ gezien? Op zaterdag en eerste 
en tweede Pinksterdag is Sous-Ter-
re Aalsmeer geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.
Kom kijken naar de bronzen beel-
den van actrice Ina van Faassen, 
de tekeningen en schilderijen van 
voormalig hoboïst Han de Vries, de 
Italiaanse landschappen van schrijf-
ster Rosita Steenbeek, de schilderij-
en van haar zuster Mathilde Steen-
beek, de prachtige objecten van de 
meest interessante decor ontwer-
per die de toneelwereld heeft ge-
kend: Jan Klatter, de foto’s van ten-
toonstellingmaker Peter de Kim-
pe, zijn ontwerpen waren te zien in 
het Vincent van Gogh Museum en 

het Groninger Museum, laat u ook 
verrassen door het werk van Film-
producente Judith Majoor, de eer-
ste toneel kostuumontwerpster Le-
onie Polak, en zie het indrukwek-
kende portret van de beroemde vi-
olist Theo Olof gemaakt door zijn 
vrouw Noortje Olof, naar de schilde-
rijen van Noor Smits die doen den-
ken aan het werk van Edward Hop-
per en tot slot is er de tekening te 
zien van de toen zes jarige prinses 
Beatrix. Kortom, maak de Pinkster-
dagen compleet door een bezoek te 
brengen aan Sous-Terre tegenover 
de watertoren aan de Kudelstaart-
seweg. Het is de grootste galerie in 
de regio. Het team Aalsmeer heet u 
van harte welkom.
Janna van Zon 

‘Salazar’s Revenge’ in bios
Aalsmeer - Helemaal ‘hot’ in de bi-
oscoop: Johnny Depp keert terug 
als de iconische, roekeloze antiheld 
Jack Sparrow in ‘Pirates of the Ca-
ribbean: Salazar’s Revenge’. In dit 
nieuwe avontuur krijgt Jack Sparrow 
te maken met zijn aartsvijand kapi-
tein Salazar. Als alle spookzeelieden 
onder leiding van Salazar ontsnap-
pen aan de Devil’s Triangle hebben 
ze maar één missie: alle piraten do-
den, Jack in het bijzonder. De eni-
ge hoop op overleving ligt voor Jack 
in het vinden van het legendarische 
Trident van Poseidon. Te zien in Bi-
oscoop Aalsmeer op donderdag 1 
en zaterdag 3 juni om 18.45 uur en 
21.30 uur, vrijdag 2 en zondag 4 ju-

ni om 16.15 uur, 18.45 uur en 21.30 
uur. Ook doordeweeks kan plaats-
genomen worden voor deze actie-
film, op maandag drie keer, dinsdag 
en woensdag twee maal. 

Kleine zaal
Bioscoop Aalsmeer beschikt ook 
over een kleine zaal waar films wor-
den gedraaid die al wat langer uit 
zijn en hier worden speciale voor-
stellingen voor kinderen getoond. 
voor het complete filmprogramma 
op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700 
of bioscoop@studiosaalsmeer.nl en 
zijn te koop in de biosbar. Adres: 
Van Cleeffkade 15.
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Honing slingeren op 2e 
Pinksterdag op de Tuin
Aalsmeer - De Historische Tuin 
heeft een extra openstelling op 
Tweede Pinksterdag, maandag 5 ju-
ni, van 13.00 tot 16.30 uur. Speci-
aal voor zoetekauwen en liefheb-
bers van ambachten wordt er een 
demonstratie Honing Slingeren ge-
organiseerd. Stap in de fascineren-
de wereld van de bij en laat u alles 
vertellen over het gele goud dat ze 
produceren. In de bloemenschuur 
kunnen bezoekers tussen 13.30 en 
15.30 uur live aanschouwen hoe im-
ker Eric van der Meer de oogst van 
zijn bijenvolk binnenhaalt. De werk-
sters hebben weer hun best gedaan. 
Mét resultaat. De vers getapte ho-
ning en andere leuke bijenartikelen 
zijn verkrijgbaar bij de entree. Haal 
het voorjaar in huis met deze na-
tuurlijk zoete lekkernij van de Tuin. 
De entreekaart geeft gratis toegang 
tot de demonstratie. Uiteraard kun-
nen bezoekers in de winkel terecht 
voor kleurrijke voorjaarsplanten om 

de tuin of balkon op te vrolijken. De 
Historische Tuin is te bereiken via 
de ophaalbrug aan het Praamplein. 
Het tuinbouwmuseum is elke dins-
dag tot en met zondag geopend van 
10.00 tot 16.30 uur. 

Een koninginnenteelt raam met ko-
ninginnen in dop.

Karin Bloemen opent Flower Festival

Voorstelling ‘Volle Bloei’ in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Wie anders kun je vra-
gen dan Karin Bloemen om de ope-
ning op te fleuren van het Aalsmeer 
Flower Festival? Het was een su-
bliem idee van Peter van Eick van 
stichting Crown Theater Aalsmeer 
om, in samenwerking met Roy-
al FloraHolland, de zangeres naar 
Aalsmeer te halen met haar show 
‘Volle Bloei’ en daarmee aan het pu-
bliek het startschot te geven van 
het Aalsmeer Flower Festival, dat 
plaatsvindt op zaterdag 17 en zon-
dag 18 juni van 11.00 tot 17.00 uur 
op zes locaties in Aalsmeer. De suc-
cesvolle theatertour van Karin wordt 
dit seizoen begin juni afgesloten, 
maar zij vond het zo leuk, dat ze er 
nog een speciale extra voorstelling 
aan vast wilde plakken. Met ‘Vol-
le Bloei’ zet zij een grote show neer 
die lekker klinkt en er gelikt uitziet. 
Wanneer ben je in de bloei van je 
leven? Sommige mensen bloeien al 
volop in hun jonge jaren, voor ande-
ren begint het leven na hun 40ste 
en sommigen bloeien pas echt op 
als ze met pensioen zijn. Tenminste, 
dat lijkt zo… Karin Bloemen brengt 
met dit programma een avond vol 
energie en inspiratie, zodat u na af-
loop weer helemaal opgeladen bent 
en voelt: de bloei van mijn leven is 
nu! Vol overgave zet ze al haar ta-
lenten in om dit doel te bereiken; 
zingend vanuit de grond van haar 
hart, grappen makend met haar ve-

le gezichten… en misschien pakt ze 
zelfs haar dirigeerstokje er wel bij! 
Ja, wie houdt er nou niet van Bloe-
men in volle bloei? De swingende 
band en de prachtige jurken maken 
er een oog- en oorstrelend geheel 
van. Een show die helemaal past 
bij de sfeer van het Flower Festival. 
Op vrijdag 16 juni om 20.15 uur zul-
len de eerste Bloemenklanken klin-
ken in het Crown Theater in Stu-
dio’s Aalsmeer. De zaal gaat open 
om 19.45 uur. Kaarten à 33,50 euro 
voor eerste rang of 28,50 euro voor 
de tweede rang zijn verkrijgbaar via 
www.crowntheateraalsmeer.nl of bij 
de lokale verkoopkanalen Boekhuis 
in de Zijdstraat, Espago in de Ophe-
lialaan of Marskramer in Winkelcen-
trum Kudelstaart.
Door Miranda Gommans
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‘Onderweg’ kasten beschilderen
Kunstkast fietsroute tijdens 
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Door heel Aalsmeer 
wordt er geschilderd op elektrici-
teitskasten tijdens het Flower Festi-
val. Het weekend van 17 en 18 juni 
staat volledig in het teken van flo-
ra en fauna. De Kunstkast organi-
satie, verantwoordelijk voor het op-
fleuren van elektriciteitskasten op 
straat, zorgt dit jaar weer voor een 
opvallende actie door tien kasten 
tegelijkertijd te beschilderen. Na het 
Praamplein en het Pelgrimspad in 
de voorgaande jaren zijn nu de kas-
ten aan de beurt die betrokken zijn 
bij het Flower Festival.
Giovanni Margaroli van Kunstkast: 
“We hebben de locaties van het 
Flower Festival als uitganspunt ge-
nomen, zoals Belle Epoque, galerie 
Sous-Terre en de Historische tuin, 
en beschilderen de kasten die daar 
dichtbij staan. Maar omdat er dit 
jaar maar liefst tien schilders mee-
doen hebben we de locaties met el-
kaar verbonden, zodat we ook ‘on-
derweg’ kasten kunnen beschilde-
ren.”

Fiets de route
“Van die route hebben we een fiets-
route gemaakt. Als je naar het Flo-
wer Festival gaat moet je niet ver-
baasd opkijken als je iemand ziet 
zitten die iets moois aan het schilde-
ren is. Er komen speciaal voor geo-
cachers op de route ook een aantal 
nieuwe geocaches online.”
Iedereen die fietst tussen de ver-

schillende locaties van het Flower 
Festival kan een schilder van Kunst-
kast tegenkomen. Zij buigen zich 
stuk voor stuk over hun eigen in-
terpretatie van het Flower Festival. 
Veel natuurschoon zal lange tijd te 
zien zijn op wat voorheen een saaie 
grijze of groene kast was. Meer in-
formatie over de fietsroute is te vin-
den op de website van Flowerfesti-
val 2017.

Schilders in actie
Zes schilders hebben eerder mee-
gedaan: Marcel Harting samen met 
Natasja Kuinhaar, Bob van den Heu-
vel, Cathy van der meulen, Giovanni 
Margaroli, Peggy Moespot en Pascal 
de la Haye. Vier gaan voor de eerste 
keer laten zien wat ze van een elek-
triciteitskast kunnen maken. Dat 
wordt spannend voor Niek’s Pain-
tings, Jakobien van der Weijden, 
Rein van der Zee en Iida Malviina. 
Want naast de beperkte tijd en de 
buitenlak van Epifanes zijn de om-
standigheden in de buitenlucht bij-
zonder voor ze.
Bewoners worden zoveel moge-
lijk betrokken bij de schilderin-
gen. Vooraf wordt toestemming ge-
vraagd en worden de omwonenden 
om een reactie gevraagd en soms 
schilderen de buurtbewoners zelfs 
mee. Op www.kunstkast.org is pre-
cies zien welke schilder waar te vin-
den is en via social media kan een 
reactie gegeven worden.

Aandacht voor kunstkasten 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Donderdag 8 juni opent 
Lex Berghuis - initiatiefnemer van 
het kunstkastproject - om 16.00 uur 
de fototentoonstelling: ‘Aalsmeer op 
de kast’. Fotograaf Arjen Vos maak-
te in opdracht van de gemeente een 
prachtige originele reportage. In de 
gemaakte interviews vertellen de 
kunstenaars over hun ideeën en er-
varingen. Van somber grijs/groen 
naar een kleurig kunstwerk.
Het blijft een mooi gegeven dat de 
gemeente Aalsmeer de subsidie be-
stemd voor kunst en cultuur zo heeft 
verdeeld dat ook particuliere initia-
tieven kunnen worden beloond. In-
middels genieten Aalsmeerse bewo-
ners van zo’n vijftien beschilderde 
elektriciteitskasten en voor het ko-
mende seizoen is de planning voor 
een aantal nieuwe kasten reeds ge-
maakt. Als het aan Lex ligt dan zet 
de trend zich voort. Zal het grau-
we grijs of sombere groen verdwij-
nen en worden de kasten getrans-
formeerd tot een creatief kleurig en 
fleurig kunstwerk. De verscheiden-
heid is groot en verrassend. Steeds 
meer kunstenaars bieden zich aan 
waardoor de bonte verzameling 

groeit en wandelaars nog meer uit-
nodigt om de benen te strekken. 
Telkens wordt er gekozen voor een 
thema. Waren het in 2015 de kasten 
op het Praamplein in 2016 koos men 
- in overleg - voor het Pelgrimspad. 
Voor velen blijkt het tevens de ont-
dekking van het Pelgrimspad. “Nooit 
geweten dat Aalsmeer een onder-
deel van dit pad uitmaakt”, is een 
veel gehoorde opmerking. Dit jaar 
staat in het teken van het Aalsmeer 
Flower Festival. Het kunstkasten 
project dient ter verfraaiing van de 
gemeente Aalsmeer, maar is ook 
bedoeld om buurtbewoners met el-
kaar in contact te laten komen. In de 
burgerzaal van het gemeentehuis is 
daarom voor alle nieuwsgierigen de 
komende maanden (tot derde week 
van augustus) deze vrolijke tentoon-
stelling te zien. Wie kennis wil ma-
ken met de dichters en kunstenaars 
krijgt hiervoor donderdag 8 juni van 
16.00 tot 18.00 uur de gelegenheid. 
Naast de foto’s zijn er gemaakte vi-
deo beelden en kan geluisterd wor-
den naar passende muziek onder 
het genot van een drankje.
Janna van Zon 

Vrijdagmiddag 9 juni, met rondleiding

Lezing Connie Fransen in 
het gemeentehuis
Aalsmeer - Tot 19 juli exposeert Con-
nie Fransen haar schilderijen in het 
gemeentehuis. Connie schildert vanuit 
haar atelier in de tuin van haar woon-
ark. Het water waardoor zij omringd 
wordt en met name de wijze waar-
op het licht op het water valt, inspi-
reert haar. Haar schilderijen ademen 
een dromerige, verstilde sfeer. Dezelf-
de poëtische sfeer weerspiegelt zich 
in haar portretten, zoals in het drie-
luik ‘Mythe’. Connie: “Vrijheid en ruim-

te is wat iedereen en alles nodig heeft. 
Daar gaat mijn werk over. Mijn schil-
derijen ademen sfeer en licht en ver-
halen en komen voort uit ontmoetin-
gen en vertellen een verhaal.”Op vrij-
dagmiddag 9 juni om 15.00 uur geeft 
Connie een lezing over haar werk, ge-
combineerd met een rondleiding. Be-
langstellenden zijn van harte welkom. 
Graag van tevoren aankondigen bij 
curator Ingrid Koppeschaar via hfkop-
peschaar@gmail.com.

Voor elk wat wils op Radio Aalsmeer

Daniël Giacon te gast in 
‘Halte Zwarteweg’
Aalsmeer - De uit Aalsmeer afkom-
stige Daniël Giacon is hard op weg 
om zich in de top van de Nederland-
se schermsport te nestelen. Op het 
NK in april won hij zilver en dankzij 
zijn goede prestaties heeft hij kwali-
ficatie afgedwongen voor het EK en 
WK. Helaas neemt hij niet deel aan 
het EK vanwege school, maar hij zal 
wel deelnemen aan het WK in Leip-
zig in Duitsland. De programmama-
kers van ‘Halte Zwarteweg’ vragen 
Daniel het hemd van het lijf over zijn 
sport en prestaties. Vandaag, don-
derdag 1 juni, om 18.00 uur op Ra-
dio Aalsmeer. 

Vleesactiviste Armanda Govers 
Via haar studie Milieurecht beland-
de Armanda Govers voor een stage 
in Zuid-Amerika alweer zij gecon-
fronteerd werd met massale ont-
bossing voor het grazen van vee 
en verbouwen van veevoer. Toen 
zij dit aankaartte bij lokale overhe-
den werd er niets mee gedaan en 
besloot zij zich er verder in de ver-
diepen. Ze besloot zelf te stop-
pen met het eten van vlees en later 
zelfs veganistisch te leven. Via werk 
voor Greenpeace en de Vegetari-
sche Slager raakte ze heel betrok-
ken bij het onderwerp. Naast Ar-
manda schuift donderdag ook Ra-
dio Aalsmeer collega Margret van 
der Meer aan, zij is namelijk ook ve-
getariër en praat mee over deze le-
venswijzen aan tafel bij presenta-
trice Esther Sparnaaij. Donderdag 
‘Echt Esther’ tussen 19.00 en 20.00 
uur. Vragen en reacties via esther@
radioaalsmeer.nl.

‘Aalsmeer By Night’ extra lang
Donderdagavond 1 juni, de eerste 
dag van de nieuwe maand, duurt de 
uitzending van ‘Aalsmeer By Night’ 
twee keer zo lang! Om 20.00 uur be-
gint een twee uur durende 70’s Par-
ty. Presentator Meindert van der 
Zwaard draait de leukste muziek uit 
het tijdperk 1970 tot 1979 en duikt 
diep terug in de tijd van pop, rock 
en disco uit de jaren 70. Vanaf 22.00 
uur is de reguliere uitzending  te 

horen met in het eerste uur de vas-
te programma-items ‘De Recla-
meplaat’, ‘De Nederlandse Top 10’ 
en ‘Oud & Nieuw’ en in het twee-
de uur ‘De Verjaardagskalender’, ‘De 
Tandenpoetsdansplaat’ en tot slot 
‘Aalsmeer Easy’.

Super Juf en Super Meester 
Vrijdag zorgen Kim en Laurens in 
‘Let’s Go’ weer voor een gezellig be-
gin van je weekend met veel muziek 
en leuke gasten. Kinderburgemees-
ter Sophie komt langs om te vertel-
len over de Cultuurmarkt. Deze or-
ganiseert zij samen met Inge van de 
Binding en belooft een hele leuke 
en leerzame middag te worden. Ver-
der is het vrijdag ook de laatste kans 
om jouw juf of meester op te geven 
voor de Super Juf en Super Mees-
ter verkiezing! Stuur een e-mail naar 
letso@radioaalsmeer.nl of breng 
jouw aanmelding langs in de studio, 
aanstaande vrijdag tussen 17.45 en 
19.15 uur. De studio zit in de centra-
le hal van Studio’s Aalsmeer. 

‘Groene vingers’
Maandag 29 mei was het IT-er Scott 
Maarse die plaats nam achter de 
microfoon in de talkshow ‘Door de 
Mangel’. Na enkele jaren gewerkt te 
hebben in een aantal computerwin-
kels is de Aalsmeerder voor zich-
zelf begonnen. Ook Scott heeft een 
nieuwe gast bereid gevonden voor 
de volgende uitzending. De 173e 
gast is Odeke Tas. “Zij is de dochter 
van de goede vriend van mijn vader. 
Ik wil graag van haar weten hoe ze 
aan haar ‘groene vingers’ komt.” Het 
antwoord op deze vraag is maan-
dag 5 juni vanaf 19.00 uur te horen 
in ‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne non-stop 
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter en Facebook.

Zaterdag in Studio’s Aalsmeer
Veteranendag met gratis 
‘Tour of Duty in Concert’
Aalsmeer - Na de zeer succesvol-
le eerste Aalsmeerse Veteranendag 
van afgelopen jaar besloot burge-
meester Nobel om ‘zijn’ veteranen 
voortaan jaarlijks in het zonnetje te 
zetten en veteranen en inwoners bij 
elkaar te brengen. De Veteranen-
commissie van Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer ging op zijn verzoek aan 
de slag. Veteranendag Aalsmeer 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 ju-
ni aanstaande in Studio’s Aalsmeer. 
De dag start om 13.30 uur (inloop 
vanaf 13.00 uur) met een Vetera-
nenontvangst met toespraken van 
de burgemeester van Aalsmeer en 
een hoge vertegenwoordiger van de 
krijgsmacht en een lezing van vete-
ranendochter Isabeau Jensen over 
de beleving van het thuisfront. 
Om 15.00 uur start het veteranen-
concert Tour of Duty in Concert, de 
nieuwste productie van de Fanfare 
‘Bereden Wapens’ van de Koninklij-
ke Landmacht en daarna is er nog 
tot circa 18.00 uur volop gelegen-
heid voor gezelligheid en bijpraten 
in het Veteranencafé. Voor het pu-
bliek is er weer een informatiemarkt 

waar ook de Wall of Honour niet zal 
ontbreken. 

Gul gebaar
Dank zij een extra gul gebaar van 
Studio’s Aalsmeer is dit concert gra-
tis toegankelijk voor iedere muziek-
liefhebber! De Fanfare ‘Bereden Wa-
pens’ staat met haar bandleden on-
der leiding van Ritmeester Harold 
Lenssen staat samen met de solis-
ten Ingrid van den Nieuwenhuizen 
en Dennis Kroon garant voor spek-
takel en prachtige muziek. 
Het concert is opgebouwd met 
prachtige popnummers uit de ve-
teranen top-50 en doorspekt met 
beelden en verhalen van veteranen 
op missie. 
Dat maakt Tour of Duty in Concert 
niet alleen interessant voor muziek-
liefhebbers maar voor iedereen die 
meer wil weten over de belevings-
wereld van onze veteranen.  
Reserveren van gratis kaartjes op 
www.veteranenaalsmeer.nl wordt 
zeer op prijs gesteld. Daar is ook 
meer informatie te vinden over Tour 
of Duty in Concert. 

Dutch Festival of Magic
Aanmoedigingsprijs voor 
goochelaars Roy en Justin
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
mei hebben de goochelbroers Roy 
en Justin Huiskens deelgenomen 
aan het Dutch Festival of Magic. Tij-
dens dit Nederlandse kampioen-
schap hebben de twee jeugdige in-
woners de aanmoedigingsprijs ge-
wonnen. Een ‘magere’ beoordeling 
van de jury, vond een groot aantal 
aanwezigen.
Echter, Roy en Justin zijn trots met 

deze prijs. De twee hebben voor 
de choreografie hulp gekregen van 
Marc Forno, die tijdens Brooklyn’s 
Nights in Studio’s Aalsmeer de or-
ganisatie van het showprogramma 
verzorgt. Ook blij zijn de broers met 
Nico, die hun act ontworpen en be-
dacht heeft. “We hebben iets com-
pleets nieuws neergezet en dit is 
pas het begin. Over twee jaar ko-
men we terug”, aldus Roy en Justin. 

De fans van het tweetal beamen dat 
een geweldige show is gebracht. 
“Ze waren echt heel goed”, aldus 
fotograaf Kick Spaargaren die voor 
de Nieuwe Meerbode een kijkje was 
gaan nemen en diverse foto’s voor 

de Aalsmeerse goochelaars heeft 
gemaakt. Gefeliciteerd Roy en Jus-
tin en succes met het ‘veroveren’ 
van heel Nederland. Het gaat jullie 
vast en zeker lukken!
Foto: www.kicksfotos.nl

Creatieve kinderfeestjes en fotoshoots

Nieuwe locatie voor ‘Gaaf!’
Aalsmeer - Misschien heeft u het 
al gehoord, maar ‘Gaaf!’ is verhuisd 
naar machineweg 165. Afgelopen 
zaterdag 27 mei zijn de deuren pu-
bliekelijk geopend om de nieuwe lo-
catie te laten bewonderen. Ondanks 
het mooie weer was er een goede 
opkomst. Er zijn heel wat mooie fo-
tolijstjes geknutseld en ook zijn er 
flink wat foto’s geschoten. Een dag 
waar met trots op teruggekeken 
wordt door eigenaresse Melissa. De 
nieuwe locatie biedt meer mogelijk-
heden, het heeft namelijk twee ver-
diepingen, ‘Gaaf!’ is dus uitgebreid. 
Op de begane grond is ‘Gaaf! bij 
Meliz’ te vinden voor alle actieve en 
creatieve kinderfeestjes. Een ruime 
en overzichtelijke plek, met een lek-
kere loungehoek voor de ouders als 
de kinderen aan het knutselen zijn. 
Er worden ook spelletjes in team-
verband gespeeld. Je eigen creativi-
teit naar boven halen kan onder an-

dere bij het decoreren van een tas, 
het beplakken van een nachtlamp-
je of met bloemen creaties maken. 
Op de bovenverdieping is de foto-
studio gevestigd voor diverse fotos-
hoots. Fotostudio ‘Gaaf’ staat voor: 
Oog voor een mooi plaatje. Voor fo-
to’s van de zwangerschap tot aan 
familiefoto’s is de Fotostudio hét 
adres. Uiteraard is foto’s maken op 
andere locaties ook mogelijk. 
Melissa hoopt de komende jaren 
vele bezoekers te mogen verwelko-
men. Op de hoogte blijven van alle 
activiteiten die georganiseerd wor-
den? Kijk dan regelmatig op de ac-
tieve facebook pagina. Vanzelfspre-
kend staat Melissa iedereen ook 
graag persoonlijk te woord. 
Kijk voor meer informatie op www.
gaafbijmeliz.nl of www.fotostudio-
gaaf.nl. Contact opnemen kan via 
06-51148346, melissa@gaafbijme-
liz.nl of melissa@fotostudiogaaf.nl.
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Postduivenvereniging de Telegraaf
Comb. van Ackooy wint 
zware vlucht vanuit Gien

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
mei stond de eerste Dagfond (lange 
afstanden) vlucht op het program-
ma. De duiven zijn met een ZZO 
wind en heldere hemel om 06.45 
uur gelost en iedereen die dacht 
dat de duiven rond de 100 kilometer 
per uur zouden halen, had het goed 
mis. Het werd een zware vlucht 
voor de duiven. De vlucht werd uit-
eindelijk werd gewonnen door de 
15-943 van Comb. van Ackooy uit 
Hoofddorp. De 15-943 arriveerde 

om 12.58.14 uur op het thuisfront, 
en maakte 1428,140 meter per mi-
nuut, dat is 85,7 kilometer per uur 
met dit resultaat werd hij eerste bin-
nen de vereniging, een derde plaats 
in het Rayon van 1729 duiven en 
een zevende plek van 8513 duiven 
met een zevende Teletekst vermel-
ding in de Afdeling Noord Holland. 
Tweede werd Comb. van Leeuwen 
& van Grieken uit Aalsmeer en de 
derde plaats was voor John van Du-
ren uit Amstelveen. De uitslag van 
de vlucht Gien in Frankrijk met 210 
duiven en 12 deelnemers:
1.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
2.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
3.  J.H. van Duren Amstelveen
4.  Comb. Baas & Berg De Kwakel
5.  L. v.d. Sluis Uithoorn
6.  Donna de Klerk Nieuw Vennep
7.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
8.  W. Wijfje De Kwakel
9.  J.A. van Dijk Aalsmeer
10. Darek Jachowski Mijdrecht
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart 

Dorpsfeest Rijsenhout van 11 t/m 17 juni

Inschrijven nog mogelijk 
voor sportzeskamp
Rijsenhout - Tijdens het dorpsfeest 
Rijsenhout, van 11 tot en met 17 ju-
ni is er veel aandacht voor sport. Op 
woensdag 14 juni is er touwtrekken 
op het terrein van ijsclub de Blau-
we Beugel. Bij de tennisclub is er op 
vrijdagavond een behendigheids-
wedstrijd. Tenslotte wordt er op za-
terdag 17 juni een zeskamp ge-
houden op het terrein van voetbal-
club SCW. Sportploegen bestaan-
de uit zes personen kunnen hieraan 
deelnemen. Inschrijven voor de los-
se onderdelen is mogelijk, maar aan 
alle drie meedoen geeft de gehele 
ploeg recht op vrijkaarten voor de 
slotavond op zaterdag. Hier zal dan 
ook de wisselbeker voor de win-
naars worden uitgereikt. 

Naast alle sport is er veel te doen 
voor de kinderen uit Rijsenhout. Zo 
is er op woensdag 14 juni de buiten-
speeldag op de Werf en op donder-
dag de ‘dikke banden race’ vooraf-
gaand aan de wielerronde. Op vrij-
dagavond is er de kinderdisco en 
de NIXX avond voor de jeugd. Voor 
de ouderen is er een 55+ beurs in 
de Ontmoetingskerk is er op twee 
avonden de gelegenheid om met el-
kaar te kaarten en gezellig samen 
te zijn. 
Kijk voor het volledige programma 
even op de website van dorpsfeest 
Rijsenhout www.dorpsfeestrijsen-
hout.nl. Opgeven voor sportevene-
menten kan via email dorpsfeestrij-
senhout@gmail.com.

Beleef Aalsmeer Flower 
Festival op de fiets
Aalsmeer - De vorig jaar inge-
wijde fietstocht als onderdeel van 
Aalsmeer Flower Festival wordt op 
17 en 18 juni georganiseerd in een 
vernieuwd concept. Het is de ideale 
manier om op ontspannen wijze te 
genieten van dit bloemrijke festival. 
De route van de 26 kilometer lange 
fietstocht is vernieuwd, maar blijft 
geheim tot het festival begint. Wel 
bekend is dat de route niet recht-
streeks naar de prachtig ingerich-
te locaties gaat, maar dat er onder-
weg ook volop genoten kan worden 
van unieke kunstwerken en zelfs 
het opsporen van verborgen schat-
ten behoort tot de mogelijkheden. 
De routekaart voor de fietstocht kan 
voor 7,50 euro per persoon worden 
aangeschaft op 17 en 18 juni van-
af 11.00 uur bij alle festivallocaties, 
te weten Watertoren/Galerie Sous 
Terre, Historische Tuin, Korenmolen 
De Leeuw, Boerma Instituut, Belle 
Epoque en Bloemenlust/The Beach 
(alleen op zaterdag). Deze tickets 
geven toegang tot alle locaties (in-
clusief de Historische Tuin en Ko-
renmolen de Leeuw) en zijn beide 
dagen geldig. Alle zes locaties vor-
men het begin- en eindpunt van de 
route waar een routeoverzicht, een 
stempelkaart en een flesje water 
voor onderweg klaar staan. Deelne-
mers aan de fietstocht zijn geduren-
de het weekend herkenbaar aan de 
bloemenketting op het stuur die het 
straatbeeld nog vrolijker maakt. De 
organisatie van de fietstocht zorgt 

voor duidelijke markeringen die 
aangebracht worden langs de rou-
te en die wijzen in de te fietsen rich-
ting. Dit zorgt voor een stukje ver-
keersveiligheid voor de deelnemers 
die op dat moment wellicht meer 
oog hebben voor hun bloemrijke 
omgeving. De afstand is geschikt 
voor iedereen die van fietsen houdt, 
op stads- of sportieve fietsen, kin-
derfietsen en e-bikes en qua leng-
te zodanig aangepast dat een be-
zoek aan de locaties binnen de tijd 
kan worden afgelegd. Het festival 
is op beide dagen te bezoeken van 
11.00 tot 17.00 uur. Op elke locatie 
kan onderweg een stempel wor-
den gehaald en een volle stempel-
kaart geeft recht op een goed ge-
vulde goodiebag bij beëindiging van 
de fietstocht.

Geocaching
Tijdens de fietsroute is de kans 
aanwezig dat deelnemers geheim-
zinnige en wat nerveus reageren-
de fietsers in het vizier krijgen. Dat 
zijn schatzoekers van het populai-
re Geocaching, een wereldwijd spel 
waarbij via een GPS-ontvanger er-
gens een cache (schat) te vinden 
is. Het is dus gewoon schatzoeken, 
maar dan in een modern jasje. Geo-
cachers kunnen langs de fietsroute, 
behalve een flink aantal bestaande 
caches, ook de nieuwe serie ‘Rond-
je FlowerFestival 2017’ loggen. Meer 
informatie over het festival: www.
aalsmeerflowerfestival.nl

Inschrijven voor bedrijfsteams en particulieren tot 10 juni

Spinning Estafette kan nog 
deelnemers gebruiken!
Aalsmeer - De Spinning Estafette 
voor het KWF op zaterdag 24 juni zit 
nog niet vol. “Hoe meer inschrijvin-
gen, hoe mooier het feest”, laat Jan 
Kwak, voorzitter van KWF Aalsmeer, 
weten. “We hopen natuurlijk dat 
de sporters zich nog massaal gaan 
aanmelden.” De inschrijftermijn 
loopt op 10 juni af. “Toen wij een 
jaar geleden het initiatief namen om 
een Spinning Estafette te organise-
ren hebben we heel wat websites 
van andere organisaties bekeken 
en overal bleek het een groot suc-
ces te zijn”, aldus Jan Kwak, voor-
zitter van KWF Aalsmeer. “Dat moet 
in Aalsmeer dan toch ook kunnen 
lukken? We waren daarom heel blij 
dat Ondernemend Aalsmeer en de 
organisatoren van Bandjesavond 
de organisatie op zich namen, om-

dat zij beschikken over een groot 
adressenbestand van bedrijven. Die 
zijn allemaal benaderd. Als we men-
sen spreken, krijgen we uitsluitend 
enthousiaste reacties, daar ligt het 
niet aan. Als een deel van de en-
thousiastelingen zich nog even aan-
meldt dan hebben we gewoon een 
groots feest op 24 juni!” De Spin-
ning Estafette vindt plaats op zo’n 
100 spinningfietsen op het Raad-
huisplein. Heerlijk in de frisse bui-
tenlucht zullen bedrijfsteams en 
particulieren, alleen of in groepjes, 
een uur of meerdere uren ‘spinnen’ 
onder begeleiding van ervaren spin-
ninginstructeurs van de sportscho-
len die de fietsen gratis ter beschik-
king stellen. Bedrijfsteams, bestaan-
de uit maximaal zes personen, heb-
ben zes uur lang een spinningfiets 

tot hun beschikking voor 250 eu-
ro per fiets. De sporters kunnen el-
kaar dus afwisselen. Families, vrien-
dengroepen (3 à 4 personen) kun-
nen inschrijven tegen een geredu-
ceerd tarief van 150 euro per fiets 
(voor 6 uur spinnen). De individuele 
spinner die graag in z’n eentje 6 uur 
lang wil meefietsen kan dat doen 
voor 100 euro. 
“Dat lijkt best veel maar om een 
goede eindopbrengst voor het KWF 
te hebben moeten de fietsen tegen 
een redelijke vergoeding bezet wor-
den”, vertelt Jan Kwak. “Bij het on-
derzoeken of een Spinning evene-
ment wel mogelijk zou zijn kwamen 
we bij andere organisaties bedra-
gen tegen van 500 euro per bedrijfs-
team en 250 euro voor individue-
le bezetting van de fietsen”, vervolgt 

Jan Kwak. “En zeker in Aalsmeer, 
met zulke fantastische bedrijven die 
ook meededen met Ride for the Ro-
ses, zou dat zeker moeten kunnen 
lukken.” Bedrijfsteams kunnen zich 
inschrijven via bedrijvenvoorkwf@
ondernemendaalsmeer.nl en indivi-
duele deelnemers via spinningvoor-
kwf@ondernemendaalsmeer.nl.

Veel te doen
Om het één groot feest te maken 
komt er op het plein een Rabobank 
Clown-springkussen voor de aller-
kleinsten te staan en een kinder-
parcours waar kinderen met step-
jes rondjes kunnen maken. Voor de 
oudere jeugd en iedereen die maar 
wil staat de Rabobank Fiets Simu-
lator opgesteld, waarbij fietsers het 
tegen elkaar kunnen opnemen en 
kunnen strijden om de snelste tijd

Vrijwilligers gezocht
De organisatie kan ook nog wat ex-
tra handen gebruiken, want om al-
les in goede banen te leiden zijn 
heel veel handen nodig. Vrijwilli-
gers die een paar uur ‘in actie wil-
len voor het KWF’ kunnen zich aan-
melden en/of informatie krijgen via 
www.kwfaalsmeer.nl/spinning.

Mountainbiketocht voor 
ziekenhuis in Nepal
Aalsmeer - Dick van Es zit samen 
met Len Vrolijk aan de keukentafel. 
De twee mannen kennen elkaar van 
de Lionsclub; een serviceclub die 
goede doelen steunt en zich inzet 
om de wereld een beetje mooier te 
maken. “Ik ben vicevoorzitter en Len 
is al jaren lid.” Begint Dick. Hij wijst 
naar Len: “Hij kwam met een gran-
dioos idee naar me toe en dat zijn 
we in een vaatje gaan gieten.” Len 
Vrolijk is een dynamische man die 
naast het runnen van een gerenom-
meerd watersportbedrijf in Scheve-
ningen nog een passie heeft; moun-
tainbiken. “Ik ben verslaafd geraakt 
aan fietsen. Eerst hardlopen, daar-
na wielrennen en al vijftien jaar op 
de mountainbike. Ik heb veel wed-
strijden gereden, ook in het buiten-
land, waaronder Thailand. Er ont-
brak eigenlijk maar één uitdaging 
op mijn lijstje en dat was mountain-
biken vanuit Tibet naar het basissta-
tion van de Mount Everest. Dat is al 
vanaf 2014 een droom. Toen heb ik 
Dick al benaderd, maar de aardbe-
ving die plaatsvond in maart 2015 
gooide veel roet in het eten. Ik had 
het plan even geparkeerd.” 
Dick vult aan: “We hebben in de 
club nóg een fietser en dat is Klaas 
Bos. Hij heeft dezelfde passie en 
ook zijn sportprestaties liegen er 
niet om. Hij dacht dat Len de tocht 
in de Himalaya al gemaakt had, 
waarop Len gezegd heeft: ‘Nee, die 
gaan we nu met z’n tweeën doen!’ 
En zo gaat geschieden. De organi-
satie is sindsdien in volle gang. We 
hebben contact opgenomen met Hi-
malayan Leaders, een reisorganisa-
tie die veel gespecialiseerde tochten 
in Nepal Tibet regelt. De reisagent is 
toevallig lid van de Lionsclub in Ka-
thmandu, Nepal, dus de lijnen zijn 
zeer kort. Hij had altijd de wens om 
een ziekenhuis te bouwen in het 
dorpje Mainapokhari waar hij van-
daan komt en dat is gelukt. Nu gaan 
Len en Klaas fietsen om de elek-
tra van dat ziekenhuis te realiseren. 
We hebben zesduizend euro nodig 
om zonnepanelen te laten plaat-
sen en dat geld gaan we persoon-
lijk brengen. Ik ben er al geweest 
om de situatie ter plaatse te bekij-

ken en dat was schrijnend. Men is 
afhankelijk van Hydro energie, maar 
door droogte en dan weer zware re-
genval zijn er grote fluctuaties in de 
stroomvoorziening. De generator is 
vervuild, duur en er is niet altijd die-
sel voorhanden. Een constante en 
betrouwbare stroom is dus essen-
tieel voor het functioneren van het 
kleine ziekenhuis. Het was een in-
drukwekkende reis. Aankomen-
de september ga ik dan ook graag 
weer mee. Nee, niet fietsend. Ik rij 
met de vrouw van Len mee met de 
auto en wij dragen zorg voor provi-
and en dergelijke.”

Sponsoring
Op 10 september zullen Len Vro-
lijk en Klaas Bos de bijzondere reis 
van bijna 1000 kilometer gaan fiet-
sen. Uiteraard zijn ze bezig met een 
goede voorbereiding. Er wordt kei-
hard getraind. Drie keer in de week. 
Ook wedstrijden en in de hoogte-
kamer. “We fietsen in Nepal vanaf 
3000 meter in acht dagen omhoog 
tot het basiskamp, dat ongeveer op 
5200 meter hoogte ligt, en we da-
len in twee dagen weer af. We sla-
pen in een tentje. Onze shirts zijn 
gesponsord, maar we kunnen nog 
wel geld gebruiken.” Aldus de am-
bitieuze Len. “Dat kan op meerde-
re manieren. Geld rechtstreeks stor-
ten of een ludiek idee bedenken.” 
Hiervoor kan contact worden op-
genomen met Dick van Es via 06-
22240544 of dickvanes@me.com 
Het sociale aspect willen beide he-
ren nog wel even benadrukken: 
“Dat we iets kunnen doen voor de 
bevolking vinden we belangrijk. We 
kunnen ze écht helpen.” Er worden 
wat foto’s getoond van het bezoek 
dat Dick eerder dit jaar bracht aan 
het ‘ziekenhuis’. Het wordt ernstig 
duidelijk; er is niet veel. De opera-
tiekamer is niet meer dan een bedje 
en er is weinig tot geen apparatuur 
voorhanden. “De ultieme kick zou 
zijn dat we het geld voor de zonne-
panelen daar kunnen overhandigen. 
Daar doen we het voor. Een heel 
goed doel, waarbij alle hulp wel-
kom is!”
Door Miranda Gommans

Waterski-kamp voor jeugd 
bij Waterskivereniging
Aalsmeer - Na het overweldigende 
succes in 2016, organiseert Waters-
kivereniging Aalsmeer dit jaar voor 
de tweede keer een jeugd water-
ski-kamp op het surfeiland. Op za-
terdag 10 en zondag 11 juni kunnen 
jeugd waterskiërs en wakeboarders 
een heel weekend hun hart opha-
len. Van beginners tot gevorderden, 
voor iedereen is er plek om ervaring 
met de sport te krijgen.
Het weekend staat natuurlijk in het 
teken van zoveel mogelijk waterski-

en of wakeboarden. Maar een ge-
zellige barbecue en overnachten in 
tenten op het surfeiland maken dit 
weekend tot een onvergetelijke er-
varing.
Nog geen lid van de Waterskiver-
eniging maar wil je ook graag mee-
doen met het jeugd waterski-kamp? 
Stuur dan een e-mail voor informa-
tie of aanmelding naar info@wsva.nl
Het kamp is bedoeld voor jeugd in 
de leeftijd van 8 tot maximaal 16 
jaar.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

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

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

Rally Stelling van Amsterdam
Oldtimers parkeren bij 
galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Zaterdag 27 mei kon-
den - onder zomerse temperatu-
ren - de liefhebbers zich vergapen 
aan fraai gelijnde auto’s en oldti-
mers. Sous-Terre Aalsmeer had het 
parkeerterrein beschikbaar gesteld 
voor de deelnemers aan de Stelling 
van Amsterdam rally. Frank Sinatra 
himself had een retourtje van uit de 
hemel naar de aarde genomen om 
de deelnemers en het publiek met 
zijn warme stem toe te zingen. 

Als een goed geoliede machine 
zorgde initiatiefnemer en coördina-
tor Ben Vermeer met zijn team er-
voor dat de binnenkomst van de er-
varen en minder ervaren rally rijders 
op rolletjes liep. Niets was aan het 
toeval overgelaten. De genoteerde 
tijden en het stempelen namen nog 
geen minuut in beslag. Pendelbus-
jes stonden klaar om de deelnemers 
naar hun lunchadres - 200 meter 
verwijderd van de galerie - te bren-

Bridgeavond bij 
Onder Ons

Aalsmeer - Bridgevereniging On-
der Ons organiseert iedere woens-
dag vrij bridgen in de studio’s aan 
de van Cleeffkade 15. Inschrijven 
vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur.
Iedere bridgeliefhebber is van har-
te welkom. 
Wie acht van de totaal vijftien avon-
den is geweest, mag gratis meespe-
len tijdens de slotdrive op 23 au-
gustus. Afgelopen week zijn Jaap 
en Henk Noordhoek met 60.76% als 
eerste geëindigd. Op twee Leny van 
der Meij en Willy van Leeuwen met 
60,07% en op drie Matje en Gert 
Wentzel met 56.50%.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 2 juni 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ieder-
een is van harte welkom. Aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Het 
koppelkaarten op 26 mei is gewon-
nen door Theo Nagtegaal en Gerard 
Presser met 5733 punten. Op twee 
Ben Johannessen en Siem Burgers 
met 5644 punten en op drie Wim 
Springintveld en Rijk van Egdom 
met 5176 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Ans Doeswijk 
en Wil ter Horst met 3794 punten.

gen. Eerst een slokje water en het 
hoofd onder de kraan “Oh, wat ver-
lang ik nu naar een douche”, pufte 
een deelnemer om vervolgens een 
snelle blik te werpen op de kunst. 
“Tjé, ik wist niet dat het hier zo groot 
was.” Daarna moest er weer tempo 
gemaakt worden, want er vielen nog 
de nodige warme kilometers af te 
leggen en liefst binnen de tijd, ten-
slotte vielen er mooie prijzen te win-
nen. Wat het weer betreft hadden 
de cabriorijders de mazzel om lek-
ker de zon op het hoofd en de wind 
in de haren te voelen, de oververhit-

te stoelzittingen werd voor lief ge-
nomen. 

Mercedes S 23 reünie
En alsof het nog niet op kon, was 
slechts een luttele kilometer van 
Sous-Terre verwijderd de Merce-
des S 23 reünie. Wat een opkomst 
en wat een ongedwongen vrolijk-
heid. Over de honderd  auto’s ston-
den te pronken. Ook hier werd nog 
eens en te meer duidelijk dat old-
timers tot de verbeelding van velen 
spreekt.
Janna van Zon   
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Radio Aalsmeer op lokatie
Politiek Uurtje in Oude 
Raadhuis met de VVD
Aalsmeer - Het mooie weer vorm-
de op zaterdag 27 mei voor Marjan-
ne Vleghaar en Robert van Rijn van 
de VVD geen enkele belemmering 
om naar het Oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat te komen voor het ‘Po-
litiek Uurtje’ van Radio Aalsmeer. Te 
midden van de fraaie tentoonstel-
ling van de Aalsmeerse kunstena-
res Karin Borgman en de Amster-
damse beeldhouwer Petra Boshart 
werd vooruitgekeken naar het rap-
port van de rekenkamer. De reken-
kamer wil een bijdrage leveren aan 
een grotere transparantie van het 
gemeentelijk handelen en de ver-
sterking van de publieke verant-
woording. Komt er naast de vanda-
lismemeter ook een renovatiemeter 

en een juridische meter? Ook werd 
teruggekeken op de raadsvergade-
ring van 23 mei. Getracht is om dui-
delijk te krijgen wat wordt bedoeld 
met beleid, rechtsgelijkheid en par-
keerbeleid. Het gesprek beluiste-
ren kan via: www.ouderaadhuis-
aalsmeer.nl

CDA volgende gast
De volgende opname is zaterdag 17 
juni. Aan de gesprekstafel hopen de 
presentatoren van het ‘Politiek Uur-
tje’ dan enkele leden van de frac-
tie van het CDA te mogen verwel-
komen. Wie een vraag heeft voor de 
Aalsmeerse politiek kan deze stu-
ren naar: redactie@ouderaadhuis-
aalsmeer.nl

Woninginbraak
Aalsmeer - Op woensdag 24 
mei is rond tien over half tien in 
de ochtend ingebroken in een 
woning aan de Zwarteweg. Via 
de achterzijde hebben de die-
ven zich toegang tot het huis ver-
schaft. Op de achterdeur heeft de 
politie braaksporen aangetroffen. 
De kasten op de bovenverdieping 
zich doorzocht. Er wordt nog een 
inventarisatie van vermiste spul-
len gemaakt.

Auto gestolen
Kudelstaart - In de avond of 
nacht van vrijdag 26 op zater-
dag 27 mei is uit de Linksbuiten-
straat een auto gestolen. De Hy-
undai IX35 is grijs van kleur en 
het kenteken is 43-TRR-5. De au-
to stond geparkeerd voor de wo-
ning van de eigenaars. De diefstal 
heeft tussen half elf in de avond 
en acht uur ’s ochtends plaatsge-
vonden. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844.

Opoe fiets weg
Aalsmeer - Op zondag 28 mei 
is tussen half vier en vijf uur in 
de middag een opoe fiets ge-
stolen vanaf de Kudelstaartse-
weg. De Sparta is wit van kleur 
en heeft een rek voorop. Hierop 
stond geen mand of een krat. Het 
serienummer van de fiets eindigt 
op 367.

Snorfietser met 
alcohol op

Aalsmeer - Op zaterdag 27 mei 
om kwart over negen in de avond 
is een 47-jarige inwoner bekeurd 
wegens rijden onder invloed van 
alcohol. In de Vuurdoornstraat 
werd de bestuurder van een 
snorfiets door agenten tot stop-
pen gemaand. De man moest 
blazen omdat alcohol werd gero-
ken. Het apparaat stokte bij 300 
Ugl. De Aalsmeer heeft een rijver-
bod gekregen van enkele uren. 
De rechter bepaalde de boete op 
125 euro.

Man ‘onwel’ na 
verlies Ajax

Kudelstaart - Op donderdag 25 
mei even over acht uur in de och-
tend kreeg de politie een melding 
dat in de Pasteurstraat vermoe-
delijk een persoon onwel gewor-
den was. Agenten zijn direct gaan 
kijken en troffen een slapen-
de man aan tegen een auto. Hij 
was niet aanspreekbaar en be-
woog nauwelijks. Na enig schud-
den werd de man wakker. Hij ver-
klaarde naar de stad te zijn ge-
weest en na het verlies van Ajax 
teveel alcohol gedronken had. De 
31-jarige man uit De Kwakel was 
z’n roes maar op straat gaan uit-
slapen. 

Boete voor rijden 
met alcohol op

Aalsmeer - Op woensdag 24 mei 
even voor twaalf uur ’s nachts 
is een 34-jarige automobilist uit 
De Kwakel betrapt op rijden on-
der invloed van alcohol. Op de 
Legmeerdijk is de bestuurder tot 
stoppen gemaand nadat agen-
ten zagen dat hij de kruising met 
de N196 overstak terwijl het stop-
licht op rood stond. Omdat alco-
hol geroken werd, heeft de man 
moeten blazen. Het apparaat 
stokte bij 405 Ugl. De 34-jarige 
kreeg een rijverbod van enke-
le uren en een strafbeschikking 
van de rechter van 425 euro. Ook 
krijgt de man nog een boete thuis 
voor rijden door rood licht. Getuigen gezocht!

Schipper te water en gat 
in boot na aanvaring
Aalsmeer - Rond twee uur in de 
nacht van zaterdag 27 op zondag 
28 mei heeft een aanvaring plaats-
gevonden in de Westeinderdijksloot 
bij de kleine Poel. Een 15-jarige in-
woner was met vrienden aan het va-
ren, toen plots met forse snelheid 
een andere boot de bocht omkwam 
en de boot van de jongen vol raak-
te. De 15-jarige sloeg door de klap 
overboord en dankzij de zogenaam-
de dodemansknop viel daarop gelijk 
de motor stil. Door de aanvaring is 
een groot gat in de boot geslagen. 
Door omstanders is de boot snel 
een eiland opgetrokken om zinken 

te voorkomen. De schipper van de 
andere boot is zonder om te kijken 
doorgevaren. Van deze persoon is 
geen signalement bekend. Door al-
le paniek heeft de groep niet goed 
naar deze persoon gekeken. Moge-
lijk zijn er getuigen, zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844. 
De boot van de ‘doorvaarder’ heeft 
naar alle waarschijnlijk ook scha-
de. De boot van de 15-jarige was/
is blauw van kleur. De inwoner en 
zijn vrienden zijn niet gewond ge-
raakt, wel uiteraard behoorlijk ge-
schrokken. 

Ingebruikname Wall of Honour Aalsmeer. Van links naar rechts: Johan van de 
Koolwijk jr, Robbert Jan van Duijn, Johan van de Koolwijk sr, Nigel Koster en 
George Lucas.

Persoonlijke boodschap voor veteranen

Wall of Honour officieel 
in gebruik genomen
Aalsmeer - Dinsdag 30 mei heb-
ben wethouder Robbert-Jan van 
Duijn en de Veteranencommissie 
van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer 
de Wall of Honour officieel in ge-
bruik genomen door er een per-
soonlijke boodschap op te schrijven 
voor de veteranen.
Wethouder Robbert-Jan van Duijn 
schreef op de Wall: ‘Waardering, er-
kenning en respect voor onze ve-
teranen’ en prikte daarna een wit-
te anjer als symbool voor waarde-
ring en respect voor Nederlandse 
veteranen in de Wall. De Wall of Ho-

nour blijft tot en met vrijdag 2 juni 
in het gemeentehuis staan. Iedereen 
die wil kan op deze Wall een per-
soonlijke boodschap aan een vete-
raan schrijven en er een witte anjer 
bijsteken. Na vrijdag 2 juni verhuist 
de Wall of Honour naar de Crown 
Studio’s Aalsmeer. De beschreven 
Wall wordt hier neergezet op 3 ju-
ni tijdens Veteranendag Aalsmeer 
als ondersteuning en extra beteke-
nis voor de veteranen en bezoekers 
die dag. Meer informatie is te vin-
den op: www.4en5meiaalsmeer.nl/
veteranendag-aalsmeer.

Controleur bij sloop laatste hoge deel

En weg zijn bankgebouwen!
Aalsmeer - De verkoop en ver-
volgens slopen van de panden van 
de Rabobank heeft al heel veel stof 
doen opwaaien, afgelopen maan-
dag 29 mei letterlijk. Het laatste nog 
overeind staande deel van het hoge 
bankgebouw werd een ‘kopje klei-
ner’ gemaakt. Bij veel inwoners wa-
ren er twijfels, gaat dit wel goed? 
Straks stort het in en beland een 
deel van het wegdek. Besloten werd 
om op deze ‘speciale’ dag een con-
troleur neer te zetten. Hij hield de 

boel in de gaat en hield bij crucia-
le momenten het verkeer tegen. Het 
is allemaal goed gegaan, niemand 
is ‘bekogeld’ met brokken steen, 
zelfs de controleur is niet bedol-
ven en niet aangereden (al scheel-
de het soms niet veel door de zon en 
de schaduwplekken). Rest nu nog 
het puin opruimen en dit zal nog 
wel enkele weken in beslag nemen. 
Daarna volgt een nieuw hoofdstuk: 
De bouw van de Lidl. Hierover waait 
nog dagelijks stof op...

Ook op het water controles door de politie. Foto: www.kicksfotos.nl

Race op het water en vuurtje stoken

Controles politie op Poel
Aalsmeer - Het was heerlijk zo-
mers tijdens hemelvaartsdag en het 
weekend erna en dat kwam goed 
uit, want vele inwoners hadden een 
lang weekend vrij. Dit was te zien 
op en rond de Westeinderplassen. 
Overal werd verkoeling gezocht en 
in tegenstelling tot de nog lage tem-
peratuur van het zeewater kan er in 
de Poel al heerlijk gezwommen wor-
den. 
Het was bijzonder druk met boten 
op de Westeinderplassen. Inwoners 
en bootbezitters uit de verre regio 
in snelle motorboten, mooie sloe-
pen, kajuitjachten, zeilboten en sur-
fers. Uiteraard is het ook op het wa-
ter de bedoeling dat eenieder reke-
ning met elkaar houdt, net als op de 
weg. Om de drukte in goede banen 
te houden, vaart de politie regel-
matig controlerondjes. Zo ook vrij-
dagmiddag 26 mei. Fotograaf Kick 
Spaargaren kwam de politieboot te-
gen en zette de agenten op de foto. 
Best een veilig idee toch, dat de arm 
der wet in de buurt is mocht er iets 

gebeuren of gebeurd zijn. En dat 
er bij mooi weer van alles gebeurt 
op de Westeinder, blijkt wel uit di-
verse meldingen van inwoners. Zo 
kreeg de politie vrijdagavond 26 mei 
een melding dat er vijf of zes boten 
een race aan het houden waren op 
de kleine Poel. Agenten zijn pools-
hoogte gaan nemen, maar de ‘ra-
cers’ waren er al vandoor. Op za-
terdag 27 mei rond negen uur in 
de avond zijn agenten weer met de 
boot het water opgegaan. Dit keer 
naar aanleiding van een melding 
van een inwoner die een ‘explosie’ 
had gehoord en daarna van een ei-
land een dikke zwarte rookwolk de 
lucht in had zien gaan. Agenten 
troffen op het eiland drie jongens 
van 25 jaar en een jongedame van 
23 jaar uit Aalsmeer bij een vuurton 
aan. Ze hadden benzine in de ton 
gegooid en aangestoken. Het moet 
de harde klap geweest zijn. Het gras 
en enkele bomen rondom waren 
zwart geblakerd door het vuur. Er is 
proces-verbaal opgemaakt. 

Woning Anne Frankstraat 
verwoest na fikse brand
Kudelstaart - Op zondag 28 mei 
rond half zes in de middag is brand 
uitgebroken in een woning aan de 
Anne Frankstraat. De brandweer en 
de politie zijn snel ter plaatse ge-
gaan. De bluswerkzaamheden wer-
den bij aankomst direct opgeschaald 
van een middel brand naar een gro-
te brand. De vlammen sloegen al uit 
het dak. De brand is uitgebroken op 
de eerste verdieping en verspreidde 
zich snel. Met hulp van brandweer-
lieden van Amstelveen en Leimuiden 
had het korps Aalsmeer de brand re-
delijk snel onder controle. De schade 

aan de woning is aanzienlijk, de eer-
ste verdieping en de zolder zijn volle-
dig uitgebrand. Ook de naastgelegen 
woning heeft water- en rookscha-
de opgelopen. De bewoonster van 
het uitgebrande huis is ter controle 
overgebracht naar het ziekenhuis. Zij 
had rook ingeademd en heeft lichte 
brandwonden opgelopen. Omstan-
ders hebben geholpen de vrouw en 
haar kind in veiligheid te brengen. 
Naar de oorzaak van de brand wordt 
onderzoek gedaan. De brand bracht 
vele kijkers op de been.
Foto: Marco Carels

Lichte schade aan woning 
na grote autobrand
Kudelstaart - Rond half drie in de 
nacht van vrijdag 26 op zaterdag 
27 mei is een auto in de brand ge-
vlogen op de Kamerlingh Onnes-
weg. De auto is volledig uitgebrand. 
Gelukkig was de brandweer snel 
ter plaatse, want het vuur breidde 
zich in rap tempo uit en leek over 
te slaan op de woning waarvoor de 
auto geparkeerd was en in de nabij-
heid staande auto en snorfiets.
De brandweerlieden hebben dit 

weten te voorkomen door extra te 
blussen op het huis, de wagen en 
de snorfiets. De woning heeft lichte 
schade opgelopen, maar de tweede 
auto is toch zwaar beschadigd ge-
raakt, evenals een snorfiets. 
Er is niemand gewond geraakt. Hoe 
de brand heeft kunnen ontstaan, is 
vooralsnog onbekend. Er wordt on-
derzoek gedaan, waarbij brand-
stichting niet wordt uitgesloten.
Foto: Marco Carels

Kaagbaan sinds vrijdag 
weer in gebruik
Aalsmeer - De Kaagbaan is vrij-
dag 26 mei vanaf 16.00 uur weer in 
gebruik genomen. De baan is vanaf 
zaterdag 18 maart jl. buiten gebruik 
geweest voor groot onderhoud. In 
de periode tussen 27 mei en 15 ju-
ni zullen in de nacht nog veegwerk-
zaamheden plaatsvinden, waardoor 
gedurende tien nachten de baan 
niet gebruikt kan worden.
De Kaagbaan is in bijna tien weken 
onder meer voorzien van nieuw as-
falt, inclusief een antiskid toplaag 
en vernieuwde hemelwaterafvoer. 
Ook is de baanverlichting met bijbe-
horende bekabeling en apparatuur 
geheel vernieuwd. Aanvankelijk le-
ken de werkzaamheden een week 
vertraging op te lopen. Dit is tot 
twee dagen beperkt door maxima-

le inzet van personeel en leveran-
ciers. Overigens bracht en brengt de 
heropening van de Kaagbaan voor-
alsnog weinig minder hinder voor 
Aalsmeer en Kudelstaart. Er wordt 
volop over de gemeente gevlogen, 
ook regelmatig voor zes uur in de 
ochtend en na elf uur ‘s avonds. Een 
leuke gehoorde opmerking: “Ze wil-
len de Kaagbaan zeker nieuw hou-
den. Nog steeds evenveel overlast in 
Aalsmeer en Kudelstaart.”
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer of toekomstige 
werkzaamheden kan contact wor-
den opgenomen met het Bewoners-
aanspreekpunt Schiphol (Bas). Dit 
kan via telefoonnummer: 020-601 
55 55 of door het raadplegen van de 
website www.bezoekbas.nl.

Hulp politie en brandweer 
voor ‘aanvaring’ zeilboot
Aalsmeer - Veel hulpdiensten zijn 
vrijdag 26 mei rond half vijf in de 
middag uitgerukt naar de Westein-
derplassen na een alarm dat een 
zeilboot in de problemen geraakt zou 
zijn. De boot zou een aanvaring heb-
ben gehad en water maken. Ook zou 
een persoon te water zijn geraakt. 
Waar de boot precies tegen aan was 
gevaren, was vooralsnog onduidelijk. 
De locatie van de zeilboot was voor 
lange tijd niet precies bekend, maar 
kon uiteindelijk snel worden gevon-
den door de brandweer en de politie. 
Beide hulpdiensten zijn met de boot 
de Poel op gegaan. Ter plaatse bleek 
dat het geen aanvaring betrof met 
een andere boot. De zeilboot zou iets 
op de bodem geraakt hebben. Een 

van de aanwezige op de boot was 
het water ingesprongen om de scha-
de te inspecteren. De schipper, een 
39-jarige vrouw uit Leiden, heeft wat 
schrammen en blauwe plekken door 
de aanvaring opgelopen. De onder-
zijde van het schip was beschadigd, 
maar niet lek. Er kon op eigen kracht 
naar de jachthaven terug gevaren 
worden. De duikers van brandweer 
Kennemerland hebben nog gezocht 
naar het object waar de boot tegen-
aan is gevaren, maar er is niets ge-
vonden. De coördinaten van de plek 
zijn door gegeven aan de gemeen-
te, zodat verder onderzoek kan wor-
den gedaan.
Foto: KaWijKo Media / 
Vivian Tusveld



Aalsmeer - Op 13 mei was de 
jaarlijkse Geraniummarkt. Het be-
gon ’s morgens met een beetje re-
gen, maar het beloofde een prachti-
ge dag te worden. Om 8 uur ’s mor-
gens stonden mensen al in de rij bij 
Ed Kriek Optiek om voor een mooi 
bedrag een nieuwe zonnebril aan 
te schaffen. Namens de Mike Mul-
ti Foundation kregen de wachtende 
mensen koffi e en thee aangeboden. 
Hier werd gretig gebruik van ge-
maakt tijdens het wachten. Er wa-
ren weer zonnebrillen van alle mer-
ken aanwezig en ze gingen als war-
me broodjes over de kraam. Het was 
wederom een groot succes! Heidi 
Bruin heeft namens de Mike Mul-
ti Foundation een prachtige cheque 
in ontvangst mogen nemen met het 
mooie bedrag van 3.500 euro. “Hier 
kunnen we weer hele mooi dingen 
mee doen”, aldus Heidi. “We steu-
nen tennisser Ruben Spaargaren, 
die ontzettend goed op weg is naar 
de Olympische Spelen in Tokio. Ru-
ben heeft inmiddels een paar be-
langrijke, grote toernooien gewon-

nen. Ook Jetze Plat wordt hiermee 
gesteund, hij staat momenteel num-
mer 1 op de wereldranglijst, in twee 
verschillende sporten: zowel het 
handbiken als de triathlon! Een ge-
weldige prestatie en ook Jetze wil 
zich graag kwalifi ceren voor Olym-
pische Spelen in Tokio.” Natuurlijk 
lopen er nog meer projecten die ge-
steund worden door de Foundation. 
Kijk voor meer informatie op www.
mikemultifoundation.nl.
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Proefvaren bij Jachthaven Poelgeest
Pinksterweekend in teken 
van Antaris en Maril
Oegstgeest - Het komend Pink-
sterweekend organiseert Jachtha-
ven Poelgeest uit Oegstgeest weer 
een Antaris en Maril Proefvaart 
Weekend! Tijdens dit weekend is 
het mogelijk vrijblijvend kennis te 
maken met de sloepen en tenders 
van de Friese sloepenbouwer. Als 
één van de weinige werven bouwt 
deze werf de boten nog geheel in 
Nederland.
De vorig jaar geïntroduceerde Ma-
ril 6Nxt is een regelrechte hit! De-
ze schitterende sloep combineert 
eigentijdse lijnen met klassieke en 
elegante vormgeving. Kenmerkend 
voor de 6,40 meter lange Maril is de 
functionele deur in de spiegel welke 
toegang biedt tot het geïntegreerde 
zwemplateau. Midscheeps zijn een 
makkelijk toegankelijke koelkast en 
spoelbak ingebouwd. De breedte 
van de 6Nxt gecombineerd met het 
vlakke onderwaterschip zorgt voor 
veel stabiliteit en vaarcomfort.

Naast de nieuwe Maril liggen ook 
de immens populaire Antaris Fifty5 
en Sixty6 klaar voor een proefvaart. 
Met deze vernieuwende model-
len heeft Antaris zeer veel succes. 
Al vijf jaar achtereen is de maxima-
le productie gedraaid. Voor de snel-
le beslisser is het mogelijk nog deze 
zomer met één van deze prachtige 
sloepen het water op te gaan. Poel-
geest heeft diverse uitvoeringen op 
voorraad en nog enkele in aanbouw. 

Wilt u ook eens kennis maken met 
deze prachtige boten van Neder-
landse bodem? Kom dan langs op 
het Antaris & Maril Pinkster Proef-
vaart weekend. De vloot ligt klaar op 
zaterdag 3 en maandag 5 juni van 
11.00 tot 17.00 uur en zondag 4 juni 
van 13.00 tot 17.00 uur bij Jachtha-
ven Poelgeest aan de Hugo de Vrie-
slaan 1 in Oegstgeest. Meer infor-
matie is ook te vinden op www.poel-
geest.nl

Nieuwe collega’s welkom
Hondenuitlaatservice en 
trimsalon Outlet breidt uit
Aalsmeer - Sinds december 2016 
is hondenuitlaatservice ‘Outlet’ ver-
huisd van Aalsmeer naar Amstel-
veen. Na 24 jaar was ‘Outlet’ da-
nig uit haar jasje gegroeid, en was 
het de hoogste tijd om te verkassen. 
Vanuit de nieuwe locatie aan de Bo-
venkerkerweg 117 worden de hon-
den opgehaald, om uitgelaten te 
worden in het Amsterdamse bos. 
Gezien de bedrijfsomvang van ‘Out-
let’ komt er het nodige logistiek bij 
kijken. Maar daar hebben de hon-
den minimaal last van. Moet er tus-
sen de wandelingen door een en 
ander onderling afgestemd worden, 
dan kunnen de honden ondertussen 
heerlijk met elkaar spelen. Dat kan 
in een grote open buitenruimte, of 
in een semi-open ruimte in een pad-
dock, waar vroeger de paarden lie-
pen. Maar ook in een ruim bemeten 
binnenruimte met verwarming kan 
even heerlijk gespeeld worden. In 
deze ruimte is ook de trimsalon van 
‘Outlet’ gevestigd, waar men op af-
spraak terecht kan. In verband met 
de toenemende vraag naar honden 
trimmen, kunnen er nu twee hon-
den tegelijk getrimd worden. Op dit 
moment heeft ‘Outlet’ een groeiend 
aantal medewerkers in dienst, die 
met gebruik van tien speciaal aan-
gepaste bussen alle honden opha-
len in het werkgebied. Dit gebied 
strekt zich hoofdzakelijk uit over 
Amsterdam en Amstelveen. Met 
veel plezier buigen de medewer-

kers zich elke dag over de logistie-
ke puzzel, die uiteindelijk altijd weer 
netjes in elkaar valt. Het werken bij 
‘Outlet’ is dus tamelijk divers. Naast 
het wandelen met de hondjes in het 
bos, ben je ook hun chauffeur. Je 
haalt ze immers thuis op, en brengt 
ze ook weer moe maar voldaan vei-
lig thuis. Je moet je dus ook pret-
tig voelen op de weg, en je niet druk 
maken mocht je eens de weg even 
moeten blokkeren bij het ophalen of 
terugbrengen. Zeker in het drukke 
Amsterdam kan dat soms het geval 
zijn, daar ‘Outlet’ ook het centrum 
inclusief de grachtengordel bedient. 
Nu de verhuizing afgerond is, vindt 
‘Outlet’ het leuk een aantal nieu-
we collega’s te verwelkomen. Een 
voorliefde voor honden staat uiter-
aard voorop. En een hondenuitlater 
is weerbestendig; je loopt immers 
onder álle omstandigheden buiten! 
Maar daarnaast is de ideale colle-
ga fl exibel, energiek, maar zeker 
ook betrouwbaar en sociaal vaar-
dig! Je komt immers ook bij mensen 
thuis, die je hun geliefde viervoeter 
toevertrouwen. Zoek je dan ook een 
gevarieerde baan voor minimaal 24 
uur per week, verdeeld over maan-
dag tot en met zondag, stuur dan 
je cv met motivatie naar info@hon-
denuitlaatserviceoutlet.nl. En gezien 
de hondentrimactiviteiten die ook 
verzorgd worden, houdt ‘Outlet’ zich 
ook aanbevolen voor een enthousi-
aste hondentrimmer. 

Waar komen cactussen vandaan?
Open huis bij Ubink B.V.
Kudelstaart - Altijd al willen weten 
waar cactussen vandaan komen? 
Kom dan kijken op zaterdag 3 juni 
bij handelskwekerij Ubink B.V. Het 
bedrijf opent één dag per jaar haar 
deuren en dan kan iedereen ken-
nis maken met de cactusteelt. De 
50.000 vierkante meter grote kwe-
kerij heeft een groot assortiment 
aan cactussen en vetplanten. De 
bezoekers wordt de mogelijkheid 
gegeven om de cactussen en suc-
culenten in diverse vormen en ma-
ten te bewonderen. Zo zijn er mini 
cactussen van maar 3,5 centimeter, 
maar ook een aantal grote exempla-
ren tot wel 4 meter.

Verkoopbeurs
Succulenta Nederland houdt tij-

dens de open dag weer haar jaar-
lijkse beurs. Op deze beurs staan 25 
standhouders die hun eigen geteel-
de planten te koop aanbieden. Hier 
zullen zeker de echte liefhebbers 
hun ogen uitkijken.

Kinderactiviteiten
Voor kinderen worden diverse acti-
viteiten georganiseerd. Zo kunnen 
zij onder andere hun eigen cactus-
sen zaaien en mee naar huis nemen 
om te ontdekken hoe deze lang-
zaam zullen gaan groeien. 
De open dag zaterdag 3 juni is van 
9.00 tot 16.00 uur. Handelskweke-
rij Ubink B.V. is gevestigd aan de 
Mijnsherenweg 20. 
Aangeraden wordt om op de fi ets te 
komen.

Zonnebrillen voor Multi 
Foundation groot succes

Start aanstaande zaterdag 3 juni
Boekhuis Aalsmeer houdt 
grote opruiming
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer 
houdt vanaf zaterdag 3 juni een 
grote opruiming van boeken, wens-
kaarten en een deel van de inven-
taris. Door de voorraad op te scho-
nen kan de nieuwe eigenaar van de 
boekwinkel per 1 juli een frisse start 
maken. Tijdens de opruiming wor-
den de wat oudere boeken (ouder 
dan twee jaar) verkocht voor 50% 
van de oorspronkelijke verkoopprijs. 
Deze boeken vallen niet meer on-
der de vaste boekenprijs en mogen 
daarom met korting worden ver-
kocht. Er zitten titels tussen uit al-
le genres, van romans tot spannen-
de boeken, kinderboeken, geschie-
denis, tuinboeken, kookboeken, re-
ligie, sport, etc. Een ideale kans om 
voor een mooi prijsje een fl inke sta-
pel (vakantie)boeken te scoren. Tus-
sen de boeken zitten nog vele parel-
tjes die vanaf zaterdag dus slechts 
de helft kosten.

Wenskaarten
De opruiming duurt twee weken, 

van zaterdag 3 tot en met zaterdag 
17 juni. Ook de wenskaarten gaan 
in deze periode in de uitverkoop. Op 
bijna het hele assortiment geldt hier 
3 halen is 2 betalen. 

Deel inventaris
Daarnaast is ook een deel van de 
inventaris te koop, waaronder ta-
fels, enkele boekenkasten en een 
toonbankvitrine. Per 1 juli neemt 
Boekhuis-eigenaar Constantijn 
Hoffscholte na acht jaar afscheid. 
Hij wordt opgevolgd door Angè-
le Aartman, die al jaren een van de 
vaste medewerkers is en het Boek-
huis zal voortzetten. De winkel blijft 
in grote lijnen hetzelfde, wel voert zij 
enkele vernieuwingen door en zal zij 
andere accenten leggen in het as-
sortiment. 
Natuurlijk kunt u tijdens de oprui-
ming ook voor alle nieuwe boeken 
gewoon terecht in het Boekhuis. De 
winkel is te vinden op Zijdstraat 12 
in het Centrum. Zie ook: www.boek-
huisaalsmeer.nl.

Nieuwe Opel Insignia op 2e 
Pinksterdag bij Van Kouwen
Aalsmeer - Van Kouwen, de Opel 
dealer in Aalsmeer en Amsterdam is 
tweede Pinksterdag, maandag 5 ju-
ni, open! Deze dag staat de show-
room in het teken van de nieu-
we Opel Insignia. Dit nieuwe vlag-
genschip van Opel staat sinds eni-
ge dagen in de showrooms van Van 
Kouwen. De huidige Insignia rijders 
hebben duidelijk op de komst van 
het nieuwe model gewacht, want 
de belangstelling is groot. De se-
dan uitvoering, door Opel de Grand 
Sport genoemd, is ruimer, lichter, 
slimmer en dynamischer dan ooit. 
Pieter van Beek, hoofd verkoop bij 
Van Kouwen Aalsmeer: “Deze nieu-
we Insignia is een echte eyecatcher. 
Dit segment auto wordt met name 
zakelijk gereden en met z’n sportie-
ve lijnen en innovatieve technologie 
valt deze auto duidelijk op. Om ook 
de zakelijke rijders de kans te ge-
ven deze auto uitgebreid en op een 
rustig moment in onze showroom 

te bekijken, zijn we speciaal hier-
voor dit jaar op tweede Pinksterdag 
open van 11.00 tot 16.00 uur.” En hij 
vervolgt: “Naast de nieuwe Insigna 
hebben we ook een leuke voorraad 
nieuwe Opel Karls, Corsa’s, Astra’s 
en Mokka’s die we met forse kor-
tingen ‘opruimen’. Dus voor elk wat 
wils tijdens deze tweede Pinkster-
dag.” 
De nieuwe Opel Insignia Grand 
Sport is één van de zeven nieuwe 
modellen die Opel dit jaar introdu-
ceert. Op 31 mei kon al even een 
kleine impressie worden gekregen 
van de opvolger van de Opel Meri-
va: de nieuwe Opel Crossland X die 
slechts één dag in de showrooms 
stond. De werkelijke komst is in juli 
gepland. Daarna is het wachten op 
de Ampera-E en de Grandland X.
Van Kouwen is tweede Pinksterdag, 
maandag 5 juni, open van 11.00 
tot 16.00 uur in de vestigingen in 
Aalsmeer en Amsterdam Zuidoost.

Lezing ‘Brein Storm’ goed bezocht 
Hersencollege opmaat 
naar golftoernooi
Aalsmeer - Op maandagavond 22 
mei kwam professor Erik Scherder 
naar Bistro9 NextDoor in De Kwa-
kel. Hij trad daar op in de door de 
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn ge-
organiseerde ‘Brein Storm’. De le-
zing stond in het teken van het werk 
van De Nederlandse Hersenbank. 
En dat is het nieuwe goede doel van 
het Amsterdamse Bos Golf-toernooi 
dat op 4 juli plaatsvindt. Op die ma-
nier was het ‘hersencollege’ een op-
maat naar het golftoernooi.

Uitdagend en geestig
Professor Scherder is hoofd van de 
afdeling Klinische Neuropsycholo-
gie aan het VU Medisch Centrum. 
Hij doet veel onderzoek naar de in-
vloed van bewegen op het brein. 
Maar bovenal is hij een weten-
schapper die weet hoe je met pu-
bliek moet omgaan. Een entertai-
ner die vooral weet hoe je een las-
tige wetenschappelijke materie toch 
begrijpelijk over het voetlicht kunt 
brengen. Interactief, checkend of 
zijn publiek nog bij de les was, uit-
dagend en geestig. 
Hij bracht de circa 250 aanwezigen 
(waarvan de meesten uit Aalsmeer, 
Uithoorn en Ronde Venen) bij dat de 
frontale lob in de hersenen verschil-
lende achterliggende functies aan-
stuurt. De zaal in lopend, druk gesti-
culerend en zo benadrukkend dat je 
eigenlijk elke dag een half uur moet 
bewegen wil je de hersenwerking 
optimaliseren.

Bewegen en muziek
Professor Scherder (ook bekend 
van het televisieprogramma DWDD) 
schreef een boek over bewegen en 
de uitwerking daarvan op de her-
senwerking. En onlangs verscheen 
zijn laatste boek ‘Singing in the 
Brain’. Daarin legt hij een verband 
tussen de uitwerking van zowel be-
kende als onbekende muziek op de 
hersenen. Handig speelde hij in op 
het begeleidende muzikale duo ‘In-
2jazz’ met Adriana Kegley (zang) en 
Maarten Tros (toetsen). Dat leid-
de ertoe dat de hele zaal uiteinde-
lijk meezong met ‘Don’t worry, be 
happy’. Waarmee Scherder het punt 
maakte dat je hersenen aanvoelen 
wanneer er muzikaal wat van je ge-
vraagd wordt. Na afl oop signeerde 
de hersenprofessor zijn boeken in 
de tent voor Leenders.

Hersenbank
Wie meer wil weten over het ver-
volg van deze opmaat kan terecht 
op de website www.amsterdam-
sebosgolf.nl. Daar is ook meer in-
formatie te vinden over het nieuwe 
goede doel van deze zevende edi-
tie (en volgende twee): De Neder-
landse Hersenbank. Het blijkt dat 
de diagnoses van neurologische 
aandoeningen bij leven regelmatig 
niet overeenkomen met het beeld 
wat de hersenbank in de hersenen 
aantreft na overlijden. De opbrengst 
van dit ‘hoorcollege’ en het golftoer-
nooi gaat als donatie van de Rota-
ry Club Aalsmeer-Uithoorn naar de 
Hersenbank. Die gaat daarmee on-
derzoeken hoe vaak en waarom dit 
misgaat. Speciale aandacht gaat in 
dit onderzoek uit naar de verschillen 
bij de ziekte van Parkinson en gere-
lateerde dementie. Op deze manier 
wordt ook het belang van postmor-
taal onderzoek onderbouwd. 

Professor Erik Scherder in De Kwakel 
tijdens Brein Storm. 

Werkgroep wil feest voor 
titel FairTrade gemeente
Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer heeft de 
wethouder gevraagd of er ruimte is 

voor een feest om de titel ‘FairTrade 
Gemeente’ in ontvangst te nemen. 
Er zijn ook wat fi nanciële midde-

len voor nodig. De Werkgroep ver-
wacht dat de gemeente dit ver-
zoek gaat honoreren. Verder gaat 
de Werkgroep gewoon door met 
haar activiteiten, wel op een wat la-
ger pitje in verband met de vakan-
tieperiode. Wie informatie wil heb-
ben over aansluiting bij de Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer omdat 
men FairTrade producten verkoopt 
of gebruikt in het bedrijf? Laat het 
de Werkgroep weten via Betty Kooij: 
jbkooij@kabelfoon.nl. Er kan ook 
een informatiepakket aangevraagd 
worden. Of kijk op www.fairtrade-
gemeenten.nl voor meer eerlijke 
handel in Aalsmeer!

Lezing diabetes 
en seksualiteit

Amstelveen - Als je diabetes hebt 
dan kun je - net als iedereen - in je 
relatie te maken krijgen met seksu-
ele problemen. Bij 50% van de man-
nen en 25% van de vrouwen die 
langdurig diabetes hebben kunnen 
deze problemen zich voordoen. Dat 
is aanzienlijk , toch is dit nog steeds 
een beladen onderwerp dat nauwe-
lijks ter sprake komt. Dat is jammer 
omdat er best veel te verbeteren valt 
aan dit aspect van diabetes compli-
caties.
Op dinsdag 6 juni geeft Dr. Co-
bi Rijsman, uroloog en seksuoloog, 
een lezing over dit onderwerp. Er 
wordt een toelichting gegeven en 
vragen zullen beantwoord worden. 
De lezing is in de ontmoetingsruim-
te 1 en 2 van Ziekenhuis Amstel-
land aan de Laan van de Helende 
Meesters 8 in Amstelveen Aanvang 
is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Graag vooraf opgeven via: janbol.
cz@outlook.com

Op woensdag 7 juni is er in de grote zaal van het zorgcentrum een 
optreden van Duo Passie. Zang en accordeon muziek met overtuiging 
en gevoel gebracht. Liederen worden in het Nederlands gezongen zodat 
het gevoel en het verhaal het beste overkomen. We beginnen om 15:.00 
uur. U bent van harte welkom om een keer langs te komen en te genie-
ten van dit gratis optreden.      

Op woensdag 7 juni willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer weer een 
heerlijke maaltijd voor u bereiden. Deze keer maakt de kok een heldere 
kippensoep met dille en daarbij stokbrood met kruidenboter. Daarna 
een zigeunerschnitzel met paprikasaus. Als groente serveren we 
bloemkool en broccolli met saus, daarbij een bietensalade met appel en  
rosti aardappelen. Als toetje is er een vlaflip met naar keuze slagroom...   
De kosten voor deze maaltijd bedraagt 10 euro. Voor meer informatie 
of  reserveren kunt u  bellen met het wijkpunt 0297- 820979. U bent 
hartelijk welkom vanaf 17.30 uur.  

Op donderdag 8 juni is er in de grote zaal van het zorgcentrum een    
optreden van Route 66 o.l.v. Rob van Dijk. Dit koor zingt bekende          
liederen van o.a. Vera Lynn, Elvis Presley en vele anderen. Ook dit  optre-
den is gratis te bezoeken 

Op vrijdag 9 juni is er weer een feestelijke maaltijd in Wijkpunt voor 
Elkaer gepland. We beginnen met een cocktail met o.a. gerookte 
kip, selderij en mais met stokbrood en kruidenboter, daarna een heerlijke 
cordonbleu met portsaus. Als groente serveren wij worteltjes met dop-
erwten en een komkommersalade, samen met aardappelen uit de oven. 
Als toetje is er ijs met advocaat en slagroom. De kosten voor deze heer-
lijke maaltijd en een gezellige avond zijn 11 euro. Voor meer informatie  

of reserveren kunt u bellen met onze gastheer of gastvrouwen op num-
mer 0297-820979. U bent  hartelijk welkom vanaf 17.30 uur. 

                                                                                                          
                                   

                          

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

het zorgcentrum woont.
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Diverse activiteiten in juni en juli
Inloop voor schooljeugd bij 
de Binding in Middelpunt
Aalsmeer - In de maand juni is de 
Binding elke woensdagmiddag te 
vinden in het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55. Als deze loca-
tie bevalt, zal de Binding na de zo-
mervakantie de inloop definitief 
voortzetten vanuit het Middelpunt. 
De inloop is voor alle leerlingen van 
de basisscholen uit de groepen 6, 
7 en 8. Wil je een keer komen kij-
ken bij activiteiten? Kom dan gezel-
lig langs tussen 13.00 en 16.00 uur 
op de woensdagmiddag. Op 7 juni 
staan buitenspelletjes op het pro-
gramma. Op 14 juni is de landelijke 
Buitenspeeldag en deze wordt ge-
houden in de Snoekbaarsstraat. Er 
is dan geen inloop. Op 21 juni wordt 
een Grafiti workshop georganiseerd 
samen met Cultuurpunt Aalsmeer. 
Hiervoor dient vooraf ingeschre-
ven te worden. Op 28 juni wordt een 
pingpong toernooi gehouden, op 5 

juli Jump XL (vooraf inschrijven), op 
12 juli een BMX workshop samen 
met Sportservice Aalsmeer voor de 
groepen 7 en 8 en op 19 juli is de 
eind barbecue bij de Keet aan de 
Aalsmeerderweg 344, gezamenlijk 
met DOCK. 

Huiswerk maken
Daarnaast kunnen kinderen bij de 
Binding in het Middelpunt terecht 
voor hulp bij het huiswerk! Op de 
woensdagmiddag van 16.00 tot 
18.00 uur kunnen tieners uit de eer-
ste, tweede en derde klas van het 
middelbaar onderwijs terecht om 
huiswerk te maken. De tienerwer-
kers kunnen een handje helpen! 
Kijk voor de meest actuele informa-
tie op www.debinding.nl of op fa-
cebook. Inschrijven voor activitei-
ten (als dit gevraagd wordt) kan via 
www.debinding.nl/agenda.

Scoutingleden Tiflo actief 
bij de Kaagcup 2017
Aalsmeer - Elk Hemelvaart week-
end strijden bijna 300 zeilboten van 
verschillende scoutingclubs tegen 
elkaar om de Kaagcup. De meeste 
scoutinggroepen komen uit Noord- 
en Zuid- Holland. De boten worden 
tijdens de wedstrijden ingedeeld in 
verschillende klassen, zodat ieder-
een op zijn eigen niveau kan strij-
den.
De klassen variëren van instructie-
klasse voor de jongsten, voor Tiflo 
zijn dat de meisjes Gidsen, tot de 
vrije klasse van ervaren loodsen en 
verkenners. Hier word ook gevaren 
volgens de regels van Wedstrijd-
zeilen. Het was echt super weer dit 
keer en alle Tiflo deelnemers wer-

den donderdag 25 mei massaal uit-
gezwaaid door de ouders en fami-
lieleden. Vrijdag en zaterdag zijn 
dan de wedstrijden. Vol trots kan 
scouting Tiflo melden dat de gid-
sen vijfde zijn geworden. De Wil-
de vaart is zelfs vierde geworden in 
de hoofdklasse. De Verkenners zijn 
twintigste geworden in het tweede 
veld, ook twintigste in veld vier en 
nog tiende in veld vier.
Het was weer en heel mooi week-
end om op terug te kijken. Lijkt je dit 
ook wat, samen met leeftijdsgeno-
ten zeilen, spelen en vooral genieten 
bij de scouting? Kijk dan op www.
tiflo.nl of op de facebooksite van de 
Aalsmeerse scoutingclub.

Thema ‘Later als ik groot ben’
Geheime opdracht voor 
Junior Pramenrace gelekt
Aalsmeer - Er hebben zich al ve-
le teams aangemeld voor de Junior 
Pramenrace om mee te dingen naar 
de eeuwige roem als winnaar van 
de juniorrace. Nog even en het is zo 
ver, de dertiende Junior Pramenrace. 
Op zaterdag 17 juni om 13.00 uur 
klinkt het startschot op het Stokke-
land. Het thema dit jaar is ‘Later als 
ik groot ben’. Vele voetballers, miljo-
nairs, piloten of directeuren zullen 
zich verzamelen bij de start. Maar 
voordat het zover is, vindt op zater-
dag 10 juni om 15.00 uur de sport-
middag plaats bij the Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Alle deelne-
mende teams zullen strijden om het 
beste startnummer. Tevens zal fo-
to de Boer en Kicks Fotos weer van 
de partij zijn en worden de kinderen 
uiteraard verwend met een lekkere 
versnaperingen. Het belooft dit jaar 
een zeer spectaculaire sportmiddag 
te worden!

Papier, lijm en stift
Enkele geheime opdrachten tijdens 
de Junior Pramenrace zijn per on-
geluk uitgelekt. Doe er je voordeel 
mee! Om alle opdrachten met vol-
doende punten te behalen moe-
ten alle deelnemers in de praam 

Allerlaatste ronde voor 
jeugdschakers AAS

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 26 
mei werd het AAS schaakseizoen 
ook voor de jeugd feestelijk afge-
sloten. De feestelijkheden waren 
ter ere van 30 jaar AAS. Eerst wer-
den de bekers uitgedeeld voor de 
Jeugdcompetitie. Na hevige strijd 
en zware onderlinge partijen zijn 
Christiaan en Jasper gelijk op de 

derde plaats geëindigd en beiden 
kregen een beker. Willem was een 
lang weekend weg, zodat hij zijn be-
ker voor de tweede plaats komend 
seizoen zal krijgen. Winnaar van de 
jeugdcompetitie is Luuk Valkering, 
die dus de beker voor de eerste 
plaats kreeg. Daarna brak het AAS 
snelschaaktoernooi los, 13 kinderen 

Gratis golfdag voor jeugd 
basisscholen in het Bos
Amstelland – Kids4Golf organi-
seert op 9 juli voor de negende maal 
een golfdag in het Amsterdamse 
Bos, waarbij basisschoolkinderen 
van 8 tot en met 12 jaar gratis les 
krijgen van talentvolle oudere kin-
deren onder begeleiding van een 
ervaren PGA-pro. Ze leren swingen, 
chippen en putten met aangepast 
materiaal: speciale clubs, een zach-
tere bal en een grotere hole. Na de 
les mogen de kinderen op een spe-
ciaal aangelegde baan ervaren hoe 
leuk golf is. 
Ook voor kinderen is golf een gewel-
dige sport: sportief bewegen, con-
centreren, plezier maken met leef-
tijdsgenoten, lachen om een mislukt 
schot en juichen om een geslaag-
de klap. Er zijn bovendien prachtige 
prijzen te winnen voor de grootste 
talenten: een golfcursus op Olym-
pus of voor de kids uit Amstelveen 
op Golfcentrum Amsteldijk en een 
complete golfset, beschikbaar ge-
steld door Jumbo Golf. In totaal ne-
men de lessen en het spel twee en 
een half uur in beslag. Er kan wor-
den gekozen uit verschillende aan-
vangstijden en meer dan sportieve 
schoenen hoeven ze niet mee te ne-
men.

Neem vriend of vriendin mee 
Golf is fun en dat beleef je nog meer 
met vrienden of vriendinnen op de-
ze geweldige golfdag. Tijdens de 
lessen en het spel staan plezier en 
gezelligheid voorop. En het is een 
stuk gezonder dan eindeloos ga-
men. Golf wordt steeds populair-
der en overal in Nederland liggen 
prachtige banen waar de jeugd met 
korting kan spelen. En wie weet 
wordt er in het Amsterdamse Bos 
wel een nieuwe Joost Luiten gebo-
ren. Geef je snel op want het aantal 
deelnemers is beperkt. Meer infor-
matie en inschrijving vanaf 5 juni op 
www.kids4golf.nl.

Merel, Tilou, Joran, Derek, Myrthe en Shahd

6 Kandidaten geselecteerd 
voor kinderburgemeester
Aalsmeer - Woensdag 24 mei was 
het een heel spannende middag 
voor de 17 kinderen die zich kandi-
daat hadden gesteld voor de func-
tie van kinderburgemeester. Het is 
al weer de derde keer dat deze ver-
kiezingen in Aalsmeer worden geor-
ganiseerd. Na Vince Boom in 2015 is 
de gemeente nu op zoek naar een 
waardige opvolger voor de huidi-
ge kinderburgemeester Sophie van 
Raaphorst. De kandidaten kregen 
een leerzame, leuke middag in het 
gemeentehuis, maar waar ze het 
meest naar uitkeken was hun pre-
sentatie voor de jury. De jury be-
stond uit Ruud Eveleens van De 
Binding, Heleen Broerse van basis-
school De Wegwijzer, huidige kin-
derburgemeester Sophie van Raap-
horst en wethouder Jeugd Gertjan 
van der Hoeven.
Uit deze voorronde heeft de jury zes 
kandidaten geselecteerd. Dit zijn 
Merel Tuitert van OBS Zuidooster, 
Tilou Kleijberg van De Hoeksteen, 
Joran Groot van OBS Kudelstaart, 
Derek Buikema van de Jozefschool, 
Myrthe van Wilgenburgh van PCBS 
De Brug en Shahd Chaara van OBS 
Zuidooster.
De zes geselecteerde kandidaten 
gaan nu druk campagne voeren om 
zoveel mogelijk kinderen op hen te 

laten stemmen. Nu zijn de kinderen 
namelijk aan de beurt om hun ei-
gen kinderburgemeester te kiezen. 
De kandidaten proberen natuur-
lijk al hun vriendjes en vriendinne-
tjes, klas-en buurtgenoten te verlei-
den om op zaterdag 17 juni naar het 
stemhokje op het Molenplein te ko-
men en te gaan stemmen.

Twee stemronden
Er worden dit jaar twee stemron-
den gehouden: Eén op zaterdag 
10 juni in The Beach. Op deze da-
tum kunnen uitsluitend deelnemers 
aan de juniorpramenrace, tijdens de 
sportmiddag vanaf 15.00 uur stem-
men. Alle andere kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd kunnen op zater-
dag 17 juni tussen 10.00 en 14.00 
uur stemmen tijdens het Flowerfes-
tival op het Molenplein/Zijdstraat 
in Aalsmeer-centrum. De kinderen 
stemmen met een rood potlood in 
een echt stemhokje op hun favorie-
te kandidaat. 

Installatie 
Op donderdag 29 juni tijdens ‘Bouw 
een Bootje’ wordt afscheid geno-
men van Sophie en wordt de nieu-
we kinderburgemeester geïnstal-
leerd door wethouder Jeugd Gertjan 
van der Hoeven.

Merel Tuitert

Derek Buikema

Tilou Kleijberg

Myrthe van Wilgenburgh Shahd Chaara

Joran Groot

Donatie van het Schipholfonds
Speels schoolplein voor 
basisschool Zevensprong
Rijsenhout - Het Schipholfonds 
heeft afgelopen woensdag 24 mei 
een bedrag van 18.600 euro gedo-
neerd aan basisschool de Zeven-
sprong in Rijsenhout voor diver-
se onderdelen van het geheel ver-
nieuwde schoolplein. Heleen Kuij-
ten, bestuurslid van het Schiphol-
fonds, overhandigde de cheque van 
18.600 euro tijdens de feestelijke 
opening van het plein aan directeur 
Daniëlle Rodenhuis.

Heleen Kuijten: “De leerlingen, ou-
ders, het team en vele anderen heb-
ben meegeholpen om dit plein te re-
aliseren. Het was een grijs en saai 
schoolplein, maar nu zijn er volop 
speelmogelijkheden en is er veel 
groen. 
Het Schipholfonds vindt het heel 
belangrijk dat alle kinderen kunnen 
bewegen en samen buitenspelen. 
Wij wensen alle kinderen heel veel 
speelplezier toe!“

Wethouder Gertjan van der Hoeven met alle kandidaten en kinderburgemees-
ter Sophie van Raaphorst in de raadskelder van het gemeentehuis.

Ambtsketting de hele dag om?
Leerzame middag voor 17 
kandidaat-burgemeesters
Aalsmeer - Zeventien in plaats van 
eenentwintig jeugdige inwoners 
waren naar de verkiezing van de 
nieuwe kinderburgemeester geko-
men woensdag 24 mei. Een was er 
te zenuwachtig voor en drie ande-
ren moesten verstek laten gaan we-
gens andere actviteiten. Tien meis-
jes en zeven jongens kregen een 
leuke en leerzame middag aange-
boden in het gemeentehuis met een 
rondleiding door het grote gebouw, 
van de kelder tot het dak, kregen 
een workshop ‘Hoe presenteer je je-
zelf’ en moesten zich natuurlijk pre-
senteren aan de jury, bestaande uit 
Ruud van de Binding, Heleen (direc-
tie De Wegwijzer) en de huidige kin-
derburgemeester Sophie van Raap-
horst. De kinderen werden wel-
kom geheten door wethouder Gert-
jan van der Hoeven en op de vraag 
of ze zenuwachtig waren, lieten de 
meesten weten dit best wel te zijn. 
Niet nodig, zo liet de wethouder we-
ten. “Het wordt een leuke middag.” 
Aan kinderburgemeester Sophie 
mochten de jongens en meisjes, al-
len in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, 

bestreden elkaar in een Zwitsers 
zeven ronden toernooi met gratis 
chips. Een van de ouders verhoog-
de de feestvreugde door op ijs te 
trakteren, zodat de kansen op vast 
plakken aan het bord groot was. 
De spanning steeg met de ronden 
en de eerste klapper was dat Jas-
per van Luuk won, daarna volgde 
de tweede sensatie en won Chris-
tiaan van Jasper. Tenslotte won in 
de ronde daarop Luuk van Christi-
aan zodat er drie man aan kop gin-
gen. De laatste ronden bleven de-
ze mannen winnen en eindigden als 
gedeeld eerste. 

De indelingen werden steeds op de 
laptop van Ben gemaakt en deze 
hield ook de stand bij. Op Sonnen-
borgBergerpunten was Luuk ten-
slotte de toernooi winnaar en kreeg 
de beker. Ter ere van het jubileum 
waren er per stap ook bekers, zodat 
Ruben, Robbert en Stijn als hoogst 
geëindigden van stap 1, 2 en 3 be-
kers kregen. Hiermee is het AAS 
seizoen 2016-2017 weer aan het 
einde gekomen en beginnen de les-
sen en competitie weer halverwege 
september. Alle uitslagen en stan-
den op www.aas.leisb.nl. 
Door Ben de Leur

voor aanvang van het programma 
vragen stellen. Er werd gevraagd of 
ze de ambtsketting de hele dag om 
had en onder andere of ze herkend 
werd op straat. Een geruststelling, 
de ambtsketting draagt een kinder-
burgemeester alleen tijdens offici-
ele aangelegenheden en ja, Sop-
hie wordt regelmatig herkend, maar 
alleen in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Niet in Amsterdam.
Aan de kinderen werd verteld dat 
ze de presentatie voor de jury al-
leen moeten doen, dus niet met 
een vriendinnetje, een vriendje of 
als groepje. Op de vraag of wel het 
briefje met aandachtspunten ge-
bruikt mocht worden, werd beves-
tigend beantwoord. Sophie heeft 
zich het afgelopen jaar vooral in-
gezet voor kinderen van vluchte-
lingen en voor ouderen. Bij de in-
schrijving werd gevraagd aan de 
deelnemers waarvoor zij zich in wil-
len gaan zetten. Voor het milieu en 
veiligheid (voor kinderen) werd met 
name aandacht gevraagd. Uit de ze-
ventien deelnemers zijn uiteindelijk 
zes kandidaten geselecteerd.

één kippenei per persoon meene-
men (meer mag ook, minder niet), 
een tennisbal voorzien van je start-
nummer, een stuk karton ter grootte 
van een A3, lijm en een goede wa-
tervaste stift. Tijdens de race zul-
len deze bij een opdracht nodig zijn. 
Zorg er dus tijdig voor dat jullie alle 
genoemde onderdelen in je praam 
hebben bij de start.

Inleveropdracht
Ook dit jaar is er weer een inlever-
opdracht waar punten mee te ver-
dienen zijn. De inleveropdracht dit 
jaar is een Maak je eigen team-
vlog. De bedoeling is om samen 
met je team een eigen Vlog te ma-
ken en deze te uploaden op de fa-
cebook site van de Aalsmeerse Pra-
menrace. Jouw team-vlog word onli-
ne gezet en het team met de leukste 
vlog en meeste likes mag uit eten bij 
the Beach.

Wisselprijzen
Graag wil het bestuur iedereen die 
nog een bokaal van de juniorrace op 
de schoorsteen heeft staan vragen 
deze tijdens de sportdag in te leve-
ren. Het bestuur mist nog een aantal 
wisselprijzen en zou deze graag na 
de race weer uitreiken aan de win-
nende teams. Vergeet niet voor het 
inleveren jouw teamnaam bij te la-
ten graveren op de bokaal!

Meedoen?
Wil je met je team graag meedoen, 
maar is je eigen team nog niet in-
geschreven. Haast je dan! Meedoen 
kan nog door je team in te schrijven 
en het inschrijfformulier te downloa-
den op www.juniorpramenrace.nl en 
een email te sturen naar esther-juni-
orpramenrace@hotmail.com
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Gele shirts duidelijk zichtbaar
Voetbalfinale voor jongens 
groep 7 van De Hoeksteen
Aalsmeer - De gele shirts van 
PCBS De Hoeksteen waren dui-
delijk zichtbaar bij het Schoolvoet-
baltoernooi bij FC Aalsmeer. Ruim 
de helft van de leerlingen van de 
school melden zich aan voor het 
leukste schooltoernooi van het jaar. 
Jongens en meisjes van groep 3 
tot en met groep 8, ze wilden alle-
maal heel erg graag meedoen. Met 
11 teams verscheen De Hoeksteen 
op de voetbalvelden. Winnen of ver-
liezen, meedoen is belangrijker dan 
winnen en het plezier staat voor-

op. De sportcommissie en ouder-
raad zorgden de hele week dat al-
le deelnemers, maar ook de suppor-
ters, voorzien werden van een hapje 
en een drankje. Op de finale avond 
lieten de jongens van groep 7 nog 
eens zien hoe sportief en fanatiek ze 
zijn. Het waren spannende wedstrij-
den met veel enthousiaste suppor-
ters langs het veld. Met een mooie 
derde plaats werd de voetbalweek 
afgesloten. Het was een superleuke 
week en het mag gezegd worden, 
geweldig georganiseerd.

Spelletjestraining met pannenkoeken toe

F-jeugd RKDES handbal 
sluit af met mooi weer
Kudelstaart - De laatste buiten 
training van de F-jeugd van RKDES 
handbal was een spelletjestraining. 
Noa en Jill hebben samen de trai-
ning gemaakt. Er werd een parcours 
uitgezet, er konden punten verdiend 
worden door in doelgaten te gooien. 
Ook werd er gebowld met pionnen 
en er werd gehandbald met flessen 
water, die niet om mochten vallen. 
Aan het einde werd iedereen nat 

door een verkoelend water gevecht. 
Gelukkig, scheen het zonnetje lek-
ker! Na deze leuke training kwamen 
de mama’s met warme pannenkoe-
ken. En voor iedereen was er ook 
wat te drinken en een ijsje! 
Wil jij na de zomervakantie ook een 
paar keer komen trainen en daarna 
misschien lid worden van RKDES 
handbal? Stuur dan een mail naar 
rkdes@handbal.nl. Spetterend en zonnig 

voetbalkamp RKDES
Kudelstaart - Op donderdag 25 
mei, Hemelvaartsdag, startte tradi-
tiegetrouw het voetbalkamp bij RK-
DES. Dit jaar was het de 34e keer 
dat dit grootse evenement plaats 
vond. Maar liefst 350 kinderen 
kwamen naar RKDES om drie da-
gen lang te sporten en spelen. Het 
thema van dit jaar was Dieren. Al-
le deelnemers waren ingedeeld in 
24 groepen en iedere groep kreeg 
de naam van een dier. De groe-
pen hadden een eigen kraampje en 
sommige leiders hadden hun kinde-
ren ook aangekleed als het dier dat 
zij waren.
Na het startsein werd begonnen 
met het openingsspel met als belo-
ning een eerste nat pak voor de lei-
ders. Gezien het zonnige weer was 
het zeker niet het laatste natte pak. 
Het actieve gedeelte voor de kinde-
ren ging door op de velden en daar-
buiten, een deel van de kinderen 
moesten zelfs op de fiets naar de 
Proosdijhal. Op donderdag waren er 
allerlei voetbalspelen gecombineerd 
met niet-voetbal gerelateerde spe-
len. Na het traditioneel pannenkoe-
ken eten op donderdagavond werd 
de dag afgesloten met een avond-
spel. De tweede dag was deels op 
locatie. De jongste groepen gingen 
naar Het Speelkasteel in Hoofddorp, 
de middelste groepen naar zwem-

bad De Meerkamp en de oudste 
groepen gingen los bij Poldersport 
in De Kwakel. De andere helft van 
de dag werden weer leuke (voetbal)
spelletjes gedaan.
Vrijdagavond mochten alle groe-
pen optreden tijdens de playback-
show, in verband met het prachti-
ge weer heeft deze buiten plaatsge-
vonden, wat een groot succes bleek. 
Zaterdag was weer een dag vol fun 
met heel veel waterspelletjes! Met 
zo’n 32 graden was dit een heerlij-
ke verkoeling voor iedereen. Zater-
dagmiddag werd het voetbalkamp 
afgesloten met de penalty-bokaal 
en het succesvolle ouder-kind toer-
nooi. Om 17.00 uur was het voor de 
kinderen klaar en was er een after-
party voor alle vrijwilligers van het 
voetbalkamp.
Het was wederom een geweldig, su-
per leuk en gezellig kamp! Dit was 
mede te danken aan het schitteren-
de weer, er zijn nagenoeg 40 fles-
sen zonnebrand doorheen gegaan 
deze drie dagen! Op naar 2018 met 
hopelijk wederom prachtig weer en 
evenzoveel animo. RKDES bedankt 
iedereen die in welke vorm dan ook 
een bijdrage heeft geleverd om de-
ze drie dagen tot een succes heeft 
gemaakt. De kinderen hebben ge-
noten van het 34e voetbalkamp bij 
RKDES!

Max Olthof bij het hoogspringen.

Jeugdatletiek in Haarlem
Goede prestaties bij CD-
competitie AVA-jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 27 mei 
mochten de CD-junioren van AVA 
zich voor hun tweede competitie-
wedstrijd melden op het Pim Mulier 
Sportpark in Haarlem. Het was heel 
erg warm, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Koelboxen en party-
tenten waren meegenomen en het 
werd weer een gezellige dag met 
opvallend goede prestaties en zelfs 
een nieuw clubrecord.

D-meisjes
Bij de D-meisjes bestond het team 
weer uit Gwen Alewijnse, Car-
lijn Bijnsdorp, Roanna Geleijn, Li-
sa Kraan en Noelle Vos mee. Het 
was weer een zware strijd, omdat de 
concurrerende teams uit Amster-
dam uit veel meer meisjes beston-
den. Op deze hete dag moesten ze 
dus allemaal meedoen aan drie on-
derdelen en toen ging het ook nog 
mis op de estafette. Gelukkig mag 
die overgedaan worden en hebben 
ze toch nog punten op alle onder-
delen kunnen scoren. Ondanks de 
hitte toch persoonlijke records voor 
Roanna op de 1000 meter, Lisa bij 
het kogelstoten, Noelle bij het hor-
denlopen en Carlijn bij het kogelsto-
ten en speerwerpen. Deze keer wer-
den ze als team zesde.

C-meisjes
Dit keer was het team van de C-
meisjes iets ruimer bemeten en be-
stond uit Micky Bek, Sietske de 
Bruin, Julia Hoekstra, Yrsa Radema-
ker, Lotte Zethof en Marije Ploeg-
man, die nog maar net lid is. Voor 
haar was het de eerste wedstrijd, 
dus best een beetje spannend. Ook 
bij deze meisjes ging het bij de es-
tafette mis. Het stokje werd net bui-
ten het wisselvak overgegeven. Ge-

lukkig mochten ook zij opnieuw lo-
pen en dat ging erg goed! Nog nooit 
hadden zij zo snel gelopen. Dat deze 
meisjes zich ook weinig van de hitte 
aantrokken bleek uit de persoonlijke 
records. Uiteraard gold dit voor Ma-
rije, maar ook Yrsa verbeterde zich 
bij het verspringen, hoogspringen 
en kogelstoten, Sietske bij het ver-
springen en Julia bij het discuswer-
pen en speerwerpen. Alles bij elkaar 
opgeteld staan de meisjes nu weer 
stabiel vierde.

Jongens
Bij de jongens heeft AVA een ge-
combineerd CD-team. Voor de D-ju-
nioren in het team betekent dit een 
extra opgave. Ze zijn veel jonger dan 
de concurrentie. Kiran Biesheuvel, 
Milan Biesheuvel, Zeger Haspels, 
Graeme ’t Hoen, Max Olthof, Finn 
Rademaker en Daniel Winkels heb-
ben zich hier wederom niet veel van 
aangetrokken en zijn weer geëin-
digd op de derde plaats. Een prach-
tige klassering! Alle jongens hebben 
wederom uitstekend gepresteerd 
met persoonlijke records voor Zeger 
op de 150 meter en verspringen, Mi-
lan op de 800 meter, Finn bij het ko-
gelstoten en de 800 meter, Kiran op 
de 150 meter en 100 meter horden, 
Graeme op de 100 meter horden en 
bij het speerwerpen, Daniel bij het 
speerwerpen. Max spande toch wel 
de kroon met 5,28 meter bij het ver-
springen en een nieuw clubrecord 
op de 150 meter in 18,99 seconde, 
wat een forse verbetering is.
Over twee weken is de derde en 
laatste competitiewedstrijd waar 
de jeugd van Atletiekvereniging 
Aalsmeer vol vertrouwen naartoe 
gaat werken met misschien nog wel 
een betere klassering.

Reuze trots op voetbalheldinnen
Meisjes FC Aalsmeer nemen 
eerste prijzen mee naar huis
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
mei waren alle meidenteams van 
Voetbalvereniging FC Aalsmeer ver-
tegenwoordigd op het jaarlijkse 123 
inkt meisjes toernooi welke dit keer 
werd gehouden in Hilversum. Om 
half 9 in de ochtend was de club 
met zo’n 60 speelsters present. Er 
waren teams uit de verre omtrek tot 
zelfs uit Zwolle aanwezig. 

Het was een zeer warme dag en 
voor zowel de speelsters als voor 
de meegekomen ouders en ande-
re toeschouwers was het flink puf-
fen en veel water drinken. Maar 
het mocht de pret niet drukken en 
de meiden gingen vol enthousias-
me in hun ingedeelde poule aan het 
werk om een goed resultaat te be-
halen. Tussen de wedstijden door 

Jeugdwedstrijd bij UWTC
Uithoorn - Zondag 4 juni wordt er 
een interclub jeugdwedstrijd verre-
den bij UWTC. De interclub wedstrij-
den zijn laagdrempelige wedstrijden 
waar vooral beginnende wielrenners 
de eerste ervaring met koersen op-

doen. De eerste renners zullen om 
10.00 uur van start gaan en de ver-
wachting is dat diverse UWTC leden 
op de baan rondom sportpark Rand-
hoorn van start zullen gaan. Publiek 
is van harte welkom.

Geen promotie voor FCA 
JO19-1 na 2e nederlaag
Aalsmeer - Zaterdag 20 mei speel-
de JO19-1 haar tweede wedstijd in 
de nacompetitie voor promotie naar 
de Hoofdklasse. De opdracht was 
simpel, na de nederlaag van vori-
ge week moest er gewonnen wor-
den om nog een rol van betekenis 
te spelen in de poule. Een nederlaag 
zou uitschakeling betekenen en ook 
een gelijkspel zou zorgen voor een 
bijna zekere uitschakeling. Het team 
mocht op het hoofdveld spelen en 
in samenwerking met Ruben Uithol 
waren er spelers van JO9 aanwezig 
die samen met de jongens op moch-
ten lopen. De scheidsrechter werkte 
graag mee aan deze leuke opkomst 
die ook door de spelers en suppor-
ters van HSV uit Heiloo, de tegen-
stander van zaterdag, werd gewaar-
deerd. Het aanwezige publiek zag 
een sterker HSV in de eerste 10 mi-
nuten. Toch was het FC Aalsmeer 
die de beste kansen kreeg, al wer-
den deze helaas niet benut. De kee-
per stond in de weg of de scherpte 
om af te maken was er net niet. Het 
was HSV die op voorsprong kwam 
in de eerste helft. Met een 0-1 ach-
terstand ging Aalsmeer de rust in. 
De tweede helft gaf een soortge-
lijk spelbeeld te zien. FC Aalsmeer 
werkte hard en creëerde zeker ook 
kansen die wederom niet werden 
benut. Weer was het HSV dat wel 
scoorde, de spits was attent en pik-
te de bal vlak voor de keeper hem 
kon pakken uit de lucht en tikte de-
ze in het lege doel, 2-0. Het werd nu 

wel heel lastig, al bleven de mannen 
enorm hard werken. Kansen kwa-
men er ook, maar HSV kwam via 
een gelukje op 0-3. Pim had de bal 
klem, maar liet deze helaas weer los. 
Dat het uiteindelijk nog 1-3 werd 
door uitblinker Daan was leuk voor 
de statistieken, maar de overwin-
ning van HSV kwam niet meer in 
gevaar. Doordat WSV van ZOB won 
gaat de wedstrijd van zaterdag 27 
mei in Wormerveer nog ergens over. 
Voor WSV, niet voor Aalsmeer. Voor 
FCA is er niets meer te halen be-
halve het redden van de eer en het 
doen van de sportieve plicht in de-
ze laatste wedstrijd. Te hopen is dat 
de mannen zich nog één keer kun-
nen opladen om een prachtig sei-
zoen mooi af te sluiten! De beste 
kansen voor promotie in deze pou-
le zijn voor HSV, al heeft ook ZOB 
nog een kans. 
Volgend seizoen voor veel spelers de 
overstap naar de senioren. Aan trai-
ner Peter van Holstein de opdracht 
om ook volgend seizoen weer een 
goede klassering te realiseren in de 
eerste klasse en wie weet wel een 
titel of periodetitel. Zeker is in ieder 
geval dat Luuk van Beek na een pe-
riode van afwezigheid weer terug 
komt bij FC Aalsmeer. Wie weet vol-
gen er nog meer spelers die samen 
met de huidige JO17 spelers en hui-
dige JO19 eerstejaars er wederom 
een mooi seizoen van kunnen ma-
ken.
Marco Doeswijk

Derde plaatsingswedstrijd AB-selectie

Zilver en doorstroming naar 
NK voor Omnia-springers

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
mei vond in Zoetermeer de derde 
landelijke plaatsingswedstrijd tram-
polinespringen voor de AB selectie 
van de SV Omnia springers plaats. 
De concurrentie was groot en he-
laas wisten drie springers, ondanks 
hun inzet, dit keer geen medaille te 
behalen. Wel ging als enige het zil-
ver naar Melvin Dokter in zijn ca-
tegorie. Na drie plaatsingswedstrij-
den, eindigden in het individuele 
eindklassement (elk in hun eigen 
categorie) Max Beijenveld en Mel-
vin Dokter op de vierde plaats, en 
Boris Claus op de zesde plaats. Dit 
betekent dat zij doorstromen naar 
de NK kampioenschappen. Een 
knappe prestatie. In het eindklasse-
ment voor de synchroon paren, ein-
digden Boris Claus en Guido Groef-
sema (TV Veerkracht-Amsterdam), 
en Dian van Wieringen en Maura 
de Vos (TV Veerkracht-Amsterdam) 
op een respectievelijke derde en ze-
vende plaats. Ook zij mogen deel-

nemen aan de Nederlandse Kam-
pioenschappen op 17 en 18 juni in 
Ahoy Rotterdam. Kijk voor meer in-
formatie en kaarten op: http://www.
kngu.nl/evenement/fantastic-gym-
nastics-nk-2017.

waren diverse balspelletjes geor-
ganiseerd en onder de zeer welko-
me nevel douche die buiten opge-
hangen was werd gretig verkoeling 
gezocht. Door de warmte was het 
programma iets ingekort en rond 
twee uur vond de begeerde prijs-
uitreiking plaats. Alle vijf de mei-
den teams tussen de 8 en 17 jaar 
oud gingen met de eerste prijs naar 
huis! De meisjes kregen allen een 
medaille en een mooie grote wel 
verdiende beker voor in de prijzen-
kast van FC Aalsmeer. Het was een 
zeer geslaagde dag. Het bestuur en 
alle ouders en in het bijzonder de 
hoofdtrainer zijn reuze trots op de 
Aalsmeerse voetbalheldinnen!

Hoofdtrainer Hans Kwaks van de 
meisjesafdeling met twee van de to-
taal vijf gewonnen eerste prijs bekers.







 
24   Nieuwe Meerbode  •  1 juni 2017

Twee jeugdhandbalteams kampioen van Nederland!

Jongens B en C van FIQAS 
gehuldigd door gemeente
Aalsmeer - Voor aanvang van de 
raadsvergadering op dinsdag 23 mei 
zijn de jongens B en C van handbal-
vereniging FIQAS gehuldigd in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. 
De jongens C zijn op 22 april Ne-
derlands kampioen geworden en de 
jongens B wisten een week later, op 
29 april, deze titel binnen te halen.
Voorafgaand aan de huldiging wer-
den de kampioenen en hun begelei-
ders met wethouder Gertjan van der 
Hoeven van sport op de foto gezet 
voor het bordes van het gemeen-

tehuis. “Het is wel geen Coolsingel, 
maar de gemeente is apetrots. Twee 
jeugdteams Nederlands kampioen. 
Bijzonder en fantastisch.”

Investeren in jeugd
In zijn speech sprak de wethouder 
over Guus Hölscher, de oud-voor-
zitter van FIQAS die op 19 maart 
jl. overleden is op slechts 71-jari-
ge leeftijd. Hij was een bijzonde-
re handbalman met een groot hart 
voor de handbalsport. Hij raadde de 
vereniging aan om te investeren in 

de jeugd, de manier om aan kop te 
komen. Zijn woorden zijn ter harte 
genomen en het resultaat is er nu: 
Twee jeugdteams uit Aalsmeer de 
beste van Nederland!

Bloemen leiders en begeleiders
De wethouder haalde jeugdlei-
der Herman Schaap naar voren. 
“Hij woont en leeft ongeveer in de 
Bloemhof.” Samen met Rene Ro-
meijn heeft hij de handbalacade-
mie opgezet en wordt veel energie 
in het jeugdhandbal gestoken. Rene 

kon er niet bij zijn, maar voor Her-
man was er een grote bos bloemen. 
Boeketten waren er ook voor Rene 
van Vuren (oud-handballer) en Tin-
ka Buis, de teamleiders van de jon-
gens B, en voor Jeffrey Groeneveld 
en Mark van de Ban (oud-keepers 
van FIQAS) van de jongens C. Als 
laatste werden de twee aanvoerders 
van de teams in het zonnetje gezet: 
Nico Blauw en Thijs Markman kre-
gen elk een Hawaii-slinger en een 
tegoedbon om te gaan handballen 
in het zand van The Beach.

Volgend jaar weer?
Wethouder Van der Hoeven eindig-
de met de woorden het elke keer 
weer fantastisch te vinden om kam-
pioenen te mogen huldigen en zei 
te hopen nog veel topsporters te 
mogen verwelkomen in het ge-
meentehuis. Het laatste woord was 
aan voorzitter Mike van der Laarse. 
Volgens Van der Laarse kon de wet-
houder zijn borst nat maken, want 
FIQAS is van plan om tot vervelends 
toe jaarlijks naar het gemeentehuis 
te komen om kampioenteams te la-
ten huldigen... Hij bedankte de ge-
meente en de ESA (beheerder van 
alle sporthallen in gemeente) voor 
hun medewerking en goede sa-
menwerking om De Bloemhof om te 
toveren tot een echt ‘House of the 
handbal’.
Daarna was het tijd om te gaan ver-
gaderen. Wethouder Van der Hoe-
ven nodigde de aanwezigen uit mee 
naar de Raadzaal te gaan. Hij waar-
schuwde wel dat de publieke tribu-
ne niet zo heel groot is en dat er dus 
een selectie tussen alle aanwezigen 
zou moeten plaatsvinden. Maar, dit 
was niet nodig. Er werd nog even 
nagepraat in de burgerzaal, maar 
daarna gingen alle handbalspelers 
en -aanhangers naar huis. Vast om 
thuis via livestream de raadsver-
gadering te volgen of om nog een 
‘potje’ te gaan handballen...
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Cirkelspeler Samir Benghanem, uitgeroepen tot beste speler van het jaar, in 
actie in Almere. Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal NVH Bekertoernooi
OCI Lions wint van FIQAS
Aalsmeer - “We zullen ze een poe-
pie laten ruiken”, zo zei voorzitter 
Mike van der Laarse van handbal-
vereniging FIQAS afgelopen dins-
dagavond 23 mei tijdens de huldi-
ging van de Nederlands kampioen 
geworden jongens B en C. Hij had 
het over het NVH Bekertoernooi op 
donderdag 25 mei waar de heren 1 
van FIQAS het gingen opnemen te-
gen al twee keer eerder landskam-
pioen OCI Lions. Van der Laarse had 
er, zo liet hij weten, een goed gevoel 
over. “We gaan er honderd procent 
voor.” 
En dat is ook precies wat de spe-
lers van FIQAS donderdag, hemel-
vaartsdag, in Almere hebben ge-
daan. Ze gingen voor de hoog-
ste eer, maar de Lions had net iets 
meer. Het werd een geweldige en 
spectaculaire finale waar menigeen 
op het puntje van de stoel heeft ge-
zeten. De ploegen waren aan elkaar 
gewaagd. Wel een soort Ajax tegen 
Manchester. OCI Lions dat bestaat 
uit betaalde prof-spelers tegen de 
heren van FIQAS die de handbal als 
heel serieuze hobby hebben.
De hal in Almere zat ondanks het 
mooie weer goed vol. Het publiek 
zat klaar voor een geweldige ‘pot’ 
handbal. Onder het publiek veel 

aanhangers uit Aalsmeer, onder an-
dere van de handbalvereniging zelf 
en van de korfballers van VZOD 
uit Kudelstaart, die ook FIQAS als 
hoofdsponsor hebben. De rust ging 
Aalsmeer in met een 12-15 achter-
stand. Alles kon nog. De spelers wa-
ren scherp en gebrand op een over-
winning. Maar OCI Lions ook. Vijf 
minuten voor tijd gaf het score-
bord 24-30 voor OCI Lions aan. Kom 
op Aalsmeer! Er is nog gescoord 
door beide ploegen, maar niet ge-
noeg voor FIQAS. Eindstand: 26-31 
voor de Limburgers. Ondanks ver-
lies een geweldige prestatie voor de 
Aalsmeerse handballers. Tot de laat-
ste minuut volle inzet en nog geloof 
in winst.

“Mooie wedstrijd gezien”
Maar deze wedstrijd verliezen was 
geen schande, het is een toppresta-
tie. En dit vindt menig inwoner ook. 
Wethouder Ad Verburg in een re-
actie: “Helaas verloren, maar trots 
op FIQAS. Wat is er een strijd ge-
leverd. Mooie wedstrijd gezien.” En 
nog een groot compliment voor de 
Aalsmeerse handbalvereniging. Cir-
kelspeler Samir Benghanem van FI-
QAS is deze middag uitgeroepen tot 
beste speler van het jaar!

Start in Hornmeer en Nieuw Oosteinde

Zondag 40e Dorpentocht
Aalsmeer - Op zondag 4 juni, eer-
ste Pinksterdag, viert de Stichting 
Dorpentocht opnieuw een jubile-
um. Dan wordt voor de 40e keer de 
jaarlijkse fietstocht voor een Goed 
Doel verreden. Een jubileumtocht 
en de stichting laat dit niet onge-
merkt voorbijgaan. Als dank aan de 
oprichter van de Elfdorpentocht (zo-
als deze fietstocht vroeger genaamd 
was), de heer B. Breij, is de route 
van de veertigste editie vrijwel gelijk 

aan de allereerste van 1987. Maar 
wie kent die nog? De deelnemers 
aan de veertigste editie worden niet 
vergeten, er is een prijsvraag met 
vragen uit het verleden van de (Elf-
) Dorpentocht waarmee vele mooie 
prijzen te winnen zijn. Er zijn men-
sen die alle voorgaande negenen-
dertig edities hebben meegefietst. 
Zelfs die van 1997 en 2012, toen het 
weer bar en boos was. Dit jaar wordt 
gere-kend op goed fietsweer en op 

veel deelnemers en uiteindelijk is 
dat weer goed voor het Goede Doel, 

Stichting Dream4Kids organiseert al 
sinds 2003 droomdagen voor kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar die te kam-
pen hebben met een jeugdtrauma. 
Denk aan rouwverwerking, vecht-
scheiding, mishandeling, misbruik 
of verwaarlozing. Alleen al in Ne-
derland heeft tussen de 25 en 50% 
van de kinderen te kampen met een 
jeugdtrauma. Om te voorkomen dat 
deze kinderen klachten overhouden 
is een goede behandeling en bege-
leiding van levensbelang. Dream-
4Kids ondersteunt de behandeling 
door de allergrootste dromen van 
kinderen in vervulling te laten gaan 
tijdens een droomdag. Dit draagt bij 
aan het vertrouwen in zichzelf en de 
wereld. Ook na de droomdag wor-
den zij niet uit het oog verloren!
De Dorpentocht 2017 kent net als 
voorgaande jaren weer twee afstan-
den; de traditionele afstand is na-
tuurlijk de 55 kilometer; de korte 
route is circa 35 kilometer. De start-
posten liggen dit jaar in Aals-meer 
bij de snackbar aan de Beethoven-
laan (alleen 55 kilometer) en in Oos-
teinde op de hoek Kar-perstraat met 
de Vlinderweg (35 en 55 kilometer). 
Er zijn onderweg twee controlepos-

ten. Bij meerde-re posten is het mo-
gelijk om iets te eten en/of te drin-
ken. In de routebeschrijving zijn de-
ze plaatsen duidelijk aangegeven. 
U kunt ook bij een andere langs de 
route gelegen horecagelegenheid 
iets nut-tigen of gewoon op een 
bankje in het gras uw eigen lunch 
gebruiken. Bij elke post ontvangen 
de deelnemers een stempel met een 
letter. De letters vormen samen het 
codewoord van de dag en dit woord 
heeft zoals altijd te maken met het 
Goede Doel, Stichting Dream4Kids. 
En na afloop van de fietstocht ont-
vangen alle deelnemers zoals ge-
bruikelijk natuurlijk het felbegeerde 
erelint. Deze fraai uitgevoerde her-
innering is het bewijs van deelna-
me. Er zijn fietsers die intussen alle 
39 voorgaande exemplaren hebben 
verzameld. De kosten van deelname 
zijn nog steeds 4,50 euro (op de dag 
van de tocht), maar wie vooraf een 
deelnemerskaart aanschaft betaalt 
3,50 euro. Dit kan in Aalsmeer bij de 
Bruna in de Zijdstraat 45. Het is ook 
mogelijk een deelnemerskaart via 
de website www.dorpentocht.net te 
bestellen. Dan zijn de kosten 4 eu-
ro per persoon (inclusief verzend-
kosten). Er kan gestart worden van-
af 9.30 uur tot 14.00 uur. Alle posten 
sluiten uiterlijk 18.00 uur.

Lastige finale Ritmische Gymnastiek
Top tien notering voor 
Manon en Fabiënne
Aalsmeer - Op 20 mei was de lan-
delijke finale voor de gymnastes van 
SV Omnia 2000. Na vier plaatsings-
wedstrijden hadden Manon van der 
Ploeg, Fabiënne Roof, Sanne Cle-
veringa en Evita Karlin een plek in 
de finale veroverd. Deze spannen-
de wedstrijd vond plaats in Dor-
drecht, waar de senioren begonnen 
met hun wedstrijd. Manon en Fabi-
enne kwamen allebei uit in de ca-
tegorie senioren, individueel. Daar-
naast deden zij samen ook nog mee 
aan de duo-wedstrijd, het enige 
duo namens SV Omnia dit jaar. Na 
de opmars mocht Manon direct als 
eerste de wedstrijd openen. Ze be-
gon met het materiaal knots. Naast 
knots moesten de senioren ook een 
oefening met lint laten zien. Fabiën-
ne en Manon konden goed meeko-
men in het veld en zijn daarnaast 
ook nog eens goed aan elkaar ge-
waagd. Beide meiden deden hun 
uiterste best om op het podium te 
komen. Voordat Manon en Fabiën-
ne zich op konden maken voor de 
prijsuitreiking moest er eerst nog 
een duo-oefening gedaan worden. 
Dit jaar was het materiaal voor de 
duo-oefening bal. De duo-oefening 
is binnen het C-niveau een verplicht 
onderdeel. Het idee hierachter is om 
de gymnastes voor te bereiden voor 
groepsoefeningen. SV Omnia heeft 
dit jaar geen seniorengroep, dus 
konden Manon en Fabiënne zich 
richten op de wedstrijd individueel 
en de duo-wedstrijd. Voor de prijs-
uitreiking en na de wedstrijd voor 
de pre-junioren duo en individu-
eel was het tijd voor de enige ben-
jamin in het gezelschap. Evita Kar-
lin mocht haar oefening met hoe-

pel laten zien. Helaas ging de oefe-
ning bij Evita nog niet zo soepel als 
bij de senioren. De oefening werd 
niet afgemaakt door Evita en daar-
door maakte ze geen kans meer op 
een mooie notering. Een finale blijkt 
dan toch lastiger te zijn dan plaat-
singswedstrijden. In ieder geval een 
leerzame ervaring en een plek in de 
finale blijft iets om trots op te zijn. 
Aan het eind van een lange och-
tend was het dan eindelijk tijd voor 
de prijsuitreiking. Zowel Manon en 
Fabiënne waren geëindigd in de top 
tien. Manon vond zichzelf terug op 
plaats zeven en Fabiënne op een 
gedeelde achtste plaats. Een mooie 
prestatie op de landelijke finale. Als 
duo waren ze helaas minder suc-
cesvol. Ze werden uiteindelijk tien-
de, nipt in de top tien. Na een late 
lunch was er nog maar één gymnas-
te van SV Omnia die nog de vloer 
op moest voor haar wedstrijd. San-
ne Cleveringa moest ook een oefe-
ning met knots en lint laten zien bij 
de junioren. Het hele seizoen heeft 
Sanne goed gepresteerd, dus er zat 
misschien wel een hoge notering in. 
Maar helaas viel niet alles op zijn 
plek dit keer. Aan het einde van de-
ze spannende finaledag waren de 
laatste prijsuitreikingen, waar San-
ne bij de junioren op de zeventiende 
plaats eindigde. Voor de gymnasten 
uit het C-niveau zit het erop dit sei-
zoen, wat betreft de wedstrijden in-
dividueel en voor de duo’s. Er is het 
hele seizoen hard getraind en vier 
meiden bij de landelijke finale is iets 
om trots op te zijn. Al zijn de train-
sters Ilse Huiskens, Mara van Eijk en 
Chelsey Borgers het hele seizoen al 
trots op hun meiden. 

“VZOD/FIQAS neemt afscheid van Josine Verburg”

Keurige derde plaats voor korfballers

VZOD mist bezieling tegen 
reeds gedegradeerde VIOS
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
27 mei stond voor de Kudelstaart-
se korfballers de laatste compe-

titiewedstrijd op het programma, 
thuis aan de Wim Kan dreef tegen 
het al gedegradeerde Brabantse VI-

OS. Onder Zuid-Europese omstan-
digheden werd deze wedstrijd af-
gewerkt, want de temperatuur liep 
tegen de dertig graden. Vakantie-
omstandigheden dus. En zo speel-
de VZOD/FIQAS ook deze middag 
- met de vakantie al in het hoofd. 
Natuurlijk stond er bijna niets meer 
op het spel. Bij winst kon de thuis-
ploeg nog op de tweede plaats ein-
digen ( waarbij het wel afhanke-
lijk was van het resultaat van het 
met een punt meer op de twee-
de staande KORBATJO). VIOS had 
zich voorgenomen om hun huid, 
ondanks de warmte, zo duur moge-
lijk te verkopen en ging voortvarend 
van start. Na een kleine 8 minuten 
spelen stond een 0-4 stand op het 
scorebord waarbij alle vier de he-
ren van de bezoekers een doelpunt 
voor hun rekening namen. Lang-
zaam kwam VZOD wat beter in de 
wedstrijd. Maar tegen fysiek spe-
lende ploegen, heeft VZOD het al-
tijd lastig. Tegen een tegenstander 
met meer korfbaltechnische kwali-
teiten worden de beste wedstijden 
gespeeld. Maar wil je meespelen 
om het kampioenschap, is het een 
must om ook tegen tegenstanders 

die een spel spelen wat je niet ligt, 
op basis van eigen kwaliteit de wed-
strijd te winnen. En je niet laten ver-
leiden tot het fysieke duel, waarbij 
op zo’n moment kansen afmaken de 
sleutel is. De rust werd bereikt met 
een 4-7 achterstand. Kansen kreeg 
VZOD zeker deze eerste helft, maar 
het vizier stond niet scherp waar-
door de thuisploeg achter de fei-
ten aan bleef lopen. De tweede helft 
was er sprake van een zelfde wed-
strijdbeeld. Kansen wisten de Ku-
delstaartse korfballers zeker te cre-
eren, maar het ‘killersinstinct’ was 
niet aanwezig deze tropische zater-
dag. 

Josine Verburg naar KZ
Het meest opmerkelijke moment 
was de publiekswissel van Josine 
Verburg tien minuten voor tijd. Ver-
burg gaat VZOD volgend seizoen 
verlaten en gaat spelen voor het 
in de Korfbal League spelende KZ 
(Koog Zaandijk). Zeker een gemis 
voor VZOD, maar hopelijk kan zij 
over enkele jaren, met haar ervaring, 
een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van VZOD/FIQAS. Bij 
het laatste fluitsignaal stond er een 

7-10 stand op het scorebord. Kort-
om een wedstrijd om gauw te ver-
geten. Terugkijkend op het hele sei-
zoen is een keurige derde plaats in 
de veldcompetitie zeker niet slecht. 
Waarbij gezegd moet worden dat de 

Kudelstaarters niet ingedeeld wa-
ren in de sterkste tweede klasse. Zo 
sluit trainer en coach Cor Loef zijn 
eerste seizoen af bij VZOD en zal hij 
ook volgend seizoen ‘voor de groep 
staan’. 
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Voetbal zondag
RKDES promoveert naar 
3e klasse na monsterzege
Kudelstaart - Het is dan toch ge-
lukt: RKDES naar de derde klasse. 
In deze knotsgekke situatie waar de 
Kudelstaarters al uitgeschakeld wa-
ren voor de nacompetitie wedstrij-
den mochten de ploeg toch nog in 
een na-na competitie meedoen. Vier 
ploegen mochten alsnog strijden om 
drie plekken en door winst met liefst 
0-9 tegen het arme HWD is promo-
tie voor RKDES een feit. Na de winst 
van vorige week van 1-0 op Victorie 
04 en de winst van afgelopen zon-
dag 28 mei is RKDES niet meer in te 
halen door Victorie 04 en HWD. Ook 
Taurus won beide wedstrijden, dus 
ook promotie. De wedstrijd zondag 
4 juni tegen Taurus doet er voor bei-
de ploegen niet meer toe.
RKDES begon gespannen aan deze 
wedstrijd in Rotterdam, maar gaan 
de weg het eerste kwartier nam de 
Afas/Nieuwendijk brigade steeds 
meer het heft in handen wat in de 
12de minuut leidde tot het eerste 
doelpunt. Bij een afgeslagen corner 
kwam de bal terecht bij Jeroen Bak-
ker, die wederom de voorkeur kreeg 
boven clubtopscoorder Indy van de 
Koert. Zijn harde voorzet werd niet 
goed verwerkt door de keeper van 
HWD, want die liet de bal los en 
Rick Verkuil was er als de kippen bij 
om te scoren: 1-0. De keeper raak-
te hierbij wel geblesseerd aan zijn 
hand en moest zich laten vervan-
gen. Na een klein half uur mocht 
Lennart Kok uithalen en het stond 
0-2. De keeper van HWD ging wel 
behoorlijk in de fout hierbij. De 0-3 
kwam op naam te staat van Jeroen 
Bakker, nadat Ivo Lentjes op de lat 
had gekopt. De terugspringende bal 
werd door hem binnen gekopt. En 
0-4 werd het door Gijs Lentjes die 
na twee keer inschieten toch het 
leer tegen het net zag gaan na een 
strakke voorzet van Maarten van 
Putten. Het werd zelfs nog 0-5 voor 
rust door een schot van Lennart Kok 
die van richting werd veranderd. 
De conclusie na één helft voetbal-
len was dan ook dat RKDES hon-
derd procent zeker promoveert. Dit 
tot grootte opluchting van de ruim 
30 meegereisde Kudelstaarters en 
ook voorzitter Kuipers kon weer ge-

rust een balletje gehakt naar binnen 
werken, wat natuurlijk voor de wed-
strijd niet lukte. Na de rust ging RK-
DES gewoon door met het vernede-
ren van HWD en al gauw scoorde 
Maarten van Putten de 0-6.
De harde kern van RKDES ging ei-
genlijk voor de 0-10, omdat er in 
Rotterdam gevoetbald werd. Het 
maakte bestuurslid Jan van Leeu-
wen, als fanatieke Feyenoord sup-
porter, niet uit. Zijn winst was al en-
kele weken geleden behaald. Zelfs 
hoofd onderhoud bij RKDES, Hans 
Brand, ook verwoed Feyenoord aan-
hanger, was blij dat hij eindelijk 
eens een knappe wedstrijd in Rot-
terdam kon zien, dat zei hij tenmin-
ste maar of hij het zo ook bedoelde.
De 0-7 kwam van de voet van Je-
roen Bakker die de bal fraai in de 
verre hoek krulde en Ivo Lentjes 
punterde op een pupillen achtige 
manier de 0-8 binnen en het slot-
akkoord was van aanvoerder Roy 
Endhoven zelf, hij kopte een corner 
van Mano van Veen keihard tegen 
de touwen: Eindstand 0-9. Net geen 
0-10 in 010, maar wel een heel blij 
RKDES dat het hele jaar gevochten 
heeft voor promotie! Uit Het Witte 
Dorp wat de afkorting is van HWD 
kwam dus nu ook witte rook voor 
de Kudelstaarters. Komend week-
end speelt de plaatselijke FC nog 
tegen Taurus om de keizersbaard, 
als de KNVB althans niet besluit om 
deze wedstrijd te schrappen omdat 
er voor beide ploegen niets meer op 
het spel staat. Bij wel doorgang van 
deze wedstrijd wordt eenieder uit-
genodigd om maandag 5 juni, twee-
de Pinksterdag, om 14.00 uur naar 
Sportpark Calslagen aan de Wim 
Kandreef te komen. Kunt u gelijk 
de spelers en staf feliciteren met de 
promotie.
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Tijn Kraak, Ivo Lentjes, 
Gijs Lentjes, Daan Duizendstra (66 
Joey Pothoff), Roy Endhoven, Len-
nart Kok, Jeroen Bakker, Maarten 
van Putten, Lars Winters(57 Ma-
no van Veen), Rick Verkuil (46 Rut-
ger Spaargaren) en Robin van der 
Steeg. 
Eppo

Voetbal 3e klasse
FCA Zondag uitgeschakeld 
voor promotie na thriller
Aalsmeer - Bij de promotie wed-
strijd tussen het Haagse ODB en FC 
Aalsmeer zondag 28 mei was het 
talrijke opgekomen publiek, onge-
veer 200 personen, de grote win-
naar. Deze tweestrijd bevatte al-
les wat zo’n voetbalwedstrijd aan-
trekkelijk maakt, namelijk span-
ning vanaf de eerste tot de laat-
ste minuut. Goed voetbal en een 
niet echt bovenliggende partij, zo-
dat de 3-3 eindstand na 120 minu-
ten het meest logische was. Door-
dat na het 2-2 gelijkspel in Aalsmeer 
een winnaar moest komen, moesten 
er strafschoppen genomen worden. 
Hierin toonde ODB zich de iets be-
tere, zodat deze ploeg de weg naar 
de tweede klasse kan vervolgen met 
een dubbele wedstrijd tegen Teijlin-
gen. Aalsmeer mag het in het nieu-
we seizoen opnieuw proberen. 
In de eerste helft werden de kan-
sen broederlijk verdeeld. In de 19e 
minuut opende Aalsmeer de score. 
Aanvaller Lennart Eberharter werd 
in het strafschopgebied op onregle-
mentaire wijze door keeper Bebeto 
van der Beek tot staan gebracht. De 
toegekende strafschop werd door 
Eric Jansen hard en onberispelijk 
ingeschoten en dat betekende een 
1-0 voor FC Aalsmeer. Hiervoor wa-
ren de Hagenaars al enkele malen 
dicht in de buurt van doelman Je-
remaih Veldman gekomen. Zo von-
den de inzetten van Wesley Brede-
rode en Wesley van Wijk geen ge-
nade bij doelman Jeremaih of mis-
te de zuiverheid. In de 29e minuut 
kwamen de ploegen toch op gelij-
ke hoogte. Hans Dessing ontving de 
bal in duidelijke buitenspel positie. 
Hij twijfelde echter niet en schoot 
onhoudbaar de gelijkmaker binnen: 
1-1. FC Aalsmeer liet zich door de-
ze tegenslag niet ontmoedigen en 
de spelers togen energiek ten aan-
val. Damian Veldman vertolkte in die 
periode een hoofdrol. Met twee per-
soonlijke acties kwam hij in schiet-
positie. De steeds beter op dreef zij-
nde reservekeeper Bebeto van Beek 
wist deze beide inzetten te keren zo-
dat de rust aanbrak met een gelijke 
stand: 1-1.
De tweede helft liet FC Aalsmeer er 
geen twijfel bestaan wat haar be-
doeling was. Energiek togen zij ten 
aanval. Dit leverde diverse kansen 
tot scoren op. Zo werd in de 54e mi-
nuut door een vrije trap Rem Paster-
nak vrij voor de keeper gezet. He-
laas werd deze mogelijkheid we-
gens buitenspel afgefloten, ging er 
een afstandsschot van Alexander 

Goes maar net naast, evenals een 
inzet van Lennart Eberharter waar-
bij de bal over het vijandelijke doel 
vloog. In de 78e minuut was het dan 
toch raak. Uit een voorzet van Rem 
Pasternak stond Lennart Eberharter 
op de juiste plaats. Met een prach-
tige omhaal wist hij van der Beek te 
verschalken en dit betekende een 
2-1 voorsprong. FC Aalsmeer dacht 
hier mee dat de strijd beslist was 
en klaarblijkelijk verslapte de con-
centratie iets zodat in de 93e mi-
nuut Wesley van Wijk in de gele-
genheid werd gesteld om alsnog 
gelijk te maken: 2-2. Zo kort voor 
het einde een behoorlijke domper 
voor de Aalsmeerders. In de ver-
lenging bleek dat het moreel van 
de bezoekers nog niet geknakt was. 
Opnieuw toog de ploeg ten aan-
val. Nadat ODB een vrije trap via de 
paal naast zag gaan en keeper Je-
remaih enkele keren handelend op 
moest treden was het invaller Nick 
Sluis, die in de tweede helft van de 
verlening uit een voorzet van rechts 
met het achterhoofd raak kopte: 
3-2 voorsprong. Grote vreugde bij 
de FC Aalsmeer spelers en suppor-
ters, maar opnieuw sloeg het nood-
lot toe. Met de 15e minuut op de 
klok kreeg ODB om onduidelijke re-
denen een vrije trap toegekend van 
scheidsrechter van der Spoel. Deze 
kwam bij oud FC Den Haag speler 
Hans Dessing terecht die niet aar-
zelde en fraai binnen schoot: 3-3. 
Hierna floot de scheidsrechter af 
en penalty’s moesten de beslissing 
brengen. Jammer voor FC Aalsmeer 
toonde ODB zich hierin de iets bete-
re met treffers van Dieke, Wille, Van 
Wijk en Van der Beek kwamen zij 
op vier. Voor FC Aalsmeer scoorden 
Eric Jansen, Marc Schut en Alexan-
der Goes en werd de inzet Van Rem 
Pasternak gekeerd en richtte Elias 
el Hadji iets te hoog, zodat ODB als 
winnaar uit de bus kwam. Hiermee 
kwam er een einde aan het seizoen 
waarin FC Aalsmeer als nieuweling 
in de 3e klasse zich uitstekend heeft 
verweerd. De mannen van trainer 
Marco Bragonje hebben laten zien 
dat ze het niveau aan kunnen. 
Opstelling FC Aalsmeer; Doel: Je-
remaih Veldman. Achter: Dami-
an Veldman, Marc Schut, Eric Jan-
sen en Richard de Vries. Midden: 
Alexander Goes, Pavel Kocon (85 
Nick Sluis), Rem Pasternak. Voor: 
Lennart Eberharter, Joost van der 
Zwaard (90 Dani Calmez), Daryl 
Haime (87 Elias el Hadji).
Wim Nederstigt

Zaalvoetbalcompetitie
De Midi’s ZABO kampioen 
na ruime overwinning!
Aalsmeer - Het zaalvoetbalteam 
van Sportcafé de Midi’s is er voor het 
derde achtereenvolgende seizoen in 
geslaagd om kampioen te worden 
van de plaatselijke ZABO-competi-
tie. De kampioensploeg voerde van-
af de eerste speelronde de ranglijst 
aan, maar de titelstrijd werd pas tij-
dens de slotronde beslist. Zater-
dagavond 27 mei speelde Sportca-
fé de Midi’s in sporthal de Bloem-
hof tegen de directe concurrent 
Polonia Aalsmeer en won het du-
el overtuigend. De kampioenswed-
strijd begon om kwart over negen 
in de avond en werd gearbitreerd 
door twee scheidsrechters, te weten 
John Visser en Patrick van Maanen. 
Eerder in dit seizoen was de eerste 
wedstrijd tussen beide titelkandida-
ten na een spectaculaire partij ge-
eindigd met een nipte 2-1 zege voor 
Sportcafé de Midi’s. Op voorhand 
was wederom grote spanning ver-
wacht, maar het zou een totaal an-
dere wedstrijd worden temeer om-
dat Polonia Aalsmeer niet geheel 
compleet aan de aftrap verscheen. 
Sportcafé de Midi’s had aan een ge-
lijkspel genoeg om de titel te pro-
longeren, terwijl Polonia Aalsmeer 
moest winnen om als eerste te ein-
digen in de ranglijst. Het publiek 
ging er eens goed voor zitten op de 
Bloemhof-tribunes. Van een flinke 
portie wedstrijdspanning was alleen 
in de eerste helft sprake. Sportca-
fé de Midi’s zorgde in de tiende mi-
nuut voor de openingstreffer en één 
minuut later werd met een tweede 
treffer de voorsprong verdubbeld: 
2-0. In de achttiende minuut scoor-
de Lorenzo Zorn de 3-0 en daar-
mee was de wedstrijd zo goed als 
beslist. Polonia Aalsmeer probeer-
de wel wat te doen aan de achter-
stand, maar kwam aanvallend te-
kort Slechts één grote mogelijkheid, 
vlak voor rust leverde nét geen aan-
sluitingsgoal op. Ruststand: 3-0. In 
de tweede helft speelde Sportcafé 
de Midi’s de wedstrijd vakkundig uit 
en had zelfs nog doelpuntenhonger. 
De toeschouwers konden vijf fraaie 
doelpunten bewonderen en zagen 
uiteindelijk de kampioenspartij ein-
digen met een 8-0 overwinning voor 
Sportcafé de Midi’s. Rob Overvliet 
werd topscoorder met drie goals. 
Eén doelpunt was Polonia Aalsmeer 
niet gegund: de doelman alsmede 
paal en lat blokkeerden de bekende 
ere-treffer. Eindstand 8-0, uiteraard 

tot grote genoegen van beide coa-
ches van de Midi’s, Martin Zwart en 
Ton Grimbergen. 
Eerder op de avond kende de veer-
tiende speelronde van de ZABO 
drie andere wedstrijden. De partij 
tussen LEMO en Atlas Lions kreeg 
de eindstand van 5-0 toebedeeld. 
IBH Aalsmeer boekte een 3-1 zege 
tegen Koning Nieuwendijk en steeg 
hierdoor nog een plaats in de rang-
lijst. De wedstrijd Amsec Piller tegen 
het team van Met & Co stond onder 
leiding van arbiter Coop Verlaan. Na 
een ruststand van 3-2 kwam er een 
4-4 gelijkspel op het scorebord. 

Eindstand
Na afloop vond in de kantine de 
prijsuitreiking plaats van het 41e 
ZABO-seizoen. Voorzitter Martin 
Ammerlaan, bijgestaan door de be-
stuursleden Richard Piller en Leo 
Moolhuijsen, gaf tijdens zijn speech 
aan dat het gewenst is om in sep-
tember zoals vanouds van start te 
gaan met tien deelnemende ploe-
gen. De eindstand van het seizoen 
2016-2017: 1. Sportcafé de Midi’s 
14-39, 2. Polonia Aalsmeer 14-34, 3. 
Atlas Lions 14-21, 4. Met & Co 14-
17, 5. IBH Aalsmeer 14-16, 6. Koning 
Nieuwendijk 14-16, 7. LEMO 14-12 
en 8. Amsec Piller 14-9.

Nils Eekhoff heft de door hem gewonnen kassei, het klassieke gebaar van de 
winnaar van Parijs-Roubaix. Links staat de Fransman Millasseau van oplei-
dingsteam AG2R en rechts de Belg Warlop.

Winnaar van Parijs-Roubaix-23
Wielrenner Eekhoff sterkste 
op Franse kinderkopjes
Rijsenhout - Altijd kan alles beter. 
Vorig jaar eindigde Nils Eekhoff als 
tweede in de junioreneditie van de 
wielerklassieker Parijs-Roubaix, af-
gelopen zondag werd het talent van 
opleidingsteam Sunweb verrassend 
winnaar van de kasseienrace voor 
renners onder de 23 jaar. Een ge-
weldig succes voor de Rijsenhout-
se belofte die na de finish, geëmo-
tioneerd als hij was, minutenlang 
geen woord kon uitbrengen. Toen hij 
zijn stem terug vond prees hij voor-
al zijn teamgenoten. “Ik heb het op 
sommige momenten moeilijk gehad, 
maar de ploeg bleef me motiveren. 
En toen ik in de finale van de race de 
beslissende ontsnapping dreigde te 
missen kon ik met de hulp van Max 
Kanter toch nog aansluiten bij de 
kopgroep. Sunweb-ploegleider Tom 
Veelers had in de volgauto genoten 
van zijn renners en sprak na afloop 
over briljant teamwork. “Het koers-
plan werd perfect uitgevoerd en het 
is fantastisch dat Nils het werk van 
de ploeg kon afmaken.”

Euforisch
In de slotfase van de 182 kilome-
ter lange race door de ‘Hel van het 
Noorden’ bevond Nils Eekhoff zich 
in een kopgroep van negen ren-
ners. Daaruit sprongen de Belg 
Nathan van Hooydonck en de Frans-
man Brunel weg, maar dit duo werd 
in de laatste kilometer teruggepakt. 
Ook uit de achtergrond kwam nog 
een aantal renners aansluiten. Twin-
tig toppers sprintten in het velodro-
me van Roubaix vervolgens voor de 
zege. Nils Eekhoff denderde in een 
geweldige slotronde op volle snel-
heid voorbij al zijn concurrenten en 
behaalde zijn mooiste overwinning 
tot nu. “Dit is een van de meest aan-
sprekende wedstrijden op de wieler-
kalender. Ik ben opgetogen hoe de 
dag verliep”, aldus de euforische Rij-
senhouter, die als ereprijs een kassei 
mee naar Rijsenhout mocht nemen. 
Ploegleider Veelers: “Nils heeft de 
afgelopen jaren in de wintermaan-
den veel op de baan gereden. Die 
ervaring kwam hem nu in de slotron-
de op de piste goed van pas.” Achter 
Eekhoff werd de Fansman Guillaume 
Millasseau op drie lengten tweede 
en de Belg Jordi Warlop derde. Top-

favoriet Nathan Van Hooijdonk, bin-
nenkort fullprof bij Team BMC, werd 
vijfde en de Nederlandse beloften-
kampioen Fabio Jakobsen klasseer-
de zich als 23ste in een pelotonnetje 
op ruim een minuut achterstand van 
Eekhoff. In totaal moesten de ren-
ners over twaalf stroken met slor-
dig bestrate ‘kinderkopjes’. Daar-
bij waren onder meer de bekende, 
en voor renners beruchte, passages 
van Carrefour de l’Arbre en Comp-
tain-en-Pévèle.

Himmelfart
Owen Geleijn uit Rijsenhout werd 
vorige week in de groep van 16-ja-
rigen dertigste in de eindstand van 
de Tour de Himmelfart, een inter-
nationale vierdaagse in het Deen-
se Odder. De Rijsenhouter behaal-
de zijn beste resultaat in de eerste 
etappe: tweede in de sprint van een 
tien renners grote kopgroep. Ge-
leijn viel voorts op met twee tien-
de plaatsen in andere ritten. Een 
betere eindklassering verspeel-
de hij door een relatief matige tijd-
rit en het missen van de beslissende 
slag in de slotrit. Achter een grote 
kopgroep kwam hij toen als dertig-
ste binnen. Amstelvener Enzo Leijn-
se werd eindwinnaar van de Tour. In 
de groep van 15-jarigen klasseerde 
Tristan Gelijn zich als zestigste. De 
Aalsmeerse junior Leon Buijs werd 
zaterdag in de Drentse Dorpenom-
loop getroffen door repeterend on-
heil. Rijdend in de kopgroep raakte 
hij na 15 kilometer betrokken bij een 
valpartij. Toen hij verder wilde fiet-
sen bleek de ketting van het tand-
wiel gegleden. Tijdens het herstel-
len van dit euvel werd hij vervolgens 
aangereden door een achterop ko-
mende renner, met ernstige gevol-
gen voor het materiaal: wiel stuk 
en achtervork van de fiets gebro-
ken. Einde koers. Komende maan-
dag hoopt Leon Buijs in het kampi-
oenschap van het district Midden-
Nederland van pech verschoond te 
blijven. Eliterenner Franklin Wes-
sels (Aalsmeer) scoorde op Hemel-
vaartsdag een 23ste plek in de kwa-
litatief sterk bezette Ronde van Ma-
ren-Kessel. Na 100 kilometer racen 
meldde Arno van der Zwet zich als 
eerste aan de streep.

Corné Timmer (startnummer 175). Foto: Erik Witpeerd

Verbetering clubrecord en persoonlijk record

Deelname AVA atleten aan 
Harry Schulting Games
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag 25 
mei vonden in Vught de 13e Harry 
Schulting Games plaats. Voor Atle-
tiekvereniging Aalsmeer waren Cor-
né Timmer, Inger van Dok en Nien-
ke van Dok naar Vught afgereisd 
om zich te meten met de nationa-
le top. Voor de beide zussen stond 
de eerste 800 meter van het seizoen 
op het programma. In een race waar 
het lastig positie zoeken was, kwam 
Inger tot een tijd van 2:25,32 minu-
ten en Nienke finishte in 2:25,62 mi-
nuten. Voor Nienke betekent dit een 
verbetering van haar eigen clubre-
cord bij de meisjes C.
 Later op de avond was het de beurt 
aan Corné Timmer die op de 3000 

meter voor het eerst onder de 9 mi-
nuten wilde duiken. In een onre-
gelmatige race waar de haas van 
dienst over de eerste volle ronde te 
snel opende en niet het juist tem-
po voor de rest van het veld kon 
maken, koos Corné voor zijn eigen 
tempo. Dit resulteerde in een verbe-
tering van zijn persoonlijke record 
met 11 seconden tot een (officieu-
ze) tijd van 8:56 minuten. Helaas is 
het fout gegaan met de elektroni-
sche tijdwaarneming en is de orga-
nisatie er niet in geslaagd de offici-
ele tijd te publiceren.
Vrijdag 2 juni zal Nienke van Dok 
van start gaan op de 1500 meter tij-
dens de Nijmegen Global Athletics.

Wisselbeker voor team van Wil Piet bij 
Biljartvereniging Aalsmeer.

Biljartvereniging Aalsmeer
Wisselbeker voor team 
van Wil Piet 
Aalsmeer - Het hele seizoen 
2016/2017 heeft het team van Wil 
Piet in de top van het klassement 
meegedraaid. In de eerste helft is 
het team zelfs herfst kampioen ge-
worden. In de tweede helft van de 
competitie zat het er niet in om 
het kampioenschap van de eerste 
helft te prolongeren, maar het team 
bleef in de top mee draaien. Door 
in de eerste helft als eerste te ein-
digen moest het team nacompeti-
tie spelen tegen drie teams uit het 
district. Dat was voor het team van 
Aalsmeer geen succes en eindig-
de als vierde. Het Biljartseizoen is 
nu voorbij. Alle PK’s en Finales zijn 
gespeeld met als laatste het toe-
tje toe de finale, waarbij drie spe-

lers van Biljartvereniging Aalsmeer 
bij de eerste zes zijn geëindigd van 
de totaal vierenveertig deelnemers. 
Het team van Hans Spaargaren is 
district kampioen geworden. Afge-
lopen seizoen 2016/2017 zijn de ze-
vens teams van Biljartvereniging 
Aalsmeer allemaal geëindigd in de 
top tien. Tijdens de voorjaarsverga-
dering van de Dagcompetitie kreeg 
teamleider Wil Piet uit handen van 
wedstrijdleider Chris Koot de Johan 
Bakker Wissel Trofee uitgereikt. De-
ze is voor het team dat in het gehe-
le seizoen het meest constant heeft 
gepresteerd. Het team met Wil, Flip, 
Wijnand en Piet was het beste met 
een score van 93% uit 32 wedstrij-
den. Een geweldige prestatie om 
mee te nemen naar het clubhuis 
aan de Roerdomplaan. De nieuwe 
Dagcompetitie begint weer op 25 
augustus. Misschien op een nieuwe 
locatie! Wie zal het zeggen?
Piet Maarsen 

Kees de Lange 
1e bij darten

Aalsmeer - Op 23 mei is de laatste 
darts competitie van dit seizoen ge-
speeld in het Middelpunt. De dar-
ters deden extra hun best om bij de 
eerste drie te eindigen. Meer punten 
erbij is in ieder geval Kees de Lan-
ge gelukt. Hij werd eerste, ondanks 
dat Ben van Dam een 109 uitgooi-
de en hier op de tweede plaats ein-

digde. Sebastiaan Dolk gooide een 
180 en werd mede hierdoor derde. 
Peter Bakker wist de vierde plaats 
toch nog te behalen, al was zijn spel 
niet zo sterk. Hij liet Victor van Schie 
achter zich, die z’n dubbels niet uit-
gooide, en daardoor deze keer ge-
noegen moest nemen met de vijf-
de plaats. Franklin Dolk had geheel 
niet zijn avond, de zesde plaats was 
dan ook het resultaat van zijn ma-
tige spel. Op 30 mei is bekend ge-
maakt wie er bij de beste drie van 
het seizoen behoren.

Winst Bets en 
Riet op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. De kaarters 
houden geen zomerstop en blijven 
‘gewoon’ elke week bijeen komen 
om te jokeren en te klaverjassen. 
Nieuwe spelers zijn van harte wel-
kom, er is voldoende ruimte aan de 
tafels. Kom gerust eens kijken en/
of meespelen. Op woensdag 24 mei 
is het jokeren gewonnen door Bets 
Teunen met 131 punten. Op twee is 
Trudy Knol geëindigd met 139 pun-
ten en op drie Gerard de Wit met 
160 punten. Bij het klaverjassen 
ging de hoogste eer naar Riet Pot-
huizen met 5421 punten, gevolgd 
door Nico de Ron met 5029 pun-
ten en Marry Akse met 4867 pun-
ten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Addy wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 7 juni van-
af 14.00 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Het kaarten op 24 
mei is gewonnen door Addy Hof-
man met 5333 punten, gevolgd door 
Essy van Es met 5094 punten, Ria 
Pieterse met 5081 punten en Piet 
Voorn met 5077 punten.
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