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beschikbaar voor
Kunstbeurs te Aalsmeer
2 en 3 juni t.w.v. € 20,-

Te bestellen via
info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl
o.v.v. De Nieuwe Meerbode

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

Drie wethouders beëdigd tijdens extra gemeenteraad

Nieuw college B&W kan
aan de slag!
ten zijn gebundeld om sterker
voor de dag te kunnen komen.
De kleine partijen hebben samen
negen zetels tegen acht van het
CDA en zes van de VVD.

ro per jaar. Waar deze meevaller
aan uitgegeven gaat worden, laten de partijen nog in het midden. “We hebben vier jaar om
hierover na te denken.”

Stem tegen
Zowel Robert van Rijn als Robbert-Jan van Duijn kregen goedkeuring van de gehele gemeenteraad, 23 stemmen. Wilma Scheltema kreeg 22 stemmen. Een tegenstem dus, maar welk raadslid
nee heeft gezegd, blijf onbekend.
Het stemmen gaat anoniem.

Vanavond Raad
Het college en de gemeenteraad kunnen aan het werk. Samen aan de slag voor Aalsmeer
en Kudelstaart. Samenwerken is
het nieuwe sleutelwoord en allen hebben aangegeven zich hier
volledig voor in te willen gaan
zetten.
Het nieuwe college en de gemeenteraad zien vergaderen kan
al vanavond, donderdag 31 mei.
De maandelijkse gemeenteraadsvergadering vindt plaats in het
gemeentehuis, begint om 20.00
uur en is openbaar.

Voordeel
Het compacte college met drie
wethouders geeft Aalsmeer overigens een financieel voordeel.
Geen vier, maar drie levert een
besparing op van zo’n 80.000 eu-

Judith Keessen plaats in het pluche en Erik Abbenhues is terug
als VVD-raadslid. De drie hebben
de eed afgelegd en zijn nu officieel ook lid van de gemeenteraad
van Aalsmeer. Uit handen van
burgemeester Jeroen Nobel kregen de drie nieuwe politici een
mooi boeket bloemen, een raadsspeldje en een stropdas (mannen) en sjaaltje (vrouw). Gefeliciteerd!

Van links naar rechts: Gerard Winkels (CDA), Erik Abbenhues (VVD) en Judith Keessen (D66).
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS

Aalsmeerderweg, tussen Machineweg en Kerkweg (140 kranten)
Omg. Hugo de Vriesstraat, Mendelstraat (280 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Vanavond in/bij het gemeentehuis

Gemeenteraad met Erik,
Gerard en Judith compleet
Aalsmeer - Tijdens de extra
raadsvergadering op donderdag
24 mei voor beëdiging van de
drie nieuwe wethouders zijn ook
de geloofsbrieven onderzocht
van drie nieuwe raadsleden. De
gemeenteraad van Aalsmeer bestaat uit totaal 23 leden. Drie ervan zijn nu wethouder geworden
en dus zijn er drie plaatsen vrijgekomen. Het CDA is versterkt met
Gerard Winkels, voor D66 neemt

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

De nieuwe wethouders. Van links naar rechts: Robert van Rijn (VVD), Robbert-Jan van Duijn (CDA) en Wilma
Scheltema (D66).

Samenwerking
De kleine partijen (Absoluut
Aalsmeer, D66, GroenLinks en
PvdA) zijn hiervoor een samenwerking aangegaan. Elke fractie
blijft zelfstandig en stelt haar eigen prioriteiten, maar de krach-

ADVERTEREN?

888

100 GRATIS TOEGANGSKAARTEN

Aalsmeer - Tijdens de extra
raadsvergadering afgelopen donderdag 24 mei vond de beëdiging van drie nieuwe wethouders
plaats. Samen met burgemeester Jeroen Nobel gaan Robert van
Rijn (VVD), Robbert-Jan van Duijn
(CDA) en Wilma Scheltema (D66)
het nieuwe college van burgemeester en wethouders vormen.
Een compact en gedragen college, want alle fracties hebben aangegeven achter deze keuze van
de formateurs te staan.
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Banden weg en
weer terug...

Aalsmeer - Een bijzonder
bericht maandag 21 mei van
de brandweer op facebook.
Twee banden waren in de
nacht van zondag op maandag gestolen van de (oefen)
auto en een oproep werd
gedaan om de banden terug te brengen: “We begrijpen dat je ’s nachts met twee
lekke banden even omhoog
zit, maar we gaan er wel vanuit dat we ze weer terugkrijgen, want zo is het lastig om
de (oefen)auto te verplaatsen.” In de loop van de maandag volgde een nieuw en positief bericht: “Mysterie opgelost. De persoon heeft de
wielen weer terug gemonteerd. Auto kan dus weer
verplaatst worden en als lijdend voorwerp dienen voor
het red-gereedschap. Dank
aan de oplettende inwoner
en voor de vele reacties.” Gelukkig maar. Het is tot slot
belangrijk dat de vrijwilligers
van korps Aalsmeer kunnen
blijven oefenen om zich in te
zetten voor de veiligheid in
de gemeente.
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Handbalkampioenen
worden gehuldigd!
Aalsmeer - De heren handballers van FIQAS Aalsmeer zijn zaterdag 26 mei landskampioen geworden. In de eigen Bloemhof
werd OCI Lions voor de tweede
maal verslagen. Na winst in Sittard vorige week met 28-29 wist
Aalsmeer deze wedstrijd met
een 25-23 overwinning af te sluiten. De ontlading in de overvolle sporthal was groot. De spelers
vlogen elkaar en coach Bert Bouwens in de armen, bestuurders
Aalsmeer - Aan de Stommeer- schudden handen met een glimweg is zondagavond 27 mei rond lach van oor tot oor en het puzes uur een auto in de voortuin bliek beloonde de kampioenen
van een woning beland. Hulp- met een luid applaus.
diensten waren snel ter plaatse. De bestuurder bleek wonder- Tiende titel!
wel niet gewond geraakt te zijn De kampioensschaal is binen kon zelfstandig zijn auto ver- nen en dit is de tiende titel voor
laten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onbekend. Volgens omstanders zou
de auto veel te hard gereden hebben. De politie doet onderzoek
naar de toedracht van het ongeval. De 32-jarige in Aalsmeer wonende bestuurder van de auto is
aangehouden en meegenomen
naar het bureau voor verhoor
en een alcoholtest. Het apparaat
stokte bij liefst 1195 Ugl. Er loopt
een procedure om het rijbewijs in
te vorderen. Foto: Marco Carels

Auto rijdt
voortuin in

Aalsmeer. Dit betekent dat de
shirts voorzien mogen worden
van een kampioensster. Nieuwe
outfits dus vanaf het nieuwe seizoen en hierop zal ook de naam
van de nieuwe sponsor prijken.
Softwarebedrijf Fiqas heeft namelijk na 18 jaar aangegeven het
contract niet te zullen verlengen.
Uiteraard is eigenaar Rob Geleijn
in het zonnetje gezet voor dit jarenlange vertrouwen.
Kampioensschaal
In het zonnetje gezet is ook de
kampioensschaal, maar dan anders. Terwijl de handballers, aanhang en fans nog feest aan het
vieren waren, is één iemand er
tussenuit ‘gepiept’ met de prijs.
De schaal staat te blinken in
het zonnetje op Kos in Griekenland naast voorzitter Mike van
der Laarse. Geintje! Maar, vandaag donderdag 31 mei zijn beiden weer terug in Aalsmeer. Natuurlijk zijn ze erbij tijdens de huldiging door burgemeester, wethouders en de raad bij het gemeentehuis. Dit officiële moment
begint om 19.00 uur en alle handballers hopen dat veel inwoners
hen toe komen juichen en feliciteren. Ze hebben het verdiend, er
is keihard voor geknokt. Kom ook!
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Nacht van Gebed van 1 op 2 juni

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Zondag 3 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met dhr. Simeon Visscher.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst met Steve van
Deventer. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 10u. en 16.30u. Diensten
met ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Bas Middelkoop. Collecte: Ouderenwerk.
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. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. G.H. de Ruiter. Organist: R. van Delft.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. J. Haeck uit
Zeist. Organist: Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Do-

Bid mee voor vervolgde
christenen in Dorpskerk

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

venvertolking en vertaling in
het Engels. Om 19u. Baan7
jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. J.
Markus uit Hellouw en 18.30u.
met ds. C.J. van Rhijn uit Amstelveen.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Eucharistieviering m.m.v.
SDG. Zondag in Karmelkerk
om 9.30u. Eucharistieviering
en om 14u. Poolse dienst met
Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag: Geen viering.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. K.W. de Jong uit Woerden.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Viering o.l.v.
parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98. Zomerstop.
Evangelisatiekring

Informatieve excursie met
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Hoe kun je eilanden
op de Westeinder duurzaam onderhouden? Hoe staat het met
zwerfafval in Aalsmeer? Hoe leeft
een bijenvolk aan de Uiterweg?
Allemaal vragen die beantwoord
worden in een informatieve en
prikkelende excursie, georganiseerd door de Commissie Duurzaamheid van de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer. Zaterdagmiddag 9 juni verzamelen rond
12.00 uur bij de aanlegsteiger van
het Praamplein, waar met twee
fluistersloepjes van Westeinder Rondvaart, een echte praam
en een vlet, koers gezet wordt
naar de eilanden op de Westeinderplassen. Na een mooie tocht
wordt u een eenvoudige, maar
lekkere lunch aangeboden op
een van de eilanden. Na de lunch
wordt naar de Blootshoofdakker gevaren. Hier krijgt u uitleg
van Cees Tas over duurzaam eilandenbeheer van Stichting De

Bovenlanden. Weer terug op het
Praamplein krijgt u uitleg over
zwerfafval in Aalsmeer en de activiteiten om dit terug te dringen.
Garby Aalsmeer vertelt hierover
en u krijgt de gelegenheid om
zelf een handje te helpen met opruimen, met verschillende knijpen grijptechnieken. Tenslotte is er
het laatste onderdeel, waar in een
tuin aan de Uiterweg uitleg gegeven wordt door imker en bijenwetenschapper Tjeerd Blaquière
over de bedrijvigheid binnen een
bijenvolk. Daar kunt u ook napraten en een drankje drinken. Rond
17.00 uur is het einde van dit programma.
Toegang: vrijwillige bijdrage; het
batig saldo gaat naar MalaWeCare. Aanmelden is noodzakelijk
en dit kan via 06-11124441 of via
cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.
nl. Er is ruimte voor maximaal 40
personen, vol is vol, dus wees er
op tijd bij!

KWF Aalsmeer op zoek naar
collectanten en wijkhoofd
Aalsmeer - Bijna iedereen wordt
vroeg of laat met kanker geconfronteerd: Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken wordt zoveel mogelijk geld
ingezameld en werkt men samen toe naar een wereld zonder
kanker. Elk jaar wordt in elke gemeente in Nederland de KWFcollecteweek georganiseerd in de
eerste week van september. Dit

jaar van 2 tot en met 8 september.
KWF Aalsmeer is op zoek naar
collectanten in Kudelstaart en
Nieuw-Oosteinde en naar een
wijkhoofd in Aalsmeer Oost (Oosteinderweg en Machineweg).
Zou jij je steentje willen bijdragen
aan de strijd tegen kanker en heb
je daar in september een paar
uurtjes van je kostbare tijd voor
over? Neem dan contact op met
Sandra Lissenburg, Coördinator
Collecte per e-mail: Sandra.Lissenburg@kwfaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Wereldwijd worden
miljoenen christenen vervolgd,
omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om
gebed. Om daaraan gehoor te
geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met
opzet ’s nachts omdat juist dan
veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp:
“Elke avond zijn we bang dat we
’s nachts wederom worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik
God telkens opnieuw voor Zijn
bescherming.” Deze Nacht staan
christenen centraal uit onder
meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië. Kom
naar de Nacht van Gebed voor de

Oost-Inn:
Inloop en literair
Aalsmeer - Woensdag 6 juni van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting. Gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. ’s Avonds vanaf 19.30
uur is er de literaire avond. Het
boek ‘Tine’ van Nelleke Noordervliet wordt besproken. Met haar
beide kinderen verblijft Tine in
Venetië. Tijdens haar laatste levensmaanden schrijft zij in een
dagboek wat het leven haar gebracht heeft. Belangstellenden
zijn hartelijk welkom in de OostInn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier voor
Con Amore

Aalsmeer - Het Aalsmeers Mannenkoor Con Amore heeft op de
eerste maandag van de maand
een container staan op de parkeerplaats van The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Deze container kan gevuld worden met
oud papier, karton en verpakkingsmateriaal door particulieren en bedrijven. De opbrengst
komt ten goede aan de koorkas.
Maandag 4 juni kan de container
gevuld worden tussen 10.00 en
19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie
Aalsmeer - In de gemeente Voor meer informatie over de mo- Koningen, telefoon 0297-323847.
Aalsmeer zetten veel inwoners gelijkheden om iemand voor te
zich belangeloos en vaak in alle dragen en de wijze waarop, kunt
bescheidenheid in voor het maat- u terecht bij Luci Beumer-Perschappelijk welzijn. Deze mensen soon van de gemeente Aalsmeer,
verdienen waardering en erken- telefoon 0297-387511 of mailning vanuit de samenleving en adres luci.beumer@aalsmeer.nl.
kunnen in aanmerking komen
voor een koninklijke onderschei- Oranje champagne om te proosten
Kudelstaart - Aanstaande vrijding. Ze moeten dan wel worden na de lintjesregen.
dagavond 1 juni haalt Carnavalsvoorgedragen en aan een aantal
vereniging De Pretpeurders savoorwaarden voldoen. Kent u iemen met de Tennis Vereniging
mand die u wilt voordragen voor
het oude papier op in Kudelstaart.
de algemene gelegenheid in april
Gaarne de papiercontainer of do2019 (Lintjesregen)? Uw aanzen papier plaatsen waar ook de
vraag moet vóór 15 juli 2018 bij
vuilcontainers verzameld dienen
de gemeente ingeleverd zijn.
te worden. Met de opbrengst van
het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus,
Kudelstaart - Op woensdag 6 juverzamel het papier (geen melk
ni houdt de SOW gemeente haar
of frisdrank pakken) voor de eermaandelijkse koffie-inloop in geste vrijdagavond van de maand.
bouw de Spil aan de Spilstraat 5,
Kijk voor alle datums, nieuws of
zijstraat van de Bilderdammereen aanvraag voor een financiëweg. De aanvang is 10.00 uur. Iele bijdrage op www.stichtingsupdereen is welkom en de toegang
portingkudelstaart.nl.
is gratis. Koffie en thee staan
klaar. Er zijn mogelijkheden om
een kaartje te schrijven aan zieke
by mee. Ook zonder dat, welmensen of om een gesprek van
kom hoor. Heb je leuke patronen
mens tot mens te hebben. U/jij
of iets gemaakt? Neem het mee.
komt toch ook en neem gerust ieNaast handwerken is het zeker
mand mee.
fijn zo mensen te ontmoeten die
men nog nooit eerder gesproken
Rijsenhout - Op woensdag 6 ju- heeft. Daarom: iedereen uit Rij- Bijbelstudieavond op dinsdag ni staat om tien uur in het Licht- senhout is hartelijk welkom. Voor
om de twee weken in Ont- baken aan de Aalsmeerderweg in meer inlichtingen kan contact opmoetingsruimte Ons Twee- Rijsenhout de koffie en de thee genomen worden met Adrie van
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Zo- weer klaar. Neem een breiwerk, Limpt via 0297-320799 of met Gre
merstop.
haken, patchwork of andere hob- Tuinstra via 0297- 331545.

Wie verdient een lintje?

Oud papier voor
Supporting
Kudelstaart

o fie in de Spil

Handwerken in
het Lichtbaken

vervolgde kerk van vrijdag 1 op
zaterdag 2 juni in de Dorpskerk in
de Kanaalstraat. De Nacht begint
op vrijdagavond om 22.00 uur en
duurt tot zaterdagochtend 06.00
uur. U kunt er ook voor kiezen om
een (klein) deel van de nacht mee
te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen de deelnemers verhalen van vervolgde
christenen en worden zij ondersteund door gebed. Neem voor
vragen contact op met: scribadorpskerkaalsmeer@gmail.com.
Kijk voor meer informatie op:
www.opendoors.nl/nacht
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Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 17.700
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Zaterdagavond livemuziek

Aalsmeer - Zaterdag 2 juni verzorgt de super coverband Frisbee
een optreden in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat. Frisbee is een eigenzinnige Utrechts/
Rotterdamse band die originele pop-, rock- en countrycovers
speelt. Typerend is de meerstemmige zang en de mix van elektrische en akoestische gitaren met
mondharmonica. Het speel plezier spat er af! Frisbee is een coverband van het uitstekende
soort! Een paar jaar geleden hebben ze Bacchus al eens aangedaan met hun Crowded House
programma genaamd ‘Woodface’
waarbij de gelijknamige CD integraal werd uitgevoerd. Nu komt
de band ‘gewoon’ heel lekkere
nummers brengen van Little Feat
tot Britney Spears en van de Dandy Warhols tot Ben Harper. Kort-

om, jongens die snappen wat
muziek maken is en dat graag laten horen. Frisbee is Erik te Brake (gitaar, zang), Hans Blik (gitaar,
zang), Mickel Beckers (bas, zang)
en Heiko de Jonge (drums).
Bacchus gaat zaterdag open om
21.00 uur. Entree: Uw/jouw gift
‘Ken uw klassiekers’
Zaterdag 9 juni presenteert Bacchus een nieuwe aflevering van
‘ken uw klassiekers’. Na de Engelse humor van eerder dit seizoen is
het nu tijd voor de echte klassiekers van Nederlandse bodem en
dat gaat ver. Ver terug in de tijd,
ver in de foute grappen en vooral
ver in het gebruik van je lachspieren. De presentatie is als vanouds
door het semi(tragi) komische
duo Hans en Cees. Bacchus open
vanaf 21.00 uur. Entree: Gratis

Zaterdagmiddag Harmonica High School

The Damned & The Dirty
zondag live in The Shack
Oude Meer - Ze stonden al eerder met groot succes op het podium in The Shack en zondag 3
juni zijn ze terug. The Damned
& The Dirty is een band rondom
songwriters Micha Sprenger (gitaar) en Kevin de Harde (zang,
mondharmonica). The Damned
and Dirty leggen de nadruk op
pakkende nummers met afwisselend donkere en scherpe teksten
met een flinke emmer soul. De
sound is in alle opzichten rauw
en swingend. The Damned & The
Dirty schrijven al hun eigen songs
en ze hebben al vijf albums geproduceerd. Maar liefst drie albums werden bekroond met een
award voor ‘Best Dutch Blues Album’, iets wat geen enkele andere
band in Nederland kan claimen.
Live staan ze als een huis met
hun rauwe delta blues vol huilende slidegitaar, krachtige zang,
smaakvolle fingerpicking en rauwe bluesharp. De band bestaat,
naast Kevin en Micha uit: Bram
Slinger (Drukwerk) op de piano.
De band wordt gecomplementeerd door backing vocals van
Marlou Vriensen en het ijzersterke duo Dirk van Hoven op de basgitaar en Alexander van Meerten
op drums. The Shack is dan ook
enorm trots dat deze getalenteerde muzikanten op zondag 3 juni
wederom op hun podium staan.
Harmonica High School
Ook op zaterdagmiddag 2 juni vanaf 16.00 uur kun genoten worden van live-muziek in

The Shack: Benjamin Harmonica High School. Een concert van
The School of Blues Band onder
leiding van mondharmonicavirtuoos Benjamin Streuper. En dit
wordt geen saaie leerlinguitvoering, maar een echt concert met
lekkere live muziek met de mondharmonica centraal!
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Toch buiten genieten van livemuziek?

Outdoor bandjesavond
op 30 juni bij N201
Aalsmeer - Geen bandjesavond,
geen Hibra en geen Summer
Dance dit jaar, maar wel een mogelijke nieuwe traditie in en bij
N201 aan de Zwarteweg. Op zaterdag 30 juni was het cultuurcentrum altijd dicht, door bandjesavond in het dorp toch geen
bezoekers. De deur van N201
gaat deze dag nu wel open en
er staat een speciale activiteit op
het programma.
Er is bij de gemeente vergunning
aangevraagd om achter N201 in
het grasveld een outdoor bandjesavond te organiseren op zaterdag 30 juni. De organisatie hoopt
natuurlijk dat de gemeente groen
licht geeft. Aan de optredens en
de setting zal het in elk geval niet
liggen, want op het podium worden The Cover Crew, Mr. Ray Bass,
The G-Bee’s en muzikanten van
de Bandbrouwerij welkom geheten.

Dire Straits en Blondie
Op zondag 10 juni brengen zes
fantástische muzikanten een
wervelend eerbetoon aan de Brit- Eten, drinken en livemuziek
se band Dire Straits. Als muzikant Bandjesavond outdoor begint
moet je uiteraard van goede hui- om 17.00 uur en om 00.00 uur
ze komen wil je het repertoire van gaat buiten de muziek uit en kan
Dire Straits goed neer kunnen
zetten, en drummer Chris van der
Meer en zijn muzikale maten: Roy
Jansen en Ulrich De Jesus (gitaar),
Guido Vrouwe (bas), Erik Smans
(toetsen) en Ger Savelkoul (zang)
zijn daar uitermate goed in geslaagd! Vrijdag 15 juni staat de
muziek van Blondie centraal in
The Shack, en ook dit is er weer
zo een uit die ongeëvenaarde undercoversessie reeks! Verwacht
geen verkleedpartijtjes of zoiets,
maar kwaliteitscovers gebracht
door professionele muzikanten!
The Shack is geopend op zaterdag 2 juni om 15.00 uur, aanvang
Benjamin’s High School Concert
om 16.00 uur, entree 5 euro. Zondag 3 juni open vanaf 15.00 uur
en aanvang van The Damned &
The Dirty is om 16.00 uur. Entree
10 euro. Voor alle info: www.the- Aalsmeer - Het was zaterdag 26
shack.info. Adres: Schipholdijk mei een behoorlijk warme dag en
ook in de avond bleef de tempe253b in Oude Meer.
ratuur aangenaam. In Joppe verzorgde bassist en zanger Rob Taekema met vrienden een optreden. Het was gezellig druk, maar
vooral buiten rond het café. Binnen zaten wel bezoekers, maar
het grootste deel van het publiek
genoot van de heerlijke, zomerse
avond en op de achtergrond van
de bekende hits die Rob Taekema
ten gehore bracht. Over twee weken presenteert Joppe opnieuw
livemuziek. De band ‘Shit Happens’ uit Alphen aan de Rijn komt
trakteren op swingende covers.

binnen in N201 verder feest gevierd worden. Hier zal dj Norman tot in de kleine uurtjes allerlei muziek, van jaren negentig en
danceclassics tot polonaise en alternatieve hits, draaien. Er zal buiten eten verkrijgbaar zijn, dus
lekker in het gras zitten of plaats
nemen op een van de vele oude bankstellen op het terrein en
genieten van drankjes, hapjes en
livemuziek.
“Wel iets doen”
De toegang is deze middag en
avond gratis. De organisatie
hoopt op mooi weer en natuurlijk de vereiste vergunning van
de gemeente. Sander Jongkind
van N201 tot slot: “Bandjesavond
in het dorp is een traditie en onvervangbaar zoals het was. Wij
gaan in N201 dus niet doen alsof
wij dat even over kunnen nemen,
want dat kunnen we niet. Maar
we kunnen wel iets doen, toch?”
Hopelijk geeft de gemeente toestemming en kan jong en oud op
zaterdag 30 juni toch buiten genieten van livemuziek!

De komende weken stelt de organisatie van Plaspop iedere week
in de krant een band voor die muziek gaat maken op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli. Volgende week: DAB.

Zomerrit bromfietsen
Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap hoopt dat aanstaande zondag 3 juni ook een zomerse, droge dag wordt, want alweer de
tweede toertocht met zo’n 100
oude bromfietsen staat op het
programma. In ieder geval hebben Kim, Jan, Joost en Dirk er zin
in, zij weten tot slot waar de rit
heen gaat… De zomerrit is zo’n
70 kilometer lang.
De ‘oude’ bromfietsen gaan kijken
kan zondag om 11.30 uur tijdens
het verzamelen en vanaf rond de
klok van 17.00 uur als de groep
weer ‘thuis’ komt bij Joppe in het
Centrum.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Ukelele ‘Ortega’
(sopraan) € 69,KOOPJE:

Mondharmonica
€ 6,50

‘Hohner’ puck

1 JUNI

Opening Ik Toon maand met
Amazing Amateurs in de etalage in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat om 17u. Daarna
rondgang langs inzendingen.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Nacht van het Gebed in de
Dorpskerk, Kanaalstraat. Start
om 22u. tot zaterdag 06u.

Down Town Ophelia met braderie, modeshows, optredens,
workshops en spelletjes in Ophelialaan van 10 tot 23u.
Kunstbeurs aan de Westeinderplassen in galerie Sous-Terre (tegenover de watertoren).
Open van 11 tot 18u.
Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open, 11 tot 16u.
Badeendenrace in het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade v/a 14u.

Zomerse avond met muziek

drums. Bij gelegenheid blaast
Willem zijn EWI, een instrument
waarmee zelfs het geluid van
een Hammondorgel lekker uit de
verf komt. Kortom, dit mag U niet
missen. Alle muzikanten zijn van
jongs af aan met muziek bezig en
speelden in diverse bands in de
regio. John stond met zijn band
zelfs met Pink Floyd in hetzelfde
popprogramma op televisie.

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Informatiemiddag over dagbesteding bij dementie in Irene, Kanaalstraat,14 tot 15.30u.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Te zien tot en
met 17 juni, donderdag tot en
met zondag tussen 14 en 17u.
Schilderijen van Afke Borgman in Gezondheidscentrum,
Drie Kolommenplein.
Expositie Tobias Rothe in gemeentehuis, Raadhuisplein.
Huldiging handbalkampioenen FIQAS Aalsmeer in/bij het
gemeentehuis, Raadhuisplein
vanaf 19u.
Bingoavond in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Openbare raadsvergadering
in gemeentehuis vanaf 20u.

2 JUNI

Zondag oude brommers kijken!

Interstate 44 op Plaspop
Aalsmeer - Op zaterdag 7 juli
staat Interstate 44 voor de tweede keer op Plaspop Aalsmeer. Opnieuw brengt de band muziek in
het Torregat van de Westeinderplassen en uiteraard hopen de
bandleden wederom op een enthousiast publiek. Interstate 44
maakt herkenbare blues- en rockmuziek met een jazzy geluid. Het
repertoire van de band laat zich
inspireren door blueslegendes
als Robert Johnson, B.B. King en
Eric Clapton. De band bestaat uit
John Stevens op zang, bluesharp
en gitaar, Willem Smit op tenorsax en dwarsfluit, Erik Missot
op basgitaar en René Revers op

▲

Pop, rock en country door
‘Frisbee’ in Bacchus

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Klassieke gitaar
‘Salvador Cortez’
vanaf € 139,TIP:

Uitgebreid assortiment
(gitaar) kabels

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

Veteranendag in het Centrum.
Om 13u. ontvangst veteranen
in gemeentehuis. Op Raadhuisplein vanaf 14.30u. kennismaking en demonstraties
militaire eenheden en livemuziek. In Zijdstraat voertuigen
van Keep them Rolling.
Historische Tuin open: di.
t/m zo. 10 tot 16.30u. Ingang
Praamplein.
Harmonica High School in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
Coverband Frisbee in Bacchus,
Gerberastraat. Open 21u.

3 JUNI

Dorpentocht (fietstocht 35
of 55 km). Start 9 tot 14u. bij
Stommeermolen, Molenvliet.
Kunstbeurs aan de Westeinderplassen in galerie Sous Terre (tegenover de watertoren).
Open van 11 tot 18u.
Zomerrit Aalsmeers Bromfiets
Genootschap.
Verzamelen 11.30u. bij café
Joppe,Weteringstraat. Brommers ‘kieken’ vanaf 17u.
Dag van de architectuur met
lezing en boottocht. Start 14u.
in veilingzaal van Historische
Tuin, ingang Praamplein. Inloop vanaf 13.30u.
Live The Damned & The Dirty in The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer vanaf 16u.

Zondag optreden van The Damned
& The Dirty met mondharmonicaspeler Kevin de Harde in The Shack.

4 JUNI

Klaverjassen in ’t Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16.30u.
Start schoolvoetbaltoernooi
bij RKDES, Wim Kan Dreef vanaf 18u. Tot en met 8 juni.

5 JUNI

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Koffie en sjoelen in De Spil, Kudelstaart van 10 tot 12u.
Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Info-punt Kudelstaart in Place2bied, Graaf Willemlaan 1
open 12.30 tot 14.30u.
Fietsen met OVAK naar Badhoevendorp. Start 13.30u. bij
Parochiehuis, Gerberastraat.
Bridgen in ’t Hofplein, Clematisstraat 16 van 13.30 tot 16u.
Sportinstuif voor 55+ in De
Bloemhof, 13.30 tot 15.30u.
Dartscompetitie in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start:
20u. Open vanaf 19.30u.

6 JUNI

Inloop bij Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 9.30 tot 11.30u. Literaire
avond vanaf 19.30u.
Koffie- en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26a van
10 tot 12u.
Handwerken in het Lichtbaken te Rijsenhout vanaf 10u.
Koffieochtend in de Spil Kudelstaart vanaf 10u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer aan Beethovenlaan vanaf 10u.
Opa- en omadag in wijkpunt
Voor Elkaer, Kudelstaart. Pannenkoeken eten, 12 tot 14u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

7 JUNI

Fietstocht Pedaalridders richting Nieuwveen. Start 13.30u.
bij parkeerplaats, Dreef.
Wandelen in het Bos van 19
tot 20.30u. Start hoek Bosrandweg/Rietwijkeroordweg.
Businessmeeting voor ondernemers in Aalsmeer bij FCA in
kantine Beethovenlaan, 20u.
Optreden Bindingkoor o.l.v.
Henk Trommel in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad
vanaf 19.45u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een 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
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en 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 wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de 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

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

Geboortedatum

Datum
voornemen

Dent
Koca
Nazarko
Zboralski

03-06-1955
01-01-1973
30-12-1992
22-11-1980

22-05-2018
22-05-2018
22-05-2018
22-05-2018

G.
I.
Y.
L.R.

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 burgerzaken 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.

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 5 juni 2018, 20.00 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.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00
20.02
21.00

1.
2.
3.

Opening door de burgemeester
Informatieveiligheid en privacy
Sluiting
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SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

VERGADERING DINSDAG 5 JUNI

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

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op
donderdag 31 mei 2018, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
Om 19.15 uur vindt in de Burgerzaal de huldiging
plaats van het 1e herenteam van FIQAS Aalsmeer
naar aanleiding van het behalen van de landstitel.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

CMYK / .eps

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 19 april 2018
4. Vaststelling van de lijst
ingekomen stukken

20.05
20.15
20.30

R-2
R-3
R-4

Installatie fractieassistenten
Benoeming commissievoorzitters
Benoeming lid Regioraad
Vervoerregio Amsterdam
BEHANDELSTUK

20.35

R-5

20.50

R-6

21.05

R-7

21.20

R-8

21.35
22.00

R-9
R-10

22.20

R-11

22.50

R-12

22.55

Grondexploitaties Hornmeer VVA terrein woningbouw
Vaststellen bestemmingsplan
‘Herziening Hornmeer - VVA terrein
Grondexploitaties Hornmeer Roerdomplaan/Meervalstraat
Vaststellen bestemmingsplan
‘2e herziening Hornmeer Meervalstraat/Roerdomplaan’
Project De Tuinen van Aalsmeer
Actualisering grondexploitaties
ultimo 2017
Vaststellen voorlopige
programmarekening 2017
Ontheffing vereiste ingezetenschap
wethouder
Vragenkwartier
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Jan Lunenburg Oever (kavel 6), kadastraal bekend perceel D 7444, 1433 HW (Z18-002225), het oprichten van
een woonhuis met berging en carport
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z18-002243), het rooien
van houtgewas
- Uiterweg 318, 1431 AW (Z18-002250), het verbreden en
aanpassen van de in- en uitrit
- Uiterweg 403, 1431 AM (Z18-002264), het vervangen van
een dubbel woonhuis door een enkel woonhuis en het
maken van een betonpad
- Dorpsstraat 31, 1431 CA (Z18-002282), het wijzigen van
kozijnen van de voor- en zijgevel
- Aletta Jacobsstraat 30, 1433 PE (Z18-002286), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z18-002302), het plaatsen van vier
vlaggenmasten
- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM (Z18-002323), het aanleggen van een in- en uitrit
- Stommeerkade 64, 1431 EL (Z18-002333), het uitbouwen
van de bestaande schuur
- Ringvaartzijde 53, 1431 CM (Z18-002347), het plaatsen
van een dakkapel op de woning
- Stommeerkade 64, 1431 EL (Z18-002368), het uitbouwen
van een bestaande schuur
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mijnsherenweg 24A1 en 24A2, 1433 AS (Z18-001390), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verhuren
van de ruimten.
- Willem-Alexanderstraat 39, 1432 HK ( Z18-001188), het
bouwen van een carport
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z18-000766), het plaatsen van
een zwembad in de achtertuin van de woning
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslistermijn is verlengd met 6 weken. De beslissing op
de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2018/010781), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. daghoreca
- Aalsmeerderweg 435, 1432 EC (Z18-001289), het vergroten van de woning
- Stationsweg 4, 1431 EG (Z18-001317), het slopen van
bestaande pand en het oprichten van een winkel op de
begane grond en 6 appartementen op 3 verdiepingen
daarboven
- Oosteinderweg 49, 1432 AD (Z18-000899), het aanleggen
van een tijdelijke ophaalbrug
- Clusiusstraat 31-33, 1431 KR (Z18-001266), het aanleggen
van een in- en uitrit
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW (Z18-001132), het gewijzigd uitvoeren van de kelder van een reeds verleende
vergunning Z-2017/026412. Verzonden: 22-5-2018
- Venusstraat 12, 1431 XE (Z18-001137), het plaatsen van

-

-

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 22-5-2018
Machineweg 175, 1432 ER (Z-2018/010865), het uitbreiden van de 1e verdieping van de woning. Verzonden: 2205-2018
Oosteinderweg 545, 1432 BL (Z-2018/009564), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning,
het wijzigen van de voorgevel, het verhogen van de nok
en plaatsen van een veranda op het achtererf. Verzonden:
24-05-2018
Oosteinderweg 221, 1432 AT (Z18-001510), het oprichten
van een erker aan de voorzijde van het huis. Verzonden:
25-05-2018
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 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 Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
aangevraagd:
- Einsteinstraat (Z18-002095), Braderie Kudelstaart op 20
juni 2018, ontvangen 9 mei 2018
- Kudelstaartseweg 239 1433GH (Z18-002099), Beachvolleybaltoernooi Kudelstaart op 23 juni 2018, ontvangen 9
mei 2018
- Kudelstaartseweg 295 1433GJ (Z18-001868), Kudelstaart
Kulinair op 22 juni 2018, ontvangen 25 april 2018
- Einsteinstraat 119 1433KH (Z18-001635), Kleine markt op
13 juli 2018, ontvangen 19 april 2018

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 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
hebbende 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 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester 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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

31 mei 2018

Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan (Z18-000892), Ophelia’s Task Vaderdag 16
juni 2018, verzonden 29 mei 2018
Exploitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 153 (Z18-001643) Bamboehof XL Chen, ontvangen 20 april 2018
Exploitatievergunning met terras (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

-

Dreef 5 (Z18-001642), Cafe de Gouweteen, ontvangen 20
april 2018
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z18-002389), Cafe de Gouweteen, ontvangen 20
april 2018
- Ophelialaan 153 (Z18-002410) Bamboehof XL Chen, ontvangen 20 april 2018

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

t/m 01-06-18

t/m 01-06-18

t/m 11-06-18

t/m 14-06-18

TER INZAGE

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z18-002405), Cafe de Gouweteen, ontvangen 20
april 2018

t/m 08-06-18

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kan Dreef 4 1433HM (Z18-002248), Prutrace op 17
juni 2018, melding akkoord 28 mei 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten
van een woonhuis, Herenweg 91, 1433 GX
(Z-2017/060980),
de aanvraag, de ontwerpbeschikking en
de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van een woonhuis nabij Machineweg
208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 EV (Z2017/055448),

t/m 14-06-18

t/m 28-06-18

het bestemmingsplan, het besluit hogere
grenswaarden (bijlage 3 behorende bij de
toelichting op het bestemmingsplan) en de
overige relevante stukken
de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 180,
1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen
van een woonhuis
zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer - Zaaknummer 2017/001958
zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Rietwijkeroordweg 66
- kwek/Noordpolderweg 13, Aalsmeer Zaaknummer 2018/008158
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege het werkzaamheden
bushaltes op het perceel Aalsmeerderweg.
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Zaterdag 17 juni in sloten rond RKDES

Bob in de Bovenlanden

e Prutrace in udelstaart

Kudelstaart - De vierde Prutrace
in Kudelstaart belooft wederom
een geweldig evenement te worden voor alle Kudelstaarters en
omwonenden. Sportieve dorpsbewoners worden door de organisatie uitgedaagd om de prutsloten en hindernissen rondom
de velden van RKDES aan de Wim
Kandreef uit te komen proberen.
Wie worden de nieuwe Prutkampioenen van Kudelstaart?
Dit jaar vind de Prutrace plaats
op zondag 17 juni vanaf 13.00
uur op sportpark Calslagen in Kudelstaart (RKDES). Vorig jaar trok
dit evenement zo’n 175 deelnemers en nog veel meer toeschouwers langs de sloten van RKDES.
De Prutrace is te vergelijken met
het concept waar de ‘mudmasters’ al enige tijd succes mee boeken.
Afgelopen jaar heeft ook een
groot aantal deelnemers van buiten de regio deelgenomen. Het
evenement dat sportiviteit en gezelligheid promoot wordt georganiseerd door de evenementcommissie van RKDES en valt onder de stichting van RKDES.

Mike Multi Foundation
Ook dit jaar verwacht de organisatie weer veel deelnemers aan
dit evenement. Deelname is dit
jaar mogelijk vanaf 8 jaar (in de
ouder-kind race) en kost slechts 5
euro voor 8 tot en met 17 jarigen
en 10 euro voor iedereen vanaf 18 jaar. Van elke inschrijving
zal er 1 euro naar de Mike Multi
Foundation gaan. Deze stichting
maakt het mogelijk voor mensen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking om te kunnen sporten.

Inschrijven
De inschrijfperiode is alweer begonnen en de eerste vijftig deelnemers hebben zich al aangemeld. Ben je ook geïnteresseerd
en zou je meer willen weten over
de Prutrace? Een sfeerimpressie is
Ouder-Kind race
te vinden op de site, en ook het
Dit jaar zal er voor het eerst een inschrijven gaat via www.prutraouder-kind race gelopen worden. cekudelstaart.nl. Meer informatie
In deze race waarin kinderen van- nodig? Stuur dan een email naar
af 8 jaar het parcours samen met ecrkdes@gmail.com

1e ‘Gouden sportkantine’
certificaat oor D S
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag mocht Mariëlle Buskermolen
uit handen van wethouder Gertjan van der Hoeven het certificaat ‘Gouden sportkantine’ ontvangen. Dit certificaat van Team
Fit is een mooie beloning voor de
inspanning die de afgelopen jaren is gedaan om de kantine van
RKDES gezonder te maken. RKDES is hiermee de tweede voetbalkantine in heel Nederland die
het predikaat ‘Gouden sportkan-

“Natuur heeft iets prachtigs gemaakt”

hun ouders mogen doorlopen
gaat het niet over de snelheid
maar voornamelijk om het plezier. Altijd al een legitieme reden
willen hebben om met je zoon of
dochter in de sloot te springen?
Schrijf je dan nu in voor dit spelonderdeel.

tine’ heeft ontvangen!
Gertjan van der Hoeven haalde
in zijn speech het belang van gezond eten voor de jeugd aan. Ook
in de gemeente Aalsmeer kampen steeds meer kinderen met
overgewicht en dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Door initiatieven, zoals bij RKDES, wordt
gezond eten en bewegen gestimuleerd en wordt een bijdrage
geleverd aan de vitaliteit van de
gemeente.

Het Reigerbos

Aalsmeer - Zaterdag 26 mei vierden Willy en Stef Holling hun 50
jarig huwelijk. Beiden zijn betrokken bij stichting Mission House.
Zij als secretaris en hij als voorzitter. Deze stichting, die sinds 2005
bestaat, heeft diverse projecten
in Gambia verwezenlijkt en staat
nu op het punt de ingebruikneming mee te maken van het ziekenhuis Helping Hands van hun
vriend doctor Dare Ogunlusi in
Ado Ekiti in Nigeria. Een ziekenhuis waar iedereen ongeacht de
financiële status geholpen gaat
worden. Voor hun gouden bruiloft vroegen Willy en Stef geen
cadeaus, maar een financiële bijdrage voor het ziekenhuis. Het
werd een gouden gift van 1000
euro bijeengebracht door familie
en vrienden.
Tijdens het feest werd een filmpje
vertoond met foto’s vanaf hun
huwelijk in 1968 tot heden en tot
hun grote verbazing was er ook
een videoboodschap opgenomen van doctor Dare staand voor
het ziekenhuis in Nigeria.

Aalsmeer - In het meest zuidelijke stuk van het gebied van Stichting De Bovenlanden ligt het Reigerbos. Dit stuk natuur bestond
een jaar of vijftien geleden nog
uit wat bomen op bijna weggeslagen stukjes grond. Nu is het inmiddels door het herstellen van
het gebied een waar juweeltje.
Om het eiland is een natuurlijke schoeiing geplaatst van paaltjes die maar 20 centimeter boven water uitkomen met af en toe
stukken naar achteren gezet zodat het water vrij spel heeft in het
gebied.
De oeverbescherming is royaal
om het land geplaatst zodat erachter nog ruimte genoeg is voor
allerlei soorten riet en andere wateroever planten.
Natuurlijke bebossing heeft het
verleden hier weer teruggebracht. Verder zijn er veel waterpartijen en moerasvorming. De
natuur heeft er iets prachtigs van
De gelden die stichting Missi- gemaakt; door storm omgewaaion House via giften en donaties de bomen die weer andere funcheeft binnen gekregen vanaf de ties krijgen, schitterende doorstart van dit project in 2012 heeft kijkjes, veel planten en vogels die
de bouw van het ziekenhuis mo- hier hun plek hebben gevonden.
gelijk gemaakt en de gift die nu Het mooie van het gebied is dat
werd ontvangen is voor de aan- je er niet in kan lopen, alleen vanschaf van apparatuur, de inrich- uit je boot kun je het aanschouting van een laboratorium en wen.
apotheek.
Twee gebeurtenissen maakten Aalscholvers
dit feest echt onvergetelijk. Tij- De naam Reigerbos vind ik wel
dens het feest ontvingen Stef en vreemd voor dit sprookje. MisWilly traditionele kleding uit Ni- schien zitten deze grote vogels
geria, die natuurlijk meteen aan- hier vaak, maar wanneer ik er ben
getrokken moest worden. En een zie ik alleen maar een grote kooperatietafel en twee echoap- lonie aalscholvers. De aalscholparaten, die in Nederland via de ver is de laatste jaren weer in grostichting Medic zijn aangeschaft ten getale te vinden in het Poelen door Mission House zijn ge- gebied. Een teken dat er veel vis
financierd met hulp van OSA in onze Westeinderplassen zit. Ik
(Stichting Ontwikkelings Samen- denk dat juist dit moerasachtige
werking Aalsmeer), gingen per eiland veel lekkers heeft voor devliegtuig naar Nigeria en zijn on- ze vogels. De grote boom waar ze
dertussen door doctor Dare in in leven is dood en helemaal wit
ontvangst genomen. Volg stich- van de uitwerpselen.
ting MissionHouse op facebook Het is mooi om te zien hoe de aalof via www.freewebs.com/gambiamission.

Een groot team van vrijwilligers
heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat er ieder weekend gezonde broodjes, muffins,
wraps, etc te verkrijgen zijn. Drijvende kracht achter de gezonde kantine is Mariëlle Buskermolen met veel hulp van haar rechterhand Esmeralda Piké. Op vrijdag is er een heuse bakploeg
aan het werk en worden door het
team Mariëlle en Ricky Buskermolen heel veel gezonde broodjes gesmeerd. RKDES heeft bij het
opzetten van de gezonde kanti-

ne hulp gekregen van Nikki Ramsteijn en van JOGG (Jongeren op
Gezond Gewicht). JOGG heeft
ook een belangrijke bijdrage geleverd door de sponsoring van
een koelvitrine voor alle gezonde snacks. RKDES is trots op het
resultaat dat is bereikt en enorm
trots op de vrijwilligers die hier allemaal een bijdrage aan geleverd
hebben. RKDES bedankt iedereen
voor de inspanning die is gedaan.
Heb je nog een tip, vraag of verzoek? Mail dan naar kantinecommissie@rkdes.nl!

BOVENLANDEN

Echtpaar Holling 50 jaar getrouwd

Gouden gift van 1000,voor Mission House

scholver zich beweegt. Laag over
het water met een enorme snelheid scheren zij langs. Wat zij in
een hoge boom moeten begrijp
ik niet want ze hebben, net als de
eend, poten met zwemvliezen,
heel handig om mee te zwemmen en jagen naar vis maar onbegrijpelijk hoe ze daarmee over de
takken in een hoge boom balanceren. Het is een heel komisch gezicht om te zien hoe ze daar onhandig bezig zijn.
Mossen
Wat mij opvalt zijn de schitterende zachte dekens van veel verschillende mossen op het eiland.
Ook de schoeiing is schitterend
bemost. Deze vorm van bescherming van de natuur heb ik maar
omgedoopt tot ‘Poelpaaltjes’. Ik
heb ze vaak met al hun schitteringen van het water, de kleuren
van het hout en het mos met mijn
penseel vastgelegd.
Blij
Wat mooi dat Stichting De Bovenlanden in samenwerking met de
gemeente en baggerbedrijf Otto dit heeft gerealiseerd. Gooi je
ankertje eens uit vlakbij dit eiland
en laat je blik over dit sprookje
glijden. Je zult net zo blij worden
als wij wanneer we daar een wijntje nuttigen op onze boot.
Reacties graag weer naar Bob@
bovenlanden.nl
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Vrijdag opening door wethouder

Op zaterdag 9 juni in Studio’s

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 1
juni gaat de activiteitenmaand Ik
Toon van start. Het Cultuurpunt
Aalsmeer heeft een leuk en divers
programma samengesteld. Zo organiseert Cultuurpunt Aalsmeer
samen met Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer de expositie
Amazing Amateurs in de etalage.
In 26 etalages in het centrum van
Aalsmeer is de hele maand beeldende kunst van verschillende
amateurkunstenaars te bewonderen. Deze kunstwerken verschillen van foto’s tot schilderijen tot beelden. Op vrijdag 1 juni
opent de nieuwe wethouder van
Aalsmeer, Wilma Scheltema, om
17.00 uur de Aalsmeerse IkToon
maand en daarmee deze expositie. De opening vindt plaats in
Het Oude Raadhuis (Dorpsstraat
9). Aansluitend wordt een rondleiding gegeven langs de kunstwerken in de etalages in winkels
rondom de Zijdstraat. Deze route
kan de hele maand juni gewandeld worden.

Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie bestaat in juni 105 jaar en
dat wordt gevierd met een groot
concert. Dit concert vindt plaats
op zaterdag 9 juni om 20.00 uur
in De Studio’s in Aalsmeer. Thema
van de avond is ‘Dansend door de
tijd’.
Een vereniging die 105 jaar bestaat, dat is bijzonder en dus tijd
voor een groot feest. Aalsmeers
Harmonie, onder leiding van Maron Teerds, viert dit met een spectaculair concert in De Studio’s.
Op het programma staat muziek
uit de afgelopen 105 jaar: van
Strauss, Glenn Miller, Frank Sinatra, Beatles, Abba, Robbie Williams tot Douwe Bob.
De presentatie van de avond is in
handen van Benjamin Murck, be-

Ik Toon maand start met
Amazing Amateurs

Kinderplein
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni
presenteert het Cultuurpunt het
Kinderplein tijdens het Aalsmeer
Flower Festival. In The Beach aan
de Oosteinderweg worden voor
kinderen tussen de vier en twaalf
jaar diverse workshops muziek,
theater en beeldende kunst georganiseerd. Beide dagen is het Kinderplein geopend van 11.00 tot
17.00 uur.
Do-It!
Op zaterdag 23 juni staat een gevarieerde avond uit gepland voor

jongeren in N201 aan de Zwarteweg. Deze uitgaangsavond DoIt! wordt georganiseerd door derdeklas leerlingen van de Groenstrook. Er zijn optredens van Riffi, Makkie en Krankjorum en Geschikt Soundsystem. Verder zijn
er workshops rappen, fashion en
dj en kunnen jongeren sportief
aan de slag tijdens een Fifa toernooi. Do-It! is van 20.00 tot 00.00
uur.
Slotconcert
Het slotconcert van Ik Toon is op
zaterdag 30 juni in het gemeentehuis vanaf 16.00 uur. De amateurkunst van Aalsmeer bundelt de
‘muzikale krachten’ voor een feestelijk slotconcert. De muziekverenigingen brengen met een projectkoor en orkest onder leiding
van Martin van der Brugge een afwisselend muzikaal programma
met liedjes uit de Sound of Music
tot hits van Coldplay, Vangelis en
Queen. . Hier worden ook de winnaars van de Amazing Amateursexpositie bekend gemaakt.
Repetities en workshops
Gedurende de hele maand juni presenteren Aalsmeerse verenigingen en koren zich tijdens
concerten en openbare repetities. Ook verrast het Cultuurpunt
samen met de stichting KCA wekelijks met een Pop Up atelier. Op
de woensdagen 6, 13, 20 en 27 juni geven kunstenaars workshops
graffiti, zeefdrukken, abstract tekenen en striptekenen voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Kijk
voor het volledige programma op
www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

Groot jubileumconcert
Aalsmeers Harmonie

Wandelen langs kunstwerken (24)

Bloemen en planten als
inspiratiebron
Aalsmeer - De gemeente is rijk
aan bijzondere kunstwerken, die
de afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De
wandeling langs deze kunstwerken duurt voort. De wandeling
begon in het Centrum, ging over
het Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via de Heksenkring langs
de Westeinder vervolgens naar
en weer uit Kudelstaart.
Onderweg naar Oosteinde eerst
langs de Legmeerdijk de ‘Liggende Bloem’ bewonderd en nu het
terrein van de veiling Zuid opgegaan. Hier staat een enorm kunstwerk van eveneens bloemen. Het
beeld uit 2002 is van corten-staal,
is bijna tien meter breed en 3.40
meter hoog en is gemaakt door
Huub en Adelheid Kortekaas.
Bloemen van corten-staal
Het kunstenaarspaar maakt allerlei kunstwerken van bloemen en

planten. Sinds 1975 laten ze monumentale (pot)planten, bloemen en florale waterbronnen
ontstaan van corten-staal. Dit als
teken van groeikracht, culturele betrokkenheid, vrijheid en gebondenheid. De sculptures van
Huub en Adelheid zijn te bewonderen in diverse plaatsen in Nederland, maar ook onder andere
Zwitserland, Rusland en Frankrijk
hebben zich verrijkt met kunstwerken van het echtpaar. Bij bloemenveiling FloraHolland Westland is overigens ook het terrein
opgesierd met een ‘bloem’ van dit
duo. Meer beelden van de twee
bewonderen kan via www.huubenadelheid-kortekaas.nl.
Nu, na het 24ste kunstwerk, echt
op weg naar Oosteinde, waar zeker vier objecten te ontdekken
zijn! Doe overigens voorzichtig bij bewondering van de reuze bloem midden op de rotonde.
Het is een locatie waar veel verkeer rijdt.

Gezamenlijk logo voor jubilea

Oud Aalsmeer 50 jaar en
Historische Tuin 40 jaar
Francine over ‘Oomen
stroomt over’ in bieb
Amstelland - Kinderboekenschrijfster
en
ervaringsdeskundige Francine Oomen vertelt op vrijdag 8 juni in de Bibliotheek Stadsplein Amstelveen
over haar strijd met de overgang.
Zij en Eveline Bakker van vuurvrouw.nu geven tips en beantwoorden vragen. Kinderboekenschrijfster Francine Oomen, bekend van haar ‘Hoe overleef ik’reeks voor jongeren, komt vertellen over de ontwrichtende invloed die de overgang op haar leven had. Ze werd overvallen door
een reeks symptomen, van breinblubber tot opvliegers. Ook raakte ze verzeild in een innerlijke
strijd met schuldgevoel en prestatiedrang. Uiteindelijk stopte ze
zelfs met werken en beëindigde
haar relatie.

lijke strijd documenteert, maar
ons ook de ogen opent voor een
maatschappelijke kwestie. Met
haar opmerkelijke verhaal wil
Francine Oomen bewustzijn creëren bij andere vrouwen (en mannen) rondom de overgang en het
uit de taboesfeer halen.

Vuur vrouw.nu
Ook Eveline Bakker zal op deze avond aanwezig zijn. Zij is initiatiefnemer van stichting vuurvrouw.nu, dat zich inzet voor
vrouwen in de overgang. Samen
met Francine Oomen zal zij vragen uit het publiek beantwoorden. Wilt u een vraag anoniem
stellen? Dat kan! Mail het naar info@vuurvrouw.nu o.v.v. Oomen
stroomt over. Uw vraag zal dan
discreet ter sprake komen in het
gesprek.
Maatschappelijke kwestie
Francine Oomen met ‘Oomen
Het geworstel heeft geleid tot stroomt over’ op vrijdag 8 juni is
het boek ‘Oomen stroomt over’; van 20.00 tot 21.30 uur in de biblieen informatief en geestig boek otheek op het Stadsplein Amstelvol tekeningen en grappige tek- veen. Kosten: €5 (leden) en €10
sten, dat niet alleen een persoon- (niet-leden).

Aalsmeer - Op vrijdag 28 september en in de maand oktober
vieren de stichtingen Historische
Tuin en Oud Aalsmeer gezamenlijk hun jubilea. Oud Aalsmeer
viert haar 50-jarig bestaan en Historische Tuin bestaat 40 jaar. Alle activiteiten worden georganiseerd onder een speciaal logo,
ontworpen door Paulien Pannekoek.
Geschiedenismaand
Dit jaar ligt oktober (de Maand
van de Geschiedenis) precies tussen twee historische lokale jubilea in. Op 5 oktober is het circa
250 dagen na het 40-jarig jubileum van de Historische Tuin en
250 dagen voor het 50-jarig jubileum van Oud Aalsmeer. Vanzelfsprekend mikte de gezamenlijke
jubileumcommissie (Hans Alderden, Dirk Jongkind, Anton Temme en Jan Willem de Wijn) op een
viering op 5 oktober. Maar dat
lukte niet omdat de Burgerzaal
van het gemeentehuis dan waarschijnlijk wordt verbouwd. Daarom is voor de aftrap van de jubileaviering uitgeweken naar 28
september, een week eerder.
Toekomst van verleden
Voor vrijdag 28 september worden medewerkers, vrijwilligers
en relaties van beide stichtingen
uitgenodigd. Die vrijdagmiddag
heeft als thema: ‘De toekomst van
het verleden’. Aalsmeer heeft een
verleden van constant veranderende toekomsten, maar vrijwel
altijd speelden arbeidsmigranten daarin een rol. In 2005 was
Aalsmeer het dorp met het hoogste migratiesaldo van Nederland,
maar dat was het eveneens in
1851 en waarschijnlijk ook rond
1748. Aalsmeer is circa 1100 zelfs
ontgonnen door arbeidsmigranten. Naast migratie staat samenwerking in de lokale samenleving deze middag symbolisch
centraal. Deze middag is daar een
sprekend voorbeeld van. De bij-

eenkomst wordt met een feestelijk drankje afgesloten.
De wijken in
Op 6 en 27 oktober worden er
speciale zaterdagen georganiseerd door resp. Oud Aalsmeer
en de Historische Tuin. Plaats van
handeling: de Historische Tuin.
Verder worden speciaal voor inwoners van nieuwe wijken avonden belegd waarin wordt ingezoomd op de geschiedenis van
de plek waar zij wonen. Op vrijdag 12 oktober voor inwoners
van (Nieuw) Oosteinde in The
Beach met speciale aandacht
voor de historie van migratie in
het Oosteinde tegen de achtergrond van huidige ontwikkelingen. Een week later (op 19 oktober) in Dorpshuis Podium te Kudelstaart. Ook hier weer (ver) terug in de tijd. Met een duidelijke
link tussen verleden en heden in
beeld. Locaties waar je gewoon
langs loopt, hebben vaak een onbekende geschiedenis. ‘Nooit geweten’ als reacties. Beide avonden is de toegang gratis. Met deze, op wijken toegesneden, vorm
van geschiedenis willen Oud
Aalsmeer en Historische Tuin zich
bij nieuwe inwoners van de gemeente (beter) bekend maken.

kend van onder andere Spangas.
Murck is niet alleen presentator,
maar ook zanger en zingt daarom
een aantal hits mee. Daarnaast
zijn er dansers die prachtige dansen laten zien op de muziek. Kortom, een afwisselend programma
met leuke muziek voor jong en
oud.
Kaarten à 15 euro zijn te koop bij
de leden van de Harmonie, bij Het
Boekhuis in de Zijdstraat en verkrijgbaar via de website. OVAK-leden en donateurs krijgen korting
en betalen slechts 12,50 euro. Het
concert begint om 20.00 uur, de
deuren zijn open vanaf 19.30 uur
en er zit een pauze in het programma. Meer informatie over
de harmonie en haar activiteiten:
www.aalsmeersharmonie.nl.

Mieke van Trigt en Lenie Zuijderhoudt

The Elvis Show: “Een
onvergetelijke ervaring”
Aalsmeer - Van 12 tot 21 mei zijn
de zangeressen Lenie Zuijderhoudt en Mieke van Trigt op tournee geweest met The Elvis Concert. Verbaasd waren de meiden
uit Aalsmeer toen zij gevraagd
werden deel te nemen, de uitnodiging werd zelfs eerst niet helemaal serieus genomen. “Een
band bestaande uit top-muzikanten uit Amerika, die ons vraagt.
Dat geloof je toch niet gelijk”, vertelt Mieke. Lenie had misschien
nog wel meer twijfels, maar liet
zich overhalen door Mieke om
het avontuur aan te gaan. Via manager Arjan Gerard Deelen waren
de eerste contacten en hij wist de
zangeressen te overtuigen en te
contracteren.

werken, net als de twee oudere
mannen die nog met Elvis Presley
zelf hebben opgetreden, Jim
Murray (zang) en Bob Lanning
(drums). Ongelooflijk op die leeftijd, in de zeventig en nog iedere
avond fris op het podium.”

Acht shows
In totaal heeft de band 25 optredens in het Europa gegeven,
de Aalsmeerse sterren hebben
acht shows meegedaan en geven aan dat het best vermoeiend
was. Na shows in Emmen, Hoorn
en Hengelo ging de tournee verder in Zweden. Vooral de busreis
hier naar toe voor drie optredens
duurde lang. Dat ze met Amerikanen tourden hebben Mieke en
Lenie wel geweten. “Tussendoor
Meisjesdroom
werd er onderweg vaak even een
Nu zijn Mieke en Lenie alweer hamburger gepakt”, vertelt Lenie.
een week thuis in Aalsmeer en Mieke vult aan: “Maar het eten in
kijken terug op een onvergetelij- de theaters en hotels was echt
ke ervaring. “Een meisjesdroom heel goed. Het ontbrak ons echt
die na vele jaren uitgekomen is. aan niets. We hebben het gewelAls kind droomde ik ervan om op dig gevonden, van alles meegeeen groot podium te mogen op- maakt en we kregen zoveel waartreden”, zegt Lenie met een bre- dering. Het was echt een grote
de lach. En voor grote, volle za- eer.”
len hebben de meiden zeker gestaan. De vuurdoop was in Ant- Smaakt naar meer
werpen met zo’n 1.000 bezoekers Natuurlijk zijn de meiden blij
en de tweede avond in Brugge is weer thuis te zijn, maar op de
opgetreden voor ongeveer 1.400 vraag of ze weer op tournee gaan
mensen. Het eerste concert in als ze gevraagd worden, klinkt
België staat de zangeressen nog volmondig “Ja!” En begrijpelijk
vers in het geheugen. “We had- toch? Zo’n avontuur smaakt naar
den maar drie nummers met el- meer! Kapsones hebben Lenie en
kaar geoefend. We waren echt Mieke overigens niet gekregen
heel zenuwachtig.”
hoor. Om de vele aandacht en de
gekscherende vragen om handThe Vocal Sisters
tekeningen kunnen ze wel laNaarmate de tournee vorderde, chen. “Dat zakt wel weer”, zeggen
voelden de meiden zich steeds ze nuchter. “Heerlijk om nog even
meer thuis op de bühne en tus- na te genieten en te vertellen wat
sen de bandleden. “Zulke lie- we allemaal beleefd hebben. Het
ve mensen allemaal. We werden was echt zo geweldig. Dit maak je
liefkozend the Vocal Sisters ge- misschien maar één keer in je lenoemd. Zanger Dwight Icenho- ven mee. Wij zijn er trots op.”
wer was geweldig om mee te Door Jacqueline Kristelijn
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Down Town Ophelia live
op Radio Aalsmeer

Vrouwenkoor Davanti. Foto: Atlas fotografie

Vrouwenkoor Davanti
zoekt versterking
Aalsmeer - Davanti is een klein
ensemble en bestaat op dit moment uit 15 gedreven zangeressen. Om de groep stabiel te houden komt er ruimte voor goede lage alten en mezzo sopranen. Het repertoire bestaat uit
overwegend A-capella gezongen licht klassieke muziek. Muzikale uitdagingen worden niet geschuwd. Up tempo Japans, dromerig Zweeds, pittig Hongaars
of het klassieke Latijn. Alle muziek wordt in de oorspronkelijke
taal en zonder bladmuziek uitgevoerd! De stukken worden, waar
gepast, door verschillende kooropstellingen en subtiele bewegingen hier en daar een pietsie
theatraal omlijst…
Plezier in zingen staat voorop,
maar de passie voor muziek uit
zich ook in blijvend werken aan
zuiverheid, techniek en balans.
Door deze aanpak, onder leiding
van de professionele dirigente Alice Roes, wist het koor hoge
ogen te gooien op diverse koren
festivals.
Als dit je aanspreekt, je hebt er-

varing met zingen in een koor
of zanglessen gevolgd, neem
dan eens contact op! Er is altijd een mogelijkheid om vrijblijvend langs te komen en de sfeer
te proeven. Davanti repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in het Dorpshuis te Kudelstaart.
25 Jarig jubileum
Van De Lenteklokjes naar Het
Aalsmeers Jeugdkoor, van Jeugdkoor naar Meisjeskoor en wat 25
jaar geleden een volwassener en
passender naam kreeg: Vrouwenensemble Davanti. Een hele geschiedenis dus en een mooi zilveren jubileum! Hoe kan dit beter gevierd worden dan zingend.
Op zaterdagavond 3 november
in de Open Hof Kerk Aalsmeer
wordt een jubileumconcert gepresenteerd. Een muzikaal feest,
een compositie van muzikale herinneringen en toekomstmuziek,
25 jaar in woord, beeld en zang,
zorg dat je erbij bent! Meer informatie over Davanti is te vinden
op www.davanti.nl

Aalsmeer - Zaterdag 2 juni is Radio Aalsmeer de hele dag aanwezig bij Down Town Ophelia. Een
team van enthousiaste medewerkers verzorgt een gezellige locatie uitzending. In het Glazen Huis,
de etalage van Teddy’s laten de
mensen waar deze dag om draait
hun talenten horen op de radio.
Deze Down Town DJ’s mogen
verzoekjes aankondigen en worden daarbij geholpen door Radio
Aalsmeer DJ Dennis Wijnhout.
In gesprek over oliën
De kracht van etherische olien heeft de aandacht van Esther
Sparnaaij sinds zij in het najaar
van 2017 verschillende oliën ging
gebruiken. Inmiddels heeft zij er
ook wat ervaring mee en heeft
zij Wilma Dekker en aroma coach
Berthe Volharda uitgenodigd als
enthousiaste ervaringsdeskundigen in het programma ‘Echt Esther’ vanavond op de radio. Verder ook Edith Kuiper en Erwin Gijtenbeek. Edith is paraveterinair
en orthomoleculaire therapeut,
Erwin onder andere dierenarts en
osteopaat. Het interessante is dat
zij ook etherische oliën gebruiken
in de diergeneeskunde. Vragen
en input voor het gesprek? Mail
naar esther@radioaalsmeer.nl.
Super Juf en Meester
Jonas en Laurens gaan deze week
op pad met de microfoon bij de
avondvierdaagse. Welke liedjes
werden er gezongen en waren er
ook blaren? Geef je juf, meester of
held op voor de Super Verkiezing!
Op 22 juni wordt in een speciale
Let’s Go Super uitzending bekend
gemaakt wie dit jaar Super Juf en
Super Meester worden. En wie is
de Super Held van Aalsmeer en
Kudelstaart? De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar er zijn
vast meer mensen die de titels

verdienen. Wil je jouw super held,
juf of meester nog opgeven? Dat
kan door te mailen naar letsgo@
radioaalsmeer.nl Opgeven kan
nog tot en met 8 juni.
214e ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandagavond stond
in het teken van ‘DownTown Ophelia’. Frank Wind en Heidi Bruin
maakten graag van de gelegenheid gebruik dit mooie initiatief nog wat meer voor het voetlicht te brengen. Frank omschreef
zichzelf als opgewekt, spontaan
en meelevend, terwijl Heidi als
kernwoorden spontaan, gezellig en empathisch noemde. Beide gasten vertelden verder over
hun werk en hadden natuurlijk
muziek uitgezocht. Frank en Heidi hebben ook weer een nieuwe
gast gevonden. De sportieve Ingrid van der Laarse komt maandag 4 juni om 19.00 uur naar de
studio als 214e gast. Zij verzorgt
de administratie en boekhouding
voor het metaalbedrijf dat zij samen met haar man runt. Heidi en
Frank willen graag weten hoe zij
dit iedere keer toch weer voor elkaar bokst met haar drukke (gezins)leven. Deze en nog vele andere vragen zullen presentatoren Elbert en Mylene voorleggen
aan Ingrid. Mocht u als luisteraar
ook een vraag hebben, mail deze dan naar info@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending
naar de studio. Radio Aalsmeer is
de lokale omroep van Aalsmeer
en omgeving en is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
op de kabel, digitaal 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.

Schilderijen, beelden en sieraden

Achtste kunstbeurs aan
de Westeinderplassen
gaan spelen in het museum. Meer
informatie over de plannen vindt
u op www.flowerartmuseum.nl.
Maak kans op kunstcheque
Onder de bezoekers die bij binnenkomst op de beurs hun gegevens en e-mailadres achterlaten, wordt een kunstcheque van
1.000 euro verloot. Deze cheque
kan worden besteed bij Galerie
Sous-Terre. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Aalsmeer - In het weekend van 2
en 3 juni wordt op de locatie van
Galerie Sous-Terre in Aalsmeer de
8e editie van de Kunstbeurs aan
de Westeinderplassen gehouden.
Twee dagen lang valt er te genieten van een breed en zeer gevarieerd aanbod hedendaagse kunst.
Alle disciplines zijn op de kunstbeurs vertegenwoordigd. Schilderijen, bronzen en keramische
beelden, maar ook glaskunst, foto’s en sieraden kunt u in de mooi
uitgelichte stands bewonderen.
In tegenstelling tot vele andere beurzen zijn de meeste kunstenaars zelf aanwezig. Zij kunnen een toelichting geven op
hun werk, technieken en inspiratiebronnen. Een aanrader voor
iedereen die houdt van schoonheid en van betaalbare, met vakmanschap gemaakte kunst. Kom
naar de beurs en laat u verleiden
door al het moois dat er te genieten valt.
Flower Art Museum
De Kunstbeurs aan de Westeinderplassen is de laatste activiteit
op deze locatie onder de vlag van
Galerie Sous-Terre. Op 1 juli 2018
wordt hier het Flower Art Museum geopend. De voorbereidingen daarvoor zijn al geruime tijd
bezig. Tijdens de beurs is ook een
aantal kunstenaars aanwezig die
met hun bloemrijke kunst een rol

Openingstijden en entree
De beurs is zaterdag en zondag
te bezoeken van 11.00 tot 18.00
uur. Entree is 10 euro per persoon. Bezoekers met een 65+- of
CJP-kaart betalen 5 euro. Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang (mits onder begeleiding).
De beurslocatie bevindt zich aan
de Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren. De hier aanwezige parkeerruimte is uitsluitend bestemd voor mindervaliden en fietsen. Er is in de omgeving van de beurslocatie voldoende gratis parkeergelegenheid. Een deelnemersoverzicht
en meer informatie is te vinden
op de website www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl.

Aalsmeer op weg naar morgen

Dag van de Architectuur
met lezing en boottocht
Aalsmeer - In het weekend van
2 en 3 juni vindt de jaarlijkse Dag
van de Architectuur plaats. Het
landelijke thema is: Stad voor
morgen. Waar moet die aan voldoen? Voor welke problemen
worden bewoners gesteld en hoe
die oplossen?
In Aalsmeer heeft men te maken met huisvesting voor jongeren, ouderen en arbeidsmigranten, de transitie naar duurzame
energie, de invulling van Greenpark, de verkeersafwikkeling in
en rond het centrum, de overlast van Schiphol, het creëren van
aangename verblijfsgebieden in
plaats van parkeerruimtes (Raadhuisplein) en de wens om van
Aalsmeer een aantrekkelijk recreatiegebied te maken.
Onderwerpen om er lezingen
over te geven, exposities aan te
wijden, workshops en boottochten voor te organiseren. Werkgroep Architectuur en Monumenten heeft Loos van Vliet, atelier voor Stedenbouw, Landschap
en Architectuur, bereid gevonden om de spits af te bijten. Voor
het gebied Aalsmeer heeft zij een
aantal studies verricht en wil daar
graag over komen vertellen.

Watertuinen, Drechtdoorsteek en
ontwikkeling Rijsenhout.
Weet u het nog, de artikelen over
de Watertuinen? De invulling van
het gebied naast de Historische
Tuin en de Publieksprijs die de dit
plan heeft gewonnen? Dat idee is
van Loos van Vliet. En het tot de
verbeelding sprekende idee om
de Westeinder met de Drecht te
verbinden om zo de Westeinder
aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme? Ook dat is
van Loos van Vliet. Wat u waarschijnlijk nog niet zult kennen
is de studie die ze gedaan heeft
naar de ontwikkelingsmogelijkheden van Rijsenhout. Hoe om
te gaan met de beperkingen van
Schiphol, biedt het wonen in Tiny
houses in kassen nieuwe mogelijkheden? Het zijn onderwerpen
die u versteld doen staan van wat
voor potenties Aalsmeer biedt.
Na afloop van de lezing is er een
boottocht om de magie van het
gebied te ervaren.
Plaats lezing: Veilinggebouw
van de Historische Tuin, ingang
Praamplein. Inloop vanaf 13.30
uur met gratis koffie en thee.
Aanvang lezing zondag 3 juni om 14.00 uur. De lezing duurt
zo’n twee uur inclusief discussie!

Vijfde editie op 16 en 17 juni

Veel belangstelling voor
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Zaterdag 16 en zondag 17 juni vindt de vijfde editie van Aalsmeer Flower Festival
plaats. Het bloemenevenement
kan rekenen op toenemende
aandacht vanuit het buitenland.
Bij de organisatie van Aalsmeer
Flower Festival kwamen de afgelopen weken informatieverzoeken binnen uit onder andere Iran,
Zuid-Korea, Thailand, Verenigde Staten, Sri Lanka en Rusland.
Ook buitenlandse media hebben
het bloemenfestival ontdekt, getuige de aandacht vanuit België,
Verenigde Staten, de Filippijnen
en Engeland. Komend weekend
komt het festival voorbij in het
programma The Travel Show op
BBC World News.

Groei & Bloei, het Wellant College
en het Flower Art Museum. Zaterdagavond is er in The Beach een
speciale Back in Time-feestavond
met een vleugje ‘flower power’.

Rozen en livemuziek
Ook op de andere locatie, tuinbouwmuseum de Historische
Tuin, staat van alles te gebeuren.
Arrangeur Elize Eveleens verrast
bezoekers hier met diverse projecten. In samenwerking met rozenevenement ROOOZ wordt de
Tuin aangekleed met meer dan
300 rozenvariëteiten. In de veilingzaal worden publieksveilingen gehouden en in Het Tuinhuis zijn schilderijen van Afke
Borgman te zien. Kwekerij Belle Epoque richt een stand met
Twee locaties
tuinrozen in. Ook is er beide daAalsmeer Flower Festival speelt gen live muziek; zaterdag van Bizich dit jaar af op twee locaties, tes of Music en zondag van Ten
waar voor jong en oud van alles Beers After. De Junior Pramente zien en te doen is. Een groot race vormt op zaterdag een extra
aantal organisaties en bedrij- bezienswaardigheid. Daarnaast
ven uit Aalsmeer en omgeving zijn het museum en de uitgebreiis hierbij betrokken. In de voor- de collectie bloemen en planten
malige veiling Bloemenlust The van de Tuin het bezoek meer dan
Beach maakt een team onder lei- waard.
ding van hoofdarrangeur Marloes
Joore een groot aantal bloem- Watertaxi’s en pendelbussen
creaties. Ook een team van het Aalsmeer Flower Festival is 16 en
Boerma Instituut gaat hier aan 17 juni van 11.00 tot 17.00 uur
de slag. Lions Club Ophelia ver- te bezoeken. Tickets à € 7,50 zijn
zorgt bloemrijke workshops voor verkrijgbaar aan de deur en het
kinderen en volwassenen, terwijl hele weekend geldig. Voor kinCultuurpunt Aalsmeer voor muzi- deren t/m 14 jaar en houders van
kale en andere culturele inbreng een
Aalsmeer/Amstelveenpas
zorgt. Kunstdocent Annefie van (voor minima) is de entree gratis.
Itterzon bedacht het project Met een ticket kan ook gebruik
Green Magic en liet kunstenaars worden gemaakt van de wateren leerlingen in totaal 70 mas- taxi’s van Westeinder Rondvaart,
kers beschilderen met bloempa- die tussen beide locaties heen en
tronen. AalsmeerPhoto toont de weer varen. Ook rijdt er een penmooiste foto’s uit de wedstrijd delbus. Aalsmeer Flower Festival
‘Bloemen houden van mensen’. wordt mede mogelijk gemaakt
De historie van de locatie krijgt door de hoofdsponsors Provinaandacht door middel van films, cie Noord-Holland, Gemeenfoto’s, maquettes en rondleidin- te Aalsmeer, Stimuflori, Rabogen onder leiding van ervarings- bank Regio Schiphol, Royal Flodeskundigen. De vorig jaar suc- raHolland, Greenport Aalsmeer
cesvolle wedstrijden tussen Ne- en Waterdrinker. Daarnaast zijn
derlandse en Japanse arrangeurs er vele bedrijven en productgroe(Hana Ike Battles) gaan op herha- pen die aan het festival bijdraling. Ook komt er in Bloemenlust gen door productsponsoring. Kijk
een plein waar diverse organisa- voor meer informatie op: www.
ties zich presenteren, waaronder aalsmeerflowerfestival.nl.

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni

Weer Groei & Bloei open
tuinen weekend
Aalsmeer - Het jaarlijkse Open
Tuinen Weekend staat weer voor
de deur. Dertien enthousiaste
tuinliefhebbers stellen op zaterdag 9 en zondag 10 juni hun tuinen open voor bezoek. Belangstellenden zijn beide dagen van
harte welkom tussen 10.00 en
17.00 uur. Ook dit jaar is er weer
een grote verscheidenheid aan
tuinen. Prachtige bloeiende borders, kleine bloeiende rotstuinen,
romantische vijvertuinen en, omdat het landelijke thema dit jaar
‘de eetbare tuin’ is, ook aandacht
voor de moestuin. Eén moes-

tuin heeft hele bijzondere groenten en een scala aan eetbare
bloemen. Een bezoek meer dan
waard. Op enkele locaties kunt u
koffie en thee drinken en heerlijk zittend onder een boom even
een rustmoment pakken.

Fotowedstrijd
De KMTP Groei & Bloei Aalsmeer
daagt u uit om mooie foto’s in de
tuinen te nemen en toe te sturen. De mooiste foto’s zullen in de
Nieuwe Meerbode gepubliceerd
worden en de jury heeft voor
de winnaar een prijs. Foto’s kunnen gestuurd worden naar info@
aalsmeer.groei.nl. De lijst van de
De aansluitende boottocht vindt deelnemende tuinen is te vinden
plaats van 16.30 tot 17.30 uur. De op de website: www.aalsmeer.
kosten van deelname bedragen groei.nl en ga naar ‘open tuinen
8 euro per persoon. Aanmelden 2018’. Volgende week wordt deze
via mail: joopkok@planet.nl of bel lijst ook in de Nieuwe Meerbode
0297-340442.
gepubliceerd.
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e ond na al
met fiets
Aalsmeer - Op vrijdag 25 mei
rond kwart voor één in de middag is een 66-jarige man met
zijn fiets gevallen van de trap
bij de Bachlaan/Mozartlaan.
De inwoner was hard op zijn
onderrug gevallen. De politie
en de ambulancedienst zijn
ter plaatse gegaan. De 66-jarige is naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek.

uto du t
fietser sloot in

Goud voor de tiende maal

Handballers FIQAS veroveren landstitel!
Aalsmeer - De handballers van
FIQAS Aalsmeer hebben zaterdag
26 mei de landstitel veroverd. In
de tweede wedstrijd van de bestof-three finale om het Nederlands
kampioenschap versloeg de formatie van Bert Bouwer OCI/Lions met 25-23. Vorige week was
Aalsmeer ook te sterk in de spannende uitwedstrijd in Sittard: 2829.
In de prijzenkast van Aalsmeer
stonden al negen kampioensschalen, maar sinds 2009 lukte
het niet om daar nog meer titels
aan toe te voegen. Tot vandaag,
ze onttroonden titelhouder Lions die zich drie jaar op rij landskampioen mocht noemen (2015,
2016, 2017).

begon te lopen en de ploeg van
Bert Bouwer kwam in korte tijd op
gelijke hoogte (6-6). Daarna was
het een paar minuten stuivertje
wisselen. Beide ploegen waren
aan elkaar gewaagd (9-9). Totdat
Lions tegen een aantal tijdstraffen aanliep. Aalsmeer pakte het
initiatief. Remco van Dam zorgde met een snoeihard schot voor
een verschil van drie doelpunten
(12-9). De voorsprong werd verder uitgebreid door Bottinga, Ouderland en Benghanem. Bij een
stand van 15-10 klonk het rustsignaal.

Snikheet in Bloemhof
In de tweede helft kwam
Aalsmeer goed uit de startblokken. Remco van Dam en Tim BotDekking pot dicht
tinga schoten van afstand raak.
In de beginfase van de wedstrijd Daarna volgde er een fase waarzat de dekking van beide ploe- in de tijdstraffen je om de oren
gen pot dicht. Nils Dekker wist vlogen. Aalsmeer hield het hoofd
namens Aalsmeer voor het eerst het meest koel in de snikhete
het net te vinden vanaf de hoek. sporthal De Bloemhof. Het verIvo Steins bracht na zeven mi- schil van zeven goals bleef tien
nuten een gelijke stand op het minuten lang gehandhaafd (20scorebord (1-1). De doelpunten 13). Lions liet het er niet bij zitten.
bleven schaars aan de kant van Het waren Joao Jacob Ramos en
Aalsmeer. Bij Lions was de Portu- Joris Baart die hun ploeg bij de
gees Joao Jacob Ramos op dreef. hand namen. Via mooie afstandsHierdoor liepen de Limburgers schoten maakten ze de wedstrijd
uit naar een 3-6 voorsprong.
weer spannend. Met nog zeven
minuten te spelen en een stand
Stuivertje wisselen
van 22-20 kon de wedstrijd beide
De aanvalsmachine van Aalsmeer kanten op.

Feest in Aalsmeer!
Aalsmeer rechtte de rug, mede
dankzij uitstekend keeperswerk
van Marco Verbeij. Nils Dekker
liep vrij over de cirkel en scoorde.
Het was dezelfde Dekker die niet
veel later vanaf de hoek de touwen vond. Het laatste Aalsmeerse
doelpunt was voor de afscheidnemende Wai Wong: 25-20 met
nog twee minuten op de klok. Die
tijd was te kort voor Lions om nog
terug te komen. Ze scoorden weliswaar nog drie keer, maar daar
lag niemand meer wakker van: de
strijd was gestreden, de tiende titel was binnen en het feest kon
beginnen!

door een zichtbaar blije NHV directeur Sjors Röttger, die ook jaren bij Aalsmeer trainer is geweest. Na de huldiging in de
sporthal met ook de overhandiging van de felbegeerde schaal
voor het behalen van dit zo gewilde landskampioenschap is buiten
nog feest gevierd door de handballers en alle supporters en met
muziek. De Dance Classics Show
trakteerde op ‘kampioens’hits.
Vanavond, donderdag 31 mei,
worden de handballers in het gemeentehuis officieel gehuldigd.
Aanvang is 19.00 uur.

Geweldig jaar
Het is al met al een geweldig jaar
Huldiging
geweest voor de heren handbalUitzinnig was de vreugde bij de lers van FIQAS. Brons in de Bene
spelers, de trainers, coach Bert League, zilver bij de bekerfinale
Bouwer en natuurlijk het vele pu- en nu goud (de landstitel). Voor
bliek. Zo’n 1.500 bezoekers woon- de tiende maal. Trainer/coach
den deze geweldige promotie Bert Bouwer was na afloop uitervoor de handbalsport bij. Onder aard een zeer gelukkig man: “Dit
hen ook burgemeester Jeroen is heel bijzonder. We hebben dit
Nobel, de oud-wethouders Gert- seizoen zoveel dingen samen gejan van der Hoeven en Ad Ver- daan én zijn er altijd in blijven geburg en wethouder Robbert-Jan loven. In de rust dacht ik al: dit lavan Duijn. “De spanning is om te ten ze niet meer los. Dat gebeursnijden. Nog vier minuten te spe- de ook niet. Dit is gewoon gewellen. FIQAS staat voor met 24-20”, dig.” En Wai Wong: “Zij hadden
twitterde burgemeester Nobel. waarschijnlijk iets meer last van
Vol lof waren alle vier na afloop: druk, terwijl wij vrijuit konden
“Fantastisch, schitterend en top spelen. En vandaag waren wij geprestatie.”
woon de beste!” Gefeliciteerd!
De medailles werden uitgereikt Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op donderdag
24 mei rond acht uur in de
morgen heeft een aanrijding
plaatsgevonden op de Oosteinderweg. Een 94-jarige automobilist uit Aalsmeer had
door de opkomende zon een
fietser niet gezien. Hij reed tegen de achterkant van de fiets
aan, waardoor de bestuurder
in de sloot belandde. De 38-jarige fietser uit Aalsmeer is uit
de sloot gehaald en ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Navigatie uit
Audi gestolen
Aalsmeer - Om half drie in de
nacht van woensdag 23 op
donderdag 24 mei is ingebroken in een op Ketelhuis geparkeerde auto. Een bewoner
werd wakker van een enorme klap en ging een kijkje nemen. Hij zag twee personen
wegrennen, waarvan één een
tas vast had. Van een witte Audi A3 is het raam aan de bestuurderskant ingeslagen. De
dieven zijn er vandoor gegaan
met het navigatie- en entertainment-systeem.
Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij
worden verzocht contact op
te nemen met de politie via
0900-8844.

Duikspullen uit
tuin gestolen
Aalsmeer - In de nacht van
donderdag 24 op vrijdag 25
mei zijn uit een tuin in de P.F.
Sieboldlaan diverse duikspullen gestolen. Eigenaar Frans
Boerhof had zijn pakken uitgespoeld en te droge gelegd.
Ook zijn de dieven er vandoor
gegaan met vinnen, loodgordels en duikflessen. Een behoorlijke schadepost van zo’n
1.500 tot 2.500 euro. Frans
hoopt natuurlijk zijn spullen
terug te krijgen. Er is aangifte
gedaan bij de politie. Mogelijk
zijn er bewoners die meer informatie hebben. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844
of tip de gedupeerde Frans
Boerhof via 06-53681243.

Lantaarnpaal
plat gereden

Aalsmeer - Rond half zes in
de ochtend van woensdag 23
mei is een lantaarnpaal uit de
grond gereden op de Hornweg, ter hoogte van nummer
209. Een bewoner hoorde een
enorme klap, is gaan kijken,
maar zag niemand op straat.
Wel bleek de lantaarnpaal nabij zijn woning volledig geknakt te zijn. De schade is aanzienlijk en het voertuig dat
de paal omver heeft gereden,
moet ook behoorlijk gedeukt
zijn. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844.

Elektrische
fiets eg

Aalsmeer - Op maandag 28
mei is vanaf een terrein aan de
Lakenblekerstraat een elektrische fiets gestolen. De Sparta
Ion Nxplus was met een stevig slot afgesloten. De fiets is
grijs van kleur en het registratienummer eindigt op 148. De
diefstal heeft rond half vier in
de middag plaatsgevonden.

Provincie lanceert online
groene ontmoetingsplek
Amstelland - De provincie
Noord-Holland heeft een online platform voor het programma Groen Kapitaal gelanceerd.
Het platform is een online ontmoetingsplek voor initiatiefnemers en investeerders die samen
met de provincie de biodiversiteit
in Noord-Holland willen versterken. Uitgangspunt is het belang
van groen voor een gezonde leefomgeving. Partijen kunnen elkaar
zo makkelijk vinden en helpen bij
het realiseren van duurzame innovaties.

last en hittestress in steden bestrijden met groen. Of duurzaam
voedsel produceren door nuttige
insecten aan te trekken met een
groenspoor of bloeiende bermen
bij bedrijventerreinen. Volgens
gedeputeerde Adnan Tekin betekent dit een nieuwe manier van
denken en werken. ‘De aandacht
voor natuur moet bij de aanleg
van wegen, water, dijken en wijken vanzelfsprekend zijn.’

Pioniersfase voorbij
In 2015 ging Groen Kapitaal van
start met de ondertekening van
Krachtige community
een convenant. Vijf initiatiefneMet het online platform wil de mers riepen de provincie op zich
provincie partijen inspireren, ini- in te zetten voor meer biodivertiatieven en investeerders met siteit en een gezonde leefomgeelkaar verbinden en zo duurza- ving. Na twee jaar met congresme innovaties aanjagen. Zo kan sen, kenniscafés, labs en crowdGroen Kapitaal doorgroeien tot fundingcampagnes als hoogteeen krachtige community. Aan in- punten is Groen Kapitaal de pionovatie gaat vaak een lange weg niersfase voorbij. Inmiddels hebvooraf. Dat vraagt een sterke mo- ben 15 partners zich bij Groen Kativatie en doorzettingsvermogen. pitaal aangesloten.
Dit soort projecten wil Groen Kapitaal graag op weg helpen. Met Start-ups en investeerders
kennis over regelgeving of subsi- De eerste projecten die Groen Kadies, contacten of geld. Maar ook pitaal heeft geholpen, zijn projecdoor initiatieven te koppelen aan ten in de Groene Gezonde Leefvrijwilligers die willen helpen bij omgeving en het Living Lab Nade uitvoering.
tuurinclusieve Landbouw. Ook
projecten als GroenSpoor, GreenMeerwaarde van groen
BASE, Bodemcoaches en NatuurGroen Kapitaal is ontstaan van- wandelen krijgen een plek op het
uit het besef dat een gezonde platform en ondersteuning vanleefomgeving begint met een vi- uit het netwerk. Organisaties, intaal ecosysteem. Door te inves- vesteerders of start-ups in natuur
teren in de natuur, profiteert ie- en innovatie kunnen zich aandereen van haar natuurlijke op- melden via platform.groenkapibrengsten. Denk aan waterover- taal.nl.
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nthe fing in raad oor
erhui ende ethouder

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 31 mei, vindt de eerste raadsvergadering met het nieuwe college en de nieuwe raad plaats.
Gesproken gaat worden over het
project woningbouw VVA terrein,
over het bestemmingsplan Hornmeer (Meervalstraat en Roerdomplaan), actualisering grondexploitaties 2017 en een bijzonder onderwerp staat op de agenda. Robert van Rijn (VVD) is vorige week 24 mei benoemd tot
wethouder van de gemeente Aalsmeer. Hij heeft ontheffing aangevraagd van het vereiste van ingezetenschap. De nieuwe wethouder gaat namelijk binnenkort verhuizen. Hij en zijn gezin verlaten binnenkort Oostein-

de en betrekken een woning in
Rijsenhout en dat is gemeente
Haarlemmermeer. De gemeenteraad moet groen licht geven om
een wethouder in dienst te hebben die niet in de eigen gemeente woont. De ontheffing kan voor
de duur van één jaar verleend
worden. Over verlenging is jaarlijks toestemming nodig. Als het
goed is, wordt dit dus de volgende drie jaar een terugkomend onderwerp op de vergaderlijst. Wethouder ben je tot slot voor een
periode van tenminste vier jaar.
De raadsvergadering begint om
20.00 uur, vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is
openbaar. Belangstellenden zijn
welkom.

ooi eer tijdens open
ha endag
alsmeer
Aalsmeer - Het was zaterdag 26
mei prachtig weer om het water
op te gaan en kennis te maken
met de watersport en dit kon bij
Watersport Vereniging Aalsmeer
tijdens de open havendag. De bezoekers konden zelf zeilen, maar
ook in een boot stappen om met
een schipper de Westeinderplas-

sen nader te ontdekken. Dobbertjes vissen stond eveneens op het
programma en er kon met micro
magic (modelzeilbootjes) vanaf
de steiger gemanoeuvreerd worden. Het was een gezellige middag met hapjes, drankjes en muziek van dj Timo.
Foto: www.kicksfotos.nl

Tweede op vrijdag 15 juni in Oost

alsmeers nergie ntbijt
ol duur ame energie

Initiatiefgroep Het Groene Lint met wethouder Robbert-Jan van Duijn en
geheel rechts landschapsarchitect Gauke Adamse.

et roene int erste
stap naar uit erking
Aalsmeer - De initiatiefnemers
van Het Groene Lint zijn op stap
geweest met een delegatie van
de gemeente en de gemeentelijke landschapsarchitect Gauke
Adamse (geheel rechts op foto).
Het doel is om ter plekke te bekijken hoe de papieren plannen
omgezet kunnen worden naar
daadwerkelijk groen.
Het uiteindelijke doel van het bewonersinitiatief ‘Het Groene Lint’
is om een groene verbinding te
maken tussen verschillende wijken en tussen bestaande groenstructuren in Aalsmeer; van Amsterdamse Bos tot de Westeinder
Plassen. Op deze zomerse dag
stond het traject Spoorlaan tot
Molenvlietweg op het programma. In augustus worden de eerste
schetsen verwacht.
Het Groende Lint is een be-

wonersinitiatief en dit project
krijgt de steun van de gemeente
Aalsmeer en is beloond met subsidie door de Stichting Leefomgeving Schiphol. Het Groene Lint
betreft trajecten die door de gemeente worden ondersteund,
maar bestaat ook uit trajecten die
uitsluitend te realiseren zijn als
ook andere partijen dan de gemeente hun medewerking verlenen, zoals Greenpark en het
Hoogheemraadschap Rijnland.
Zo wil de initiatiefgroep een wandelpad realiseren over de oostelijke Molenvlietdijk en een kippenbruggetje over de Molenvliet,
waarmee Aalsmeer-Oost verbonden wordt met het Seringenpark
en de wijk Stommeer. Het is aan
dit bewonersinitiatief om de gesprekken met deze instanties aan
te gaan. Wordt vervolgd dus.

De wens is om een wandelpad te realiseren over de Oostelijke Molenvlietdijk (op de foto aan de linkerzijde).

Aalsmeer - Het eerste Energie
Ontbijt van Sienergie zit – letterlijk - achter de kiezen. Op vrijdag
18 mei organiseerde Sienergie
dit ontbijt op verzoek van de gemeente Aalsmeer. Geïnteresseerden waren vanaf 8.30 uur welkom
in het buurthuis Hornmeer om
ideeën en tips uit te wisselen over
verduurzaming van hun woning.
Ulla Eurich, programmamanager en energieadviseur van Stichting Sienergie, deed een rondje
door de zaal en vroeg iedereen
naar wat hem of haar er bracht
en waar uitdagingen liggen. Al
snel werd duidelijk dat het hoofdzakelijk gelijkgestemden waren
die met elkaar én de gemeente de schouders eronder willen zetten om woningeigenaren
te ondersteunen in een enorme
klus: het aardgasloos maken van
Aalsmeer.
Individueel of buurtproject
Eén van de aanwezigen legde
uit dat zijn woning al bijna energieneutraal en ‘all electric’ is. Het
was een hele zoektocht om erachter te komen hoe dat het beste kon gebeuren. Het doel van
de Energie Ontbijten, maar ook
van het Energieloket van Sienergie, is om woningeigenaren hiermee op weg te helpen, individueel of bijvoorbeeld in buurtverband. Dat zo’n buurtproject
werkt wisten twee aanwezige leden van de werkgroep gasloos te
beamen. Zij hadden meegedaan
met eerdere collectieve isolatie-

projecten van Sienergie, in Geerland en in de Hornmeer. Zij gaven
aan dat hun buurten toe zijn aan
een vervolgstap. Met subsidie uit
het Duurzaamheidsfonds van de
gemeente Aalsmeer kan hopelijk
snel samen met Sienergie worden verkend hoe de bewoners
van hun buurten straks energieneutraal en zonder aardgas kunnen wonen.
André van der Poel, beleidsadviseur Energietransitie van de gemeente Aalsmeer was blij met
alle opmerkingen uit de zaal. De
transitie naar een aardgasloze gemeente is belangrijk en de gemeente krijgt dit alleen samen
met de inwoners voor elkaar.
Daarom ondersteunt de gemeente deze Energie Ontbijten.
Ook duurzaam ontbijten?
Het volgende Energie Ontbijt is
op vrijdag 15 juni in buurthuis ’t
Middelpunt, midden in de Oranjebuurt in Oosteinde. De focus zal
dan vooral liggen op jaren zestog koopwoningen, die veelal
nog niet geïsoleerd zijn, zoals in
de Oranjebuurt. Perfect om gezamenlijk aan de slag te gaan, Sienergie helpt daar graag bij.
Aanmelden
Wilt u ook mee ontbijten en aan
het gesprek deelnemen? Meld
u aan op info@sienergie.nl of telefonisch bij Ulla Eurich via 0652667700. Het ontbijtbuffet staat
om 8.30 uur klaar. U bent van harte welkom.

Boerenvreugd zoekt vrijwilligers

e ellige oorjaarsmarkt
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Een feestelijke voorjaarsmarkt presenteerde de 25-jarige kinderboerderij afgelopen
zondag 27 mei. Er waren gezellige kraampjes met cadeauartikelen en lekkernijen, deelgenomen
kon worden door kinderen aan
diverse workshops en voor hen
stonden allerlei spelletjes klaar.
Het was al vroeg druk op Boerenvreugd en, ondanks de omslag
van het weer, is tot laat in de middag genoten van alle attracties.
Op zondag 8 juli is de volgende
jubileumactiviteit. Dan trakteert
de kinderboerderij op een the-

atervoorstelling van Zwuf in de
hooiberg. Er zijn deze dag voorstellingen om 11.45 uur en om
13.15 uur. Voor dit verjaardagsfeest is het wel nodig om een
deelnemerskaartje te kopen.
Deze kost 5 euro en is verkrijgbaar bij het winkeltje van Boerenvreugd. De kinderboerderij is
overigens nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het gaat vooral
om het verzorgen van de dieren
en het winkeltje draaiende houden. Interesse? Mail dan naar vrijwilligers@boerenvreugd.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

uurtbarbecue op erk eg
Regio - De afsluiting van de Kerkweg, wegens werkzaamheden
op de Aalsmeerderweg bleek
een mooie gelegenheid te zijn
om een buurtbarbecue te organiseren voor alle bewoners van
de Kerkweg. Initiatiefnemers Ria

Kluvers en Marjonne de Niet organiseerden dit feestje voor jong
en oud. Totaal 75 enthousiaste
bewoners kwamen met hun tafel, stoelen en barbecue naar het
speelplaatsje in het midden van
de Kerkweg. ‘Participie’ maakte

lle basisscholen rook rij

elijke stand na debat
lk in en otaryclub

Aalsmeer - De debatclub van het
Alkwin Kollege heeft afgelopen
donderdag 24 mei gedebatteerd
tegen de Rotaryclub AalsmeerUithoorn in de vernieuwde raadszaal van het gemeentehuis van
Aalsmeer. De leerlingen en de
‘Rotarians’ hebben tijdens het
debat drie stellingen behandeld
met verschillende controversiële onderwerpen. De deelnemers
aan het debat hebben hun mening gegeven over de politiek, de
generatiekloof en de sleepwet.
Hoewel de Alkwin leerlingen het

debat met 2-1 hebben verloren,
zijn ze wél een ervaring rijker. Plus
het feit dat twee leden van de debatclub van het Alkwin als ‘beste
debatter’ werden verkozen door
de jury en daarmee de stand op
2-2 brachten.
De Rotarians en de Alkwinezen
hebben veel van elkaar geleerd
en sloten de leerzame middag
samen af met iets te eten en te
drinken. Op naar een revanche in
2019!
Door: Ingie Elzeny
Foto: Jip van der Valk

het mogelijk om de straat te versieren, sport en spelmateriaal te
huren voor de kinderen, een ijsje uit te delen en appeltaart bij de
koffie te serveren. Een springkussen ontbrak ook niet en maakte
het feest compleet voor de jongste bewoners.

Het weer werkte mee en de gezelligheid zorgde ervoor dat het
feestje tot in de vroege uurtjes
doorging. Volgend jaar komt er
vast weer een barbecue op de
Kerkweg. “Zeker voor herhaling
vatbaar”, aldus de twee initiatiefnemers.

Aalsmeer - Dinsdag 29 mei onthulde kinderburgemeester Derek
Buikema samen met de nieuwe
wethouder Onderwijs & Jeugd,
Robbert-Jan van Duijn, en directeur Laura van Rossen het: ‘Rookvrije schoolpleinbord’ bij basisschool Triade (locatie Hornmeer;
voorheen de Wegwijzer). Triade is
de tiende basisschool die het afgelopen schooljaar rookvrij is geworden en daarmee zijn nu alle
basisscholen in Aalsmeer rookvrij.
Roken en kinderen gaan niet
samen. Daarom stemden alle primair onderwijs scholen in
Aalsmeer en Kudelstaart ermee
in om rookvrij te worden. Dit betekent dat de hele school, inclusief schoolplein en buitenruimtes
rook- én meerookvrij voor leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is.
Kinderburgemeester Derek: “Ik
heb dit voorjaar bij alle basisscholen het bord rookvrije school ont-

huld. Dat vond ik hartstikke leuk.
Gelukkig doen ook steeds meer
sportverenigingen mee. Atletiek
Vereniging Aalsmeer was de eerste, daarna Zeilschool Aalsmeer
en vorige week Waterskivereniging Aalsmeer. Ik blijf mijn best
doen om Aalsmeerse kinderen
gezond én rookvrij te laten opgroeien.”
Rookvrije generatie
De ‘Rookvrije generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en Longfonds.
Zij streven naar een generatie
kinderen die opgroeit zonder de
schadelijke gevolgen van (mee)
roken en vrij van de verleiding
om te gaan roken. De gemeente Aalsmeer ondersteunt dit. Om
die reden zijn wethouder van
Duijn en kinderburgemeester Derek erg blij dat alle scholen rookvrij zijnen ze roepen alle sportverenigingen op om ook rookvrij te
worden.
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Stichting De Bovenlanden
maakt nieuwe natuur

LEZERSPOST
Open brief aan de gemeenteraad

BWA: Slot op Schiphol
tot na 2023 verlengen!
Aalsmeer - Bij de installatie
heeft het college alle raadsleden opgeroepen input te leveren voor het komend Collegeprogramma. Eén van de
thema’s zal ongetwijfeld de
verhouding tot Schiphol betreffen. De raad heeft zich
dit jaar al twee keer onomwonden uitgesproken hoe
zij de ontwikkeling en het
gebruik van de luchthaven
ziet. In het Raadsprogramma
wordt onder meer aangegeven dat er een betere verdeling moet komen in het baangebruik: minder belasting
van het Aalsmeers grondgebied ten aanzien van (ultra)
fijnstof en geluid. Wat het bestuur van Behoud Woongenot
Aalsmeerbaan (BWA) betreft
hoort ‘neerstortgevaar’ ook in
dat rijtje thuis. En in de brochure ‘De mensen achter de
cijfers’ staat het nog scherper:
groei van Schiphol is voor de
leefbaarheid in Aalsmeer niet
verantwoord en dus voor BWA
onacceptabel. Het bestuur
doet een dringend beroep op
de gemeenteraad om het college in overweging te geven
in haar programma te ‘zeggen’
waar het op staat, en wel (ongeveer) als volgt.
Ten eerste: Vanuit klimaatoogpunt, veiligheid, overlast en
volksgezondheid is groei van
Schiphol onwenselijk. Discussie hieromtrent is pas op zijn
vroegst aan de orde na de herindeling luchtruim in 2023.
Groei is dan alleen mogelijk
als Schiphol zich feitelijk ontwikkelt tot de meest duurzame hub-luchthaven van Europa en tegelijkertijd de leef-

baarheid verbetert in de
woonbebouwing in de directe
nabijheid van de luchthaven.
Ten tweede: Het meten en monitoren van de overlast en
luchtkwaliteit rond Schiphol wordt sterk verbeterd om
scherper in kaart te brengen
wat de overlast en gezondheid - en klimaatschade - voor
bewoners is. Hierbij dient ultrafijnstof (gezien de verontrustende onderzoeken die
in het buitenland zijn uitgevoerd) speciale aandacht te
krijgen.
Ten derde: Het aantal vakantievluchten wordt verminderd
en we gaan ons ervoor inzetten dat korte afstandsvluchten zoveel mogelijk worden
vervangen door treinverkeer.
Daarvoor is het van belang
dat treinstation Schiphol zich
kan ontwikkelen tot een station voor internationaal treinverkeer.
Ten vierde: We zetten ons er
per direct voor in dat aan woningeigenaren en huurders
in het gebied omsloten door
de 58 Lden-contour (het binnengebied) adequate oplossingen worden geboden om
zich elders te vestigen, als in
hun beleving de ondergrens
van de leefbaarheid van hun
woonomgeving is bereikt. Wij
onderzoeken daartoe onder
welke voorwaarden een gespecialiseerde, regionale woningcorporatie de oplossing
is.
Jan Boomhouwer, namens
het bestuur van Behoud
Woongenot Aalsmeerbaan
(BWA)

Menselijke verkeersinfarct
in Centrum
Aalsmeer - Een paar weken
geleden, verscheen in deze zelfde krant, een klein berichtje met: Vrachtwagen rijdt
zich klem in de Dorpsstraat.
o.a werd er in beschreven:
De combinatie bleek echter
te groot om de bocht te kunnen nemen. Gevolg: De Dorpstraat werd geheel geblokkeerd door de vrachtwagen.
De ,stremming, zorgde voor
veel hinder voor het doorgaande verkeer.
Maar het kan nog erger.
Afgelopen
maandagavond
om 17.35 uur, vol in de avond
spits, presteerde het een combi van Firma Snel, om doodleuk op de hoek van de Zijdstraat en de Uiterweg zijn goederen te gaan lossen.
Gevolg: Verkeersinfarct vanaf Uiterweg, StommeerkadePraamplein-richting in en uit.
Ben onmiddellijk naar politiebureau gereden en heb de
politie gevraagd om ter plekke te gaan handhaven/bekeu-

ren. Want dit was gekkenwerk,
in de spits, laden en lossen en
notabene nog op een zeer gevaarlijke plek ook. Wat dacht u
van fietsende kinderen en oudere mensen. Overzicht was
geheel weg.
Nu kunnen we naar de politiek kijken/schrijven en ook
mee gaan praten, maar het
begint bij de discipline van de
weggebruiker zelf. Het blijkt
dat vele vrachtwagens, die
de winkels in de Zijdstraat bevoorraden, ook de aanvoertijden gewoon pertinent negeren. Economisch belang,
wordt er dan gezegd. Ik zeg
al jaren, en ik schreeuw niet
alleen maar vanaf de veilige
stoep, politie handhaaf meer,
desnoods met harde hand.
Natuurlijk is ieder weer ,veilig, thuis gekomen die avond,
dus...
Gerard Zelen
Marsstraat 8, Aalsmeer
zelen@ggschilders.nl

Krachtenbundeling GL, D66, PvdA en AA

Samenwerking zonder naam
tussen vier kleine fracties
Aalsmeer - Een persbijeenkomst
gaven de fracties GroenLinks,
D66, PdvA en Absoluut Aalsmeer
(AA) voor aanvang van de speciale raadsvergadering met beëdiging van de drie wethouders en
installatie van drie nieuwe raadsleden afgelopen donderdag 24
mei. Niet om hun ongenoegen te
uiten over de keuze van de twee
formateurs, maar om te vertellen dat ze samen gaan werken. Ze
vormen nu met elkaar met negen

zetels het derde ‘blok’ naast de
VVD met zes en het CDA met acht
zetels. Op deze manier ontstaat er
min of meer een gelijke verhouding. Bovendien hebben door
deze samenwerking alle ‘blokken’
hun eigen wethouder.
Afwegingsoverleg
Over oppositie en coalitie wordt
overigens niet meer gesproken.
Samenwerken is het nieuwe sleutelwoord in politiek Aalsmeer. Uit-

Aalsmeer - Stichting de Bovenlanden Aalsmeer koopt percelen
grond op van kwekers die de teelt
van seringen en sneeuwballen
beëindigen. De provincie NoordHolland verstrekt subsidie waarmee de aankoop en de herinrichting van zo’n perceel tot natuur
bekostigd kan worden. Er wordt
dus eigenlijk nieuwe natuur gemaakt. Dat is een behoorlijke klus
en hieraan wordt op verschillende plekken hard gewerkt in het
Westeinderplassengebied.

Dirk van der Zwaag nieuwe
fractievoorzitter VVD
Aalsmeer - Nu Robert van Rijn
wethouder is geworden voor
VVD Aalsmeer in het college, ontstond er een vacature voor fractievoorzitter. Die vacature gaat
worden ingevuld door Dirk van
der Zwaag.
Dirk van der Zwaag is getrouwd,
heeft 3 kinderen, is geboren in
Aalsmeer en is sinds 1998 (weer)
woonachtig in Aalsmeer. Hij is
zelfstandig ondernemer met als
specialisme overheidsmanagement en overheidsfinanciën.
Van der Zwaag is al sinds 2001
lid van de VVD. De afgelopen 4
jaar is hij raadslid geweest voor
VVD Aalsmeer. Als specialist gemeentefinanciën heeft hij zich in
de raad succesvol hard gemaakt
voor een financieel gezonde gemeente en voor lagere belastingen voor inwoners. Hij was lid
van de auditcommissie, waarvan
hij voor de nieuwe raadsperiode
inmiddels is benoemd tot voorzitter. Tevens was hij vice fractievoorzitter van VVD Aalsmeer.

plaats te nemen in het presidium
en is kandidaat commissievoorzitter. Ook Hauet is de afgelopen
4 jaar actief geweest in de gemeenteraad voor VVD Aalsmeer.
Zij heeft zich de afgelopen jaren onder andere succesvol ingezet voor de decentralisaties in
het sociaal domein (onder andere
zorg) en was tevens woordvoerder communicatie.
Fractie-assistent
Tijdens de raadsvergadering van
donderdag 31 mei zal Van der
Zwaag voor het eerst als fractievoorzitter in actie te zien zijn. In
diezelfde vergadering zal overigens Sissi Mijwaart benoemd
worden als fractie-assistent voor
de VVD. Afgelopen donderdag
werd Erik Abbenhues al geïnstalleerd als nieuw raadslid.

De Groene As
Met subsidie van de Provincie
Noord-Holland vormt de stichting voormalige akkers dus om
tot nieuw rietland, moerasbos
en andere mooie vormen van natuur. En net zo belangrijk, de akkers krijgen duurzame natuurvriendelijke beschoeiingen en
diverse sloten worden op diepte
gebracht. Cees Tas van Stichting
De Bovenlanden Aalsmeer: “Zo
werken we mee aan een aantrekkelijk en bevaarbaar gebied en realiseren we tegelijkertijd belangrijke schakels in de ecologische
verbindingszone De Groene As.”

waaronder van de Nico Borgmanakker. Bij het afscheid van de
oud voorzitter is zijn naam aan
een akker verbonden. Een zeer
herkenbare akker die wordt omgevormd tot rietland, op de hoek
van de Westeinderdijksloot en de
Grote Brug. Binnenkort zal het
bord met zijn naam op de akker
geplaatst worden. Op een andere akker nabij de Kleine Brug zijn
een drietal boomkluiten omgetrokken. Hierdoor ontstaan er
nieuwe broedplaatsen voor ijsvogels.
Trots
De komende periode wordt er
nog aan twee percelen nabij het
starteiland gewerkt. Het riet aanplanten vind begin juni plaats.
De aanplant van moerasbos pas
in het najaar. Met dit mooie weer
zijn veel mensen misschien wel
ongemerkt langs akkers gevaren
waar werkzaamheden verricht
worden.

Cees Tas zegt met een brede glimlach: “Er gebeurt best veel. We
hebben inmiddels 160 akkers. En
we zouden op iedere akker waar
we bezig zijn wel een bord wilNico Borgmanakker
len zetten met ‘De Bovenlanden
Op dit moment is het grondwerk maakt hier nieuwe natuur. Voor u.’
van een drietal akkers afgerond, Wij zijn daar hartstikke trots op.“

“Divers en stabiel team”
Voormalig fractievoorzitter Robert van Rijn is blij met het nieuwe team. “Een geweldig divers,
goed en stabiel team. Ik wens het
Vice-fractievoorzitter
hele team veel succes de komenDe vacature van vicefractievoor- de jaren. Ik heb er alle vertrouwen
zitter wordt ingevuld door Nan- in dat deze VVD fractie het prima
da Hauet. Zij zal ook namens de zal doen voor Aalsmeer”, sluit de
VVD-fractie kandidaat zijn om net benoemde wethouder af.

Gemeente blijft zich inzetten voor
verbeteringen openbaar vervoer
Aalsmeer - Sinds het ingaan van
de nieuwe dienstregeling van
Connexxion per december 2017
heeft de gemeente veel klachten ontvangen over de buslijnvoering en –dienstregeling en
de uitvoering ervan. Het College heeft deze pijnpunten continu
onder de aandacht gebracht van
de Vervoersregio Amsterdam, de
opdrachtgever voor Connexxion.
Op basis hiervan is een extern onderzoek uitgevoerd naar de door
Connexxion gemaakte keuzes die
tot klachten hebben geleid, onder andere ten aanzien van Kudelstaart en Aalsmeer.
Het onderzoek is vorige week
verschenen en geeft weer, dat in
Aalsmeer en Kudelstaart geen urgente aanpassingen nodig zijn.
De gemeente is het hier niet mee
eens en blijft aandringen bij de
Vervoerregio Amsterdam en Connexxion op verbetering op de

volgende punten: meer spitsbussen van en naar Kudelstaart,
het doortrekken van de nachtbus naar Kudelstaart en pro-actieve aandacht voor de toekomstige fijnmazigheid van het OV in
Aalsmeer. De wethouder Verkeer
en Vervoer heeft deze punten al
eerder via een brief van de Adviescommissie Amstelland-Meerlanden aan het Dagelijks Bestuur
van de Vervoerregio Amsterdam
punten aangegeven. Deze commissie bestaat uit de wethouders
Verkeer en Vervoer van onder andere Haarlemmermeer, Aalsmeer,
Uithoorn en Amstelveen.

gangspunt voor allen is ‘Samen
bouwen aan vertrouwen’ en dit
is hard nodig, want het vertrouwen in de politiek in Aalsmeer is
bijzonder klein, slechts 29 procent. Elke kleine partij blijft overigens zelfstandig en houdt eigen
ideeën en prioriteiten. Moties
en amendementen kunnen elk
apart ingediend worden, maar
wel is afgesproken hierover met
elkaar overleg te hebben om zo
een zo breed mogelijk draagvlak
te creëren. De samenwerking tussen de vier gaat nog verder. Eens
per maand gaan de vier fractievoorzitters met elkaar om de tafel voor een zgn. afwegingsoverleg. Wordt de politiek saai? “Absoluut niet”, zeggen allen. “Er zal regelmatig wel stevig gediscussieerd worden, niet om elkaar tegen te werken, maar om de ande-

ren te overtuigen van een standpunt.” Hoe het de afgelopen vier
jaar er aan toe is gegaan, noemen
de fractievoorzitters niet ‘gezond’
en zeker niet goed voor Aalsmeer
en haar inwoners. De pijlen gaan
niet meer op elkaar gericht worden, maar op initiatieven voor inwoners en de gemeente.

afgerond en aangeboden aan de
betreffende gemeenten. Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “Het
externe onderzoek biedt bouwstenen voor het vervoerplan
2019. Het is wat mij betreft echt
onacceptabel dat, mijn inziens
door de grote onbetrouwbaarheid en uitval van ritten sinds december vorig jaar, het reizigersaantal in Kudelstaart met 24% is
afgenomen ten opzichte van vorig jaar maart. Deze reizigersdaling laat júist zien dat een hogere frequentie in de ochtendspitsfrequentie nodig is.”

inmiddels aangegeven de spits te
verlengen tot 9.00 uur waardoor
er per 1 april vier bussen tussen
7.00 en 8.00 uur rijden en drie
tussen 8.00 en 9.00 uur. In de brief
aan de Vervoerregio heeft de gemeente Aalsmeer aangegeven
dit nog niet voldoende te vinden.
Ook het probleem van de nachtbussen blijft voor de wethouder
een belangrijk onderwerp van
gesprek.
Flexibele oplossingen
Ook heeft de gemeente aangegeven dat Kudelstaart (met bijna
Onderzoek
Naar aanleiding van aanhouden- 10.000 inwoners) geen enkel ande klachten van reizigers (onder der OV-alternatief heeft. In het beandere uit Aalsmeer, maar vooral stuurlijk overleg met de Vervoeruit Kudelstaart) heeft de Vervoer- regio is ten aanzien van de nachtKleine verbetering
regio Amsterdam (VRA) besloten bus besproken om gezamenlijk
De pijnpunten zitten met name in een extern onderzoek te laten uit- tot een oplossing te komen. De
Kudelstaart vanwege de lage fre- voeren naar de door Connexxion gemeente gaat ook nog met de
quentie in de ochtendspits en het gemaakte keuzes in ondermeer Vervoersregio en Connexxion in
wegvallen van de nachtbus. Voor de buslijnvoering van Aalsmeer gesprek over flexibele oplossinhet probleem van de frequentie en Kudelstaart die weerstand op- gen voor ouderen en inwoners
tijdens de spits heeft Connexxion roepen. Onlangs is het onderzoek die slechter kunnen lopen.

Van 4 naar 3 wethouders
De samenwerking tussen de vier
partijen is in de afgelopen twee
weken in een stroomversnelling gegaan. Er was continu van
uitgegaan dat vier wethouders
Aalsmeer zouden gaan leiden.
De formateurs besloten echter
te kiezen voor een compact college van drie wethouders. Absoluut Aalsmeer (AA) leek hierdoor
op een soort eiland te komen,
omdat GroenLinks, D66 en PvdA

al eerder aan de formateurs hadden laten weten een drie-combi
te willen vormen voor één wethouder en schoven hierbij Wilma
Scheltema naar voren. Dat ook
AA zich heeft aangesloten en gekozen heeft voor samenwerking,
is vooral te danken aan Jelle Buisma van de PvdA. Hij heeft moeten praten als brugman, (“blaren
op m’n tong”, aldus zijn omschrijving), om Dick Kuin te overtuigen
ook aan te sluiten. De AA-fractievoorzitter bedankte tijdens de
raadsvergadering Jelle voor zijn
inzet en inspiratie. Jelle kreeg een
boek van Bob Dylan, waar beide
politici groot fan van zijn en toeval of niet, laat nou deze zanger,
muzikant en Nobelprijswinnaar
op deze 24 mei (de officiële dag
van de samenwerking) zijn 77e
verjaardag vieren.

Vertrouwen
De samenwerking zonder naam,
aldus de omschrijving van Ronald
Fransen van GroenLinks, zien de
nieuwe politiek helemaal zitten.
“We hebben er zin in, maar de samenwerking en het nieuwe besturen is pas echt geslaagd als we
over vier jaar tijdens de verkiezingen een hogere opkomst hebben
dan de 55 procent van afgelopen
maart”, besloot Fransen.
Ook de nieuwe wethouders gaven aan alle vertrouwen in het
nieuwe besturen te hebben en
de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. “We gaan met elkaar aan de slag voor Aalsmeer
en Kudelstaart”, aldus een enthousiaste wethouder RobbertJan van Duijn na zijn beëdiging.
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Op 7 juni in kantine FC Aalsmeer

Businessmeeting ‘Meer
voor ondernemers’
Aalsmeer - De kas van Barendsen Bloemen op het dak van Flora
Holland bewijst keer op keer zijn
waarde als praathuis en ontmoetingsruimte. Dit keer besteeg een
drietal gasten het trappenhuis
voor een rustmomentje op het
midden van de dag. Een lunch
onder het opgewarmde glazen
dak om met Barendsen directeur
Jan de Boer ideeën uit te wisselen
en het format van de op donderdag 7 juni te organiseren nieuwe
Businessmeeting ‘Meer voor Ondernemers’ door te nemen. Jacco van der Laarse, Frank Vaneman
en Roald Koster delen met elkaar
passie voor voetbal en liefde voor
FC Aalsmeer. De club die grote plannen heeft. De Aalsmeerse
voetbalclub bestaande uit 1300
leden waarvan zo’n 800 jeugd, is
ambitieus, zo laten de heren weten. Er is volgens hen een vurige wens om met de selectie-elftallen op hoog niveau te spelen,
maar dat vraagt wel wat van de
organisatie.
Samenwerking
“Om het beste uit spelers te halen zijn goede faciliteiten en
goede trainers nodig”, zegt Jacco van der Laarse als secretaris van de businessclub. “Maar
goede trainers kosten geld. Om
die te kunnen betalen willen we
meer Aalsmeerse bedrijven bij
de club betrekken. Niet alleen

om met geld over de brug te komen, maar vooral om een samenwerking mee aan te gaan. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan
jeugdleden die als ze een stageplek nodig hebben of een baantje zoeken, bij de betrokken ondernemers ondergebracht kunnen worden. Zo snijdt het mes
aan twee kanten.”
Nieuwe stijl
Om draagvlak voor de ambities te
creëren, organiseert de businessclub op donderdag 7 juni een
avond voor ondernemers waarop
diverse sprekers een inspirerende
bijdrage zullen leveren. Zo zal Jan
de Boer zijn verhaal doen, maar
geven ook ondernemers John Celie en Frank Vaneman hun visie op
zakelijk gebied.
Deze avond is tevens de aftrap
voor de businessmeeting nieuwe stijl bij FC Aalsmeer. Er is afscheid genomen van de netwerkachtige borrel die volgens de heren teveel een bijeenkomst was
van ZZP’ers afkomstig uit een wat
bredere regio. Niet direct de doelgroep die de club voor ogen had.
Deze nieuwe vorm, waarbij de
pijlen worden gericht op vooral de Aalsmeerse ondernemers,
zal vooralsnog twee keer per jaar
plaatsvinden. Aftrap is 20.00 uur.
Plaats van handeling: de FCA kantine aan de Beethovenlaan.

Stichting Vrienden van Amstelring

Vrienden gezocht voor
Rozenholm en Gloxinia
Aalsmeer - Wie verbonden is aan
Aalsmeer voelt zich in verpleeghuis Rozenholm meestal snel op
z’n gemak. Het huis ligt midden
in de levendige dorpskern van
Aalsmeer en men kijkt uit op de
Historische Tuin. Het is een prettig gebouw met veel licht en grote ramen, direct aan het water, de
Brandewijnsloot. Vooral in de zomer is er veel te zien. Aan de voorkant is er ook altijd wat te beleven, met een komen en gaan van
winkelend publiek. Aalsmeer is
een hechte gemeenschap. Veel
mensen kennen elkaar en zijn betrokken, en dat maakt de sfeer in
Rozenholm zo prettig. ‘Zo thuis
mogelijk’ is het uitgangspunt. Iedereen kan zichzelf zijn, respect
voor elkaar en zorgzaamheid zijn
vanzelfsprekend. Gloxinia, een
kleinschalige woonvoorziening
voor mensen met dementie, is
gevestigd aan de Gloxiniastraat.
Goede buren
Wat niet bekend is bij alle
Aalsmeerders is dat Zorgcentrum
Aelsmeer en verpleeghuis Rozenholm vooral goede buren van elkaar zijn. Beide instellingen vallen onder een andere organisatie en hebben dan ook ieder hun
eigen Vrienden Stichting. Rozenholm en Gloxinia behoren tot de
woonlocaties van Amstelring in
de regio Amstelland-Meerlanden.
Stichting Vrienden van Amstelring spant zich in om mooie initiatieven te realiseren voor de bewoners van Rozenholm en Gloxinia.
Extraatjes
Helpt u mee met het vervullen

van wensen van kwetsbare ouderen in Rozenholm en Gloxinia?
Het zijn de extraatjes die het verschil maken, die het leven van
mensen in hun laatste levensfase
weer een beetje kleur geven. Een
bootreisje of optreden van een
artiest, maar bijvoorbeeld ook de
aanschaf van tuinmeubilair, een
duofiets, aangepast sportmateriaal en gezelschapsspellen. Stichting Vrienden van Amstelring
maakt het met uw steun mogelijk. Stichting Vrienden van Amstelring exploiteert bijvoorbeeld
ook een rolstoelbus waarmee
de bewoners gezellige uitstapjes maken. Een abonnement voor
onder andere Keukenhof, Artis en
Avifauna verzorgt de stichting er
ook bij. Daarnaast stelt de stichting geld beschikbaar voor het
creëren van sfeerhoekjes in de
woonlocaties.
Donaties
Zorgt u ervoor dat de vrienden
dit kunnen blijven doen? Met uw
donatie gaan de wensen van bewoners van Rozenholm en Gloxinia in vervulling. Word Vriend
en maak uw donatie (eenmalig
of periodiek) over op bankrekeningnummer: NL18 RABO 0324
5439 80 t.n.v. Stichting Vrienden
van Amstelring. Geef bij uw overschrijving ‘Rozenholm’ of ‘Gloxinia’ aan. Alle gelden die binnenkomen worden volledig besteed aan de bewoners. Stichting
Vrienden van Amstelring heeft
de ANBI-status, zie www.amstelring.nl/anbi. Voor vragen kan
contact opgenomen worden via:
vriendenvan@amstelring.nl.

Activiteiten overzicht

Angela van Westen: ‘Zaai
heeft me veel bijgebracht’
Aalsmeer - Ook het tweede jaar
van Zaai - het coachtraject voor
startende ondernemers - is afgerond. De gemeente Aalsmeer, Rabobank regio Schiphol en Ondernemend Aalsmeer zijn zeer tevreden over de resultaten. Ook het
komende seizoen (start half september 2018 tot eind maart 2019)
wordt nieuwe Zaailingen de mogelijkheid geboden een aantal
masterclasses, intervisie avonden
en coach-sessies te volgen. De
Nieuwe Meerbode is benieuwd
hoe de eerste lichting Zaailingen de impact van Zaai heeft ervaren. Deze week vertelt Angela van Westen over ‘Quality time
voor baby’s ‘
Met de achtergrond informatie
van Zaai is Angela van Westen
april 2017 haar praktijk Bloei massage gestart. “Als nieuwe speler in
de markt moet je een netwerk en
samenwerking met andere partijen zien op te bouwen. Zoveel
heeft Zaai mij wel bijgebracht.”
Inmiddels heeft Angela van Westen haar vleugels uitgeslagen. In
Aalsmeer en in de regio.
Naast haar eigen praktijk aan huis
werkt ze op locatie en geeft ze
onder andere een babycursus in
Geboortecentrum Puur in Hoofddorp. Die cursus ‘Babypret’ bestaat uit een combinatie van baby-yoga en baby-gym. “Daar komen moeders naar toe met hun
baby in de leeftijd van twee tot
negen maanden. Zij maken kennis met allerlei oefeningen die
hun baby gevarieerd laat bewegen en ze genieten tegelijk van
quality-time met hun baby”, vertelt zij enthousiast. “Het maakt de
baby sterker en soepeler en het
stimuleert de motorische ontwikkeling van de baby. Ook ondersteunt het de emotionele en sociale ontwikkeling van de baby’.
Een andere reden om de cursus
Babypret te volgen is dat moeders het heel prettig vinden om
andere moeders te ontmoeten.
Zo ontstaat er een organische uitwisseling.”

opvang. Daarnaast wordt vanuit
de wetenschap steeds meer erkend dat de babytijd een belangrijke ontwikkelingsfase is. Vroeger werd een baby nog wel eens
in een hoekje gelegd en niet naar
omgekeken. Nu is aangetoond
dat quality time met voldoende
aandacht en aanraking de ontwikkeling van de baby op diverse
vlakken stimuleert.” Bloei massage hoopt met de babycursussen
ouders te inspireren om samen
met hun baby te bewegen, te
spelen en het lichaamsbesef van
de baby te vergroten. Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen! Uit een ander onderzoek
blijkt namelijk dat kinderen motorisch minder sterk ontwikkeld
zijn ten opzichte van zeg tien jaar
terug.

Bewegen en ontspannen
De praktijkruimte is herkenbaar
aan het logo van Bloei massage
op het raam van Angela haar woning. “De naam Bloei past mooi bij
bloemendorp Aalsmeer en bij baby’s.” Naast babycursussen (voor
quality time) kunnen vrouwen
bij Bloei massage terecht voor
ontspanningsmassages(voor metime). Ook geeft ze stoelmassages op locatie voornamelijk bij
bedrijven die vitaliteit van werknemers serieus nemen. Haar missie is dat beweging en ontspanning in balans moeten zijn om
lekker in je vel te zitten. Ze geeft
daarom ook beweegadvies. Als
voormalig trainer van Mom van
Balance heeft ze ervaren hoe je
klachten tijdens je zwangerschap
de baas kunt blijven door te blijven bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Ook na de bevalling is herstellen en aansterken
belangrijk om daarna weer volop
te kunnen genieten van je sport.
En daar krijg je weer veel energie
voor terug! Kortom, Bloei massage is er voor alle vrouwen en
in het speciaal die hun zwangerschap en babytijd een boost willen geven!
“De focus die is aangebracht om
Toekomst gericht bezig
me echt te richten op vrouwen tijToekomst gericht bezig zijn dat dens het volgen van het Zaai traleer je bij Zaai. Daarom heeft An- ject voelt goed, slaat aan en wil ik
gela contact gelegd met de sport- graag uitbouwen. Als onderneschool Amstelhof in Uithoorn. “Zij mer moet je keuzes maken en serichten zich ook op gezinnen met lectief zijn en strategische keuzes
een gezonde leefstijl.” Het doel durfen maken. Zaai heeft mij geis elkaar te versterken. Dat geldt inspireerd en mij aan het denken
ook voor kinderopvang uit de gezet.” Neem voor meer informaregio waarmee ze in gesprek is. tie contact op met project-orga“Ik heb ze verteld wat ik te bie- nisator Kirsten Verhoef via 0297den heb en het sluit goed aan op 366182 of via kirsten@syltsup‘het gezonde kind’ dat steeds be- port.nl
langrijker wordt binnen kinder- Janna van Zon

Dineren in Voor Elkaer
Opa en Oma dag in
in Kudelstaart
Woensdag 6 juni, een heerlijk Voor Elkaer
3 gangendiner met o.a. een
Het is bijna Nationale Opa
gebonden bospaddenstoelen en Oma dag. Op woensdag 6
soep, gegrilde kippenpoot,
juni vieren wij Opa en Oma
vleesjus, gestoofde appeltjes dag in Wijkpunt Voor Elkaer.
+ rozijnen, komkommerVoor deze speciale dag kunt
salade, patat met mayonaise
u in ons restaurant van
en een fruitsalade voor maar
12.00-14.00 uur overheerlijke
pannenkoeken komen eten
€12,- Voor reserveringen
en een minisorbet toe voor
tel. 0297-820979.
maar €7,50. Neem gezellig
Vrijdag 8 juni kunt u genieten uw kinderen of kleinkinderen mee! Graag van te voren
van een 3 gangendiner
bestaande uit: een heldere sel- opgeven 0297-820979.
derij soep, Griekse moussaka
Optreden in Zorgcentrum
(een eenpansgerecht met o.a.
Aelsmeer.
gehakt, tomaat en auberOp donderdag 7 juni is er
gine) pikante tomatensaus,
o.l.v. Henk Trommel een
Griekse salade, tzatziki en
optreden van het BindingGriekse yoghurt met honing
koor uit Aalsmeer. U bent
en walnoten voor maar €11,-. van harte welkom om 19.45
Voor reserveringen tel. 0297- uur in de grote zaal van het
zorgcentrum.
820979.
Workshop Voor Elkaer
Op dinsdag 5 juni is er een
workshop schilderijtjes
maken. Kosten: €4,- alle
materialen zijn aanwezig.
Consumpties zijn voor eigen
rekening. Graag vooraf
opgeven bij een van de
gastvrouwen/heer.

Optreden In Voor Elkaer
Op vrijdag 8 juni is er een optreden Nostalgia in Wijkpunt
Voor Elkaer. Vanaf 14.30 uur
bent u van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u
bij ons binnen lopen of tel.
0297-820979.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Ontmoeting met ondernemers

Project ‘Zero Waste’ voor
studenten Wellantcollege
Aalsmeer - In februari vond op
Wellant mbo Aalsmeer de projectweek Future Investments
plaats. Eind mei en begin juni
wordt hier een vervolg aan gegeven binnen het project Zero Waste. Studenten van Wellantcollege
Aalsmeer gaan gezamenlijk aan
de slag met nieuwe vraagstukken
van ondernemers. Daarnaast volgen de studenten een aantal inspirerende workshops. Het project Zero Waste is een initiatief
van Groen onderwijscentrum,
die naast Go Cafés en Green Unplugged ook op deze manier studenten wil laten kennismaken
met de groene sector.
Binnen de sierteeltsector staan
regionale innovatie en duurzaamheid volop in de belangstelling. Om succesvol te blijven, houden bedrijven zich bezig
met de laatste ontwikkelingen.
Het is belangrijk dat de studen-

ten als toekomstige beroepsbeoefenaars hier een bijdrage aan
leveren. Om de studenten hierop voor te bereiden wordt er vanuit het groene onderwijs steeds
meer samengewerkt met het bedrijfsleven. Op de eerste dag van
het project pitchen de ondernemers hun vraagstukken, waar de
studenten vervolgens mee aan
de slag gaan. Aan het einde van
het project presenteren de studenten de uitkomsten aan hun
opdrachtgevers.
Groen onderwijscentrum
Binnen Groen onderwijscentrum
werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar samen met als doel het versterken
van de groei van het aantal jonge
mensen dat kiest voor een carrière in de groene sector en het realiseren van een betere aansluiting
tussen onderwijs en praktijk.

Opnames Rob Verlinden
in Green Trade Center
Aalsmeer - De bijzondere potplant Platycodon Astra wordt in
de spotlights gezet in het televisieprogramma Robs Grote Tuinverbouwing. De opnames hiervoor vonden dinsdag 22 mei
plaats bij het Sakata/kwekerij Valstar ‘Inspiration House’ in het Waterdrinker Green Trade Center. Samen met Rob Verlinden laat de
stylist van Waterdrinker in het
programma zien wat je zoal met
de Astra kunt doen.

zijn naam te danken heeft aan
de grote stervormige bloemen.
De ‘superster’ in het potplanten- Pia Klatt in actie voor het televisieprogramma Robs Grote Tuinverbouassortiment is de ideale plant wing.
voor zowel binnen als buiten. En
dit seizoen naast de vertrouwde het gebruik van de Astra, die de gen in een sfeervolle lantaarn en
kleuren blauw, roze, en wit, nu consument zelf eenvoudig kan een pot-plant combi in een krans
ook in het licht roze te verkrijgen. namaken. Zo combineert zij de hangend aan een touw. “HanDe Astra is niet alleen leuk voor plant met Gypsophila muralis in gen is hot”, zegt Pia. “Ja, maar dan
thuis, maar ook bij uitstek ge- een mooie pot. “De Astra moet je vooral buiten, want je wilt thuis
schikt als cadeauplant.
combineren met hetzelfde soort liever geen gaten in de muur boplanten met dezelfde verzorging, ren”, vult Rob aan.
Tips
niet met perkplanten”, geeft Rob De opnames voor Robs Grote
Pia Klatt, stylist van Waterdrin- als tip.
Tuinverbouwing worden op zaSuperstar
ker, laat in het televisieprogram- Verder laat Pia een pot-plant terdag 9 juni op SBS6 uitgezonDe Astra is een sierlijke plant die ma diverse voorbeelden zien van combinatie zien om op te han- den.
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chamelijke uitdaging als militair
veel aantrekkelijker. De keiharde
opleiding van 36 weken heeft de
voorheen erg drukke Johan discipline en rust gebracht. Na zijn opleiding werd hij uitgezonden naar
Irak en deed hij mee aan meerdere berg-, jungle- en wintertrainingen. Irak, zijn allereerste missie,
was beslist geen training. Daar in
Irak vierde hij zijn 21e verjaardag.
Ook al was hij nooit direct blootgesteld aan gevaar, wat hij daar
zag en hoorde van de lokale bevolking - aanslagen, onthoofdingen, zo vele burgerslachtoffers
- heeft diepe indruk op hem gemaakt. Johan: “Ik was medisch
trainer en gaf les in ‘EBHO in gevechtssituaties’. Ik mocht niet
naar het front en had dus zelf
nog nooit een gevechtssituatie
meegemaakt. Dat was niet onze taak, ik had het wel graag gedaan, om uit te voeren waar ik zo
lang voor getraind had. Niet om
stoer te doen, maar om beter te
weten hoe je je in een gevechtssituatie gedraagt. Nu moest ik
Links Johan van de Coolwijk junior, erewacht tijdens de 4 mei Herdenking in 2017 in Oosteinde.
aan soldaten ter plaatse uitlegFoto: Arjen Vos Fotografie
gen hoe hij een gewonde kameraad of burger moest helpen.
Soms kregen we heftige verhalen te horen over veel slachtoffers aan eigen zijde, omdat ze
niet wisten hoe te handelen. Er
waren gasten bij die niet eens
wisten dat je dood kunt bloeden.
Daarom gingen zij er ook zonder
angst in. Van een schotwond keken ze niet op. ‘Doet een beetje
pijn, gewoon doorvechten.‘ Wat
klagen wij dan toch! De waarAalsmeer - Met zijn 23 jaar is Johan van de Coolwijk junior één terugkwam, was ik een andere pa- dering die je daar van mensen
van de jongste veteranen van Aalsmeer. In de aanloop naar Vete- pa.” Na ‘Libanon’ was het moeilijk krijgt voor kleine dingen, doet zo
ranendag Aalsmeer aanstaande zaterdag 2 juni geven hij en vete- om te reïntegreren in het gewo- enorm goed! Je bent constant in
raan Erwin Huisman (63) een inkijkje in hun wereld. Ook al zitten ne leven. In 1993 wisselde Erwin de weer en leeft voortdurend oner bijna twee generaties tussen, ze praten met even veel passie en naar de Luchtmacht en werd uit- der druk. Het heeft me heel snel
gedrevenheid over hun vak als militair. De een als marinier in ac- gezonden naar de Balkan. Twee volwassen gemaakt.” Dat beaamt
tieve dienst met nog een hele militaire carrière voor zich, de an- keer voor de VN naar Oost Slavo- ook zijn vriendin Steffi, met wie
der als militair in ruste met een burgerfunctie bij Defensie.
nië en met de IFOR NATO missie hij al heel lang samen is. “Je krijgt
naar Bosnië, als waarnemer. “Hoe Johan niet snel gek. Natuurlijk is
In de volksmond is een veteraan reld. Zij werden ingezet bij ontel- daar mensenrechten met voeten het niet leuk als hij lang van huis
een oudgediende met veel erva- bare missies, in oorlogsgebieden, werden getreden, was verschrik- is”, zegt ze, “maar ik weet dat hij
ring. Dat dat voor de meeste mi- zoals Libanon, voormalig Joego- kelijk. We moesten vanaf de zij- niet echt in gevaarlijke situaties
litaire veteranen niet opgaat be- slavië, Cambodja, Ethiopië, Ango- lijn toekijken en mochten niets verkeert en ik weet ook dat hij het
wijst het feit dat Johan al op zijn la en Afghanistan. Of bij opbouw- doen, alleen rapporteren. Zelfs aan kan. En het helpt enorm dat
20e veteraan was. Volgens de offi- of trainingsmissies, zoals Bosnië, toen we werden beschoten”, legt ik vaak contact met hem heb. Dat
ciële definitie van Defensie is een Haïti, Uruzgan en Malie. De hui- Erwin uit. “Dat druiste enorm in is voor ons echt stukken makkeveteraan ‘een (ex)-militair met de dige missies zijn te veel om op te tegen mijn gevoel van rechtvaar- lijker dan voor militairen en hun
digheid.” In 2014 zwaaide Erwin af thuisfront vroeger.”
Nederlandse nationaliteit die het noemen.
uit actieve dienst en ging als burKoninkrijk diende in oorlogsomger aan de slag bij Defensie. Daar ‘Brothers in Arms’
standigheden of daarmee over- “Een andere papa”
eenkomende situaties, zoals vre- Libanon, twee keer naar Oost Sla- werkt hij nu nog steeds, inmid- Beide mannen zijn het met elkaar
desmissies in internationaal ver- vonië, Kroatië (nee, niet Slovenië) dels als adviseur van Hoofd Per- eens: tijdens een missie wordt je
band.’ De jongste Aalsmeerse ve- en Bosnië waren de missies van soneelszaken. De missies heb- vrienden voor het leven. Je deelt
teraan is begin twintig, de oud- Erwin Huisman. Voor zijn inzet ben Erwin als mens veranderd. alles met elkaar, vertrouwt elste ver in de 90. Van de circa 140 in Libanon kreeg hij in 2015 sa- “Onze grote problemen hier val- kaar in de meest gevaarlijke situveteranen die in de gemeente men met vijf andere Aalsmeerse len in het niet bij wat mensen in aties en vangt elkaar op. Dat blijft
Aalsmeer wonen, zijn zo’n 50 ve- veteranen het Draaginsigne van oorlogssituaties meemaken. Ik ook zo na thuiskomst: ‘Brothers
teranen ouder dan 70 jaar, enke- de Nobelprijs voor de Vrede op- kon dan ook heel slecht tegen ge- in Arms’. Dat maakt veteraan zijn
len zelfs boven de 90. Zij voch- gespeld, notabene door burge- klaag van anderen over in mijn zo bijzonder. Iedereen beleefd de
ten in de Tweede Wereldoorlog meester Nobel. Erwin’s militaire ogen onbenullige zaken. In dis- missies anders, de een gaat makof de oorlogen in voormalig Ne- carrière begon als dienstplichti- cussies werd ik een vervelen- kelijk om met verschrikkelijke erderlands-Indië en Nieuw-Guinea, ge. Een ‘beroeps’ verdiende meer de gesprekspartner. En als vader varingen, de ander heeft jarenin het voormalig Koninklijk Ne- en dus volgde hij de beroepsop- was ik heel streng. Ik had veel ar- lang last van PTSS (Posttraumaderlandsch-Indisch Leger (KNIL). leiding en koos hij voor de Infan- moede gezien, dus bijvoorbeeld tisch Stress Syndroom). VeteraDat deze oudgedienden veel be- terie. Voor vijf jaar werd hij gesta- je bord niet leegeten zat er bij mij nen zijn er voor elkaar. Maar lohoefte hebben aan saamhorig- tioneerd in Duitsland waar ten niet bij. Voor mijn kinderen was pen niet te koop met hun ervarinheid en een platform om hun ver- tijde van de Koude Oorlog de dat niet makkelijk, dat realiseer ik gen. En dan doet het dus ongehalen kwijt te kunnen bewijst het oostgrens bewaakt moest wor- me nu. Daar werd thuis eigenlijk lofelijk goed om zo af en toe erfeit dat zij trouwe bezoekers van den. Vijand tegenhouden totdat nooit over gesproken.” Sinds een kenning en waardering te krijgen
bijeenkomsten voor Aalsmeerse er versterking komt’, was de op- emotioneel gesprek van Erwin’s voor wat je voor de wereldvreveteranen zijn. De grootste groep dracht. Gelukkig was dat niet no- dochters met goede collega Pe- de hebt betekend, hoe onbeduiveteranen in Aalsmeer is veel jon- dig. Net terug in Nederland, we ter van Uhm kunnen zij – zelf in- dend ook. “Daarom is een lokale
ger. Nederland leeft al bijna 75 schrijven het jaar 1983, werd hij middels volwassen – hun vader Veteranendag ook zo belangrijk
jaar in vrede, maar in vele gebie- in het kader van UNIFIL uitgezon- beter begrijpen. Van Uhm’s boek voor ons”, zegt Erwin, “en daarden in de wereld woedde ook na den naar Libanon waar een bur- ‘Ik koos het wapen’ maakte veel om zet ik mij daar dus persoonlijk
WOII, oorlog en dat is helaas nog geroorlog woedde. Een van zijn voor hen duidelijk en gaf het ge- voor in.” Aan zijn vriendschap met
steeds het geval. Onder de vlag strijdmakkers daar was Peter van zin veel troost.
Peter van Uhm is het te danken
van de Verenigde Naties hielpen Uhm, de latere Commandant der
dat Van Uhm een lezing kwam gein de afgelopen decennia ruim Nederlandse Strijdkrachten. Bij Snel volwassen
ven tijdens de eerste Veteranen150.000 Nederlandse militairen vertrek naar Libanon was zijn eer- Johan is op dit moment marinier dag in Aalsmeer in 2015. Erwin
mee aan het herstellen van vrede, ste dochter net 1,5 maanden oud. of beter gezegd zee-infanterist bij is de kersverse voorzitter van het
vrijheid en veiligheid in de we- Erwin: “Toen ik zes maanden later het Korps Mariniers. Met zijn een- Veteranencomité van Aalsmeer
heid is hij 20 à 30 weken per jaar vanuit het bestuur van Stichting 4
Erwin Huisman bij de uitreiking van het draaginsigne van de Nobelprijs weg van huis, voor oefeningen of en 5 mei Aalsmeer. En Johan, die
voor de Vrede door burgemeester Nobel op Veteranendag 2016.
op uitzending. Met een opa én is al drie jaar bij de 4 mei herdenFoto: Arjen Vos Fotografie
een vader als veteraan was een kingen met een paar maten en uimilitaire carrière voor hem niet zo teraard zijn vader, erewacht en
vreemd. Zijn opa had gediend in kranslegger. Waarom? “We moeIndië, zijn vader in Libanon, alle- ten ons steeds weer blijven reabei als dienstplichtige. Johan had liseren dat onze vrijheid een heel
er ook voor kunnen kiezen om groot goed is ”, zegt Johan, “en dat
in het metselbedrijf van de fami- die niet vanzelfsprekend is.”
lie te stappen, maar vond de li- Door Ulla Eurich

Een gesprek met twee veteranen uit Aalsmeer

Veteranen verdienen
erkenning en waardering

Bingo-avond in
Hornmeer

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 31 mei, wordt een gezellige
bingo-avond georganiseerd. Met
de bingo voor jong en oud zijn
schitterende prijzen te winnen,
zoals een frituurpan, een strijk-

bout en een bestekset. Er worden acht rondes gespeeld en een
boekje kost 15 euro voor de hele avond. Tevens maken deelnemers ook nog kans op een gratis
bingo voor de volgende keer. De
bingo wordt gespeeld in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1.
De zaal gaat open vanaf 19.00
uur en de bingo begint om 20.00
uur.

Duik in de wereld van militairen

Zaterdag Veteranendag
in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2 juni organiseert de Veteranencommissie van Stichting
4 en 5 mei Aalsmeer op verzoek
van de gemeente voor de derde keer een bijzondere dag voor
Aalsmeerse veteranen en voor inwoners. Deze lokale Veteranendag is een eerbetoon aan wat veteranen voor de vrede en veiligheid in Nederland en elders hebben betekend. Daarnaast is deze
dag een kans voor inwoners om
een blik te werpen in de wereld
van Defensie. Het motto van deze veteranendag is dan ook ‘Duik
in de wereld van onze militairen’.

Peter Reesink en de Arabist en kapitein-tolk Thomas Milo.

Activiteiten
Rond 14.30 uur starten activiteiten in het centrum van Aalsmeer.
Op het Raadhuisplein presenteren diverse onderdelen van de
Nederlandse Krijgsmacht zich
aan het publiek met demonstraties en zijn uiteraard militaire voertuigen van dichtbij te bewonderen. Er zijn infostands
over werken bij Defensie, vredesmissies, het Veteraneninstituut,
Hulphond Nederland en nog veel
meer. In de Zijdstraat is een parade van oude legervoertuigen van
Ontvangst
Keep Them Rolling. Wie wil mag
Om 13.00 uur heet burgemees- instappen voor een korte rondter Jeroen Nobel de Aalsmeer- rit door het dorp. Optredens van
se veteranen en hun ‘thuisfront’ de Hucksters en de RemBand met
welkom in de Burgerzaal van het muziek uit de Veteranen Top 50
gemeentehuis. Daarna zij er toe- en foodtrucks zorgen voor gezelspraken van hoofddirecteur Per- ligheid. Iedereen is van harte welsoneel Defensie schout-bij-nacht kom.

Lezing over DC-3 Dakota
in het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
9 juni om is er een lezing in het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 over de legendarische DC-3 Dakota. Een groot
vliegtuigmodel van drie meter
spanwijdte, gemaakt van Meccano, is deze dag ook te bezichtigen. In 1931 vloog bijna iedereen tevreden in één- of tweedekker passagierstoestellen met
veelal houten vleugels. Een ongeluk met een Amerikaanse Fokker
stond echter aan de wieg van het
vliegtuig, dat de wereld zou veranderen.
Opeens keerden de passagiers
zich af van houten vliegtuigen.
Het ongeluk leidde tot het ontstaan van het geheel metalen
Douglas ‘Douglas Commercial’
1 ofwel de DC-1. Dit prototype
leidde tot de DC-2, die wereldberoemd werd door de KLM vlucht
met de ‘Uiver’ in de Londen-Melbourne race. Het jaar erop werd
de DC-3 uitgebracht. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt heeft
het Amerikaanse leger heel veel
vrachtcapaciteit nodig. Er vliegt
al een passagierstoestel rond dat
precies in de behoefte voorziet:
de DC-3. Het toestel stapt de militaire wereld binnen en er ontstaat
een nieuw woord: Airlift. De DC3 krijgt militaire benamingen zoals C-47 Skytrain, C-53 Skytrooper
en Dakota, een Britse naam voor
dit toestel.

de operaties aan het eind van de
oorlog. De Slag om Arnhem laat
de andere rol van de Dakota zien,
namelijk het vervoeren van parachutisten en als sleper van zwevers. Na de oorlog wordt de het
vliegtuig ingezet bij de Luchtbrug naar Berlijn en de grote surplusmarkt daarna zorgt voor het
ontstaan van talloze luchtvaartmaatschappijen. En de DC-3’s
vliegen nog steeds! Er zijn nog
bijna 200 luchtwaardige Dakota’s.
Demonstratie
De lezing wordt gegeven door
Hans Walrecht en de heer Henk
Verhoef demonstreert een Meccano model van de Dakota. Aanvang van de lezing is om 13.00
uur. Het Crash Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 is iedere zaterdag geopend van 11.00
tot 16.00 uur en is gevestigd
in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). De
toegang bedraagt €3,50 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs
van de stichting en veteranen
hebben gratis toegang. Kijk voor
meer informatie over de collectie
van het museum en het werk van
het Crash Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 op de website www.crash40-45.nl.

Pioniersrol
Omdat de Dakota bijna overal kon landen kwam het onverwoestbare toestel keer op keer in
een pioniersrol terecht: de aanvoer van bulldozers in de Pacific, de luchtbrug naar China en

Groeten van Gerrit uit Canada

Bijzondere cactus in tuin
Aalsmeer - Een verhaaltje uit Ca- vereniging te vieren. Gerrit (Gernada van een trouwe lezer van ry) Meij (nu Mey) een berichtje
de Nieuwe Meerbode. Gerrit Me- sturen kan via: angmey@shaw.ca
ij maakte een foto in zijn achtertuin in Scotsdale Arizona. Het is
een ‘native plant’ cactus. Van deze Agave maken ze ook Tequilla.
Het bijzondere van deze cactus
is dat ie op het moment dat die
volgroeid is, een enorme stengel maakt die uit het hart van de
cactus komt. Het vergt alle kracht
uit de cactus en is zo’n 5 à 6 meter hoog. Aan het einde komt er
een struikachtige top met kleine
cactusjes.
Inzender Gerrit Meij woonde tot
z’n 23e jaar in Aalsmeer Oost, in
‘t Farregat aan de Hornweg 129,
naast Nel en Jan Breur. Hij en
zijn vrouw Agnes emigreerden in
1953 naar Canada. Het stel hoopt
in september hun 65 jarige echt-
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roep MAX. Er was nóg een verrassing. Ze hadden een bingomachine mee en Jan Slagter heeft bingo met ons gespeeld. We moesten op stel en sprong alle bewoners optrommelen, maar dat lukte wel, er konden zestig geweldige prijzen worden gewonnen.
Om 14.00 uur gingen ze pas weg.
Iedereen verrast en overrompeld
achterlatend.”

Tafels en stoelen in De Spelletjestuin

MAX maakte het mogelijk!
Aalsmeer - Nel Weij, bewoonster van een prachtig appartement op de begane grond van
de Rozenstraat, is vrijwilligster in
hart en nieren. “Stilzitten is niks
voor mij. Ik was bij de oprichting van buurtvereniging Hornmeer, werk nog steeds bij Kinderboerderij Boerenvreugd en tweewekelijks achter de kassa van de
Historische Tuin. Gelukkig ben ik
nog goed ter been. Toen ik hier
twee jaar geleden kwam wonen en nieuwe mensen wilde leren kennen was het ook een logisch gevolg dat ik ging meehelpen aan de spelletjesmiddagen die van april tot oktober worden georganiseerd voor de bewoners in het Atrium, de binnenplaats van de Rozenstraat, omgedoopt tot De Spelletjestuin.” Samen met Rob Kaapaan en Hennie Hooiveld zorgt zij wekelijks
voor deze middagen waar wordt
gekaart, gesjoeld en gerummicubd. Ook zijn er koffie- en lunch-

middagen. Op 22 juni de eerstvolgende; een muzikale ‘Hap &
Snap’ middag. Nu wil het geval
dat het meubilair flink was verouderd, maar aangezien er geen
budget is voor vernieuwing werden er een aantal instanties aangeschreven. Helaas zonder resultaat. Toen Nel vervolgens een oproep las in de gids van omroep
MAX over het ‘MAX maakt mogelijk-project’ heeft ze impulsief de
stoute schoenen aangetrokken
en een mailtje gestuurd. “Ik dacht,
ik hoor toch niks, maar dat bleek
anders; ik werd snel teruggebeld.
De redactrice en fotograaf kwamen meteen langs! Er moest vergaderd worden en een week later
kwam er positief bericht…”

Musical
Als klap op de vuurpijl heeft
Slagter alle bewoners uitgenodigd om een bezoek te brengen
aan de musical over Annie M.G.
Schmidt met Simone Kleinsma in
de hoofdrol. “Dat zal in september plaatsvinden in het DeLaMar
theater in Amsterdam. We worden gebracht en gehaald. Ook
mensen met rolstoelen kunnen
mee.” Aldus Nel Weij. De stichting ‘MAX maakt mogelijk’ brengt
veel wensen in vervulling. We belden met redactrice Ellen Wilmink
waarom er ook voor dit initiatief
is gekozen: “Het sprak ons gewoon erg aan. Mensen moeten
tegenwoordig langer thuis blijven wonen, dus een beetje hulp
kan deze doelgroep goed gebruiken. En Jan Slagter is er altijd bij
hoor. Hij is de presentator van het
programma dat in oktober op de
buis zal verschijnen.”
Door Miranda Gommans

Alles al geregeld!
Vorige week kwam ik bij de
familie Janssen op bezoek.
Na een kortstondige ziekte was moeder overleden.
Ik trof een verdrietige en
chaotische toestand aan.
Logisch, want dat kom je
vaak tegen wanneer iemand
plotseling overlijdt.
Na een kort gesprek over de
situatie van moeder en haar
plotselinge overlijden, ging het
gesprek over haar uitvaart. Ik
vroeg de kinderen wat de wensen van moeder waren en of zij
iets geregeld had. “Ja hoor”, zeiden zij meteen. Moeder had altijd aangegeven dat alles al geregeld was. De papieren lagen
in de rode map in de secretaire.
Toen wij samen de rode map
openden, bleek er alleen een
oude polis in te liggen. Een zogenaamde uitvaartpolis. “Wat
houdt dit in?” vroegen de kinderen. Ik gaf aan dat er een uitkering zou volgen van 800 gulden
zoals vermeld stond op de polis.
Er was verder niets bekend

Jan Slagter
Nel vertelt verder: “Woensdag 16
mei stond er om 10.00 uur een cameraploeg voor de deur, inclusief
televisiepresentator Jan Slagter.
Ik was helemaal verbijsterd. Maar
het wordt nog leuker. Ik nam de
crew mee naar het atrium waar
ook Rob was en vervolgens werden we meegenomen naar de bestelbus waar het team mee gekomen was. Stonden er veertig stoelen in en tien tafels! De crew heeft
zelf de oude rotan meubels weggehaald en de nieuwe, gebruikte maar nog knappe, meubels direct verhuisd en de tafels werden
voorzien van vaasjes met daarin
rozen. Uiteraard is alles gefilmd
en dat wordt uitgezonden bij om- Aalsmeer - Aanstaande zaterdag raniumstraat door optredens op
2 juni vindt Down Town Ophelia het podium en het horecaplein
plaats, een groot evenement met voor Restaurant Oh!. Het eveneeen boodschap. In alle winkels, ment heeft een boodschap en
bij de horeca en de kappers wer- samen met Stichting Ons Tweeken die dag mensen met een be- de Thuis wordt er binnenkort een
perking.
voorlichtingscampagne gestart
De organisatie wil laten zien dat dat mensen met een arbeidshanook zij talenten hebben. Om- dicap kansen op de arbeidsmarkt
formatie, advies en hulp bij wo- dat er op straat allerlei activitei- verdienen. Hiervoor wordt ook
nen, taal, geldzaken, vrijwilligers- ten zijn, zoals optredens, work- op de dag zelf sponsorgeld opwerk en activiteiten in de buurt. shops en een braderie wordt za- gehaald, onder andere met een
Ook voor een praatje, een kop- terdag de Ophelialaan tussen de loterij waar mooie prijzen mee
je koffie of gebruik van het inter- Jumbo en Domino’s Pizza tussen te winnen zijn. De loten à 2 eunet kunnen bewoners bij het Inf- 06.00 uur en circa 18.00 uur voor ro worden verkocht in de inforopunt terecht. Het Infopunt Ku- alle verkeer afgesloten. Na 18.00 matietent en er lopen heel de
delstaart is een initiatief van Par- uur is de weg weer open tussen dag mensen met lotenboekjes
ticipe Amstelland, Mantelzorg de Spoorlaan en Begoniastraat. door de straat. Al deze opbrengs& Meer, Aalsmeervoorelkaar en Echter blijft de straat wel tot cir- ten komen ten goede aan Down
Taalpunt Amstelland, in samen- ca ’s nachts 00.00 uur afgesloten Town Ophelia en de samenwerwerking met Dock en Humanitas. tussen de Begoniastraat en Ge- king met Ons Tweede Thuis.
Het infopunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met Podiumprogramma:
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via 10.00 uur: deelnemers komen de straat in achter Show- en
Jachthoornkorps Kudelstaart. Opening door Roy en Justin
0297-347510. Mailen kan naar
Huiskens en burgemeester Nobel. Onthulling kunstwerk.
infopunt@aalsmeervoorelkaar.nl.
10.30 uur: optreden Danny Terp
11.30 uur: optreden Zumba Specials Meerdance
11.45 uur: eerste ronde loterij
12.15 uur: optreden Dennis Wijnhout
13.00 uur: optreden Amstelhof Let’s Dance Specials
13.15 uur: optreden Danny Terp
14.00 uur: tweede ronde loterij
le medewerking wordt verleend 14.30 uur: muziek van DJ Wally
door Bright uit Noordwijk en An- 15.00 uur: demonstratie G-taekwon-do Chung Do Kwan
dré Keessen op orgel. De dienst 15.15 uur: optreden Danny Terp
begint om 10.00 uur, maar vanaf 16.00 uur: modeshow van Teddy’s, Denise Fashion, Mitchjo,
Gentlemen’s Place en Dorcas
9.00 uur staat koffie en thee klaar
16.30 uur: rap Laurens en Festus
voor bezoekers.
16.40 uur: optreden Sasja Brouwers
Voedselbank en Stille Armoede 17.15 uur: trekking grote loterij onder toeziend
oog van notaris Labordus
En verder, u weet het al: Gevraagd
wordt als entreebewijs iets mee 17.30 uur: muziek van DJ Wally
te nemen. Evenals vorig jaar zul- 19.00 uur: feestavond met optredens van Danny Terp, Dario,
Saskia Soulfull en DJ Franky B
len in de betrokken kerken van
tevoren kaartjes worden opge- 23.00 uur: afsluiting.
hangen waaruit een keuze gemaakt kan worden, zodat bij de
vinden. Het eerstvolgend wijkboodschappen een paar dinoverleg Stommeer is na de vakangen gekocht kunnen worden die
tie, op maandag 17 september.
meegaan met de pakketten van
Het bestuur van het wijkoverleg
de Voedselbank die iedere week
hoopt dan weer interessante onin Rijsenhout worden uitgedeeld.
De opbrengst van de collecte Aalsmeer - Het wijkoverleg Stom- derwerpen aan de orde te kunnen
gaat zoals gebruikelijk naar de meer op maandag 4 juni kan door stellen, die een bijdrage te leveren
omstandigheden geen doorgang aan een leefbare wijk Stommeer.
Stille Armoede in het dorp.

Down Town Ophelia met
optredens en workshops

Feestelijke opening van
infopunt Kudelstaart

‘Hoogspanning: in de stroom staan’

Feestdienst in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 10 juni staat de jaarlijkse dorpsfeestdienst weer op het programma.
Deze begint om 10.00 uur in de
Ontmoetingskerk aan de Werf.
Het thema is dit jaar ‘Hoogspanning: in de stroom staan’. Daarbij
hoeft alleen maar gedacht te worden aan de vele posters die getuigen van de zorgen die Rijsenhouters delen met betrekking tot de
ontwikkelingen rond het dorp.
Alles gaat zo hard, dat het doet
denken aan het Gallische dorpje uit de verhalen van Asterix en
Obelix, een kleine gemeenschap
die standhoudt tegen de bezetter. Gelukkig is er geen sprake van
een echte bezetter, maar er zijn
wel zorgen. De dienst is onder andere voorbereid door dominee
Jaco Weij, pastor Loek Seeboldt
en dominee John Vrijhof. Muzika-

de mee zouden maken.

“Jeetje, wat moeten we nu?”
verzuchtte de zoon. Naast het
emotionele verlies, kwam er
dus nog veel meer op de kinderen af: lastige beslissingen,
uitzoeken waar alle adressen
waren van familie en vrienden
en veel administratieve vragen.
Had moeder wel voldoende middelen om een uitvaart te betalen? Ze konden het nu niet meer
met haar overleggen.

Benader ons vandaag nog voor
een vrijblijvende afspraak, wij
zijn u graag van dienst:

Hoe is uw situatie?
Heeft u uw uitvaartwensen al in
kaart gebracht? Wie is de opdrachtgever van uw uitvaart?
Hoe gaat hij of zij dat betalen?

•
•

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Na de uitvaart kwamen de kinderen en ik bij elkaar om de
voorgaande dagen te evalueren.
Ze vroegen mij om voor henzelf
per persoon een wilsbeschikking
op te stellen en een passende
Na de ervaring met hun moeder,
wilden zij namelijk voorkomen
dat hun eigen kinderen hetzelf-

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur bij Dunweg

Zaterdag evenement met een boodschap

Kudelstaart - Op dinsdag 5 juni
van 12.30 tot 14.30 vindt de feestelijke opening plaats van het Infopunt Kudelstaart in de Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1.
Tussen 12.30 en 14.30 kunnen bewoners en organisaties binnenlopen om kennis te maken met de
vrijwilligers en professionals van
het Infopunt. Voor koffie en thee
met wat lekkers wordt gezorgd.
Het Infopunt Kudelstaart is voor
alle bewoners van Kudelstaart en
wordt gedraaid door vrijwilligers
met ondersteuning van professionals. Bewoners kunnen zonder
afspraak terecht voor gratis in-

over de wensen van moeder.
Wilde zij een begrafenis of crematie? Welke muziek moest er
gedraaid worden? Wie zouden
voor de uitvaart uitgenodigd
moeten worden? Er was dus
niets geregeld.

Wijkoverleg
gaat niet door!

Hoofddorp - Vanaf woensdag 6
juni kunnen inwoners voor informatie en advies over uitvaarten
en wat daarbij komt kijken, terecht op het inloopspreekuur van
Dunweg Uitvaartzorg. Dit spreekuur vindt iedere eerste woensdag
van de maand plaats van 9.00
tot 10.00 uur aan de Achterweg
40 in Hoofddorp. Dunweg Uitvaartzorg wil graag haar kennis
en expertise over uitvaarten met
u delen. Het vrijblijvende inloopspreekuur biedt een laagdrempelige mogelijkheid om kennis met
Dunweg te maken en informatie in te winnen over de diverse
mogelijkheden van een uitvaart.
Ook kan een kijkje genomen worden in één van de drie zalen van
het uitvaartcentrum, de 24-uurs
suites en de mooie tuin kan bewonderd worden. Een afspraak

maken is niet nodig. Op www.
dunweg.nl/inloopspreekuur staat
meer informatie over het spreekuur vermeld.
Vooraf regelen
De maatschappij verandert. In
toenemende mate zijn er mensen die niemand om zich heen
hebben om de uitvaart te regelen. Of dat er sprake is van een samengesteld gezin, waar de onderlinge samenwerking niet altijd
optimaal is. Wat is dan prettiger
dan om alles zelf te hebben geregeld? Kom naar het inloopspreekuur voor meer informatie. Dunweg denkt graag mee over een
mooi afscheid. Kosteloos en vrijblijvend contact opnemen met
Dunweg kan telefonisch via 023–
5633544 of stuur een mail naar
info@dunweg.nl).

Demonstraties tijdens
open dag Kramerie
Aalsmeer - Annemieke’s Kramerie hield afgelopen zaterdag 26
mei een open dag bij de winkel
aan de Machineweg 3. Er werden diverse (kook)-demonstraties gegeven, allerlei lekkere hapjes en koffiesoorten konden geproefd worden, evenals diverse wijnen. Hiervoor was Wittebol Wijn uitgenodigd. Te gast
was ook het Boerma Instituut.
Een bloemetje op tafel maakt een
smakelijk diner tot slot af. Anne-

mieke’s Kramerie verkoopt onder andere koffieapparaten van
Jura, (staaf )mixers van het Zwiterse merk Bamix en Franse koekenpannen en braadpannen met
slijtvaste bodem van het merk Le
Creuset. Eens binnenlopen is een
aanrader. U/jij zult verstelt staan
van het uitgebreide assortiment.
Kijk voor meer informatie op
www.annemiekes-kramerie.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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kinder- en jeugd

krant

Groep 6 Graankorrel op
bezoek bij palingrokerij

Kinderburgemeester:

Hoe word je dat?
Regio - “Hoe word je kinderburgemeester?” Eén van de vragen
van de negentien kandidaten die
zich opgegeven hebben voor deze ‘baan voor een jaar’. “Nou, gewoon door je op te geven en een
goede presentatie te geven.” Het
antwoord van Derek Buikema, de
huidige kinderburgemeester. “En
gewoon in een korte broek en op
Nikes”, vulde wethouder Gertjan
van der Hoeven lachend aan.
Best zenuwachtig
Vandaag, woensdag 23 mei, was
de jurymiddag in het gemeentehuis en de aanwezige veertien
meisjes en vijf jongens gaven aan
best zenuwachtig te zijn. In totaal
hadden 23 kandidaten zich opgeven, maar vier kandidaten hebben verstek laten gaan. Misschien
vonden zij het té spannend.
De kandidaat-kinderburgemeesters kregen een rondleiding door
het gemeentehuis. Ze gingen
langs de trouwzaal, namen plaats
in de raadzaal en genoten van het
uitzicht boven op het dakterras.
Ook kregen de meiden en jongens een workshop ‘hoe presenteer je jezelf’ en dit kwam natuurlijk goed van pas bij het ‘pitchen’
van een minuut in de bijna lege
kamer van wethouder Van der
Hoeven. Zijn acht jaar wethouderschap zit er op en nu de drie
nieuwe wethouders bekend zijn
en donderdag geïnstalleerd zijn,
moet hij zogezegd ‘inpakken en
wegwezen’.
Rookvrij
Trots is huidig kinderburgemeester Derek vooral op zijn inzet om

rookvrije scholen en (sport)verenigingen te krijgen in Aalsmeer.
Dit is gelukt bij een groot aantal
scholen en onder andere bij de
atletiekvereniging, de zeilschool
en de waterskivereniging. En wat
hij het leukste vond aan deze job?
“Het is speciaal en je kunt iets
doen voor kinderen in Aalsmeer.”
Zes kandidaten door
Van de twintig kandidaten gaan
er zes door en zij mogen campagne gaan voeren. Er komen
drie stemrondes waarvan één in
Kudelstaart. Deze is extra ingelast omdat het gevoel er was dat
de jongens en meiden uit Kudelstaart minder kans hadden
om kinderburgemeester te worden.
De stemronden zijn op 9 juni
(voor deelnemers aan de Junior
Pramenrace), op 13 juni (tijdens
de buitenspeeldag voor kinderen in Kudelstaart) en op 16 juni
(tijdens het Flower Festival in The
Beach van 10.00 tot 14.00 uur).
Tijdens de activiteit ‘Bouw een
Bootje’ op donderdag 5 juli wordt
de nieuwe kinderburgemeester
geïnstalleerd en wordt afscheid
genomen van Derek.
Wie wordt de vierde kinderburgemeester van Aalsmeer? Degenen
die niet door zijn, hebben dezelfde dag een telefoontje gehad van
wethouder Gertjan van der Hoeven en ook de zes die de volgende ronde hebben gehaald, is het
goede nieuws verteld. Wie deze
zes zijn? Alisa Kockelkorn, Hannah Fokkema, Tycho Leering, Lauren van Dam, Mark Beemsterboer
en Kyra Celie. Gefeliciteerd!

Hockey voor de Benjamins

Donald Duck toernooi
bij Qui Vive geslaagd!
De Kwakel - Wat een gezellige
zondagochtend was het weer bij
hockeyvereniging Qui Vive. Het
Donald Duck toernooi voor de
Benjamins (1e jaars F) van HVM
en van Qui Vive stond op het programma. Dit keer werd het, nadat
het in maart al zo’n geslaagd toernooi bij HVM was, bij Qui Vive gehouden. De kinderen, die op deze
leeftijd wel al hockeytraining hebben maar nog niet mee doen aan
de competitie op zaterdag, maken

via dit toernooi spelenderwijs kennis met het spelen van wedstrijdjes. Door middel van drie tegen
drie speelde ieder team vier wedstrijdjes. Er stonden allemaal enthousiaste kinderen in het zonnetje te hockeyen wat voor ontzettend veel gezelligheid zorgde. De
meeste kinderen gaan volgend
seizoen naar de F-jes en mogen
dan naast hun training ook iedere
zaterdag lekker wedstrijdjes spelen. Na twee keer het Donald Duck

Kudelstaart - Maandagmiddag
28 mei mocht groep 6 van De
Graankorrel een bezoek brengen
aan de palingrokerij. Eerst vertelde meneer Theo over het ontstaan van de Haarlemmermeer
en de Westeinderplassen. Daarna
mochten er vissen bekeken worden in een aquarium. Het buitengebeuren was natuurlijk het interessantst. Een hele grote meerval en een dikke paling werden in
een teil gegooid en mochten geaaid worden, enkele krabben en
kreeften mochten zelfs vastgehouden worden. Wat een gladde
toestand was dat. Meneer Theo
vertelde van alles over het leven
van een paling, de vangst en ten
slotte de rokerij. In een grote buffetkast lagen allemaal vondsten
uit de Westeinder. Aan het eind

mochten alle leerlingen nog een
stukje proeven. Het was een geweldige, leerzame middag. Bedankt palingrokerij Rekelhof.

Schaken jeugd

Grote beker voor Christiaan
op AAS Grand Prix Toernooi

Babycafé met livemuziek
Amstelland - In juni krijgt de Bibliotheek Westwijk tijdens het
maandelijkse Boekstart Babycafé bezoek van een muzikant van
de organisatie Memorabele Momenten (MEMO). De bibliotheek
wordt even omgetoverd tot een
miniconcertzaaltje en de baby’s
en peuters worden meegevoerd
in de muziek en tegelijkertijd uitgedaagd actief mee te doen. De
MEMO muzikant laat zien én horen wat je allemaal met één instrument kunt doen, welke geluiden je kunt maken en op hoeveel
verschillende manieren je een
melodie kunt spelen. Spelen, luisteren, ervaren en leren gaan hierbij hand in hand. Muziekbeleving
is een indrukwekkende ervaring.
Iedereen heeft van nature aanleg

om van muziek te kunnen genieten, een bijzonder gegeven. Maar
écht bijzonder is de mate waarin de muzikale ‘taal’ bij jonge kinderen ontwikkeld is, en klaar ligt.
Door live muziek te beleven worden kinderen geraakt, geprikkeld
en uitgedaagd. Boekstart Babycafé mét live muziek is op woensdag 6 juni van 9.30 tot 10.30 uur
in de Bibliotheek Westwijk Amstelveen. De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig. Leeftijd:
0 tot 2 jaar plus (groot)ouders.
Broertjes en zusjes zijn natuurlijk
ook welkom. Het geeft niet als je
kindje slaapt en er is ruimte om te
voeden en verschonen, Natuurlijk
staan de koffie en koekjes klaar.
Iedereen is van harte welkom in
het Boekstart Babycafé.

Geef je op voor het Pop Up Atelier

Beeldende workshops voor
kinderen tijdens ‘Ik Toon’
Aalsmeer - Het is alweer bijna juni, en dat betekent dat het weer
tijd is voor de IkToon maand; de
maand waarin amateurkunst en
amateurkunstenaars
centraal
staan. In Aalsmeer vinden deze
maand diverse culturele activiteiten plaats. Eén van deze activiteiten is het Pop Up Atelier, georganiseerd door Cultuurpunt
Aalsmeer en Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer. Bij het Pop
Up Atelier krijg je iedere woensdagmiddag de kans om een toffe, beeldende workshop van een
echte kunstenaar te volgen.
Graffiti
Het Pop Up Atelier wordt op
woensdag 6 juni afgetrapt met
een workshop graffiti door Sander Bosman van Lak aan Alles. In
deze workshop leer je de basisprincipes van graffiti. Bedenk een
toernooi gespeeld te hebben weten de kinderen (en ook hun ouders) nu hoe leuk het is en wat ze
kunnen verwachten na de zomervakantie. En dat ze daar nu al zin
in hebben, was zondag goed zien,
dus op naar het volgende seizoen!

Aalsmeer - Zaterdag, 19 mei was
weer het jaarlijkse AAS Grand
Prix jeugdschaaktoernooi. Door
het wat ongelukkig samenvallen
met Pinksteren waren er slechts
74 kinderen naar het Dorpshuis
Kudelstaart getogen. Daar werd
in tien groepen van acht gestreden voor punten, bekers en eer.
Er speelden zes Azen mee in de
verschillende groepen.
Jongste AAS-lid Simon Rudolph
speelde in de tiende groep en
haalde daar vier punten, waarmee hij op een verdienstelijke
vierde plaats eindigde. Broer Konrad speelde in groep acht en eindigde gedeeld eerste. Op iedere
beslissingsregel waren Joris, Xavi en Konrad gelijk geëindigd en
moest er conform reglement geloot worden. Konrad had pech en
werd hierdoor derde, maar had
wel een beker gescoord. Andere
AAS speler in deze groep was Robert Vermeulen die drie punten
haalde en daarmee zesde was.
In groep vijf speelden twee Azen,
Luuk Valkering en Jasper Springintveld. De groep werd met

maar liefst zeven uit zeven gewonnen door Fien Sannen, maar
weer eens bewijzend dat schaken
ook voor meisjes is. Onderop eindigde Tim Hoogervorst met maar
één punt. Hierdoor zat de rest van
het veld dicht op elkaar en werd
Jasper met 3.5 punt gedeeld vijfde/zesde. Met een half punt meer
werd Luuk gedeeld derde/vierde,
maar op reglement derde en ging
met een beker naar huis.
Beste AAS van de dag was Christiaan Baraya die met zes uit zeven
overtuigend groep zes won en
met de grootste beker naar huis
mocht. Groep één werd met overmacht gewonnen door Arthur de
Winter van de Vennep met zeven
uit zeven, gevolgd door Rolinda
Zoet, die alleen van Arthur verloor en dus zes punten behaalde. Op respectabele afstand werd
Jelle Zoet derde met vier punten.
De prijzen in groep één en twee
zijn gevulde enveloppen.
Kijk voor meer informatie over
het toernooi op www.aas.leisb.nl
en www.jc.leisb.nl
Door Ben de Leur

stoere schuilnaam en werk dit
uit tot een echt graffiti-ontwerp.
Wie weet ben jij de nieuwe ‘King
of the streets’! Leeftijd: 10 tot en
met 14 jaar. Locatie: de Binding in
de Zijdstraat 55.
Zeefdrukken
Op woensdag 13 juni kun je een
workshop zeefdrukken volgen
door kunstkijk-docent Tobias Rothe. Met eenvoudige materialen
en veel kleuren maak je meerdere kunstwerkjes waarmee je uiteindelijk je grotere eindkunstwerk maakt. Leeftijd: 6 tot en met
12 jaar. Locatie: Place2Bieb in Kudelstaart.
Abstract tekenen
Op woensdag 20 juni neemt kunstenares Femke van Os kinderen
mee in de wereld van abstracte kunst. Waar komt abstracte
kunst vandaan? Kun je zelf ook
abstraheren? Aan de hand van
de kunstwerken van Mondriaan
probeer je zelf iets te tekenen. De
workshop eindigt met een spelvorm waarin door toevalligheden
een abstracte compositie wordt
gemaakt. Leeftijd: 6 tot en met
12 jaar. Locatie: de Binding in de
Zijdstraat.
Striptekenen
Het Pop Up Atelier eindigt op
woensdag 27 juni met een workshop striptekenen door kunstenaar Joost Udinga. Hierin ga jij
jouw favoriete stripfiguren tekenen en leer je hoe eenvoudig je
eigenlijk een strip in elkaar zet.
Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar. Locatie: de Binding in de Zijdstraat.
De workshops duren twee uur en
zijn gratis toegankelijk. Wel graag
even aanmelden van te voren in
verband met het aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden kan
door een mail met jouw naam
en leeftijd te sturen naar lgols@
cultuurpuntaalsmeer.nl.

Rink, Tygo, Guus, Dylan, Brent (boven) en Maarten, Mika, Rik, Luan, Ryan
(onder) vieren met coaches Rick en Suzanne het kampioenschap.

Titel dankzij teamspirit

RKDES JO11-1 kampioen!
Kudelstaart - In het oude stadion
van HFC Haarlem stond voor tien
Kudelstaartse jongens en hun begeleiders Rick en Suzanne afgelopen zaterdag 26 mei een belangrijke pot op het programma. De
lange en spannende competitie
werd afgesloten met een kampioenswedstrijd. Een overwinning
of gelijkspel zou de JO11-1 buiten bereik brengen van de concurrentie.
Even leek het mis te gaan, toen
Haarlem-Kennemerland binnen
vijf minuten met 2-0 de leiding
nam. De jongens spelen voor het
tweede seizoen in deze samenstelling en in het eerste jaar ging
het bij dit soort tegenslagen vaak
spoken in de bovenkamer. Ze gaven dan onnodig de punten weg.
Sinds de winterstop was dit afgeleerd. Zeker in de afgelopen weken wisten ze wedstrijden tegen
directe concurrenten met prachtig combinatiespel naar hun
hand te zetten. Ook nu stelde RKDES orde op zaken. De doelpunten kort voor en na de rust van

Mika, Ryan en Rink gaven de tegenstander een mentale tik. Zelf
waren de jongens in de rust juist
opgepept na een toespraak van
trainer Bart. Keeper Maarten, wekelijks één van de uitblinkers in
het team, hield na rust zijn doel
schoon. De ijzersterke verdediging van Guus, Brent en Dylan gaf
de tegenstander dan ook geen
centimeter ruimte. In de opbouw
werd Haarlem-Kennemerland kapot gespeeld met de harde passing van Luan en de lepe steekballen van Tygo. Het was onvermijdelijk dat Rik en nog eens Ryan de voorsprong uitbouwden.
Bubbels en bloemen
Na een 5-2 overwinning plopten
de Jip-en-Janneke-bubbels en
werden de prachtige kampioensboeketten – in RKDES-rood – uitgedeeld! Voor alle betrokkenen:
spelers, trainers en begeleiders
een bekroning op twee jaar bezieling en hard werken. Op naar
de hoofdklasse in het nieuwe seizoen!
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Voetbal: Laatste wedstrijd verloren

Hoogboogschieten

Geen nacompetitie voor
FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Met een alles of
niets wedstrijd gingen de mannen van Marco Bragonje zondag
27 mei de strijd aan tegen Nicolaas Boys, een ploeg die al in bezit
was van een periodetitel. Dus onbevangen de strijd aan tegen FC
Aalsmeer dat met 5 doelpunten
verschil moest winnen om eventueel aanspraak te maken op een
derde periode en dan ook nog de
uitslagen afwachten van de andere wedstrijden.
Na amper 3 minuten was het al
raak, een prima bal van Elias El
Hadji op Mark Schut en die aarzelde niet en met een prachtige
schot verdween de bal hoog in
het doel tegen de touwen: 0-1 Zo
dat was lekker en de supporters
gingen er eens even voor staan,
want hoe ging Nicolaas Boys
hier mee om? Maar net als vorige week zondag tegen de Kickers
was het ook Nicolaas Boys wat
zijn sportieve plicht deed en echt
niets cadeau gaf. Na 10 minuten
moest helaas Alexander Goes uitvallen met een spierblessure en
het was Nic Sluys die na een afwezigheid van 3 weken (hersenschudding) zijn intree weer kon
maken en het prima deed. Even
later was de FC Aalsmeer heel
dicht bij een tweede doelpunt.
Eerst werd de bal van de lijn gehaald en in de rebound was Daryl Haime die keihard inschoot,
maar helaas een been zat het
tweede doelpunt in de weg. In de
28e minuut werd verkeerd verdedigd door de achterhoede van
FC Aalsmeer, maar gelukkig verdween de bal aan de goede kant
van de paal naast het doel. In de
35e minuut een snelle aanval van
Nicolaas Boys. Via de rechtsbuiten, die de bal prima voor de mee
naar voren stormende Moerdijk
breed lag, en het was voor Jeremaih Veldman geen redden aan:
1-1. Tweede helft standen bekend en dan weet je dat het over
en uit was. Tristan Jongkind en
Elias El Hadji bleven licht geblesseerd achter met liesklachten en
daarvoor in de plaats kwamen
Rem Pasternak en Stender Piet
op hun plaats. Maar helaas het
was over en uit voor FC Aalsmeer,

de ploeg wilde wel maar het ontbrak aan scherpte en Nicolaas
Boys wilde toch heel graag winnen. Het was Teunissen die er uiteindelijk 2-1 van maakte. Kortom,
geen nacompetitie, maar met opgegeven hoofd kan men terugkijken op een goed seizoen. De eerste helft van de competitie draaide het voor geen meter en na enkele aanpassingen in het team,
Mark Schut naar voren en de ‘jonkies’ Tristan Jongkind, Daan Vaneman en Stender Piet bij het team,
ging het prima draaien. Voor volgend seizoen zijn er nog vele vragen, wat gaat er precies veranderen. Stoppen Richard de Vries
(studie) en Mark Schut? Jeremaih
Veldman en Daan Vaneman naar
de selectie van de zaterdag. Hopelijk is er voor 15 juni meer duidelijkheid, wie in het eerste team
van de Zondag komt te voetballen, op het hoofdveld met een
nieuw grasmat, op een prachtige
accommodatie en onder leiding
van trainer Marco Bragonje, die
gelouterd is door zijn omzwervingen in vele voetballanden en het
beste uit een speler kan halen. Alles wordt geregeld voor spelers
Kortom, het moet allemaal toch
in orde komen?
Peter Springintveld.

Kudelstaart - In het Brabantse land, op de bakermat van de
handboogsport, werd er op 27
mei gestreden om het Nederlands kampioenschap 25 meter 1 pijl. In het hol van de leeuw
moest Jos van ‘t Schip zichzelf
meten met de besten van Nederland die via allelei regionale kamDe FCA meiden waren blij met de ingelaste drinkpauze ‘s.
pioenschappen geplaatst waren
voor de finale bij handboogvereniging Landsman Unie te Schijndel. Ook in Schijndel was het afgelopen zondag schitterend weer
en als zodanig prachtige omstandigheden voor een handboogevenement outdoor. De discipline waarin Jos 8e werd van NederAalsmeer - Op het heetst van de om de wedstrijd met nog twee land behelst een 25-tal pijlen op
dag ontvingen de FCA meiden doelpunten in hun voordeel te een afstand van 25 meter waarMO15-1 zaterdag 26 mei thuis beslissen: 0–3. De laatste twee bij per ronde slechts één pijl mag
de meiden van DSOV MO15-1 uit wedstrijden werden door de FCA worden geschoten; deze 25 pijVijfhuizen. Vlak voor een ingelas- meiden wel verloren, maar al met len worden herhaald in een tweete drinkpauze in de eerste helft al hebben de voetbalsters in wed- de ronde. Er moest dus veel geloscoorde DSOV 0 – 1. Na de korte strijdpunten (19) een gedeelde pen worden want na elke pijl was
pauze golfde het spel wat heen vierde plaats behaald samen met het weer 25 meter heen ( pijl open weer en werd er tot de rust DSOV. Uit twaalf teams is dat een
niet meer gescoord. Na de rust keurig resultaat!
waren de DSOV meiden wat hitte Bedankt meiden voor de lieve atbestendiger dan de FCA meiden. tentie die ik van jullie mocht ontBij een aantal FCA meiden zag je vangen voor mijn fotowerk. Wens
hun conditie door de hitte snel af- jullie allemaal het allerbeste en
nemen, waardoor het wat makke- wie weet misschien tot ziens!
lijker voor de DSOV meiden werd Verslag + foto: Ruud Meijer

Ook FCA zaterdag heeft afgelopen weekend verloren. Sportlust’46 was op bezoek en wist 0-1
winst mee naar huis te nemen.
RKDES wachtte een uitwedstrijd
tegen SV Bernardus. De ploegen
waren aan elkaar gewaagd. Er
is echter niet gescoord: 0-0. De
voetballers van RKDES hebben
nog geen vakantie. De periodetitel lonkt. In de nacompetitie is
HVV Laakkwartier uit Den Haag
de tegenstander.

Rijsenhout - De afgelopen weken
is er bij Tafeltennis Vereniging Rijsenhout weer volop gestreden om
het clubkampioenschap. In twee
poules van zes spelers werd de
voorronde gespeeld waarin uiteindelijk in poule A Alicia als winnaar naar voren kwam en Tom van
Es als tweede eindigde. In poule B
was het Paul Clement die ongeslagen bleef, Joost van Keulen werd
daar tweede. De kruisfinales gingen daarna tussen Alicia en Joost
en tussen Tom en Paul. De poulewinnaars bleken uiteindelijk ook
de finalisten, waardoor Joost en
Tom onderling de kleine finale
om de derde en vierde plek uitvochten. Omdat deze spelers elkaar door en door kenden werd
het een fantastische wedstrijd
met spectaculaire rally’s. De eerste set had Tom nog wat last van
finalestress en dus won Joost deze eenvoudig met 11-6. Daarna
ging de strijd gelijk op tot en met
Aalsmeer - Zondag 27 mei vond prijsuitreiking. Senna heeft een de vijfde set. Tom won deze beslisde finale Ritmische Gymnastiek tiende plaats behaald en ging sende set met 11-8, zodat hij zich
plaats in Almere. Finalisten uit de naar huis met vele felicitaties en de nummer 3 mocht noemen.
B categorie van Nederland heb- cadeautjes van haar trainster Ilben de afgelopen wedstrijden se Huiskens en haar trainings- Finale
hard gestreden om hier te mo- maatjes van Omnia. Ze mag trots De finale tussen Alicia en Paul had
gen staan. Prejunior Senna Bus- zijn dat ze het met behulp van wat minder spanning. Vanaf de
kermolen van SV Omnia 2000 haar trainster Ilse zover heeft ge- start wist Alicia Paul in het defenwas het gelukt om hieraan te mo- schopt dit seizoen. Nu op naar de sief te dringen terwijl hij het juist
gen deelnemen. Senna behaalde finale van de groepsoefening in van zijn aanval moet hebben. Dit,
in de halve finales op zaterdag 21 Ahoy Rotterdam in het weekend samen met enkele serveerfouapril een tiende plaats waardoor van 23 en 24 juni.
ten leverde een 11-9 overwinning
ze geplaatst was voor de finales.
voor Alicia op in de eerste set. De
Dat was al een knappe prestatie. !
tweede was een kopie van de eerAfgelopen zondag was het dan
ste, nu met 11-8 voor Alicia. De
zover, de finale van de B categodruk voor Paul werd nu nog grorie. Om 10.00 uur ging de wedter want hij moest de derde set op
strijd voor de prejunioren van
zijn naam zetten om nog kans te
start. Alle twaalf meisjes deden
maken. En vanaf het begin stond
eerst hun touwoefening. Een mahij steeds 1 of 2 punten voor; zijn
teriaal dat voor alle gymnasten
aanval begon wat meer te lopen;
nieuw was dit seizoen en daarook had hij nu wel een antwoord
om vaak extra spannend. Senna
op de service van Alicia. Maar tehaar tweede oefening was zongen het eind van de set kwamen
der materiaal en de baloefening
er toch weer wat onnodige foutwas haar laatste oefening. Ze was
erg tevreden over haar baloefening en ze scoorde daarmee ook
het hoogst van alle drie haar oeAalsmeer - Het was weer heerlijk
feningen. Rond twaalf uur was de
fietsweer toen de PCOB-leden op
1 mei via Bilderdam naar Nieuweindigde ze op de 3e plaats en de Vloer. Fenne turnde een uitste- veen fietsten. De appeltaart bij
mocht ze de bronzen medaille in kende wedstrijd. Op Balk en Vloer Villa Kakelbond, het theehuis van
ontvangst nemen. Voor Fleur be- behaalde Fenne de 1e plaats en Stichting Ursula, smaakte zo goed
tekent deze 3e plaats promotie in het eindklassement eindigde dat bij de bakker gestopt werd om
er een paar in te slaan voor thuis.
naar de 4e divisie!.
ze op een hele mooie 2e plaats!
De turnsters en trainsters kunnen Onder een heerlijk zonnetje ging
Tweede plaats
met twee bronzen medailles en de groep voor de wind verder naar
Op zondag 27 mei turnden Britt een beker voor de 2e plaats te- De Hoef en Uithoorn. Over de met
de Vos en Fenne Vogel onder lei- rugkijken op een geslaagd turn- bloemen versierde Boterdijk en
de Vuurlijn kwamen de fietsers
ding van trainster Gerda Kockel- weekend.
korn in de categorie instap de Aanstaande zaterdag 2 juni mo- weer in Aalsmeer. Daar eindigde
B-finale van de Regio in Bever- gen er nog vier Omnia-turnsters de prachtige fietstocht door het
wijk. Britt had pech bij de Sprong, in de jongere leeftijdscategorie- groen. Op dinsdag 5 juni gaat de
want haar tweede sprong misluk- en deelnemen aan de Districts- PCOB weer fietsen. Dit keer wordt
te. Hierdoor eindigde Britt op de kampioenschappen die in Am- er een rondje Schiphol gemaakt.
20e plaats. Als beste prestatie be- sterdam-Sloten gehouden zullen Daar is in een paar jaar tijd heel
veel veranderd. De A 9 loopt niet
haalde Britt wel de 3e plaats bij worden.

Schoolvoetbaltoernooi
Komende week wordt het weer
druk aan de Wim Kandreef. Het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
staat op het programma en RKDES is dit jaar gastheer. Zeker 300
jeugdige voetballers (m/vr) van
alle basisscholen in de gemeente
gaan de ‘strijd’ om de grootste beker aan. Succes allemaal!

SV Omnia 2000, wedstrijdturnen

Derde plaats Fleur en Jet bij
Districtskampioenschappen
Aalsmeer - Op zaterdag 26 mei
vonden de Districtskampioenschappen Wedstrijdturnen in de
4e en 5e divisie plaats in de turnhal Turn-inn in Amersfoort. Via
twee voorwedstrijden in het rayon Amsterdam en via de Regiokampioenschappen van NoordHolland hadden zes Omnia-turnsters zich voor deze Districtskampioenschappen weten te plaatsen. Dus al een hele eer als je aan
deze kampioenschappen mee
mag doen. De turnsters werden
begeleid door trainsters Anneke Nap en Ilse Sandifort. Trainster
Mariët Tas jureerde twee wedstrijden. In de 4e divisie in de categorie Junioren turnde Isa Verzeilberg. Isa behaalde op Sprong de
3e plaats, maar had bij de andere
drie toestellen niet helemaal haar

Jos van ‘t Schip van Target
succesvol in Brabant

dag. Ze eindigde in het eindklassement van de 34 turnsters op de
28e plaats. In de 5e divisie categorie jeugd turnden 35 turnsters.
Voor SV Omnia turnden Jet van
Kooten en Britt Beelen. Britt turnde een constante wedstrijd. Bij
de Sprong maakte ze een mooie
overslag en bereikte hier de 8e
plaats; Brug 7e; Vloer 19e en Balk
13e. In het eindklassement eindigde Britt op de 9e plaats. Een
heel mooi resultaat voor haar eerste deelname aan de Districtskampioenschappen. Jet stond na
de drie toestellen Vloer, Sprong
en Brug op de 1e plaats. Maar als
je de Balk als laatste toestel hebt,
dan weet je dat de kans erg klein
is om deze plaats te kunnen behouden. Jet turnde een mooie
balkoefening met één grote wiebel, maar géén val. Ze eindigde
op de 3e plaats en mocht dus de
bronzen medaille in ontvangst
nemen. Voor Jet betekent deze
3e plaats tevens promotie naar
de 4e divisie. In de 5e divisie categorie junioren turnden 34 turnsters. Voor SV Omnia turnden
Fleur Snoek, Guylaine Piet en Elaine van Bakel. Elaine behaalde een
mooie 3e plaats bij de Sprong en
in het eindklassement behaalde ze de 12e plaats. Met een verschil van maar 0,025 punt eindigde Guylaine Piet met een vrij constante wedstrijd op de 11e plaats.
Fleur Snoek behaalde een mooie
3e plaats bij de Balk, 5e bij de
Sprong, 7e bij de Brug en 15e op
de Vloer. In het eindklassement

Voetbal jeugd

Meiden FCA MO15-1 minder
hittebestendig dan DSOV

halen en punten opschrijven) en
25 meter terug voor de volgende
pijl. In de temperaturen van afgelopen zondag was dat geen makkelijke opgave, maar er was door
de organisatie voor voldoende
vocht gezorgd. Na afloop van de
eerste ronde was Jos geëindigd
op de twaalfde plaats en na de
tweede ronde van 25 pijlen was
hij opgeklommen tot de achtste plaats. Een zeer verdienstelijke prestatie in een hoog gekwalificeerd deelnemersveld. Meer
weten over handboogsport? Kijk
dan op www.hbvtarget.nl.

TTV Rijsenhout

FCA speelster Lisa doet met tegenstandster aan knietjes voetbal.

SV Omnia 2000

Senna Buskermolen 10e op
finale ritmische gymnastiek

Alicia Ferreira da Costa
tafeltenniskampioen
jes in zijn spel en kwam Alicia terug tot 9-9. Hierdoor was de moraal van Paul gebroken en werd
het 11-9 voor Alicia, die hiermee
de titel van Paul overneemt, net
zoals ze in 2016 de beste was. Een
verdiende winnares, die in ieder
geval een jaar lang de titel in bezit heeft. De volledige eindstand:
1. Alicia, 2. Paul, 3. Tom, 4. Joost, 5.
Kees, 6. Carol, 7. Ton, 8. Rick, 9. Carel, 10. Ruud en 11. Sew.
Procentenbeker
Ook werd deze avond de procentenbeker uitgereikt aan de speler
die in 2017 het hoogste percentage in de competitie had gehaald.
Dit jaar ging die bokaal naar Ton
Nieuwenhuyzen die 45 van de 48
partijen wist te winnen; een ongekend hoge score van 93.75%.
Dorpsfeest
Het seizoen loopt nu ten einde
maar op dinsdag 12 juni is er tijdens het dorpsfeest Rijsenhout
een open Rijsenhouts kampioenschap voor zowel jeugd als volwassenen. Inschrijven en meer informatie hierover op de website
van het dorpsfeest: www.dorpsfeestrijsenhout.nl

Per fiets rondje Schiphol
meer door maar rond Badhoevedorp. Er is veel gebouwd en er
zijn ook nieuwe fietspaden aangelegd. De tocht wordt ongeveer 33
kilometer lang. De groep start, zoals altijd, om 13.30 uur bij het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
U hoeft zich niet aan te melden.
Heeft u een vriend of vriendin die
eens mee wil fietsen? Ze zijn van
harte welkom. Heb je wat moeite om de snelheid bij te houden?
Zorg dan dat je voor in de groep
fiets. Laat de accu van je fiets goed
op: het kan winderig zijn in de polder en viaducten komen de deelnemers zeker tegen. Voor meer informatie kan een mail gestuurd
worden naar jan@westerhof50.nl
of bel 06-22350307.
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Internationaal handbaltoernooi

Atletiek, AV Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen 18 mei
werd er na wekenlange voorbereiding en veel zenuwen dan
eindelijk door de handbalmeiden B1 van FIQAS Aalsmeer afgereisd naar Verl in het mooie Noordrijn-Westfalen in Duitsland. In
de voorbereiding en in de buitencompetitie werd niet altijd even
goed gespeeld, maar dit was natuurlijk om één van de moeilijkste tegenstander dit weekend,
buurman KDO, zand in de ogen te
strooien. De week voor Verl gingen de meiden er in De Kwakel
nog redelijk kansloos vanaf met
29-22, maar dit weekend zou alles
anders zijn! De eerste wedstrijd
tijdens het toernooi was tegen,
jawel, KDO, die hun eerste wedstrijd al vroeg op deze ochtend
had gewonnen. Er moest dus een
resultaat worden gehaald. De FIQAS meiden gingen vlijmscherp
van start en bouwden al snel
een comfortabele voorsprong
op die maximaal 4 punten was.
KDO toonde echter veerkracht en
kwam terug in de wedstrijd. Uiteindelijk stond er een verdienstelijk 9-9 op het bord, een prima
start van het toernooi tegen één
van de sterkste tegenstanders uit
de poule. Iedereen positief natuurlijk inclusief de begeleiding
en meegereisde supporters van
de meiden en natuurlijk de spelers/speelsters en ouders van de
andere FIQAS teams die in Verl in
actie kwamen. De tweede wedstrijd was om 15.05 uur. Tegenstander was FC Flawil uit Zwitserland. Flawil had haar eerste wedstrijd gewonnen, de meiden wisten waar ze aan toe waren, alleen
winst hield ze in de race voor een
eerste of tweede plek in de poule die recht gaf op een plaatsje in
de halve finale. Soepel werd deze
wedstrijd gewonnen met een uitblinkende Nina, zonder de anderen te kort te doen. De uiteindelijke uitslag was 7-12 in het voordeel van FIQAS Aalsmeer. Hiermee zaten de meiden dus behoorlijk op schema. Nu alleen
nog even aan het doelsaldo werken tegen Sportfreunde Pudersbach uit Duitsland, die hadden
immers alle wedstrijden verloren
en tegen KDO zelfs met 20-6. De
tijd tussen de wedstrijden was
blijkbaar te lang, want de meiden
begonnen heel slap aan de wedstrijd, er werd zelfs al snel tegen
een 2-5 achterstand aangekeken.
Gelukkig waren de meiden op
tijd bij de les zodat er een 9-7
overwinning op het bord kwam.
De punten waren binnen. Zaterdagavond werd er door de mei-

Aalsmeer - Op zaterdag 27 mei
stond een steeple- en middenafstandwedstrijd in Edam op het
programma. Vijf atleten van het
AV Aalsmeer Running Team reisden af naar Edam om te starten
op de diverse loopnummers. Het
stevige windje in Edam zorgde
onder de warme omstandigheden voor lichte verkoeling. B-juniore Nienke van Dok ging voor
de tweede keer van start op de
2000 meter steeplechase. Na de
afgelopen weken hard te hebben
gewerkt aan de waterbakpassages was het doel een tijd onder
de 7:40 minuten te realiseren. Al
snel in de wedstrijd bleek dit doel
haalbaar.
Na een zeer sterke eerste kilometer in 3:36 minuten soleerde
Nienke met een vliegende eindsprint naar 7:33,66 minuten. Dit
betekende niet alleen een ruime
verbetering van haar persoonlijke record met 16 seconden, maar
ook een 18e plek op de prestigieuze Nationale Ranglijst Allertijden.

Nienke 18e op Nationale
Ranglijst Allertijden

Meiden B1 van FIQAS
derde tijdens Verl Cup
den gefeest, iets waar ze goed
in bleken te zijn, wat een verrassing... Zondagochtend om 11.30
stond de laatste poulewedstrijd
op het programma tegen het
sterke Plesse Harden berg uit
Noord Duitsland. Zij hadden 1
punt minder dan FIQAS. Bij verlies geen halve finale weg, gelijkspel of winst zou deze plek
wel veiligstellen. Tweede worden
in de poule leek voor deze wedstrijd het hoogst haalbare. Onder aanmoediging van vele supporters werd er uiteindelijk met
goed spel in de eerste 10 en laatste 5 minuten een 3-8 overwinning gehaald door de meiden,
de halve finale was bereikt! Tegenstander in de halve finale was
het sterke V&L uit Geleen, onlangs nog actief op het NK waar
een mooie derde plek werd gehaald. Dit bleek helaas toch een
brug te ver, redelijk kansloos gingen de meiden er met 15-6 af wat
overigens geen schande was. Er
werd bij vlagen goed meegespeeld alleen deze meiden hadden net iets meer ervaring. Omdat de andere halve finale door
gastvereniging TV Verl werd gewonnen was KDO opnieuw de tegenstander in de troostfinale die
om 16.30 uur op het programma
stond. Dit werd een mooi succes,
de meiden lieten zich niets meer
afnemen en KDO bleek vrij snel
gebroken. De uiteindelijke 5-9
overwinning werd gevierd alsof de Champions League was gewonnen. Het was ook een prachtig resultaat in een goede wedstrijd die op het scherpst van de
snede werd gespeeld. Feest bij de
meiden, op de derde geëindigd
tijdens een sterk bezet internationaal toernooi. Daar mag je trots
op zijn! Het toernooi is gewonnen
door de meiden van Verl.
Eerste plek jongens B
Na de laatste finale was de huldiging en naast de derde plek van
meiden B was er een mooie vierde plek voor meiden C (geweldige poule gespeeld, maar na
de halve finale was de koek helaas op), een derde plek voor jongens A en een prachtige eerste
plek voor jongens B die gedurende het toernooi lieten zien dat ze
niet alleen effectief en goed konden handballen maar ook het publiek niet vergaten en een dubbele vlieger lieten zien tijdens 1 van
de poule wedstrijden! Na de huldiging ging iedereen weer huiswaarts om bij te komen van een
fantastisch en enerverend weekend!

Rita en Christa winnen
zomerdrive in A-lijn
Aalsmeer - Bij de zomerdrive van
Bridgeclub Onder Ons was weer
iets meer belangstelling. Jammergenoeg weer een oneven
aantal paren, dit keer in de A-lijn.
Toch werd er met veel plezier gekaart en dat leidde tot de volgende uitslag: Eerste in de A-lijn werden Rita Ritzen en Christa Leuven met 57.92%, 2e Ton Leuven
en Eric Sabel met 53.75% en 3e
Anita Martens en Bep Heijtel met
53.33%. Eerste in de B-lijn wer-

den Wil Groot en Ans van Wees
met 67.36%, 2e Jan en Jelly Breetvelt met 67.01% en 3e Gea van
de Berg en Frank van Dijk met
55.90%. Er is iedere woensdagavond vrij bridgen bij Onder Ons
in Studio’s Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade. Aanwezig om 19.15
uur.
Opgeven voor de Kroegentocht van 22 september kan nog
steeds. Ga hiervoor naar: www.
nbbclubsites.nlclub 1023.

41e Dorpentocht voor
Stichting Jarige Job
Aalsmeer - Op zondag 3 juni organiseert de Stichting Dorpentocht voor de 41e keer een recreatieve fiets-tocht, waarvan de
opbrengst bestemd is voor een
Goed Doel. Dit jaar is Stichting
Dorpentocht bijzonder blij om
met de opbrengst van de fietstocht de Stichting Jarige Job te
kunnen helpen. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de
armste gezinnen in onze samenleving op een verjaardag. Jarige
Job geeft geen geld, maar een
complete verjaardagsbox aan de
ouders, zodat zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag kunnen maken. Want jaarlijkse kunnen ruim 61.000 kinderen
In Nederland hun verjaardag niet
vieren, omdat er thuis te weinig
of zelfs geen geld voor is.

uw deelnemerskaart. De letters
vormen samen het codewoord
van de dag en dit woord heeft zoals altijd te maken met het goede
doel, nu Stichting Jarige Job.

Schitterende plekjes
De Dorpentocht staat al lang bekend om de goede organisatie en
brengt u langs de meest schitterende plekjes in de omgeving. En
zoals u gewend bent ieder jaar
een andere route. De Stichting
Dorpentocht steekt elk jaar veel
tijd en moeite in het vinden van
fietspaden waar u nog niet eerder geweest bent. En na afloop
van uw fietstocht ontvangt u zoals gebruikelijk natuurlijk het felbegeerde erelint. De kosten van
deelname zijn nog steeds 4,50 euro op de dag van de tocht, maar
u betaalt slechts 3,50 euro als u
Twee afstanden
vooraf bij één van de voorverDe Dorpentocht 2018 kent net als koopadressen een deelnemersvoorgaande jaren weer twee af- kaart aanschaft. Dit is in Aalsmeer
standen; de traditionele afstand bij de Bruna in de Zijdstraat. En
is natuurlijk de 55 kilometer; de wederom is er weer de mogelijkkorte route is circa 35 kilometer. heid een deelnemerskaart via de
Maar het maakt niet zoveel uit website www.dorpentocht.net
welke afstand u fietst, het is veel te bestellen. Dan betaalt u 4 euro
belangrijker dat u fietst. Want dan (inclusief verzendkosten).
kunt u weer genieten van een gezellige dag in een mooie omge- Start bij Stommeermolen
ving tijdens een zorgvuldig voor- De hoofdstartpost is net als vorig
bereide fietstocht, en dit alles ten jaar in het gebouw van het Keizer
behoeve van het goede doel. Er Karel College aan Elegast 5 te Amzijn onderweg twee controlepos- stelveen. In Aalsmeer kan gestart
ten. Bij meerdere posten is het worden bij de Stommeermolen
mogelijk om iets te eten en/of te bij de Molenvliet voor owel de
drinken. In de routebeschrijving 35 als de 55 kilometer. Er kan gezijn deze plaatsen duidelijk aan- start worden vanaf 9.00 uur en tot
gegeven. Bij elke post ontvangt 14.00 uur. Alle posten sluiten uiu een stempel met een letter op terlijk 17:00 uur.

Spanning stijgt ten top
bij jeugdschakers AAS
Aalsmeer - In de 27e ronde van
de jeugdschaakcompetitie bij
AAS waren de belangen groot en
de spanning om te snijden. Niet
alleen raakt de strijd om het kampioenschap op zijn einde, maar
dit jaar zijn er ook prijzen per stap.
AAS geeft les in stap 1 tot en met
stap 5 van de KNSB schaakopleiding. Hierdoor was overal op de
ladder heftige strijd gaande.
Het absolute spektakel was wel
Jasper versus Luuk. Luuk is dit seizoen minder op dreef en werd
door een ontketende Jasper van
het bord geveegd. Hierdoor staat
Jasper nog maar één punt achter
op koploper Luuk.
Wie zal er komende vrijdag met
de enorme druk het beste omgaan? Christiaan (derde) blijft
nog steeds goed volgen en versloeg Stijn (vierde) in een hard
gevecht. Rune en Sam speelden
remise, zodat zij met Stijn ge-

Winst Bets en
Jan bij soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur.
Ook tijdens de vakantie gaan de
kaartmiddagen door en nieuwe
spelers bij zowel het klaverjassen
als het jokeren zijn welkom. Kom
gerust eens kijken en speel mee!

deeld vierde staan.
Ook Konrad sloot aan door Marien te verslaan. Alle vier hebben
nu 12 punten. Niek tegen Robert
werd remise en Kjeld won van Kai,
zodat Robert, Niek en Kjeld met
10.5 punten gedeeld achtste zijn.
Kevin verloor van Bryan en Rink
won van Pieter, zodat ook onderin de strijd nog spannend is.
Door Ben de Leur

Thijmen en Milan
Tot slot was het de beurt aan Thijmen Alderden en Milan Biesheuvel op de 800 meter. Voor Milan
stond deze wedstrijd in het teken
om zich te kwalificeren voor het
NK junioren over 3 weken in Emmeloord. Na een goede opening
van Thijmen volgde Milan zijn
ploeggenoot op de voet tot 200
meter voor de finish, waar Thijmen over het sterkste laatste gedeelte bleek te beschikken en finishte in 2:08,83 minuten. De tijd
van Milan was enigszins teleurstellend, 2:12,24 minuten. Voor
de eerstejaars B junior liggen er
dit jaar nog verscheidende kansen om zijn 800 meter tijd aan te
scherpen.
Zeker van toelating tot het NK
junioren zijn Thijmen Aderden
en Nienke van Dok. Voor Wessel
Heil en Milan Biesheuvel is het
afwachten totdat de screening
heeft plaatsgevonden.
Nienke van Dok in actie.
Foto: Erik Witpeerd

Eva en Gregory
Eva van Ee kwalificeerde zich afgelopen week voor het EK en WK
obstacle run in Denemarken en
Engeland. Nog niet volledig hersteld van deze inspanning, ging
ze van start op de 3000 meter
steeplechase. Met haar tijd van
13:31,45 minuten bleef Eva net
boven haar persoonlijke record.
Voor Gregory ’t Hoen was het
streven om voor het eerst onder
de 4:50 minuten te duiken op de
1500 meter. Na een goede start
lukte het helaas niet om het tempo vast te houden en finishte hij
in 5:03,47 minuten als vierde.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Bram van de Wie wint
vlucht vanuit Asse-Zellik
Aalsmeer - Zaterdag 26 mei voor
de eerste keer twee vluchten, een
Vitesse (korte) en een Fond (lange
afstand) vlucht. Door de aanhoudende warme weer en NO wind
werden het twee mooie vluchten.
Om 07.15 werden de duiven in Pithiviers in Frankrijk (gemiddelde afstand 490 kilometer) in vrijheid gesteld, en om 09.30 uur gebeurde dit in Asse-Zellik in België
(gemiddelde afstand 157 kilometer). Om 11.30.07 uur klokte Bram
van de Wie zijn 17-727, en deze duif maakte een snelheid van
1311,709 meter per minuut. Piet
v.d. Meijden uit Aalsmeerderbrug
werd tweede en Gerard en Lies
v.d. Bergen uit Kudelstaart derde.
Bram werd in de afdeling waar
8491 duiven in concours stonden
zesde en Piet tiende. Om 14.40.09
uur klokte Comb. van Ackooy
in Hoofddorp de 16-499, en deze duif maakte een snelheid van
1105,393 meter per minuut. Wim
Wijfje uit De Kwakel werd tweede
en Darek Jachowski uit Mijdrecht
werd derde. Comb. van Ackooy
werd in de Afdeling waar 5717
duiven in concours stonden 13e
en Wim 32e.

De uitslag van de vlucht Asse Zellik
met 244 duiven en 15 deelnemers:
1. A. v.d. Wie Aalsmeer
2. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
3. Gerard & Lies v.d. Bergen KuNeem voor inlichtingen contact
delstaart
op met mevrouw R. Pothuizen, 4. Comb. van Ackooy Hoofddorp
via 0297-340776. Op donderdag 5. C. van Vliet Kudelstaart
24 mei is het jokeren gewonnen
door Bets Teunen met 41 punten,
op twee Trudy Knol met 268 punten en op drie Gerard de Wit met
299 punten. Bij het klaverjassen
was de hoogste eer voor Jan Weij met 5484 punten, op twee Nico de Ron met 5120 punten en Kudelstaart - Zin in een gezellige
op drie Regina Geleijn met 5108 avond klaverjassen? Iedereen is
punten. De poedelplaats ging de- het hele jaar door van harte welze week naar Greet de Jong met kom bij klaverjasclub de Geluksvogels. Er wordt gekaart op de
3200 punten.

Klaverjassen bij
Geluksvogels

6.
7.
8.
9.

D. Baars Kudelstaart
A.J. van Belzen Kudelstaart
J.H. van Duren Amstelveen
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
10. W. Wijfje De Kwakel
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. M. de Block Aalsmeer
13. L. v.d. Sluis Uithoorn
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. Darek Jachowski Mijdrecht
Uitslag Pithiviers met 124 duiven
en 8 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. W. Wijfje De Kwakel
3. Darek Jachowski Mijdrecht
4. J.A. van Dijk Aalsmeer
5. J.H. van Duren Amstelveen
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
7. L. v.d. Sluis Uithoorn
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

woensdagavond in het Dorpshuis van Kudelstaart en de aanvang is 20.00 uur. Op 23 mei is
het klaverjassen gewonnen door
Jan Ramp met 5406 punten, gevolgd door Ben Blom met 5285
punten en Bert v.d. Jagt met 5160
punten. De poedelprijs was deze week voor Bert Kluinhaar met
3968 punten.
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Thamen honkballers
winnen ook van OVVO

Geen titelprolongatie wielrennen

Nils Eekhof twaalfde in
‘zijn’ Parijs-Roubaix
Rijsenhout - Er zijn wielrenners die dromen ooit de Tour de
France of de Giro d’Italia te winnen. Nils Eekhoff stelt zich iets
bescheidener op; hij wil liever op
termijn de beste worden in Parijs-Roubaix voor beroepsrenners. Lekker met de fiets jakkeren over slordig neergesmeten
keien, dát is zijn ultieme kick. Met
een tweede plaats bij de junioren in 2016 en eerste vorig jaar
bij de beloften op de erelijst verlekkerde de 20-jarige wielrenner
uit Rijsenhout zich al wekenlang
op het jaarlijkse uitstapje naar
zijn Noord-Franse speeltuin. Opnieuw op het podium klauteren
zat er afgelopen zondag echter
niet in. De renner van Opleidingsteam Sunweb arriveerde na een
188 kilometers lange rit over negentien kasseipaden als twaalfde
in Roubaix.

een nieuwe uitdaging: de Grand
Prix Priessnitz in Tsjechië, een
wereldbekerwedstrijd voor landenteams. De vierdaagse eindigt
zondag 3 juni en telt een korte
proloog en drie zware bergetappes. Coach van Jong Oranje is Peter Zijerveld uit UIthoorn.
Dorpenomloop
Junior Owen Geleijn eindigde afgelopen zaterdag in de sprint van
een grote groep als achtste in de
Noord-Drentse Dorpenomloop.
Broer Tristan Geleijn finishte bij
de nieuwelingen in een tweede
peloton als 46e. In de Ronde van
Nes reed UWTC-nieuweling Sven
Buskermolen uit Kudelstaart opvallend lekker mee in het grote deelnemersveld en mocht na
een massasprint als twintigste
aankomende naar de prijzentafel. Tristan Geleijn eindigde in
zijn spoor als 21e. Veteraan John
Tromp werd vorige week donderdag derde in een rit om de Joop
van Nimwegen-trofee. Hij maakte deel uit van een kopgroep van
vier man. In Lisse fietste Tromp
zondag bij de 60-plussers naar
plek acht.

Goede benen
Team Sunweb reed in de topklassieker voor renners onder 23 jaar
een agressieve wedstrijd en dunde het peloton ver voor de finish
uit tot twintig renners.
De samenwerking met andere teams was echter onvoldoende waardoor nog renners kon- Wielrenner Nils Eekhoff.
den aansluiten. Daarna mis- Foto: Team Sunweb
te Sunweb de beslissende ontsnapping van acht man. Nils Eekhoff had in de slotfase nog goede benen en reed weg uit het eerste achtervolgende pelotonnetje.
De race werd gewonnen door de
Belg Stan Dewulf vóór de Nederlanders Van den Berg en Arensman. Het door hitte, stenen en
tempo geradbraakte rennersveld
kwam volledig versnipperd over
de streep. Intussen is Nils Eekhoff met het nationale team onder 23 jaar alweer begonnen aan

Mooie 52e wielerronde
van Nes aan de Amstel

Nes aan de Amstel - De 52e Wielerronde van Nes aan de Amstel is
afgelopen vrijdagavond weer onder prachtige zomerse omstandigheden verreden. In de vier verreden wedstrijden op het 12 km
lange parcours waren er sterke
winnaars en veel deelnemers. De
verrassing van de dag kwam op
naam van Nesser Bart van Duren
die de koers voor Amateurs met
een machtssprint op zijn naam
wist te schrijven.
Het was vrijdagavond net iets te
mooi weer om er een heel zware
wedstrijd van te maken. Daardoor
waren er massasprints in drie van
de vier koersen. De renners van
de thuisclub zijn geen rassprinters zodat men het moest doen
met één zege in de vier wedstrijden. Die was voor Bart van Duren die aan de Amsteldijk woont
en elke centimeter asfalt kent. De
17-jarige jongeling kwam in de
laatste meters van de 60 kilometer lange koers vanaf de kerk naar
voren en wist een meter voorsprong te behouden op oud-winnaar Jorne Videler uit Badhoevedorp en Ronald de Waal uit Amstelveen.

Korfbal: VZOD strijdend
ten onder tegen ZKC’31

Kudelstaart - De korfballers van
VZOD/FIQAS speelden afgelopen
weekend hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen. ZKC’31 uit
Zaandam kwam op bezoek en
moest verslagen worden om de
hoop op lijfsbehoud in de tweede klasse levend te houden. Een
lastige klus voor de korfballers
uit Kudelstaart, zeker gezien de
extreme weersomstandigheden.
Hoewel de supporters lekker konden genieten van het zonnetje, is
korfballen in de volle zon met een
temperatuur van rond de 30 graden allesbehalve een pretje.
VZOD/FIQAS begon zwak aan de
wedstrijd en kwam al gauw op
een 0-4 achterstand. De thuisploeg was gelukkig in staat om
het tij te keren en trok middels
vier mooie aanvallen de stand gelijk: 4-4. VZOD en ZKC’31 bleken
aan elkaar gewaagd en daar werd
dan ook het nodige vertrouwen
uit geput, met als resultaat dat
de thuisploeg een aantal keer op
voorsprong kwam.
Toch liet ZKC’31 zich niet zomaar
de kaas van het brood eten, waardoor beide ploegen uiteindelijk
met een 9-9 ruststand de kleedkamers opzochten. VZOD/FIQAS
begon vol goede moed aan het
tweede bedrijf, maar kon de stijgende lijn van de eerste helft niet
doorzetten. ZKC’31 was iets zuiverder in de afwerking, waardoor
de Zaandammers op een 11-13
voorsprong kwamen. VZOD zou

deze achterstand niet meer te boven komen en verloor uiteindelijk
met 12-16.
Hoewel degradatie nog geen feit
is, heeft VZOD/FIQAS wel een
wonder nodig. Alleen als Woudenberg komend weekend puntenverlies lijdt tegen Oranje Nassau, dat nog nul punten heeft,
en als er zelf wordt gewonnen
van KIOS blijft de club op het veld
behouden in de tweede klasse. Maar ongeacht de uitslag bij
Woudenberg-Oranje Nassau zal
VZOD het seizoen met een klapper willen afsluiten.
Trainers en spelers bedankt
Na de wedstrijd werden Hans van
Leeuwen (trainer van het tweede), Piet van Beugen (assistenttrainer) en Gradus van Limpt (trainer van het eerste) bedankt voor
hun diensten. In een moeilijke
tijd voor de club hebben deze heren ervoor gezorgd dat de selectie door kon blijven spelen. Ook
werd er afscheid genomen van
een viertal spelers die volgend
seizoen niet meer terugkeren als
spelend lid: Nikki Koningen, Jessica Verheul, Bart Verheul en Paul
te Riele werden alle vier getrakteerd op de traditionele emmer
met water.
Komend weekend speelt zowel
het eerste als het tweede van
VZOD/FIQAS uit tegen KIOS in
Nieuw-Vennep voor de laatste
wedstrijd van dit seizoen.

was onvoldoende om weg te blijven. Zo werd de koers beslist in
een massasprint van een man of
vijftig. De winnaar van Amstelveen, Van Plateringen uit Almere werd daarin 8e, Victor Broex
11e, Ruben van der Pijl 14e, en
Roel Mouris 15e. Ook in de Nieuwelingen- en de Dames koersen
werd het een massasprint. De
sterke Thomas Mijnsbergen uit
Rotterdam was bij de Nieuwelingen (jongens 15/16 jaar) de snelste, terwijl de Amstelrenners Wessel Mouris en Tijmen van der Pijl
als 4e en 5e nét naast het podium eindigden. In de Dameskoers
werd het ook een massasprint en
daarin deden de dames uit Zuid
Holland het het beste: Amber van HB Aspiranten van Thamen winnen bij Hilversum. Foto: Thamen
der Hulst was de winnares, voor
Hanneke de Goeje en Juul Hubert.

Tevreden
In de Sportklasse/Masters-koers
was er een ontsnapping die tot
succes leidde. Marcel Witte van
de thuisclub zat daarin mee en
behaalde daarin de derde plaats.
Na afloop waren er weer veel tevreden deelnemers en een tevreden organisatie. Vooral de fraaie
Massasprint
passages langs de Amstel en over
Dat het een massasprint werd lag de Nesserlaan maken het een
misschien aan het feit dat de ster- unieke koers. De renners uit heel
ke Amstelvener Enzo Leijnse zich- Nederland weten deze wedstrijd
zelf door een stuurfout uitscha- dan ook hoog te waarderen.
kelde. Er was onderweg nog wel Het volgende wielerevenement
een mooie kopgroep van zes met dat WTC De Amstel organiseert is
onder andere Ouderkerker Niek de 49e Ronde van Ouderkerk op
Voogt, maar de samenwerking 17 juni.

Honkbalcompetitie

Thamen aspiranten winnen
van koploper Hurricanes
De Kwakel - Op zaterdag 26 mei
moesten de Honkbal Aspiranten van Thamen tegen de koploper in de competitie, maar op het
moment van beginnen dachten
de spelers daar geheel niet aan.
Want het was bloedheet in de
bosrijke omgeving van het Gooi,
en er was ook al geworsteld met
een schaap wat was ontsnapt op
de Vuurlijn. Coaches zijn na een
wedstrijd altijd kritisch, maar zaterdag was dat even niet, ondanks de kleine schoonheidsfoutjes. Het begin van de wedstrijd begon Thamen stroef, de
spelers hadden moeite met de
pitcher van de Hilversumse Hurricanes en na wat mindere momenten van de scheidsrechter
stond Thamen al snel 3-0 achter. Ondanks de achterstand bleven de honkballers toch op een
mooie manier in de wedstrijd en
glipten langzaam naar een 3-2
achterstand. Dan komt een nieu-

we pitcher van Hilversum in het
veld en deze jongen was zonder
dat de spelers het wisten beïnvloedbaar. Felle aanmoedigingen
van Thamen kant brachten hem
uit balans en het ene punt na andere punt werd binnengeslagen.
De coach van Hilversum greep in,
maar ook de nieuwe pitcher wist
niet wat hem overkwam. Thamen
kon uitlopen naar een 3-12 voorsprong en ook in de laatste slagbeurt van Hilversum maakt Thamen het op een zeer professionele manier als team af.
Op zaterdag 2 juni spelen de
Honkbal Aspiranten om 10.30
uur aan de Vuurlijn een thuiswedstrijd tegen Flags. Lijkt het je ook
leuk om te honkballen? Kom kijken of neem dan contact op via
het e-mailadres: nieuweleden@
thamen.info, want je kunt altijd
een aantal keren geheel vrijblijvend meetrainen.

De Kwakel - Op zondagmiddag
27 mei mochten de honkballers
van Thamen op bezoek bij OVVO
in Amsterdam. Na de eerste slagbeurt had Thamen al zes punten
weten te scoren door vijf honkslagen. OVVO wist in de gelijkmakende inning twee punten te scoren door twee honkslagen en een
veldfout: 2-6. Thamen wist zowel in de derde als vierde inning
nog een punt te scoren wat de
stand op 2-8 bracht. Echter OVVO
sprokkelde in vijfde inning op het
werpen van Orlando Martinez,
die Lieuwe Hoekstra op de plaat
had afgelost, ook nog een puntje erbij: 4-8. In de zesde inning
wist Thamen verder uit te lopen.
Een honkslag, twee veldfouten en

een vier wijd zorgt dat de stand
op 4-12 kwam. Echter OVVO wist
in de gelijkmakende slagbeurt
ook weer wat terug te doen. Orlando wordt na een honkslag en
een paar maal vier wijd op de
heuvel vervangen door Lucas
Vos, die met de honken vol zijn
debuut maakte in het eerste team
van Thamen. OVVO wist nog drie
keer te scoren: 7-12, maar daarna
gooide Thamen de deur op slot.
Thamen scoorde in de zevende
inning nog twee punten en wist
er in de achtste inning nog 7 bij
op te tellen, wat de eindstand na
ruim drie uur bracht op 7-21.
Zondag 3 juni spelen de honkballers van Thamen vanaf 15.00 uur
bij WSB in Apeldoorn.

Lucas Vos maakt zijn debuut op de heuvel bij Thamen. Foto: H. Vogelaar

Fiets mee met
Pedaalridders

Raymond wint
weer dartavond

Aalsmeer - Donderdag 7 juni
trekken de Pedaalridders van de
OVAK er weer op uit. De fietstochten zijn iedere eerste donderdag
van de maand. De groep vertrekt
om 13.30 uur van het parkeerterrein van het zwembad aan de
Dreef en de fietstocht gaat dit
keer richting Nieuwveen.
De route kan zowel individueel
als in de groep gefietst worden.
De route kan opgehaald worden
bij de start, bij de rust ontmoet
men elkaar weer. Lidmaatschap
van de OVAK is verplicht.

Aalsmeer - Op dinsdagavond
om acht uur begon de wekelijkse dartscompetitie in het Middelpunt. Deze is ook deze week gewonnen door Raymond v/d Weiden. De tweede plaats was voor
Anno Knol. Vincent Beukman
gooide een 180-er en pakte hiermee de derde plaats. Peter Bakker had best een goed spel en de
vierde plaats was voor hem. Victor
van Schie werd vijfde, maar moest
daar best wel voor knokken tegen
Sebastiaan Dolk, die wat moeilijkheden had met de dubbels uit
te gooien. Hij werd dus zesde. In
de verliezersronde werd Ben van
Dam eerste, met een uitgooi van
62. Gerben de Vries tweede, Franklin Dolk derde, Hans Dolk vierde.
Stijn Lucas pakte de vijfde plaats,
Albert Gelein werd zesde en Henk
v/d Stroom zevende. Er is nog één
avond te gaan. Op dinsdag 5 juni
horen de spelers wie de grootste
beker mee naar huis mag nemen.
Deze avond word er koppeldarts
gespeeld, die uiteraard feestelijk
word afgesloten. Aanvang is 20.00
uur, het Middelpunt gaat open
voor inschrijving en ingooien om
19.30 uur. Deelname kost 2,50 euro per persoon. Iedereen vanaf 16
jaar is welkom. Na de zomerstop
start op 4 september het nieuwe
dartsseizoen.

Wandelen
in het Bos
Aalsmeer - Donderdag 7 juni van
19.00 tot 20.30 uur kunnen belangstellenden weer mee lopen
in het Amsterdamse Bos met Anne Marie van Elswijk en Ina van
Willegen. Ontspannen genieten
van een wandeling in het bos.
Verzamelen op de parkeerplaats
halverwege de Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg.
De wandeling is voor iedereen
(man of vrouw en jong of oud)
die zin heeft om lekker te lopen,
anderen te ontmoeten; gezellig
en gezond. Na de wandeling is er
koffie en thee bij de startlocatie.
Om op de hoogte te blijven van
de wandelingen en voor vragen
kan een e-mail gestuurd worden
naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 1
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom. Ook
kaarters die geen maat hebben.
Daar wordt op de avond zorg
voor gedragen. Vanaf 19.30 uur
start de inschrijving en staan koffie en thee klaar. Aanvang is 20.00
uur in het buurthuis aan de Dreef
1. Het koppelkaarten op vrijdag
25 mei is gewonnen door Kees
Meekel en Corry Balder met 5429
punten. Op twee zijn Wil Jak en
Martin van Stijn met 5174 punten geëindigd en plaats drie was
voor Chris van Wijhe en Theo
Nagtegaal met 5121 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Paul
Schouten en Gerard Presser met
3500 punten.

Programma
handbal
Zaterdag 2 juni, veld
09.55 u: FIQAS F1- FIQAS F2
10.00 u: FIQAS D1 – Najaden
10.45 u: FIQAS E5 – HSV’69
10.50 u: FIQAS meiden C2 - HVBS
11.00 u: RKDES - FIQAS E3
(in Kudelstaart)
11.45 u: FIQAS E4 – Westsite
De wedstrijden worden gespeeld
op de velden bij sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg.

Thea wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos is
van de OVAK is op woensdag 6
juni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 23 mei is gewonnen door Thea Reuling met 5223
punten, gevolgd door Rita Pannekoek met 5146 punten, Coby
Veldhuijsen met 5096 punten en
Addy Hofman met 5073 punten.

