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Het beste personeel op de juiste plekWij zoeken een enthousiaste boekhouder!

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Koop nu 
kaarten via 
feestweek.nl 
of bij de 
Primera.

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Jeroen Nobel: “Burgemeester 
van Aalsmeer zijn, is een eer”
Aalsmeer - Hij vindt het een eer 
dat hij benoemd is tot interim bur-
gemeester van Aalsmeer door com-
missaris van de Koning, Johan Rem-
kes. “Het blijkt dat de commissaris 
van de Koning vertrouwen in mij 
heeft, anders had hij wel iemand 
anders aangesteld”, zegt Jeroen No-
bel. De nieuwe eerste burger heeft 
duidelijk zin in zijn nieuwe job. Hij 
is vast voornemens Aalsmeer poli-
tiek en bestuurlijk weer in het ga-
reel te krijgen. Of dit ook lukt in de 
afgesproken zes maanden, is nog 
maar de vraag, zo liet hij tijdens zijn 
eerste raadsvergadering afgelopen 
donderdag 28 mei aan de fracties 
weten, maar de klus klaren is duide-
lijk zijn streven. “Eerst zorgen dat er 
weer bestuurd gaat worden vanuit 
de inhoud, dat de fracties weer op 
een goede manier met elkaar om-
gaan, zodat we met elkaar naar vo-
ren kunnen kijken.” Hoe hij dit gaat 
aanpakken? “Eerst maar veel luis-
teren naar de fracties, gesprekken 
voeren en zorgen dat we naar elkaar 
luisteren. En natuurlijk ga ik mijn oor 
te luister leggen bij de inwoners.” 

Badminton en motorrijden
Jeroen Nobel is 55 jaar, werd ge-
boren in Amsterdam, heeft kort in 
Den Haag gewoond en woont sinds 
1983 met veel plezier in Hoofddorp. 
Hij is getrouwd, heeft een zoon en 
een dochter. Voordat hij de politiek 
in ging, heeft hij twaalf jaar een ei-
gen bedrijf gehad in belastingadvies 
en administratie gericht op het Mid-
den- en Kleinbedrijf. Jeroen Nobel is 
acht jaar voor de Partij van de Ar-
beid wethouder in Haarlemmermeer 
geweest en was in deze functie ver-
antwoordelijk voor diverse porte-
feuilles, onder andere voor fi nan-
ciën. De taak van locoburgemees-
ter heeft de Hoofddorper in Haar-
lemmermeer ook diverse malen op 
zich genomen, dus een dorp ‘lei-
den’ is hem niet vreemd. Aalsmeer 
is met 30.000 inwoners weliswaar 
veel kleiner dan Haarlemmermeer 

(150.000 inwoners) maar de ge-
meente ‘over de brug’ is verdeeld in 
maar liefst 26 kernen. 

Uitdaging
Aalsmeer besturen ziet Nobel als 
een grote uitdaging. “Het is een 
mooie klus. Aalsmeer is een mooie 
en gezellige gemeente, met mooie 
en gezellige mensen en veel inwo-
ners, die weten wat de handen uit de 
mouwen steken is. Aalsmeer is een 
echt ondernemersdorp.” Jeroen No-
bel is sportief, maar niet vaak ach-
ter de televisie te vinden om sport-
wedstrijden te kijken. Liever gaat hij 
zelf sportief aan de gang. Hij wan-
delt graag en speelt badminton bij, 
jawel, Flower Shuttle in de Bloem-
hof. Hij gaat graag naar de sauna, 
leest graag een goed boek of kijkt 
naar een spannende fi lm en motor-
rijden is een grote hobby. “Ik had 
mijn motorrijbewijs eerder dan mijn 
autorijbewijs.” Zijn muziekkeuze is 
divers. Jeroen Nobel is een jazzlief-
hebber, “geen kenner hoor”, vindt 
vooral big bands leuk, maar luistert 
even graag naar The Rolling Stones, 
U2, Tina Turner, schuwt Nederlands-
talige muziek ook niet en draait zelfs 
af en toe klassieke muziek. 

Aalsmeer ontdekken
Aalsmeer kent hij overigens niet al-
leen van de badminton, natuurlijk 
kent hij de trots van de gemeente, 
de Westeinderplassen. Een bootje 
heeft hij niet, maar hij heeft ooit wel 
eens geschaatst op de Poel. Hij ont-
dekt momenteel niet alleen politiek 
Aalsmeer, maar zet zich ook hon-
derd procent in om de gemeente en 
haar inwoners beter te leren ken-
nen. Hij is al op bezoek geweest bij 
een zestig jaar getrouwd echtpaar, 
heeft vorige week donderdag vier 
50-jarige bruidsparen op visite ge-
had, de kinderburgemeesters in spé 
ontmoet en diploma’s uitgereikt op 
de brandweerkazerne. Hij bezoekt, 
zover mogelijk qua tijd, exposities 
(200 Meesterwerken in Studio’s 

Aalsmeer) en was aanwezig bij de 
offi ciële ingebruikname van Mijns-
heerlijckheid, het nieuwe hart van 
Kudelstaart. “Echt prachtig”, zegt hij 
over dit nieuwe deel achter het win-
kelcentrum. 

Rust en stabiliteit
Maar, het prachtigst zou het natuur-
lijk zijn als Jeroen Nobel Aalsmeer 
politiek weer op de rit weet te krij-
gen. Hij heeft daar zelf alle vertrou-
wen in en gezien zijn rustige aard, 
mensenkennis en bestuurlijke er-
varing, gaat hij deze uitdaging vol 
verve ten uitvoer brengen. In prin-
cipe is de afspraak voor zes maan-
den, maar zegt Nobel: “Als ik meer 
tijd nodig heb en de commissa-
ris van de Koning stemt hiermee in, 
dan blijf ik langer. Dat is beter voor 
de rust en de stabiliteit.” Jeroen No-
bel is lid van de Partij van de Arbeid, 
de partij die in Aalsmeer samen met 
D66 en Groen Links is opgegaan in 
PACT. Geen eigen PvdA meer, zegt 
hem in het geval van zijn nieuwe 
functie niets, sterker nog: “De bur-
gemeester staat boven een partij, de 
wethouders ook. Zij werken in op-
dracht van de fracties. Het college 
voert de raadsbesluiten uit en po-
litieke kleur is in deze niet van be-
lang.” De laatste, misschien wel voor 
veel inwoners belangrijkste vraag: 
Betekent het feit dat de commissa-
ris van de Koning vooralsnog geen 
vacature uitschrijft voor een nieu-
we burgemeester voor Aalsmeer dat 
de gemeente uiteindelijk (toch) on-
der de hoede van Amstelveen gaat 
vallen? “Dat staat niet in mijn op-
dracht”, zegt Nobel resoluut. En, ge-
ruststellend: “Voor samenvoegen is 
mijn inziens geen aanleiding.” Het 
is duidelijk, de belangrijkste op-
dracht voor de interim-burgemees-
ter is zorgen voor weer respect in in-
tegriteit in politiek Aalsmeer en hier 
gaat hij voor de volle honderd pro-
cent voor. Succes Jeroen Nobel, na-
mens alle inwoners!
Door Jacqueline Kristelijn

Verenigingsicoon Dirk 
van Leeuwen overleden
Aalsmeer - Er is een Aalsmeerder 
heen gegaan. Slechts drie dagen na 
het bereiken van de respectabele 
leeftijd van 85 jaar is verenigingsi-
coon Dirk van Leeuwen overleden. 
Dirk van Leeuwen heeft vele jaren 
gewerkt met bloemen en planten, 
runde tot zijn pensioen tuincentrum 
De Molen aan de Oosteinderweg, 
maar het bekendst was Dirk toch 
wel om zijn ongekende inzet voor 
het verenigingsleven in Aalsmeer. 
De oud-trampolinespringer was 
mede-oprichter en bestuurslid van 
het internationale trampolinetoer-
nooi, de Flower Cup, heeft de vie-
ringen van 850 jaar Aalsmeer en 
Aalsmeer 2000 luister bijgezet, nam 
als voorzitter het voortouw voor de 
jaarlijkse verenigingsmarkt, heeft 
zich ontfermd over de watertoren, 
fl eurde tal van podia op met bloe-
men en planten tijdens concerten 
en activiteiten en is onder andere tot 
vorig jaar actief geweest als voorzit-
ter en ‘manusje van alles’ voor de 
jaarlijkse ouderendag in de burger-
zaal van het gemeentehuis. 
Dirk van Leeuwen (85): Drager 
van de Eremedaille, Ereburger van 
Aalsmeer en Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 
De verenigingsman wordt vrijdag 5 
juni begraven. De afscheidsplech-
tigheid begint om 14.00 uur in de 
Open Hof Kerk aan de Ophelia-

laan 247, waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats tegenover de kerk. Na 
de begrafenis is er gelegenheid el-
kaar te ontmoeten in ‘t Baken in de 
Sportlaan 86.

Elders in deze krant een uitgebreid 
‘in memoriam’ als eerbetoon aan de-
ze ras-Aalsmeerder en op en top ver-
enigingsman.

Borrel voor opening vaarseizoen 
Fort Kudelstaart: Van dichte 
oester watersportparel maken
Kudelstaart - Vrijdag 22 mei was er 
een borrel voor de opening van het 
vaarseizoen bij het fort Kudelstaart. 
Dit was ook gelijk een mooi moment 
om de informele overdracht van het 
beheer van het fort van de Stich-
ting Vafamil naar Exploitatie Sport-
accommodaties Aalsmeer (ESA) te 
vieren. Ook de beheerder Henk Kuij-
per gaat over van Vafamil naar ESA. 
Jan van Veen gaf iedereen een en-

thousiaste rondleiding over het fort. 
“Het fort is misschien wel het mooist 
bewaarde geheim van Aalsmeer”, 
vertelde Jan van Veen. “De meeste 
mensen zijn er misschien al jaren-
lang langs gereden zonder ook maar 
één keer op het fort te zijn geweest.” 
Daar gaat als het aan de wethou-
der Jop Kluis ligt verandering in ko-
men. “In de gemeenteraad van juni 
staat de aankoop van het Fort op de 

agenda. Het plan is om het Fort na 
aankoop te renoveren. Hiervoor kan 
de gemeente Aalsmeer voor de helft 
subsidie krijgen van de Provincie 
Noord-Holland. Daarna wil de ge-
meente op zoek gaan naar een ex-
ploitant die van deze dichte oester 
een mooie watersportparel wil ma-
ken. Maar natuurlijk moet hiervoor 
eerst een beslissing komen van de 
gemeenteraad van Aalsmeer”, al-
dus wethouder Kluis. Het fort Ku-
delstaart maakt deel uit van de Stel-
ling van Amsterdam, staat op de 
werelderfgoedlijst van Unesco en is 
een rijksmonument. Wat het fort Ku-
delstaart zo bijzonder maakt is zijn 
directe verbinding met de Westein-
derplassen. Hierdoor kan het een 
mooie toegevoegde waarde hebben 
voor de recreatie in Aalsmeer. Weer busje vast onder viaduct

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 2 
juni rond half zeven in de avond is 
opnieuw een bestelbusje klemgere-
den onder het viaduct van de Horn-
weg. Regelmatig schatten bestuur-
ders van bestelwagens en busjes de 
hoogte van het viaduct niet goed in. 
De gemeente heeft al diverse maat-
regelen genomen om te wijzen op 
de (te) lage doorgang. Er zijn bor-

den geplaatst en onlangs ‘waar-
schuwende’ knipperlichten. De be-
stuurder van de bus is licht gewond 
geraakt. Zijn bestelbus raakte zwaar 
beschadigd. De brandweer heeft 
geholpen bij het los trekken van de 
bus. De Hornweg is ongeveer een 
uur gestremd geweest.

Foto: Marco Carels.

Inbraken auto’s 
en schuur
Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 27 op donderdag 28 
mei is ingebroken bij een twee-
tal auto’s, een camper en een 
schuur op en rond de Horn-
weg, boven de 100 numme-
ring. De auto’s zijn doorzocht, 
maar dure apparatuur is niet 
ontvreemd. In een van de wa-
gens lag een navigatiesysteem. 
Wel is klein geld gestolen. Ook 
een camper is open gemaakt 
en doorzocht. Hier is zijn even-
eens geen spullen van waarde 
meegenomen. Uit een schuur 
is een fi ets gestolen. Van de in-
braak in de schuur zijn came-
rabeelden veilig gesteld. De 
politie onderzoekt de inbraken.

Zware kneuzing 
na aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 29 mei 
om half zeven in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden 
op de hoek Oosteinderweg met 
de Machineweg. Een bromfi ets 
en een auto zijn op elkaar ge-
botst. De 39-jarige bromfi ets-
ster uit Aalsmeer was ten val 
gekomen en is per ambulan-
ce naar ziekenhuis Amstelland 
vervoerd. Hier bleek de vrouw 
een zware kneuzing te hebben 
opgelopen. De bromfi ets raak-
te licht beschadigd. De 24-ja-
rige bestuurder van de auto 
uit Amsterdam kwam met de 
schrik vrij. De politie heeft een 
technisch onderzoek gehou-
den. Mogelijk speelde het natte 
wegdek een rol bij de botsing.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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brief dient echter ondertekend te 
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Baan7 met Gerard de Groot 
Aalsmeerderbrug – Op zondag 7 
juni is er om 19.00 uur een Baan7 
jongerendienst in de Levend Evan-
gelie Gemeente. Baan7 is een plek 
waar honderden jongeren naar-
toe komen om elkaar te ontmoeten 
en meer over God te leren. Ieder-
een tussen 13 en 20 jaar is van har-
te welkom. Tijdens de Baan7 avond 
is er veel muziek en zal de Baan7 
band spelen. Daarnaast staat het 
thema ‘Touch Down’ centraal, waar-

over Gerard de Groot zal spreken. 
De Groot is voorganger van de Le-
vend Woord Gemeente in Rotterdam 
en spreekt vol passie over het geloof 
in Jezus. Na afloop van de Baan7 
avond kun je nog wat blijven drin-
ken en napraten in het Baan7 ca-
fé. Baan7 is elke eerste zondag van 
de maand en wordt gehouden aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer weten? Kijk dan op www.
baan7.nl of facebook.com/baan7.

jongeren m.m.v. gelegenheidskoor 
Om 14u. Poolse diensten met Kr-
zysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag: Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst in feesttent met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. eucharistieviering 
met L. Aarts m.m.v. dames- en he-
renkoor. 

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

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

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag tienerdienst om 10u. met 
ds. Jan Martijn Abrahamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. Spreker: David 
de Vos. Babyoppas, kinder- en tie-
nerwerk aanwezig.

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

 Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met br. Bas 
Middelkoop. Collecte voor Jeugd-
werk. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. dhr. 
P.J. Verhagen. Organist: W. Spaar-
garen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
J. Heack. Organist M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 
Om 19u. Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. in feesttent en 18.30u. met 
ds. M. de Best uit Zwolle.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. in zorgcentrum Aels-
meer eucharistieviering met L. See-
boldt. Zaterdag 17u. in Klooster-
hof woord-communieviering met N. 
Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmel-
kerk woordcommunieviering o.l.v. 

Zondag 7 juni 

Vragenuurtje in 
inloopcentrum 

Kudelstaart - “Als ik mij soms een-
zaam voel, niet altijd op de juiste 
naam kan komen, ben ik dan een 
kwetsbare senior? Wat voor finan-
ciële bijdrage wordt er voor de ac-
tiviteiten gevraagd? Heb ik iets no-
dig om aan het inloopcentrum deel 
te nemen?” Dit zijn veel voorkomen-
de vragen die gesteld zijn tijdens de 
voorbereidingen voor de start van 
het inloopcentrum voor ouderen in 
Kudelstaart. De medewerkers wil-
len graag iedereen op de hoog-
te brengen en organiseren daarom 
een informatieochtend op donder-
dag 11 juni vanaf 10.30 uur in ge-
bouw Mijnsheerlyckheid. 
U kunt informatie krijgen en uw vra-
gen stellen. De informatiebijeen-
komst heeft een informeel accent. 
De gastvrouwen van wijkpunt ‘Voor 
Elkaer’ en de activiteitenbegeleid-
ster van het inloopcentrum zullen u 
verwelkomen.

Zondag ontbijt 
op kerkplein

Kudelstaart - Om de feestweek Ku-
delstaart 777 jaar officieel te openen 
wordt op zondag 14 juni een ge-
zamenlijk ontbijt gehouden op het 
kerkplein van de R.K. kerk St. Jan 
Geboorte aan de Kudelstaartseweg. 
Het ontbijt wordt georganiseerd 
door de R.K. kerk St. Jan Geboor-
te en de Samen Op Weg Gemeen-
te. Belangstellenden kunnen zich in 
bovengenoemde kerken inschrijven. 
Een vrijwillige bijdrage is van harte 
welkom. Deze gaat naar een nog na-
der te benoemen goed doel.

Trouwauto en 
veel Harley’s

Aalsmeer - Afgelopen vrijdagmid-
dag 27 mei zijn twee inwoners van 
Aalsmeer op een heel opvallende 
manier getrouwd. De man van het 
echtpaar werkt bij de motorpolitie 
en het leek zijn collega’s leuk om de 
trouwwagen te escorteren. De stoet 
met zo’n 120 Harley’s en de extra 
lange (trouw)auto trok veel bekijks. 
Er reden vier Harley’s met politie ui-
terlijk (Amerikaans) mee en ruim 
honderd andere Harley’s. De man-
nen en vrouwen op de motoren zijn 
overigens geen lid van een motor-
club, het betreft hier een tourgroep. 
Het gevolg vertrok vanuit Amster-
dam West naar de Karperstraat in 
Oosteinde en via de Legmeerdijk 
en de Burgermeester Kasteleinweg 
vervolgens naar het Raadhuisplein 
om in het gemeentehuis te trouwen. 
De stoet heeft in Aalsmeer veel be-
kijks getrokken. 

Jongerendienst ‘Winnen of 
verliezen?’ in Karmelkerk
Aalsmeer - Wil je winnen of ver-
liezen? Domme vraag! Iedereen wil 
toch een ‘winner’ zijn en geen ‘lo-
ser’? Winnen is leuk! Het levert wat 
op. Geld, aanzien en macht. In het 
spel van het leven kunnen kranten-
jongens miljonair worden. De ver-
liezers zijn diegene die steeds aan 
het kortste eind trekken. De mees-
te mensen zitten er tussen in. Soms 
hebben ze succes. Een andere keer 
verliezen ze. Tijdens de jongeren-
dienst op zondag 7 juni, die ver-
zorgd wordt door 3 jonge dames, 

wordt stil gestaan bij het thema win-
nen of verliezen. Hoe kijk je daar te-
gen aan als je gelooft? De bijbel laat 
zien dat iemand als Jezus zich inzet-
te voor de ‘losers’. Nog altijd zijn er 
mensen die in zijn geest doorgaan. 
En die ontdekken soms dat ver-
lies ook wel eens winst kan zijn. De 
jongerendienst zondag begint om 
10.30 uur en is in de RK KarmelKerk 
aan de Stommeerweg. Het gelegen-
heidskoor komt hedendaagse, swin-
gende nummers zingen. Iedereen is 
van harte welkom. 

KWF zoekt bestuursleden 
en wijkhoofd Uiterweg
Aalsmeer - Binnen de gemeente 
Aalsmeer zijn er jaarlijks ongeveer 
180 vrijwilligers actief voor KWF Kan-
kerbestrijding. Dit werd altijd gere-
geld vanuit afzonderlijke afdelingen: 
elk dorp had zijn eigen vrijwilligersaf-
deling. Om de collectanten nog beter 
te kunnen ondersteunen, de zicht-
baarheid van KWF regionaal te ver-
groten en kosten te beperken is KWF 
begonnen aan een bestuurlijke her-
inrichting. Binnenkort heeft niet elk 
dorp, maar elke gemeente een eigen 
KWF-bestuur dat op lokaal niveau de 
collectanten ondersteunt, voorlich-
ting verzorgt en nieuwe initiatieven 
ontplooit. Hiermee wordt het aantal 
afdelingen van circa 1000 naar circa 
420 afdelingen teruggebracht. Ook 
in Aalsmeer en Kudelstaart worden 
de twee afdelingen samengevoegd 
tot één gemeentelijk bestuur.

Gezocht: Voorzitter 
Jacqueline Weijer en Marlien Smit 
uit Aalsmeer zijn secretaris en pen-
ningmeester van de nieuwe afdeling. 
Het bestuur wordt versterkt door het 
wijkhoofd Kudelstaart, Liza Busker-
molen. Samen met regiocoördina-
tor Iris Candido en met hulp van de 
collectecoördinatoren zijn zij op zoek 
naar vrijwilligers, die met hen het be-
stuur willen vormen. Onder andere 
wordt een geschikte voorzitter (m/v) 
gezocht. Het Aalsmeerse KWF-be-
stuur zal in de toekomst redelijk zelf-
standig opereren. Zij kunnen eigen 
initiatieven ontplooien, passend bij 
de wensen en mogelijkheden van 
de gemeente. Naast het coördine-
ren van de collecte, zal voorlichting 
op basisscholen en het organiseren 
of bijwonen van evenementen een 
belangrijke rol spelen. De gemiddel-
de tijd die een bestuursfunctie zal 
innemen varieert tussen de één en 
drie uur per week. Als regiocoördi-
nator is Iris Candido het eerste aan-
spreekpunt voor de bestuursleden. 
Verder is de afdeling Aalsmeer en 
Kudelstaart op zoek naar een nieuw 

wijkhoofd voor de wijk Uiterweg. De-
ze wijk met 9 collectanten moet aan-
gestuurd worden door het wijkhoofd 
die de collectanten onder andere 
voorziet van de benodigde materi-
alen voor de collecteweek die eens 
per jaar plaatsvindt. Ook is er be-
hoefte aan nieuwe collecten voor de 
straten: Seringenpark in combina-
tie met de Parklaan, deel van de Ui-
terweg, Primulastraat en Scarlattil-
aantje. Wilt u zich inzetten voor KWF 
Kankerbestrijding en bent u geïnte-
resseerd in een bestuursfunctie of 
één van de andere functies? Neem 
dan contact op met Jacqueline We-
ijer via kwfweijer@kabelfoon.net 
voor meer informatie of om u aan 
te melden. Dit kan ook via onze Fa-
cebookpagina KWF Aalsmeer. Voor 
meer algemene informatie over het 
werk van het KWF kunt u kijken op 
de website: www.kwf.nl 

Neem twee stuks fruit mee 
naar tentdienst Rijsenhout
Rijsenhout - Zoals gebruikelijk 
wordt de feestweek in Rijsenhout 
zondag 7 juni geopend met een oe-
cumenische dienst in de feesttent. 
Het thema is dit jaar ‘Thuiskomen’, 
waarbij de ‘T’ heel toepasselijk een 
kruis vormt. Het draait in de dienst om 
een originele benadering van het ver-
haal van Zacheus, de kleine tollenaar 
die Jezus ongemerkt dacht te bespie-
den vanuit het dichte bladerdak van 
de vijgenboom. Maar dat ontging Je-
zus niet en ook Zacheus mocht bij 
Jezus thuiskomen, hij werd gezien 
en erkend. Samen gaan de aanwe-
zigen eensgezind op zoek gaan naar 
het thuis achter het kruis door te luis-

teren, te zingen en te delen met el-
kaar op een laagdrempelige en voor 
jong en oud begrijpelijke en aanspre-
kende manier. De tentdienst begint 
om 10.00 uur en wordt voorbereid 
en geleid door pastor Loek Seeboldt, 
dominee Johan Trommel en domi-
nee John Vrijhof en muzikale mede-
werking wordt verleend door André 
Keessen en 4-Him. Als entree wor-
den 2 stuks fruit gevraagd, zodat de 
jeugd weer fruitmandjes kan samen-
stellen om uit te delen aan een ieder 
die wat aandacht en een groet kan 
gebruiken. De opbrengst van de col-
lecte gaat zoals gebruikelijk naar de 
Stille Armoede in Rijsenhout.

Grenzen van een mantelzorger
Gespreksgroep voor kinderen 
van ouders met dementie
Aalsmeer - Dementie vraagt veel 
van mantelzorgers. In de loop van 
de tijd wordt het steeds zwaar-
der. Mensen met dementie verlie-
zen steeds meer functies, er kun-
nen gedragsproblemen ontstaan 
en het dag en nacht ritme kan ver-
stoort raken. aBedenkt u maar eens 
hoe dat moet zijn voor de mantel-
zorger als zij door hun naaste fami-
lie niet meer herkent worden. Bij-
na 80 procent van de mantelzorgers 
van mensen met dementie is over-
belast. Echter niemand vraag aan 
mantelzorgers hoe lang ze het nog 
vol kunnen houden. Door te vra-
gen naar de grenzen van de man-

telzorgers komen er vaak toekomst-
gerichte plannen uit. Vaak leid dat 
tot extra ondersteuning in de thuis-
situatie. Het ontmoetingscentrum, 
onderdeel van het Zorgcentrum 
Aelsmeer, houdt in samenwerking 
met Mantelzorg en Meer op dins-
dag 9 juni van 19.30 tot 21.00 uur 
een kindergespreksgroep waar 
de kinderen hun eigen ervaringen 
kunnen delen en de nodige vra-
gen kunnen stellen over het thema 
grenzen. Voor informatie en aan-
melding (wenselijk), kan contact 
opgenomen worden met de coördi-
nator van de ontmoetingsgroep, El-
len Millenaar via 06-22468574.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Peuterinstuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 10 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er zoals elke 
woensdagochtend onder het genot 
van een kopje koffie of thee gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting. Van 
9.30 tot 10.30 uur is er ook peuter-
instuif. Samen met je kindje een uurtje 
zingen, spelen, dansen en een werk-
je maken. 
Iedere belangstellende is welkom in 
de Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina-Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636, 0297-345413 of 
kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Lock me Up actie in Welkom 
Thuis in volle gang
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 2 ju-
ni is de Lock me Up actie van Free a 
Girl landelijk van start gegaan. Maar 
liefst 240 deelnemers verlenen hun 
medewerking aan dit goede doel dat 
meisjes bevrijd uit gedwongen pros-
titutie. De meisjes zitten opgeslo-
ten in vieze hokjes van 1x2 meter en 
mogen er slechts uit om misbruikt te 
worden. Dit moet een halt worden 
toegeroepen, vandaar deze fantasti-
sche actie. Jobke Vonk, onze voor-
malige burgemeester sloot de eer-
ste twee deelnemers op. Aalsmeer-
der Ton Harte en Marlene Lopes uit 
Voorburg gingen om 11 uur ’s mor-
gens hun hokje in, waarvan Jobke 
de deur met een hangslot afsloot. 
De houten hokjes zijn gelukkig voor-
zien van kippengaas en de deelne-
mers mogen er een aantal keer per 
dag uit om een plas te doen en even 
de benen te strekken. Na twaalf uur 
worden zij bevrijd. Hoe anders dan 
de meisjes die dit dag in, dag uit on-
dergaan. ’s Avonds om elf uur kwam 
ondergetekende de twee bevrijden 
uit hun situatie. De taak was vol-
bracht en bezoekers hadden fijn ge-
doneerd. Op woensdag was het de 
beurt aan Erwin de Bruijn en Na-
tasja Offerman. Zij werden beiden 
zeer emotioneel toen het hokje werd 
afgesloten. “Ik was er best wel ze-
nuwachtig voor en had zeer onrustig 
geslapen.” Aldus Natasja, die graag 
van de gelegenheid gebruik maakt 
om al haar donateurs te bedanken. 
Ook Erwin pinkte een traantje weg 
en zei: “Het komt nu wel heel dicht-
bij. Hoe moeten die meisjes zich 
toch voelen. Dat besef komt nu kei-
hard binnen.” 

Langskomen en doneren
Op donderdag 4 juni worden Liane 
Nederstigt en zangeres Sasja Brou-
wer twaalf uur opgesloten. Vrijdag 5 
juni zijn Petra de Ree en Marjanne 
Vleghaar aan de beurt en aanstaan-
de zaterdag 6 juni zullen Liesbeth 

Wegman en Patricia Schijff van ne-
gen tot negen uur ‘zitten’. Alle deel-
nemers willen natuurlijk zoveel mo-
gelijk geld inzamelen voor Free a 
Girl en zouden het erg op prijs stel-
len als u even bij hen aanschuift in 
restaurant Welkom Thuis. Uiteraard 
zijn donaties (vanaf elk bedrag dat 
u kunt missen) meer dan welkom. 
Voor vijftig euro is er al één meis-
je gered uit de hel van kinderpros-
titutie. Kunnen zij rekenen op uw 
steun? Naast het feit dat er mensen-
levens gered worden met deze actie 
zijn er ook tal van activiteiten iede-
re dag in en rondom het restaurant. 
Ook is er een speciaal samengesteld 
‘Free a Girl-menu’ waarvan tien pro-
cent van de opbrengst gaat naar het 
goede doel. Tevens zitten er in res-
taurant Lieveling in Hoofddorp tien 
deelnemers opgesloten en ook daar 
zijn diverse evenementen op touw 
gezet. Aanstaande zaterdag zal Ra-
dio Aalsmeer overigens het Week-
endmagazine uitzenden vanaf loca-
tie Aalsmeer. Kom langs om de uit-
zending live te volgen! Bekijk dage-
lijkse updates via www.meerbode.nl 
Door Miranda Gommans 



Muziek
Vrijdag 5 juni:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 6 juni:
* Party in Feesterij de Bok, Dreef 5 
vanaf 21u.
* Benefietavond voor kerktoren in 
feesttent Rijsenhout met Brigt, Con 
Amore en Rietveld vanaf 20u.
Zondag 7 juni:
* Benefiet voor Nepal met optredens 
bands en activiteiten voor kinderen 
in N201, Zwarteweg vanaf 14u.
* One man band Ben Prestage in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer vanaf 16u. 
Maandag 8 juni:
* Klassiek concert met viool, cello en 
piano in Oud Katholieke kerk, Oost-
einderweg 394 vanaf 20u. 

Films
Dinsdag 9 juni:
* Filmmiddag voor senioren met ‘Mi-
chiel de Ruyter’ in Crown Cinema, 
Van Cleeffkade vanaf 13.30u.
Tot en met 11 juni:
* Avengers: Age of Ultron en Pitch 
Perfect 2. Ook: Cinderella, The Lon-
gest Ride, Home 3D, Bibi & Tina, De 
Boskampi’s, Astrix & Obelix, Home, 
Jack bestelt een broertje, Wipla-
la, De Ontsnapping en The Railway 
Man in Crown Cinema, Van Cleeff-
kade 15. 

Exposities
Zaterdag 6 juni:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 11 tot 16u. T/m 28 november.
* Aanschuiftafel in Huiskamermuse-
um met fotografe Tiny Nijssen. Van 
Cleeffkade 12a van 16 tot 18u. Af-
spraak: 06-12922954.
6 en 7 juni:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer, Deltawerken 1765-
1777’ van Oud Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. Open 
zaterdag en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde. 
Juni:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 21 juni:
* Tentoonstelling Vrijheid met ge-
dichten, foto’s, knipsels en film in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.
Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 4 juni:
* Nationaal kampioenschap biljar-
ten in buurthuis Hornmeer, Roer-

domplaan 3 vanaf 10u.
* Fietstocht OVAK naar Nieuwveen. 
Vertrek 13.30u. bij zwembad, Dreef.
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 5 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Ladies Night in Oosterbad, Jac. 
Takkade met kraampjes, workshops 
en clinics vanaf 19u.
Zaterdag 6 juni:
* Open dag cactuskwekerij Ubink, 
Mijnsherenweg 20 van 9 tot 16u.
* Grand finale VVA. Groot feest met 
muziek in kantine Dreef vanaf 20u.
6 tot en met 14 juni:
* Feestweek Rijsenhout met tal van 
activiteiten in tent Konnetlaantje.
Zondag 7 juni:
* Open dag Waterski Vereniging bij 
surfeiland Vrouwentroost, 10 tot 14u
* Meerval en paling Xperience rond-
vaart over Westeinderplassen. Ver-
trek 10.30u. bij Praamplein.
* Dorpentocht, fietsen voor stich-
ting Kind aan Huis. Start vanaf 9u. 
bij Van den Berg, Legmeerdijk.
8 tot en met 11 juni:
* Avondvierdaagse Aalsmeer. Start 
maandag tot en met donderdag 
vanaf 18u. bij AVA in Sportlaan.
Dinsdag 9 juni:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 10 juni:
* Inloop Oost-Inn vanaf 9.30u. in de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Buitenspeeldag bij Dolfijn in Bac-
carastraat van 13 tot 15u. En bij 
Binding, Graaf Willemlaan in Ku-
delstaart van 14 tot 16u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 11 juni:
* Jaarmarkt in Rijsenhout op en 
rond de Werf van 14 tot 21u. Ook 
wielerronde vanaf 15.15 uur door 
straten dorp. 
Vrijdag 12 juni:
* Dansvoorstelling Omnia ‘Back to 
Basic’ in Studio’s Aalsmeer vanaf 
20u. Zaterdag 13 juni voorstellingen 
om 13.30, 16.15 en 20u. 

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 4 juni:
* Inloop voor huurders Eigen Haard 
in Dorpshuis Kudelstaart van 19.30 
tot 20.30u.
* Jeugddebat in N201, Zwarteweg 
van 20 tot 22u.
Vrijdag 5 juni:
* Nacht van het gebed in Dorpskerk, 
Kanaalstraat. Vanaf 22u. tot zater-
dag 06u.
Maandag 8 juni:
* D66 debat over participatiesamen-
leving in Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9 vanaf 20u.
* Wijkoverleg De Dorper over Lidl en 
Schiphol in Tuinhuis van Historische 
Tuin, Praamplein vanaf 19.30u.
Woensdag 10 juni:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 14.30u.
* Commissievergadering Ruimte en 
Economie in gemeentehuis, 20u.
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 11 juni:
* Vergadering van commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.
Donderdag 25 juni:
* Raad in gemeentehuis v/a 20u.

Benefietfestival voor Nepal 
zondagmiddag in N201
Aalsmeer - Zondag 7 juni wordt van 
14.00 tot 19.00 uur bij de N201 aan 
de Zwarteweg 90 een benefietcon-
cert gehouden voor Nepal. Ieder-
een is van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Er is voor ieder wat 
wils. Zo is er een kinderprogramma 
met een groot springkussen, grime-
ren, grabbelton, spijkerbroekhangen 
en meer. Ook is er livemuziek van 
The Whatts, Beers After, Little Boo-
gie boy bluesband, Jay Jay blues-
band, The Riverstones, Mrs. Feel-
good en Coolcast band te beluis-
teren. Dit alles wordt ondersteund 
met een Nepalese markt met heer-
lijke Nepalese hapjes en een vei-
ling met mooie artikelen. Wethouder 
Jop Kluis zal deze middag de vei-

lingmeester zijn. Er is ook een rom-
melmarkt. Als u zelf ook iets op de-
ze middag wil verkopen voor Nepal 
kunt u zich voor 7 juni aanmelden 
bij Joke via 06-23861976 of Yvon via 
06-43684110. De totale opbrengst 
van de verkoop en het entreegeld 
gaat naar Nepal. Dus kom allemaal 
naar dit mooie festival en geef! Geld 
over maken kan ook op rekening-
nummer NL95INGB0005145518 ten 
name van J.G. van der Zwaan, on-
der vermelding van Nepal aardbe-
ving. Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer (OSA) verdubbelt de op-
brengst. Meer informatie is te vin-
den op www.nepalbenefiet.webs.
com of op de facebookpagina van 
Nepal Benefiet Aalsmeer.

Weer leuke en bijzondere producties

Start 5e seizoen: Jubileum 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het is dan eindelijk zo-
ver. Later dan verwacht, is het dui-
delijk dat er weer een nieuw the-
aterseizoen voor Crown Theater 
Aalsmeer op stapel staat. En dat is 
alweer het 5e theaterseizoen. Een 
jubileum! Het theater dat wordt ge-
rund door zeventig vrijwilligers en 
steun krijgt van inmiddels vijftig be-
langrijke sponsoren uit Aalsmeer en 
omstreken, is van start gegaan in 
theaterseizoen 2011. In nauwe sa-
menwerking met het bestuur heeft 
directeur Peter van Eick in de afge-
lopen maanden hard gewerkt om 
een balans te vinden tussen de ri-
sico’s die Studio’s Aalsmeer als fi-
nanciële ondersteuner van de stich-
ting bereid is te lopen en de wens 
om leuke en aantrekkelijke produc-
ties te programmeren. 
Dit heeft iets te lang geduurd, maar 
daarom is men er niet minder blij 
om dat het theaterseizoen nu dan 
toch doorgaat. Het jubileum seizoen 
zal gaan lopen vanaf medio okto-
ber 2015 tot medio mei 2016. Er zul-
len rond dertig voorstellingen in de 
grote zaal en zeven voorstellingen 
in the Club ‘Exclusief bij Bob & Gon’ 
worden gespeeld. 
En wát voor voorstellingen! Er zijn 

weer leuke en bijzondere produc-
ties geprogrammeerd: zoals Nijntje, 
Opvliegers, Chez Brood, Sprookjes-
boom de Musical, Simone Kleinsma, 
Jochem van Gelder, Jandino, Antho-
ny Fokker Experience en Suske en 
Wiske de musical. In the Club ko-
men onder andere Zazi , Sven Ratz-
ke en Cor Bakker met Gerard Alder-
liefste. 
Het theater zal dit seizoen ook abon-
nementen en speciale familie-pak-
ketten aanbieden. Door het marke-
tingteam onder leiding van marke-
tingmanager Roel Houwers zal hard 
worden gewerkt aan de uitvoering 
van de marketingstrategie en com-
municatie. Het theater verwacht 
voor eind juni alles voor elkaar te 
hebben en met de kaartverkoop te 
kunnen starten. Liefhebbers kunnen 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief 
of de ontwikkelingen volgen op de 
social media. www.crowntheate-
raalsmeer.nl. Peter van Eick wil van-
af deze plek tot slot zijn team en met 
name Ap Eigenhuis, Johan Molema, 
Karen van Zijverden (het bestuur) 
en Roel Houwers, hartelijk danken 
voor hun support: “Zonder hen wa-
ren we niet zover gekomen!”
Door Miranda Gommans 

Tal van activiteiten voor iedereen
Feestweek Rijsenhout 
barst zaterdag los!
Rijsenhout - In Rijsenhout staat 
deze week het dorp weer op zijn 
kop. Vanaf zaterdag 6 juni begint 
in de tent aan het Konnetlaantje 
de feestweek. Op de eerste avond 
wordt een benefiet concert georga-
niseerd waarbij de kosten volledig 
ten gunste komen voor de opbouw 
van de toren van Rijsenhout. Er 
zijn optredens van de gospelgroep 
Bright, mannenkoor Con Amore uit 
Aalsmeer en de Rietveld Band is 
voornemens een groots feestje te 
bouwen. De avond begint om 20.00 
uur. Op de eerste zaterdag is ook de 
jaarlijkse motorrit van Rijsenhout en 
voor de kinderen een heus spring-
kussen spektakel. Zondag wordt in 
de ochtend een tentdienst gehou-
den door de kerken. Maandagavond 
8 juni kunnen de hersens weer ge-
test worden tijdens de pubquiz en 
vindt in buurthuis de Reede bridgen 
plaats. Dinsdag is de middag voor 
de senioren en ‘s avonds laten al-
le talenten uit Rijsenhout hun kun-
sten weer zien tijdens ‘Rijsenhout 
got talent’. Ook is er het klaverjas-
sen in de Reede. Woensdagmiddag 

10 juni is de Rabo kindermiddag en 
de Nationale buitenspeeldag. In de 
avond wordt de Rijsenhout Run ge-
houden en het touwtrekken is weer 
terug! Donderdagmiddag is de jaar-
lijkse braderie en de wielerronde en 
in de avond staat weer de gezellige 
daverende donderdag met Gerard 
Ekdom, Jamento en Lilian Day van 
Spargo op het programma. 
Vrijdagavond 12 juni is er een Me-
ga foute après ski party met zanger 
Rinus, dj Kees Markman en dj duo 
100% loss. Zaterdag 13 juni vindt 
de toerrit ‘het laatste rondje’ plaats 
met bijzondere auto’s en voertui-
gen en allerlei entertainment voor 
jong en oud, waaronder demonstra-
ties van de veiligheidsdiensten, on-
der andere van de politie. De fees-
telijke slotavond wordt opgeluiserd 
door dj Barry Brand van Radio Deci-
bel, Robert Leroy en Yves Berendse. 
Zondag 14 juni wordt de feestweek 
sportief afgesloten met de zeskamp 
tijdens de familiedag. Al met al een 
week vol vertier voor alle inwoners. 
Kijk op www.feestweekrijsenhout.nl 
voor het volledige programma. 

Tweede dinsdag van de maand
Film ‘Michiel de Ruyter’ 
voor senioren in Crown
Aalsmeer - Met elkaar naar de film 
in Aalsmeer is een groot succes. 
Steeds meer mensen vinden hun 
weg naar de film in Aalsmeer op de 
tweede dinsdag van de maand. Op 
dinsdag 9 juni wordt speciaal voor 
senioren de Nederlandse film ‘Mi-
chiel de Ruyter’ vertoond in Crown 
Cinema. Halverwege de zeventien-
de eeuw is Nederland een van de 
grootste zeevarende naties ter we-
reld. Met een ingenieuze strategie 
weet bevelhebber Michiel de Ruy-

ter de Engelse vloot te verpletteren. 
De Ruyter wordt meegesleurd in 
een stroom van politieke ontwikke-
lingen. Hij en zijn gezin dreigen het 
slachtoffer te worden van een poli-
tiek steekspel waarin hij op een on-
mogelijke missie wordt gestuurd. 
De film begint om 13.30 uur. Verza-
melen vanaf 13.15 uur in de hal. De 
kosten zijn 6,50 euro, inclusief een 
kopje koffie of thee met een lekker 
koekje. De film duurt 2,5 uur. Met 
z’n allen naar de film is gezellig! 

Tweede editie Flower Festival
Meewerken aan grootste 
kleurplaat van Nederland
Aalsmeer - Op 20 en 21 juni vindt 
de tweede editie van Aalsmeer Flo-
wer Festival plaats, het nog jonge 
bloemenevenement dat Aalsmeer 
weer op de kaart wil zetten als bloe-
mendorp. In samenwerking met 
kunstdocent Annefie van Itterzon 
en uitgeverij BBNC organiseert het 
Boekhuis tijdens dit evenement het 
project ‘Grootste patchwork kleur-
plaat van Nederland’. Dit zal plaats-
vinden in de omgeving van de His-
torische Tuin. Deze locatie met wa-
terpartijen, tuinen en kassen is in-
spirerend voor kunstenaars. Zeld-
zame bloemen zijn dan ook het on-

derwerp voor de grootste kleurplaat 
van Nederland. Aangestoken door 
de hype van het kleurboek kan jong 
en oud meewerken aan een mo-
zaïek van bijzondere bloemen; be-
schermde soorten worden bekeken 
en ingekleurd op papier. Bezoekers 
kiezen op basis van een kleine test 
een bloem die past bij hun persoon-
lijkheid. Iedere bloem wordt in een 
seizoen geplaatst en groeit uit naar 
een magische wand vol kleur.
Het Flower Festival is op zaterdag 20 
en zondag 21 juni, beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur. Voor meer info: 
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Deelnemers gezocht voor 
1e Kudelstaartse prutrace
Kudelstaart - De eerste Ku-
delstaartse Prutrace tijdens de 
feestweek gaat een geweldig eve-
nement worden voor alle Ku-
delstaarters en omwonenden. Spor-
tieve dorpsbewoners worden door 
de organisatie uitgedaagd om de 
prutsloten en hindernissen rond-
om de velden van RKDES aan de 
Wim Kandreef uit te komen probe-
ren. Wie worden de eerste Prutkam-
pioenen van Kudelstaart? Wordt 
dit wethouder Ad Verburg (zie fo-
to) of u/jij? Iedereen vanaf 12 jaar 
mag deelnemen. De Prutrace is op 
zondag 14 juni. Inschrijfformulie-
ren zijn te downloaden via www.ku-
delstaart777.nl. Voor degene die niet 

mee willen of kunnen doen, maar 
wel willen helpen bij dit geweldige 
evenement, kunnen een mail sturen 
naar ec@rkdes.com. De organisatie 
zoekt nog een aantal vrijwilligers die 
op deze dag willen helpen met hand 
en spandiensten.
Tijdens de Prutrace zal ook de offi-
ciële opening van de feestweek Ku-
delstaart 777 plaatsvinden. Deze 
wordt gehouden van 14 tot en met 
21 juni op verschillende locaties in 
Kudelstaart. Op de jubileumsite kan 
het hele programma van de feest-
week bekeken worden, evenals het 
onlangs opgenomen filmpje ‘Happy’ 
met aandacht van 26 verenigingen, 
instellingen en meer in Kudelstaart.

‘Van Alles & Nog Wat’ laat 
publiek dansen op Plaspop
Aalsmeer - Plaspop 2015 is het 
eerste optreden waar de band ‘Van 
Alles & Nog Wat’ in de nieuwe sa-
menstelling in het openbaar gaat 
optreden. Deze band die de vrolij-
ke en opzwepende muziek speelt 
van een keur van artiesten gaat 
de bezoekers van het jubilerende 
Plaspop laten swingen, dansen en 
springen. Het heeft de band aar-
dig wat bloed, zweet en tranen ge-
kost om ook dit jaar weer te mo-
gen spelen op Plaspop. De organi-
satie was niet omkoopbaar of ge-
voelig voor fijnbesnaarde opmerkin-
gen. Zelfs een biertje kon hun za-
kenmanharten niet doen smelten, 
slechts één opmerking bracht een 
traan in de ogen van deze keiharde 
onderhandelaars en eventjes werd 
er een zakdoek gedeeld om het ge-

snotter te doen stoppen. Van Alles 
& Nog Wat had gezegd: “Wij moe-
ten er gewoon weer bij zijn. Plaspop 
is zo een unieke ervaring om mee te 
maken, dat mogen we gewoon niet 
missen.” Denk aan prachtige loca-
ties waar theater en muziek van al-
lerlei soort om de aandacht zullen 
vragen. Denk aan een mooie zons-
ondergang, bootjes, drankjes, goed 
gezelschap, vakantiesfeer: Plaspop 
valt niet te omschrijven, dat moet je 
meemaken. Noteer dus zaterdag 20 
juni in de agenda. Van Alles & Nog 
Wat bestaat uit Pieter Eggermont 
op drums, Hans Prent op bas, Nico 
Prent op gitaar, Bas Middelkoop op 
toetsen, Boris Bouwense op saxo-
foon en zangeressen Barbara Lau 
en Marcella Verwoerd en is te horen 
op de locatie Vissersvreugd.

Spectaculaire one-man-band
Ben Prestage in The Shack
Oude Meer - Op 22 juli 2012 stond 
de Amerikaanse rasartiest Ben 
Prestage voor het eerst op het po-
dium in The Shack, en tijdens deze 
Europese toer, komt hij terug naar 
Oude Meer op zondagmiddag 7 ju-
ni. Liefhebbers van Seasick Steve 
moeten zorgen dat ze vooraan staan 
bij Ben Prestage, want waar eerst-
genoemde ophoudt gaat Ben ver-
der. Ben Prestage is zo’n muzikant 
waarbij je van verre al ziet aanko-
men dat het een succesverhaal is. 
Opgegroeid met bluesgrass en Mis-
sissippi country blues treedt hij op 
met (cigarbox)-gitaar, voorzien van 
twee besnaarde bezemstelen. En 
met banjo, lapsteel, dobro, mond-
harmonica en drums zorgt hij voor 
de ultieme one-man-band erva-
ring; vurig, rauw en gepassioneerd! 

Mocht je dus denken dat het om in-
getogen akoestische blues gaat, let 
dan op! Want Ben Prestage creëert 
een eigen stijl blues die zorgt voor 
een stroom van lege flessen en vol-
le dansvloeren. Kom zondagmiddag 
dus luisteren én vooral ook kijken 
naar deze one-man-band uit Ame-
rika. Ook binnenkort in The Shack: 
Zondag 14 juni is het podium van 
de Shack voor de derde keer alweer 
voor Johnny Mastro and Mama’s 
Boys, een waanzinnige band uit Los 
Angeles! 
The Shack is zondag 7 juni geopend 
vanaf 15.00 uur en aanvang van Ben 
Prestage is rond 16.00 uur. De en-
tree bedraagt 5 euro per persoon.
Voor alle info: www.the-shack.info. 
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Klassiek concert 
Aalsmeer - Maandag 8 juni verzor-
gen Irina Simon-Rens op viool, Esra 
Pehlivandi op viool, Joachim Eijlan-
der op cello en Anastasia Safono-
va op piano een optreden in de Oud 
Katholieke kerk aan de Oosteinder-
weg 394. Zij spelen kwartetten van 

Johann Brahms en Gabriël Fauré. 
De musici hebben in hun geboor-
teland naam en faam opgebouwd, 
daarom kan er gerekend worden 
op een verrassend concert waar het 
speelplezier en samenspel van af-
spat. Het concert begint om 20.00 
uur. De toegang is vrij, na het con-
cert wordt een collecte gehouden.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Western-gitaar
'Lag'

€ 235,-

Viool 4/4
'Leonardo' (blauw)

  € 125,-

Gitaarversterker
'Blackstone' 
€ 158,-

'Rondje' plectrums
(6 stuks)
€ 3,-

Western-gitaar
NIEUW:

€ 235,-
KOOPJE:

  € 125,-

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

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

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

VOOR mEER INfORmATIE: www.AALSmEER.NL

COLLECTES

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

ExPLOITATIEVERGUNNING

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning (** met ter-
ras?) is aangevraagd:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166) Watersportvereniging 

Nieuwe Meer, ontvangen 10 april 2015

DRANK- EN HORECAwET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166) Watersportvereniging 

Nieuwe Meer, ontvangen 10 april 2015

TER INZAGE

t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Sta-
tionsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende 
stukken)

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29.

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

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

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

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

Officiële mededelingen
4 juni 2015

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE 
COmmISSIE RUImTE EN ECONOmIE 

Op dinsdag 9 juni 2015, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
  punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, de heer 
  R.K. van Rijn. Griffier: M. Fabbricotti
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Beschikbaar stellen krediet in verband 
  met aankoop Oude Veiling, Marktstraat 19 
  te Aalsmeer
20.45 4. Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële 
  herziening Aalsmeer-Dorp’
21.05 5. Vaststelling bestemmingsplan ‘Horeca-
  voorziening Kudelstaartseweg 295-297’
21.20 6. Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 
  2015-2025
21.55 7. Beschikbaar stellen krediet in verband 
  met aankoop Fort Kudelstaart
22.30 8. Vragenkwartier
22.45 9. Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE 
COmmISSIE mAATSCHAPPIj EN BESTUUR

Op donderdag 11 juni 2015, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
  punt

20.00 R-1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw W.B. Alink-Scheltema
  Griffier: Th. van Waes
20.02 R-2. Vaststelling van de agenda
20.05 R-3. Voorkeur scenario realisatie Sporthal 
  Hornmeer
20.40 R-4. Project De Tuinen van Aalsmeer
21.00 R-5. Actualisering grondexploitaties ultimo 
  2014
21.15 R-6. De jaarstukken 2014 en de toelichting, 
  inclusief de uitkomsten van de 
  accountantscontrole jaarrekening 2014 
  (Verslag van bevindingen)
22.05  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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Jac.P. Thijsselaan nabij 6 – hoek Berkenlaan nabij 26 (Z-

2015/029561), het plaatsen van geluidschermen (ont-
vangen 27 mei 2015);

- Madame Curiestraat 9 (Z-2015/030074), het plaatsen van 
een erfafscheiding (ontvangen 31 mei 2015);

- Oosteinderweg 25 (Z-2015/029780), het verlengen van 
de bestaande dokloods (ontvangen 28 mei 2015);

- Oosteinderweg t.h.v. 43 (Z-2015/029635), het plaatsen 
van een schuilhut (ontvangen 28 mei 2015);

- Schweitzerstraat 118 (Z-2015/029775), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 28 mei 2015);

- Zwarteweg 116 (Z-2015/030272), het plaatsen van nieu-
we binnenwanden en het wijzigen van de gevel (ontvan-
gen 1 juni 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Wim Kan Dreef 2 (Z-2015/029795), melding brandveilig ge-

bruik m.b.t. kantine en blokhut (ontvangen 28 mei 2015);
- Uiterweg 282 A (Z-2015/029849), het verwijderen van 

asbesthoudende golfplaten van de botenstalling (ontvan-
gen 28 mei 2015);

- Violenweg 26 (Z-2015/033017), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ont-
vangen 29 mei 2015);

- Zwarteweg 116 (Z-2015/030259), melding brandveilig 
gebruik m.b.t. kamergewijze verhuur (ontvangen 1 juni 
2015).

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

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

OPENINGSTIjDEN BALIE BOUwEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INfORmATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 22 (Z-2015/025259), het herstellen van 

de fundering in een woning (verzonden 1 juni 2015);
- Berkenlaan 2 (Z-2015/022432), het plaatsen van een 

overkapping (verzonden 27 mei 2015);
- Bilderdammerweg 123 (Z-2015/018485), het bouwen van 

een geluidmeetpost (verzonden 1 juni 2015);
- Calslager Bancken 11 (Z-2015/021564), het vergroten 

van een woonhuis (1e verdieping) (verzonden 28 mei 
2015);

- Christinastraat 12 ( Z-2015/023483), het kappen van een 
berg (verzonden 28 mei 2015);

- Hornweg 254 (Z-2015/026195), het bouwen van een wo-
ning met toegangspoort (verzonden 29-05-2015);

- Stuurboordstraat 6A (Z-2015/016403), het bouwen van 
een woning (verzonden 28 mei 2015);

- Westeinderplassen H 291 (Z-2015/017679) het plaatsen 
van een bergkist (verzonden 1 juni 2015). 

Rectificatie
- Oosteinderweg achter 287A (Z-2015/010828), het ge-

bruiken van het voormalige ketelhuis met bijbehorend 
terrein voor het gebruik een fitness organisatie (verzon-
den 26 mei 2015).

Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Rietwijkeroordweg 33 (Z-2015/026302), het wijzigen van 

het bestemmingsplan tbv. bestemming gemengd Agra-
risch en bedrijf;

- Rozenhof 48 (Z-2015/023983), het aanleggen van een 
in- en uitrit

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Uiterweg 282A (Z-2015/029849), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 01 juni 2015);
- Violenweg 26 (Z-2015/030017), het verwijderen van as-

besthoudende materialen (verzonden 1 juni 2015);
- Weteringstraat 15 (Z-2015/028804), het slopen van een 

schuur (verzonden 26-05-2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COmmISSIE RUImTELIjKE KwALITEIT 
(VOORHEEN wELSTANDSCOmmISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie verga-
dert op de woensdagmiddagen in de even weken in het raad-
huis 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Hoek Zonnedauwlaan, Zwanenbloemweg (Z-2015/028693) 

buitenconcert op 6 juli 2015
- Snoekbaarsstraat op het grasveld (Z-2015/027902) bui-

tenconcert op 29 juni 2015
- Parkeerterrein De Dreef (Z-2015/064603), Freiwalds me-

nagerie circus op 9 t/m 12 juli 2015 (verzonden op 29 
mei 2015).

Evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Meester Jac. Takkada 1 (Z-2015/028167), sportevene-

ment jeugd op zaterdag 20 juni 2015 (verzonden op 18 
mei 2015);

Zonnige start van Week 
van de Amateur Kunst 
Aalsmeer - Het was een drukte van 
belang op het zonnige Drie Kolom-
menplein afgelopen zaterdag 30 
mei. Om 13.00 uur komt mannen-
koor Con Amore van de trappen 
van het gemeentehuis gelopen, ge-
volgd door wethouder Van der Hoe-
ven. Hij zal het koor dirigeren tij-
dens hun eerste nummer. Net voor-
dat het koor haar eerste noten in-
zet legt organisator Andre Vulpen-
horst van Cultuurpunt Aalsmeer het 
koor stil. Hij overhandigt de wethou-
der een heus jacquet, zoals een ech-
te dirigent betaamd. Dan is het als-
nog tijd om het eerste nummer in 
te zetten. De Week van de Amateur 
Kunst (WAK) is geopend. Tijdens de-
ze feestelijke openingsdag kunnen 
amateurkunstenaars zich presen-
teren aan het grote publiek. Op het 
Drie Kolommenplein staan kraam-
pjes van onder andere Denk aan de 

Buren, Ophelia en ACOV. Ook pre-
senteert De Werkschuit zich met een 
aantal leuke workshops voor de jon-
ge bezoekers. Ook in het gemeen-
tehuis staan een aantal organisaties. 
Zo vertrekt organisator Cultuurpunt 
Aalsmeer informatie en kunnen be-
zoekers in gesprek met het Jeugd-
CultuurFonds, KCA en de Maaandag 
schilders. Via de Zijdstraat, waar di-
verse kunstenaars exposeren in de 
etalages van winkels, lopen de be-
zoekers naar het Molenplein. Hier 
organiseert het Cultuurpunt in sa-
menwerking met het Jeugd Cultuur-
fonds een grote stoepkrijt wedstrijd. 
Bijna 40 kinderen halen hun creati-
viteit naar boven om op die manier 
kans te maken op een workshop van 
de Werkschuit of kaartjes voor een 
voorstelling van het Crown Theater. 
Ondertussen zijn er een paar stra-
ten verderop, in het gemeentehuis, 

optredens van diverse verenigin-
gen. Zo treden Con Amore, de leer-
lingen van Judith Glasbeek, Inter-
kerkelijk Koor Aalsmeer, Vrouwen-
ensemble Davanti en Smartlappen-
koor Denk aan de Buren op en mo-
gen ook de kinderen van de muziek-
les van het Cultuurpunt laten horen 
waar ze het afgelopen jaar zo hard 
op geoefend hebben. De dag wordt 

fantastisch af afgesloten door het 
Play In orkest. Een geslaagde ope-
ning van de week van de amateur-
kunst. Tijdens de Week van de Ama-
teurkunst zijn de repetities van ver-
schillende Aalsmeerse koren open-
baar. Zie voor meer informatie de 
website van het Cultuurpunt, www.
cultuurpuntaalsmeer.nl. Ook kan 
week nog genoten worden van de 

presentatie van DJ-leerlingen van 
het Cultuurpunt Aalsmeer onder lei-
ding van Rene van Aken op zater-
dag 6 juni in N201. Als afsluiting zet-
ten op zondag Aalsmeerse Amateur 
Muzikanten zich in voor Nepal tij-
dens een benefietconcert. De bene-
fiet vindt ook plaats in N201 aan de 
Zwarteweg van 14.00 tot 19.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Nog enkele plaatsen vrij in 
tourrit ‘Het Laatste Rondje’
Rijsenhout - Op zondag 13 juni 
aanstaande wordt voor de zevende 
keer de tourrit ‘Het Laatste Rondje’ 
gereden. Dit gebeurt elk jaar op de 
laatste zaterdag van de Feestweek 
in Rijsenhout. De start en de finish 
zijn op het terrein van de Feest-
week. Onder de deelnemers bevin-
den zich vele unieke auto’s. Even-
als voorgaande jaren is er een uit-
dagende route van ongeveer 100 
kilometer uitgezet over onbekende 

wegen in de directe omgeving. On-
derweg is er zelfs een prachtige lo-
catie gevonden voor de lunch. Ui-
teraard blijft de route tot het laat-
ste moment geheim. De laatste ja-
ren is de rit telkens binnen een paar 
dagen vol. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren blijkt de reservelijst 
niet toereikend vergeleken met het 
aantal afvallers: Er zijn nog enkele 
plekken te vergeven. Zin om mee te 
doen? Stuur zo snel mogelijk een e-
mail naar hetlaatsterondje@gmail.
com. Ook als u niet mee kunt rijden 
is de start van ‘Het Laatste Rondje’ 
zeker de moeite waard om bij te wo-
nen. En na afloop is er vanaf 14.00 
uur veel te doen in Rijsenhout voor 
de autoliefhebbers. Onder het genot 
van een drankje en gezellige muziek 
kan nagepraat worden met de deel-
nemers. Aan de kinderen is ook ge-
dacht. Voor hen staat een spring-
kussen klaar. 
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Onthulling bij opening expositie:
Ringdijk bij Aalsmeer 
blijkt 80 jaar ouder 
Aalsmeer - “Eigenlijk is de Ring-
dijk rond de Haarlemmermeer bij 
Aalsmeer gewoon een tweedehands 
dijk!” Jan Willem de Wijn, voorzitter 
van de stichting Oud Aalsmeer, ont-
hulde dat vrijdag tijdens de opening 
van de expositie ‘De Redding van 
Aalsmeer’ op de Historische Tuin te 
Aalsmeer. De dijk werd namelijk niet 
pas aangelegd bij de droogmaking 
van het Haarlemmermeer in 1848, 
maar lag er al voor de Aalsmeer-
se kust sinds 1768. “De dijk is dus 
80 jaar ouder dan algemeen aan-
genomen werd.” Om het belang van 
dit nieuwe inzicht te onderstrepen, 
werd de officiële opening van de 
tentoonstelling verricht door profes-
sor Petra van Dam, Bijzonder Hoog-
leraar Waterstaatsgeschiedenis aan 
de Vrije Universiteit.

Aalsmeer: hoge nood!
Aanleiding voor de tentoonstel-
ling met als ondertitel ‘Deltawerken 

1765-1777’ is het feit dat 250 jaar 
geleden de basis werd gelegd voor 
de ‘Redding van Aalsmeer’. Op vijf-
tien panelen en in vier vitrines wordt 
door samenstellers Jan Willem de 
Wijn en Hans Alderden de aan-
loop tot de deltawerken beschre-
ven. Daaruit blijkt dat de nood hoog 
is in Aalsmeer. “Aalsmeer is aan de 
beurt!”, “We dreigen te worden weg-
gespoeld!”, “Kerk en dorp staan 
verzwolgen te worden”, “Het wa-
ter staat op 170 meter van de kerk-
deur!” Het zijn signalen die worden 
gehoord door de Staten van Holland 
en West-Friesland die besluiten tot 
waterstaatswerken “tot bewaarin-
ge van Aalsmeer”. In etappes wor-
den in bijna twee decennia jaarlijks 
stukken dijk gebouwd over de he-
le lengte van zo’n dertien kilometer 
Aalsmeerse kust. Die waterkering 
heeft z’n werk goed gedaan, want 
het woeste Haarlemmermeerwa-
ter kreeg sindsdien geen vat meer 

Op deze kaart is te zien waar de dijk in 1768 voor de kust bij het dorp Aalsmeer 
werd aangelegd (Hoogheemraadschap van Rijnland)

Samenstellers Hans Alderden (l) en Jan Willem de Wijn toasten met professor 
Petra van Dam op de opening van de tentoonstelling.

op Aalsmeerse grond. In zijn inlei-
ding zei De Wijn dat de bij de sa-
menstellers vraag rees wat er met 
die dijk was gebeurd. Die was im-
mers niet afgebroken, dus zou hij er 
nog moeten liggen. De latere Ring-
dijk van de Haarlemmermeerpolder 
volgt ook precies het tracé van de 
eerdere Aalsmeerse waterkering. 
Het zou dus dezelfde dijk moeten 
zijn. Bij nader onderzoek bleek die 
veronderstelling juist. De voorzit-
ter van de droogmakingcommissie 
van het Haarlemmermeer schreef 
in 1853 dat er voor de aanleg van 
de Ringdijk aan de oostelijke oever 
(lees Aalsmeer) weinig grond hoef-
de te worden onteigend. “Omdat de 
Ringdijk over een grote uitgestrekt-
heid, was gevestigd op, en tegen, 
of in vereniging gebracht met de 
dijkwerken tot beteugeling van het 
meer in vroeger tijd uit de bijdragen 
van de Staten van Holland.” 

Waterkering wordt waterberging
De oriëntatie van de dijk en de 
daarachter liggende vaarsloot uit 
1768 werd in 1848 eigenlijk 180 gra-
den omgedraaid. In plaats van wa-
terkering ten behoeve van het dorp 
Aalsmeer, werd het na de droogma-
king van het Haarlemmermeer een 
waterberging voor de nieuwe ge-
meente door middel van een bre-
dere Ringvaart. Professor Petra van 

Dam kreeg regelmatig de lachers 
op haar hand door het stellen van 
een aantal vragen en het op zeer 
geanimeerde manier beantwoorden 
daarvan. In haar verhaal schets-
te ze op gedegen wijze de context 
van de noodzaak van de Deltawer-
ken van Aalsmeer, al benadrukte 
ze dat vooral ook Amsterdams ei-
gen belang een rol speelde bij het 
besluit om Aalsmeer te redden van 
overstroming. De specialiste in wa-
terstaatsgeschiedenis besloot met 
opmerking dat over “het hergebruik 
van cultureel erfgoed als een dijk”, 
zoals dit nu in Aalsmeer is aange-
toond, nog maar weinig bekend 
is. Nader onderzoek zou de moei-
te waard zijn. Alle panelen en vitri-
neteksten zijn 1 op 1 verzameld in 
een 24 pagina’s tellende gids met 
uniek, full colour kaartmateriaal 
van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Dit boekje ‘De Redding 
van Aalsmeer’ is voor slechts 5 eu-
ro verkrijgbaar aan de kassa van de 
Historische Tuin en in Aalsmeerse 
boekhandels Het Boekhuis en Bru-
na. De tentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ is nog te zien in het 
Historisch Centrum Aalsmeer op de 
Historische Tuin tot eind septem-
ber. De Tuin is op weekdagen (be-
halve maandag) geopend van 10.00 
tot 16.30 uur en in het weekend van 
13.30 tot 16.30 uur.

Genieten van muziek vanaf boot of op oevers 

Swingend concert op Fort 
Kudelstaart op 21 juni
Aalsmeer - Muziek aan de oevers 
van de Westeinder Plassen, met pu-
bliek op bootjes op het water en op 
het land. Dat gaat gebeuren op zon-
dag 21 juni bij ’t Fort Kudelstaart. 
Als afsluiting van het Flower Festival 
vindt op zondagmiddag vanaf 15.00 
uur een vrij toegankelijk concert 
plaats. Het Fort Kudelstaart is jaren-
lang gesloten geweest voor het pu-
bliek, maar dat verandert. Wethou-
der Jop Kluis heeft al te kennen ge-
geven dat de gemeente Aalsmeer 
het Fort wil kopen. 
Henk Kuiper beheert momenteel het 
Fort namens de gemeente: “Het is 
een prachtige plek en het zou goed 
zijn als zoveel mogelijk mensen er 
van kunnen genieten. We hebben 
hier 130 ligplaatsen met boten en 
daar moeten we natuurlijk rekening 
mee houden, maar we kunnen hier 
van alles organiseren.” Henk heeft 
samen met de vrijwilligers Jaap, 
John en Ton al veel opgeruimd in 
en rondom het Fort. Het Fort is er 
dus klaar voor om op 20 en 21 juni 
bezoekers te ontvangen als onder-
deel van het Aalsmeer Flower Fes-
tival. Henk zou graag een paar vrij-
willigers op 20 en 21 juni beschik-
baar hebben voor allerlei hand- en 
spandiensten, te woord staan van 
bezoekers, enz. Belangstellenden 
kunnen zich bij hem aanmelden via 
0297 361463. Het Flower Festival 
(www.aalsmeerflowerfestival.nl) wil 
bezoekers van Aalsmeer een kleur-
rijk weekend vol bloemen en plan-
ten, natuur, recreatie, muziek en 
lekker eten en drinken aanbieden. 
Het Fort Kudelstaart is één van de 
vier locaties waar dit gebeurt. “Zon-
dagmiddag bij ’t Fort is wel speci-

aal”, zegt Bob van den Heuvel, die er 
voor zorgt dat het Fort mooi aange-
kleed wordt met bloemen. “Aan het 
einde van de middag kan ik op een 
mooie dag enorm genieten van de 
sfeer bij ’t Fort. Het Fort is op zichzelf 
al een sprekend bouwwerk en ik ga 
het met hulp van anderen mooi aan-
kleden met bloemen. Het is tenslot-
te het Flower Festival en Aalsmeer 
is tenslotte een bloemendorp.” Het 
concert op zondagmiddag 21 ju-
ni vanaf 15.00 uur heeft een gevari-
eerd programma. Wilbert Streng en 
Ap Eigenhuis hebben in overleg met 
meerdere culturele en muziekver-
enigingen het programma samen-
gesteld. Wilbert: “We hebben zoveel 
te bieden, maar er wordt vaak ge-
brekkig samengewerkt in de pro-
grammering van activiteiten. We 
zijn heel blij met de combinatie van 
muzikanten die komen. We hebben 
een vrouwenkoor uit Amstelveen, de 
Amstel River Singers, een saxofoon-
kwartet en Aalsmeers Harmonie 
zorgt voor de afsluiting en uitsmij-
ter. Dat wordt gezellig meezingen en 
meedeinen. Picknickmanden en een 
flesje rosé meenemen”, aldus Wil-
bert Streng. Henk Kuiper wijst er-
op dat er nog geen goede parkeer-
mogelijkheid bij ’t Fort is. Bezoekers 
uit Aalsmeer worden dan ook drin-
gend aangeraden om met de fiets te 
komen: “Dat is nog even een dinge-
tje. Op het terrein van ’t Fort wor-
den geen auto’s toegelaten. Fietsen 
zijn welkom. En bootjes kunnen via 
de ingang vanaf de Grote Poel naar 
’t Fort naar rechts varen en dan ko-
men ze vanzelf op een prachtige 
plek om van het concert te genie-
ten.”

Beheerder Henk Kuiper kijkt uit naar de bezoekers van ’t Fort op 20 en 21 juni.
 

Kudelstaart voor Kudelstaart 
pakt uit voor verenigingen
Kudelstaart - De zeer geslaagde 
vijftiende editie van de veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart bracht op 
9 mei ruim 22.000 euro op. Inmid-
dels heeft het bestuur van de gelijk-
namige stichting de opbrengst van 
de veiling voor het overgrote deel 
verdeeld over twintig aanvragen-
de clubs en verenigingen. Zoals ge-
bruikelijk is niet de hele opbrengst 
verdeeld. Voorzitter Arie de Vos: “We 
houden ook altijd wat achter voor 
bijzondere ontwikkelingen die zich 
in de rest van het jaar voordoen.” 
Het hoogste bedrag van 5.000 euro 
gaat naar RKDES als een bijdrage in 
de aanschaf van verplaatsbare doel-
tjes en jeugddoelen op het nieuwe 
kunstgrasveld. 

Muziekvereniging Flora ontvangt 
2.600 euro voor het vervangen van 
bugels of flügelhorns. Een bedrag 
van 1.500 euro is bestemd als bij-
drage in de aanschaf van zonwering 
voor De Spil van de Samen Op Weg-
gemeente. En de kerk van Sint Jan 
Geboorte kreeg hetzelfde bedrag 
voor de verbouwing van het paro-
chiecentrum. Net als Carnavalsver-
eniging De Pretpeurders voor de 
aankleding van Sint en Piet. Even-
eens 1.500 euro gaat naar Skeeler-
baan Kudelstaart voor een geluids-
installatie en naar korfbalvereni-

ging VZOD voor een wind- en zon-
nescherm. Een bedrag van 1.000 
euro is gereserveerd voor Dorps-
huis Het Podium voor een aandeel 
in een nieuwe vloer in de grote zaal. 
Dat bedrag ontvangt ook de Feest-
commissie Kudelstaart als een sti-
muleringsbijdrage voor de festivi-
teiten rondom Kudelstaart 777. Er 
wordt 600 euro uitgekeerd aan Ro-
de Kruis Aalsmeer voor een duofiets 
en Sportvereniging Omnia krijgt 500 
euro voor geluidsapparatuur. Drie 
clubs krijgen een bijdrage van 400 
euro: Badmintonclub Volant ’90 voor 
materiaal voor de organisatie van 
het scholentoernooi, Handboogver-
eniging Target voor het verbeteren 
van de jeugdopleiding en Sjoelclub 
Aalsmeer voor de aanschaf van een 
laptop om standen te registreren. 
Twee verenigingen kunnen 250 eu-
ro tegemoet zien als bijdrage. Bui-
tenspeeldag Kudelstaart voor onder 
meer een springkussen en Song of 
Joy voor muziekmappen. Het stan-
daardbedrag voor een clubjubileum 
(100 euro) wordt uitgekeerd aan So-
nority als bijdrage in de kosten van 
een jubileumoptreden. Arie de Vos: 
“De verenigingen die een bedrag 
zullen ontvangen, hebben hiervan al 
bericht gehad. Ook de instellingen, 
die niet voldeden aan onze richtlij-
nen, zijn hiervan in kennis gesteld”.

Joke en Yvon: “Alle hulp gaat naar de slachtoffers”

Aalsmeer helpt Nepal met 
benefiet zondag
Aalsmeer - Jaarlijks organiseren 
Joke van der Zwaan en Yvon Gies-
ser rond november een Benefiet 
Festival voor Nepal ten gunste van 
verschillende projecten aldaar. Door 
de aardbevingen in Nepal wilden 
Joke en Yvon niet langer wachten 
en kwamen gelijk in actie. Zondag 7 
juni aanstaande zal in N201 aan de 
Zwarteweg 90 een festival gehou-

den worden waarvan de opbrengst 
geheel naar de slachtoffers van de 
aardbevingen gaat. 

Rechtstreekse hulp
“De mensen die daar getroffen zijn, 
hebben hulp nodig in de eerste le-
vensbehoeften. Veel mensen zit-
ten geïsoleerd in bergdorpjes waar 
geen wegen naar toe leiden,” vertelt 

Yvon. “We hebben een coördinator 
in Nepal,” vertelt Joke, “die zorgt dat 
de middelen en de hulp bij de men-
sen en dorpjes terecht komen die 
het nodig hebben.” Joke is al 11 jaar 
actief in Nepal, wat begon met de 
bouw van een kinderhuis. De laat-
ste jaren is de hulp gericht op hygi-
eneprojecten en het ondersteunen 
van een nieuwe, moderne school. 
Zij kent de coördinator in Nepal 
persoonlijk. Deze man, Dhruba Gi-
ri genaamd, heeft de stichting SVSI 
(Sapana Village Social Impact) op-
gericht, waarin allerlei projecten zijn 
ondergebracht die hij coördineert 
en voor een deel van de winst uit 
zijn hotel (Sapana village) mee helpt 
financieren. “Hij zorgt ervoor dat 
de mensen daar op dit moment zo-
veel mogelijk samenwerken en dat 
er hulp gaat naar de diverse dorpen 
die het hardst getroffen zijn”, ver-
duidelijkt Joke. “Het Festival wordt 
gesteund door de OSA (Ontwikke-
lings samenwerking Aalsmeer), die 
het bedrag zal verdubbelen”, vertelt 
Joke lachend. Zelf is ze inmiddels al 
8 keer in Nepal geweest om de di-
verse projecten te bezichtigen en 
nieuwe projecten, samen met Dhur-
ba uit te zoeken. Yvon maakte met 
haar partner in 1999 een reis naar 
Nepal en ontmoette daar een jon-
ge jongen, die als ‘sherpa’ (drager) 
werkte. Deze jongen was als oudste 
zoon verantwoordelijk voor zijn ou-
ders en broers en zussen. Al gauw 
voelde Yvon grote betrokkenheid 
naar deze jongen. Terug in Neder-
land organiseerde zij allerlei acties 
om geld in te zamelen voor het dorp 
waar dit gezin woonde. Met dat geld 
zijn toen onder andere een biologie-

lokaal, 60 toiletten, en meerdere 
waterplaatsen in het dorp gebouwd. 
OSA (Onwikkelings samenwerking 
Aalsmeer) verdubbelde toender-
tijd ook de opbrengst. Sindsdien is 
het contact en de betrokkenheid 
met Nepal gebleven. Zowel Yvon als 
Joke dragen een warm hart voor de 
mensen in Nepal en weten veel over 
de levensomstandigheden en cul-
tuur van de Nepalese bevolking.

Nepal Festival
“Het wordt een Festival voor onder 
andere ouders en kinderen”, be-
nadrukt Yvon. “Voor kinderen zijn 
er allerlei leuke activiteiten, van 
springkussen tot grimeren.” “En,” 
voegt Joke toe, “er treden diverse 
muziekbands op en er zijn allerlei 
spullen uit Nepal te koop.” Yvon en 
haar vriendin Anneke van de Linde 
kregen van veel Aalsmeerse onder-
nemers spullen, die verkocht, ver-
loot of geveild gaan worden op de 
rommelmarkt die dag. “Echt gewel-
dig”, vertelt Yvon enthousiast. “Men-
sen mogen ook hun eigen spulletjes 
verkopen voor het goede doel of 
diensten aanbieden die per opbod 
verkocht worden.” Mensen die spul-
len en of diensten willen aanbieden 
kunnen contact opnemen met Yvon 
Giesser via 06-43684110.
Joke bezocht de Antoniusschool in 
Kudelstaart en vertelde de kinderen 
over de aardbeving in Nepal. “De 
kinderen hebben ‘kunstwerkjes’ 
gemaakt om te verkopen en gaan 
‘heitje voor karweitje’ doen. De op-
brengst zal 7 juni overhandigd wor-
den.” 
“Natuurlijk kunnen mensenook al-
tijd geld doneren aan: 
NL95INGB0005145518 t.n.v. Joke 
van der Zwaan ten gunste van 
de aardbeving Nepal. En dat geld 
wordt 100% gebruikt voor hulp aan 
de slachtoffers in Nepal!”, benadrukt 
Joke. Mensen kunnen dit doel vol-
gen via Facebook: Nepal Benefiet 
Aalsmeer of via de site: www.ne-
palbenefiet.webs.com. “Het festival 
begint zondag om 14.00 uur en het 
wordt een geweldig leuke middag 
voor ouders en kinderen en muziek-
liefhebbers!”, zeggen Yvon en Joke 
tot slot uitnodigend. 
Door Tonja RoodenburgNacht bidden voor vervolgde 

christenen in Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Wees wakker! En bid voor 
ons’ is de oproep van vervolgde chris-
tenen aan geloofsgenoten in Neder-
land. Christenen in Aalsmeer nemen 
deze oproep letterlijk door 5 op 6 juni 
één nacht wakker te blijven en te bid-
den voor vervolgde christenen. Chris-
tenen in Irak, Somalië en Noord-Korea 
hebben dagelijks te maken met angst, 
dreiging en geweld. Soms zijn ze moe 
van het strijden en ontbreekt het hen 
aan kracht om te bidden. Vervolgde 
christenen doen een beroep op chris-
tenen in Nederland hen niet te verge-
ten en voor hen te bidden. “We hebben 
gebed nodig om stand te kunnen hou-

den”, zegt pastor Douglas uit Irak. Zijn 
kerk vangt 135 gezinnen op die vlucht-
ten voor IS. “We ervaren veel pijn. Wan-
neer houdt ons lijden op? Moedig ons 
aan, bid voor ons.” In Aalsmeer ko-
men christenen al vele jaren bij elkaar 
om tijdens de Nacht van Gebed te bid-
den. “We hopen dat veel christenen uit 
de regio zich aangesproken voelen en 
van 5 op 6 juni deelnemen aan de Nacht 
van Gebed. Iedereen is van harte wel-
kom!” De nacht wordt georganiseerd 
door diverse samenwerkende kerken in 
Aalsmeer en vindt plaats in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat 12. De start is op 
vrijdagavond 5 juni om 22.00 en eindigt 

op zaterdagochtend 6 juni om 6.00 uur. 
Niet alleen in Aalsmeer blijven christe-
nen een nacht wakker. Op meer dan 
driehonderd locaties in Nederland en 
België bidden duizenden christenen tij-
dens de Nacht van Gebed. Er wordt ge-
beden voor christenen uit Irak, Somalië, 
Noord-Korea, Syrië, Nigeria, Vietnam, 
Soedan, Indonesië, India, Turkmenistan, 
Bhutan en Colombia. Van alle landen is 
er een kort filmfragment met bijbeho-
rende gebedspunten waar gezamenlijk 
voor wordt gebeden. Tijdens de nacht 
is er een live-verbinding met twee ver-
volgde christenen. De Nacht van Gebed 
is een initiatief van Open Doors, een 
organisatie die vervolgde christenen 
steunt in meer dan vijftig landen. Meer 
informatie over de Nacht van Gebed en 
een overzicht van de gebedslocaties, is 
te vinden op www.nachtvangebed.nl. 

Aalsmeer - De maand juni 
wordt ook wel zomermaand, 
weidemaand en maand van 
het Heilig Hart genoemd. De 
naam komt van Juno, de be-
schermgodin van de vrouw, 
het huwelijk en de geboorte. 

Michelle De la Haye.

‘Marriage de Raison’

Elk huwelijksbootje
telt maar 1 reddingsboei,
zeggen ze: de liefde.

Bijgevolg, reken maar uit,
kom je met z’n tweeën
dan meteen al mooi 1 reddingsboei
te kort. (Wat nu, zei Pichegru:
valse start?)

Wees daarom zo verstandig
bij het aan boord gaan
minstens ook 1 zwemvest

mede te nemen: met het oog
op beider lijfsbehoud
op de woelige baren.

Maar, dat zeg ik,
een ouwe autobinnenband
uit Cuba of een geïmproviseerde
belt van opgeblazen condooms
is natuurlijk ook niet
in de majem gepleurd.

Frans Vogel 
1935
Het onaandoenlijk hart 
(72bpm), 2004.
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Aalsmeer - Nog maar enkele weken geleden wan-
delde Dirk onaangekondigd ons kantoor binnen, 
zoals hij van tijd tot tijd pleegde te doen. Dit keer 
geen verzoek om hulp bij het opstellen van een 
sponsorverzoek voor de Ouderendag, of een uit-
nodiging voor de Reüniecommissie, of een schrij-
ven om geld in te zamelen voor het opknappen van 
de Hoge Dijk. Dirk had een besluit genomen: eind 
mei zou hij de gezegende leeftijd van 85 jaar be-
reiken, een mooi moment om ‘er mee te stoppen’. 
Mijn collega en ik keken elkaar na deze medede-
ling enigszins meewarig aan. Dat hadden we al va-
ker gehoord. Wij wisten wel beter. Een beetje af-
bouwen zou ‘ie misschien, maar stoppen? Dat was 
geen woord dat wij met Dirk van Leeuwen associ-
eerden. Dirk hield vol: het was mooi geweest en tijd 
voor anderen om het stokje van zijn activiteiten over 
te nemen. Al vreesde hij dat sommige van die acti-
viteiten, bij gebrek aan opvolgers, zouden verdwij-
nen. Dirk wilde zijn nieuws graag wereldkundig ma-
ken. Of wij er een artikeltje over wilden schrijven. 
Dat zouden we doen, toen niet wetende dat het uit-
eindelijk een ‘in memoriam’ zou worden. Dat Dirk 
van Leeuwen ons is ontvallen, is voor veel mensen 
waarschijnlijk moeilijk voor te stellen. Hij oogde nog 
zo vitaal, zag er altijd verzorgd uit en leek ondanks 
zijn respectabele leeftijd te beschikken over ongeli-
miteerde hoeveelheden energie. ‘Maak je toch eens 
wat minder druk’, zei ik wel eens tegen hem, als hij 
zich weer opwond over het gemeentelijke beleid 
of de – in zijn ogen tekort schietende – organisa-
tie van een avond of evenement. Maar Dirk maak-
te zich graag druk, dat hoorde bij hem. Hij was kri-
tisch, maar niet vanaf de zijlijn. Je kon het met hem 
oneens zijn, maar één ding moest je Dirk altijd na-
geven: hij was bereid om zelf de handen uit de mou-
wen te steken.

Dirk van Leeuwen raakte al jong betrokken bij het 
Aalsmeerse verenigingsleven. Hij was pas vijf jaar 
oud toen hij, in 1935, werd ingeschreven als lid van 
Turn Vereniging Aalsmeer. In zijn jeugd was Dirk 
een verdienstelijk turner en trampolinespringer. 
Meer nog dan op het sportieve vlak zou hij zich on-
derscheiden in het bestuurswerk. Als 18-jarige trad 
hij al toe tot het bestuur van de turnvereniging en 

vele, vele functies zouden volgen. Van het voorzit-
terschap van Postzegelvereniging Aalsmeer tot de 
organisatie van ‘Superstars Aalsmeer’, Dirk was 
overal toe bereid en nam vaak zelf het initiatief om 
een vereniging of evenement van de grond te til-
len. Zo was hij (mede-)initiatiefnemer van de Flo-
wercup, de trampolinewedstrijd die uitgroeide tot 
een bekend evenement met internationale deelna-
me. Gedurende tien jaar was Dirk ook internatio-
naal jurylid bij het trampolinespringen en wedstrijd-
leider bij de Nederlandse kampioenschappen. Maar 
hij was ook nauw betrokken bij de viering van 850 
jaar Aalsmeer, mede-organisator van de Klankboe-
ket-concerten en oprichter van Verenigingsbelang. 
Om maar een paar activiteiten te noemen.
Je zou bijna vergeten dat Dirk naast zijn vrijwilli-
gerswerk ook ‘echt’ werk had. Jarenlang runde hij, 
samen met zijn vrouw Sjoeke, Tuincentrum De Mo-
len aan de Oosteinderweg. In hun naast het bedrijf 
gelegen woning richtte Dirk een eigen ‘gelagkamer’ 
in met een heuse bar, waar vergaderingen plaats-
vonden, maar waar ook het drankje na de vergade-
ring kon worden genoten. Vanuit zijn bedrijfsmati-
ge activiteiten zorgde Dirk steevast voor het welbe-
kende bloemetje als er iemand bedacht of bedankt 
moest worden. Was hij op een avond geweest waar 
de spreker of jubilaris géén bloemen kreeg, dan kon 
Dirk zich daar zeer over opwinden. Bloemen hoor-
den erbij, net zo goed als Dirk bij Aalsmeer hoor-
de. Meer nog dan bij bloemen en planten lag zijn 
hart bij het verenigingsleven. Rond de eeuwwisse-
ling richtte hij de Stichting Aalsmeer 2000 op, die 
dat jaar talrijke evenementen organiseerde. Dezelf-
de stichting zou later het beheer van de Aalsmeerse 
watertoren op zich nemen, toen die voor het eerst 
opengesteld mocht worden voor publiek. Jarenlang 
zette Dirk zich in om de toren toegankelijk te ma-
ken en te verlichten, waarvoor hij telkens donateurs 
en sponsors wist te vinden. De toren groeide lang-
zaam uit tot ‘zijn’ toren, met bijbehorende snuisterij-
en uit het leven van Dirk die in zijn ogen de gezellig-
heid in het monument ten goede kwamen. Hij kreeg 
er niet altijd de handen voor op elkaar. Evenmin als 
voor zijn streven om de Aalsmeerse vlag te herin-
troduceren, met een ten opzichte van het origineel 
ietwat aangepast ontwerp. Sommigen vonden het 

In Memoriam

Dirk van Leeuwen (1930-2015), 
verenigingsman en organisator in hart en nieren

prachtig, anderen konden het minder waarderen. 
Dat Dirk het deed vanuit een oprechte liefde voor 
Aalsmeer, daar twijfelde overigens niemand aan. 
Op ondernemersgebied toonde Dirk zich een be-
trokken lid en vaak ook bestuurder van Onderne-
mers Vereniging Aalsmeer (OVA), de winkeliersver-
eniging Aalsmeer Centrum en de Bloemenzegel-
winkeliers. Geen vergadering of bijeenkomst sloeg 
hij over, ook niet toen zijn jaren als actieve onder-
nemer voorbij waren. Dat anderen iets als een al-
gemene ledenvergadering zomaar aan zich voor-
bij lieten gaan, kon en wilde Dirk niet begrijpen. 
Daar hoorde je te zijn, vond hij. Het sierde de ver-
enigingsman. Trots was hij op zijn erelidmaatschap 
van de OVA, uitgereikt bij zijn afscheid als voorzit-
ter in 2006. Trots was Dirk ook op zijn andere ver-
diensten en de waardering die hij daar voor kreeg, 
waaronder een koninklijke onderscheiding, het ere-
burgerschap van Aalsmeer en het erelidmaatschap 
van sportvereniging Omnia. ‘Bij elkaar heb ik er 

ruim 200 jaar verenigingsleven opzitten’, placht hij 
te zeggen. Hij kón het ook zeggen, simpelweg om-
dat er geen speld tussen was te krijgen. Iemand met 
meer jaren aan bestuurswerk zal er in Aalsmeer niet 
te vinden zijn.

Dirk zal gemist worden. In de eerste plaats door zijn 
vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen. Maar ook 
door vele anderen die hem in de loop der jaren mee-
maakten. Zijn ongebreidelde inzet en energie heb-
ben hun sporen in Aalsmeer in positieve zin nagela-
ten. Dat hij zelf intens genoot van al die activiteiten, 
bleek toen hij eind 2012 in een interview de wens uit-
sprak om nog lang te mogen leven. ‘Ik voel mij nog 
prima en ik hoop dat ik honderd word. Mijn week is 
altijd vol.’ De honderd heeft hij helaas niet mogen ha-
len. Maar het verenigingsleven ‘daarboven’ krijgt on-
getwijfeld een stevige impuls.

Constantijn Hoffscholte

Vrijdag 29 mei overleed Dirk Nicolaas van Leeuwen, slechts drie dagen 
na zijn 85e verjaardag. Daarmee kwam een abrupt einde aan het 
buitengewoon actieve leven van een Aalsmeerse verenigingsman.

Nog boten nodig voor Dag 
van je Leven botendag
Aalsmeer - Veel mensen met een 
verstandelijke beperking zijn sa-
men met hun begeleiders of fami-
lie de dagen al aan het aftellen naar 
de Dag van je Leven botendag op 
20 juni. Ieder jaar is het weer een 
feestje op het water waar nu alweer 
meer dan driehonderd aanmeldin-
gen voor zijn gekomen. Veel aan-
meldingen is natuurlijk fantastisch, 
maar op dit moment kan nog niet 
iedereen mee. Reden is dat de or-
ganisatie nog niet voldoende bo-
ten heeft om iedereen een plekje 
aan boord te geven. En het zou toch 
jammer zijn als er mensen teleurge-
steld moeten worden.  Daarom een 
laatste oproep aan booteigenaren 
uit Aalsmeer en omgeving om in te 
schrijven met de boot en een paar 
uurtjes gastheer te zijn voor deze 
dankbare mensen. Er liggen zoveel 
boten in ons waterrijke dorp, dus 
het zou toch moeten lukken. Vaart 

u mee, dan wordt u om 10.00 uur 
verwacht in Jachthaven Kempers 
bij Leimuiden. U wordt ontvangen 
met koffi e en thee, waarna u ken-
nis maakt met uw gasten voor een 
rondje varen. De verantwoordelijk-
heid is in handen van Stichting Ons 
Tweede Thuis en iedereen met een 
verstandelijke beperking heeft een 
eigen begeleider. Het enige wat u 
moet doen is een rondje varen over 
de Westeinderplassen van één of 
twee uur. Bij terugkomst in de ha-
ven, is er altijd muziek en kan er nog 
even nagepraat worden. Voor onze 
gehandicapte gasten is deze dag al-
tijd een feestje. Bent u enthousiast 
en wilt u uw gehandicapte mede-
mens de dag van hun leven bezor-
gen? Schrijf dan snel in via de web-
site www.dagvanjeleven.org. Kunt u 
zelf niet, maar kent u wel mensen 
met een boot? Wijs ze dan op dit be-
richt of op de website.

Natte, maar heel gezellige 
2e Brommer Toerrit
Aalsmeer - De tweede Aalsmeer-
se Brommer Toerrit stond afgelo-
pen zondag 31 mei op het program-
ma. Helaas geen zon, zoals in eerste 
instantie door de weermannen en 
weervrouwen aangekondigd was. 
Het miezerde bij de start, maar te-
gen een ‘spatje’ lieten de bijna hon-
derd deelnemers zich niet tegen 
houden. Enthousiast werd gestart 
aan de route, die onder andere rich-
ting Abcoude ging. “We benne niet 
van suiker”, werd er nog bij aanvang 
geroepen, maar tegen regenbui-
en die onderweg met bakken uit de 
hemel kwamen, waren ook de bik-
kels niet bestand. Tot op het bot re-
genden ze nat en om te voorkomen 
dat de volgende dag iedereen met 
een verkoudheid op bed zou liggen, 
werd besloten de route in te korten 
en snel huiswaarts te keren. Toch 
allemaal blije gezichten bij thuis-
komst. Dit rit was prachtig geweest, 
een pechgeval kon na hulp toch de 
weg vervolgen en dus allemaal heb-

ben ze de fi nish bereikt. Een deelne-
mer daar gelaten. Hij kreeg pech bij 
het Raadhuisplein, maar dat telt niet 
echt. Ook hij was terug in Aalsmeer. 
Bij café Joppe, waar de start en de 
fi nish was, werden alle nostalgi-
sche brommers neergezet en zo-
waar kwam er toch nog wat pu-
bliek kijken. Binnen en rond het ca-
fé hing een gezellige sfeer. Er werd 
met plezier nagepraat over de twee-
de, helaas natte, Aalsmeerse Brom-
mer Toerrit en dit kon onder gezel-
lige muzikale klanten van de dj’s 
Kees en Marcel.  Ook de drie initi-
atiefnemers en organisatoren Joost 
de Vries, Jan van Schuppen en Dirk 
van Leeuwen kijken met tevreden-
heid terug. Blijf de brommers ver-
troetelen, want volgend jaar komt er 
‘gewoon’ een derde Brommer Toer-
rit, zo hebben ze beloofd. De drie 
hebben ook beloofd dan betere af-
spraken met de weergoden te zul-
len maken! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 
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De T van de onvermijdelijke Tompouce
Luuc van der Ouw 35 jaar 
directeur van Meerbode!
Aalsmeer - Hij had het niet ver-
wacht, werd compleet verrast: Luuc 
van der Ouw is 35 jaar directeur van 
de Nieuwe Meerbode en dit jubile-
um werd op de dag van de ‘aanstel-
ling’, 1 juni, gevierd met een feest-
je door het personeel. Er is koffie, 
werd zoals dagelijks omgeroepen. 
Meestal druppelen de medewer-
kers langzaam de kantine binnen, 
maar nu zat iedereen, inclusief en-
kele oud-medewerkers, klaar voor 
een feestelijke ontvangst. De kanti-
ne was versierd met slingers, er was 
koffie met gebak en natuurlijk bloe-
men, een kaart met felicitaties en 
cadeaus voor de jubilaris. 
Luuc van der Ouw was beduusd, 
maar vond het feestje zichtbaar 
leuk. Hij is degene die altijd denkt 
aan verjaardagen en jubilea, maar 
dat ‘zijn’ personeel de dag dat hij 
de krant in de Kanaalstraat binnen 
stapte nog in het vizier had, kwam 
voor hem onverwacht. Hij dacht de-
ze speciale dag stilletjes voorbij te 
kunnen gaan. Nee dus, want al-
le medewerkers zijn trots op hun 

directeur. Soms mopperen op de 
baas, maar wel de man die de Nieu-
we Meerbode een nieuwe kans ge-
geven heeft en de krant met hart en 
ziel in de picture houdt. Natuurlijk 
waren er ook speeches. Geen lange, 
maar korte gedichten, één op rijm 
en één op alfabet. Enkele quote‘s: 
De B van Bedankt, voor al die jaren 
dat wij hier mogen meeklussen, de 
F van Filistijnen daar gaan we nog 
lang niet heen, de N van Nooit niet 
verzaken, elke dag op eigen appèl, 
de P van Pensioen, dat komt wel als 
je negentig bent, de T van de onver-
mijdelijke Tompouce, verplichte kost 
als de baas trakteert en de Z van Zo, 
de vernedering zit er weer op, maar 
zo gaat dat met een jubilaris. De let-
ters zijn op, laat maar doorkomen 
die tompouce. De keuze aan ge-
bak was overigens dit keer groter. Er 
waren ook appelflappen en warme 
saucijzenbroodjes, maar voor Luuc 
uiteraard een tompouce! Voordat 
genoten kon worden van het gebak, 
eerst natuurlijk de cadeaus inclusief 
een gedicht van de oudste mede-

werkster: 1 Juni 1980 was voor jou 
een nieuw begin, jij blies de Nieu-
we Meerbode weer nieuw leven in. 
In de loop der tijd, is het bedrijf aar-
dig uitgebreid. Luuc, 35 jaar heb je 
onze bladen uitgegeven, laten we er 
nog wat jaren aanweven. Bijna 128 
jaar Nieuwe Meerbode, daar doe je 
het voor en qua leeftijd kun je nog 
wel even door! 

PS: Luuc van der Ouw mag best ge-
feliciteerd worden, hoor. 35 Jaar de 
Meerbode leiden, alle touwtjes in 
handen houdend, fanatiek alle con-
currenten en veranderingen volgen 
en bijblijven bij de tijd van internet, 
Facebook en twitter. 

Chapeau!

Stoepkrijtwedstrijd op Molenplein
Fantasiedieren van Eva en 
Sven goed voor prijs
Aalsmeer -  In het kader van de 
start van de Week van de Amateur 
Kunst hield het Jeugdcultuurfonds 
afgelopen zaterdagmiddag 30 mei 
een stoepkrijtwedstrijd op het Mo-
lenplein. De wedstrijd vond tege-
lijk plaats met de verkiezing van de 
eerste kinderburgemeester hier. De 
twee activiteiten pasten prima bij el-
kaar en nu reeds is het voornemen 
om de verkiezing volgend jaar weer 
te combineren met een evenement 

voor kinderen. Het weer was zater-
dag prima. Een heerlijk zonnetje, 
met helaas wel een best fris windje. 
De wind deerde de kinderen niet, zij 
hadden wel zin om het Molenplein 
op te sieren met hun tekening. Ze 
hadden wel een opdracht. Er moest 
een (fantasie)dier getekend worden. 
De krijtwedstrijd was een landelijk 
initiatief van het Jeugdcultuurfonds. 
Het Fonds heeft al een vos, hond, uil, 
leeuw en vogel, maar zoekt nog een 
nieuw dier. Het leukste dier wordt 
door het Jeugdcultuurfonds toege-
voegd aan haar beestenboel. Van 
het winnende dier gaat een plak-
tattoo gemaakt worden. In Aalsmeer 
waren 36 deelnemers en allen din-
gen nog mee naar deze prijs. De be-
kendmaking is in oktober. Echter zo 
lang hoefden de jonge kunstenaars 
in Aalsmeer niet te wachten op de 
uitslag. Er waren twee prijzen be-
schikbaar gesteld, één voor de win-
naar en één voor het origineelste 
dier. Het Molenplein is vol gekrijt 
met allerlei prachtige dieren, waar-

onder een kat, een giraffe, een vo-
gel en het fantasiedier van Eva van 
Rijn. De 9 jarige inwoonster tekende 
een Vovika, een combinatie van een 
vogel, een vis en een kangaroe. De 
jury kon de tekening en de fantasie, 
inclusief uitgebreide uitleg van Eva, 
wel waarderen en kroonde haar 
tot winnares. Ze mag een tekenles 
gaan volgen bij de Werkschuit. Sven 
Manders (8) maakte ook een fanta-
siedier met kattenoren en een ko-
nijnenstaartje. Een naam voor zijn 
nieuwe dier had de jeugdige inwo-
ner niet, maar zijn werk vond de jury 
ook heel mooi en apart. Sven kreeg 
de originaliteitprijs en mag naar 
een voorstelling in het Crown Thea-
ter. Het Molenplein is (helaas) weer 
helemaal schoon gespoeld. De ve-
le regen zondag heeft alle krijtte-

keningen zo goed als weggevaagd. 
Gelukkig zijn van alle ontwerpen fo-
to’s gemaakt door de vrijwilligers 
van het Jeugdcultuurfonds en vast 
ook door alle ouders!

Meedoen kan nog! 
De wedstrijd is te volgen via de Fa-
cebook pagina ‘Ontwerp je dier - 
Jeugdcultuurfonds’. Alle getekende 
dieren zijn op die website te vinden 
en daar kun je ze liken. Het aantal 
likes en een deskundige jury be-
palen uiteindelijk de winnaar. Wil 
jij ook graag meedoen? Of heb je 
nog een geweldig goed idee gekre-
gen? Je kunt meedoen tot 1 novem-
ber. Teken het dier, maak een foto 
en stuur die op naar dier@jeugdcul-
tuurfonds.nl. Vergeet niet je naam 
en e-mailadres te vermelden. 

‘Bindingkoor’
Donderdag 11 juni komt het Bindingkoor optreden in de grote zaal 
van het zorgcentrum. Het optreden begint  S’avonds om 19.30 uur. 
Het repertoire is zeer uiteenlopend van modern tot klassiek. Dus voor 
iedereen wat. Wist u ook dat het bindingkoor dit jaar al weer 50 jaar 
bestaat? Kom dus langs en neem gezellig iemand mee. 

‘Vrijwilligers’ 
Zorgcentrum Aelsmeer werkt graag met vrijwilligers. 
Naast professionele medewerkers is de hulp van andere mensen hard 
nodig. Mensen die een bijdrage willen leveren aan de begeleiding van 
cliënten. Het is belangrijk dat cliënten voor hun sociale contacten niet 
(alleen) afhankelijk zijn van onze vaste medewerkers. Momenteel zijn 
bijna 100 vrijwilligers werkzaam. Sommigen helpen bij het organiseren 
van activiteiten in het zorgcentrum of het vervoer naar een activiteit.

Wij zoeken ook nog naar vrijwilligers die het leuk vinden om met 
lekker weer met de bewoners te wandelen of met de rolstoelfiets 

en duofiets op pad te gaan.

‘Dinerbon’
In het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ 
kunt u dinerbonnen kopen 
voor de prijs van € 10,-.
Een diner bestaat uit een 
3-gangen maaltijd, inclusief 
een drankje naar keuze en 
een kopje koffie. 
Misschien een leuk idee 
voor een verjaardag! of een 
ander gezellig dagje met uw 
familie?
Let wel:  Dinerbonnen kunnen niet ingeleverd worden tijdens een 
‘thema avond’.  Nobelhof 1 in Kudelstaart tel: 0297 82 09 79

Voor Elkaer     Nobelhof 1     1433 JZ  Kudelstaart      tel.  0297 82 09 79

Goed voor een 3 gangen 
diner met een drankje 
naar keuze in ‘Voor Elkaer’

En... na afloop van het 
     diner, koffie van het huis

Cadeaubon Diner 
 t.w.v. €10,-

Reserveren bij één 
van de gastvrouwen 
tel 0297 82 09 79

Kudelstaarts danspaar 
Nederlands Kampioen!
Kudelstaart - Zaterdag 30 mei werd 
het Nederlands Kampioenschap in 
de Standaarddansen gehouden in 
het topsportcentrum te Almere. Het 
was een uiterst spannende dag voor 
het Kudelstaarts danspaar Sietse 
de Ridder en Mariëlle Leonupun, zij 
werden namelijk getipt voor de titel. 
Deze druk maakte het voor dit paar 
extra spannend. Trainer Robert Bo-
gaart was bij de wedstrijd aanwe-
zig als coach en voor eventuele za-
ken die in volgende rondes toch nog 
even net wat beter gedaan moesten 
worden. Gestoken in een prachti-
ge jurk, gemaakt door Chantal Bo-
gaart, betrad Marielle met Sietse de 
vloer en vanaf de eerste ronde was 
het direct duidelijk dat dit paar aan-

wezig was om te winnen en dat zij 
met minder dan de Nederlandse ti-
tel geen genoegen zouden nemen. 
De concurrentie was sterk, de wed-
strijd was spannend, maar met een 
finale met vijf gewonnen dansen, 
mag dit Kudelstaarts paar zich toch 
echt Nederlands Kampioen Stan-
daarddansen in de klasse Senioren 
1 noemen. Deze titel zorgt ervoor 
dat zij in september ook deel mogen 
nemen aan de WK in Praag om Ne-
derland te vertegenwoordigen. Tijd 
voor stil zitten is er dan ook niet. 
Een titel winnen is geweldig, maar 
na een goed feest is het deze week 
dan ook direct weer tijd voor de vol-
gende trainingen en lessen. Op weg 
naar het WK!

Bovenlanden plant 18.000 stuks
Nieuwe rietplantjes op 
Blootshoofdse akker
Aalsmeer - Aan een akker midden 
langs de drukst bevaren sloot van 
de Westeinder, de Dijksloot, zijn vo-
rige week in vier dagen 18.000 riet-
plantjes geplant. Hiermee wordt een 
oude seringenakker omgetoverd tot 
een mooi stukje natuur. De akker is 
gedoopt met de naam Blootshoodse 
akker. De familie Blootshood stamt 
uit 1670 en bezat teel- en turfland. 
Ze waren schipper, visser of boom-
kweker. Zoals vaak gebruikelijk zijn 
er ook akkers naar deze familie ge-
noemd. Bij Topsvoort, huis met de 

walviskaken, zijn akkers bekend on-
der de naam ‘Blootshoofd-akker ge-
noemd naar Jan Sijmens Bloots-
hoofd. Stichting De Bovenlanden 
timmert al jaren aan de weg om het 
typische Aalsmeerse landschap van 
natuur, cultuur en recreatie overeind 
te houden. Dat doet de stichting door 
heel gericht aankopen te doen en 
door terreinen opnieuw in te richten 
en te beschermen. Zo heeft de bij-
na 15 jaar bestaande stichting al zo’n 
37 hectare water en land verworven.
Door Jan Daalman

Zoek de zon op en lees 
‘De Stamhouder’!
Aalsmeer - Deze week gaat de zon 
uitbundig schijnen dus allemaal lek-
ker naar buiten met een boek! Een 
absolute aanrader is ‘De Stamhou-
der’ van Alexander Münninghoff. De 
aanwezigen op maandag 1 juni in de 
prachtig gerestaureerde veiling tri-
bune van de Beach zullen dat be-
amen. De schrijver vertelde zo beel-
dend over de inhoud dat je wist: Dit 
boek ga ik kopen en natuurlijk ook la-
ten signeren! Het succes dat het boek 
tot nu toe kent: een tiende druk en 
50.000 verkochte exemplaren in min-
der dan 9 maanden tijd, de loven-
de recensies in de landelijke kranten 
verzekeren dat de familiekroniek veel 
lees plezier verschaft. Hoewel het ver-
haal op zich nu niet direct vrolijk ge-
noemd kan worden. Maar wie goed 
kan schrijven, en dat kan Münning-
hoff, en een op zijn zachtst gezegd 

een opmerkelijk jeugd heeft gehad, 
heeft alle ingrediënten bij de hand 
om een boek te maken waardoor je 
als lezer tijd en omgeving om je heen 
vergeet. Vijftien jaar werkte Münning-
hoff aan ‘De Stamhouder’ met enige 
onderbrekingen omdat het hem soms 
ook te veel werd. De lange tijd had 
hij nodig om zorgvuldig onderzoek te 
doen. Het verhaal moest verteld, zo 
voelde hij dat, maar het moest wel op 
waarheid berusten. De hulp van zijn 
moeder was daarbij onontbeerlijk en 
dat verklaart mede waarom die vijf-
tien jaar nodig waren. U zult allemaal 
lezen waarom. De achterflap van het 
boek begint als volgt: Ik ben geboren 
op 13 april 1944 in Posen, een oude 
Poolse stad. Münninghoff weet alle 
gebeurtenissen en belevenissen plas-
tisch te beschrijven. Het lijkt allemaal 
te veel voor één leven. Maar soms valt 
de waarheid gewoon niet te bevat-
ten. De avond georganiseerd door het 
Boekhuis en Stichting 4 en 5 mei had 
geen betere locatie kunnen kiezen 
voor deze lezing. Münninghoff bleek 
in de voormalige Bloemenveiling als 
scholier ooit eens een rondleiding te 
hebben gehad. Toen raakte hij gefas-
cineerd door de grote veiling klok en 
nu na vele omzwervingen en ervarin-
gen kwam hij terug in datzelfde ge-
bouw en stond voor de klok zijn boei-
ende verhaal te vertellen. 

Janna van Zon

Aftellen tot dansvoorstelling 
‘Back 2 Basic’ van Omnia
Aalsmeer - Nog maar een paar we-
ken dan is het zover: De dansvoor-
stelling ‘Back 2 Basic’ van SV Omnia 
2000. Afgelopen zondag 31 mei waren 
alle dansgroepen bij elkaar in Studio’s 
Aalsmeer voor de generale repetitie. 
En wat zag het er allemaal al mooi uit. 
Choreografen Mariëlle Buskermolen, 
Patjoelah Kuin, Simone van Weerden-
burg, Erma van Maris, Tessa de Vries 
en Joyce Aarsman kunnen trots zijn 
op hun groepen. Met de knallende 
choreo’s en de nieuwe led-schermen 
op het podium, komen de dansen echt 
tot leven. Tijdens de show worden er 
verschillende acts verzorgd door de 
productgroep Twirlen, Ritmisch Gym 
en Gym en Turnen. Ook nieuw dit jaar 
is de Musical-groep. Deze vijf meiden 
zingen de sterren van de hemel en 
als publiek kunt u uiteraard meezin-
gen met deze Musical-klassiekers. De 

dansers hebben nu nog twee weken 
om de laatste puntjes op de i te zetten. 
Op vrijdag 12 juni om 20.00 uur gaat 
de eerste show van start in de Studio’s 
aan de Van Cleeffkade. De dag daar-
na, zaterdag 13 juni, staan er twee 
middagshows op het programma. Om 
13.30 en om 16.15 uur. Tot slot is er die 
dag nog een avondshow om 20.00 uur 
en dan zit het er al weer op. Daarna 
kunnen de dansers en het publiek ui-
teraard nog even een feestje bouwen 
op de afterparty met DJ Meneer Mar-
cel en Dutch Dance Detective (René 
van Aken). Nieuwsgierig geworden? 
Er zijn nog kaarten beschikbaar. Be-
stel de kaarten online via: www.svom-
nia.nl; de voorverkoop loopt tot en met 
vrijdag 5 juni. Op de dag zelf kunt u 
nog kaarten kopen aan de kassa in 
Studio’s Aalsmeer indien nog voor-
radig. 
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Aankoop Oude Veiling door 
gemeente nagenoeg rond!
Aalsmeer - De aankoop van De 
Oude Veiling door de gemeente is 
zo goed als rond. Het door wethou-
der Tom Verlaan gevoerde onder-
handelingsproces loopt op een ein-
de. Er is een mondelinge overeen-
komst, de handtekeningen moeten 
nog wel worden gezet. De gemeen-
te wil het verenigingsgebouw nieuw 
leven inblazen in de vorm van een 
combinatie van commercie en idyl-
le. Er gaat een exploitatiemodel ont-
wikkeld worden met horeca en met 
maatschappelijke doeleinden. Bij-
voorbeeld, zo verduidelijkte wethou-
der Gertjan van der Hoeven: Overdag 
horeca in samenwerking met Ons 
Tweede Thuis of mensen met een af-
stand op de arbeidsmarkt als leersta-
ge te werk stellen en invulling gaan 
geven aan de bovenzalen samen met 

organisaties en verenigingen mid-
dels het organiseren van concer-
ten en activiteiten. Een commerciële 
’tent’ met een maatschappelijk rand-
je dus, waarvan uiteraard de kosten 
en baten in evenwicht moeten zijn. In 
de raadsvergadering deze maand ju-
ni wordt aan de fracties een krediet 
gevraagd om De Oude Veiling aan te 
mogen kopen en opdracht te geven 
een exploitatiemodel te laten maken. 
De wethouder hoopt snel groen licht 
te krijgen. “We willen weer reuring in 
De Oude Veiling brengen.” 

Veel gegadigden voor Fort
En de fracties kunnen nog een kre-
dietaanvraag verwachten. Ook de 
aankoop van Fort Kudelstaart kan 
in juni een feit worden. Besloten is 
om het monument conserverend te 

restaureren, dus niet geheel in ou-
we staat terug brengen met alle tie-
relantijntjes maar ‘gewoon‘ opknap-
pen. Hiervoor krijgt de gemeente 
voor de helft subsidie van de provin-
cie. Al meer dan veertig partijen heb-
ben zich gemeld om de exploitatie of 
een deel van de exploitatie op zich te 
nemen. De gemeente wil in deze een 
kostenloze exploitatie en dit kan zo-
wel in de vorm van verhuur, erfpacht 
of verkoop zijn. Er gaat in deze een 
zorgvuldige procedure gestart wor-
den. “Kijken wat we willen en dan 
aan wie we het Fort gunnen”, aldus 
wethouder Jop Kluis in een korte uit-
leg. 

Financieel positief
Ook gezegd tijdens de presentatie 
van de Lentenota afgelopen maan-
dag 1 juni: Het gaat financieel goed 
in Aalsmeer, de jaarrekening geeft 
een positief resultaat, de gemeen-
telijke lasten worden, met uitzonde-
ring van de rioolheffing, slechts ver-
hoogd met een inflatiecorrectie, er 
gaat geïnvesteerd worden in econo-
mie, recreatie en toerisme, voor her-
inrichting en renovatie van het open-
baar groen wordt de komende vier 
jaar 30 miljoen euro uitgetrokken, 
sport krijgt volle aandacht in de vorm 
van de bouw van een vierde sporthal, 
de aanleg van een kunstgrasveld bij 
RKDES en het opknappen van drie 
gymzalen en de gemeente gaat sa-
men met de Atletiekvereniging een 
scenariostudie maken over de toe-
komst van de atletiekbaan en dit va-
rieert van op de huidige locatie her-
stellen, op een nieuwe plek laten ver-
rijzen tot helemaal geen atletiekbaan 
meer in Aalsmeer. Binnen twee jaar 
hopen de bestuurders in deze uit-
sluitsel te kunnen geven. 

Wijkoverleg De Dorper 
over Lidl en Schiphol
Aalsmeer - Wijkoverleg De Dorper 
komt maandag 8 juni weer bijeen. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
het nieuw geopende Tuinhuis op de 
Historische Tuin. Parkeren kan op het 
Praamplein (blauwe zone). De brug 
naar het Tuinhuis zal voor de bezoe-
kers naar beneden gelaten worden. 
Het overleg begint om 19.30 uur. Het 
Wijkoverleg zal natuurlijk aandacht 
schenken aan de laatste ontwikkelin-
gen rond de Lidl. Tijdens een bijeen-
komst op het gemeentehuis twee we-
ken geleden bleek dat dit onderwerp 
in het Dorp nog steeds de gemoe-
deren bezig houdt. Inspraakreacties 
kunnen tot en met 5 juni bij de ge-
meente worden ingeleverd. Ook deze 

keer is er weer aandacht voor de si-
tuatie rond Schiphol. Het wijkbestuur 
is nauw betrokken bij de Omgevings-
raad Schiphol (ORS) en geeft de laat-
ste stand van zaken: de rapportage 
van BAS, onderhoud aan de Zwa-
nenburgbaan en de gevolgen hiervan 
voor Aalsmeer. Overige onderwerpen 
die aan de orde komen zijn de laatste 
stand van zaken rond de herinrich-
ting van Cleeffkade, de bestrating in 
het Centrum en de herontwikkeling 
Dorpshaven-Noord. Mocht er een 
onderwerp zijn dat u wilt bespreken, 
kan dit aan het begin van het overleg 
aangeven worden. Na afloop is er ge-
legenheid na te praten onder het ge-
not van een drankje.

Vergadering Wmo-Raad
Aalsmeer - De Wmo-raad verga-
dert op woensdag 10 juni om 15.00 
uur in vergaderruimte 011 van het 
gemeentehuis. Op de agenda staan 
deze keer heel belangrijke onder-
werpen, zoals advisering van de no-
ta voorzieningen dementie en het 
verzamelen van input voor het pre-
ventieplan. 
Vindt u het een uitdaging om mee 
te denken over beleid en uitvoering 
van de Wmo 2015? Dan bestaat na-
tuurlijk altijd de mogelijkheid om 
op grond van ervaring en deskun-
digheid lid van de Wmo-raad be-
noemd te worden. Geïnteresseerd? 
Reageer en kijk op de site www.
wmoraadaalsmeer.nl naar de pro-
fielschets. Ook het jaarverslag 2014 
staat op deze site, zodat u kennis 

kunt nemen van alle werkzaamhe-
den en activiteiten die de Wmo-raad 
heeft verricht en verricht. De ver-
gaderingen van de Wmo-raad zijn 
openbaar. Tussen 14.30 en 15.00 
uur bestaat de mogelijkheid om le-
den van de Wmo-raad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met de 
Wmo. De Wmo-raad kan en mag ui-
teraard geen individuele zaken in 
behandeling nemen of optreden als 
bemiddelaar, maar kan wel een luis-
terend oor bieden met als doel het 
optimaliseren van het Wmo-loket en 
de Wmo-voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-
vindingen van de Wmo-raad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het Sociaal Loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. 

Brainstormen in 
wijk Hornmeer

Aalsmeer - Voordat de zomerva-
kantie aanbreekt is er nog eenmaal 
Wijkoverleg Hornmeer op woens-
dagavond 10 juni vanaf 20.00 uur 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Zoals in de vorige verga-
dering is afgesproken zal het weer 
een brainstorm-sessie zijn waar in-
breng van discussiepunten een be-
langrijke onderdeel van de avond 
zal zijn. Het bestuur zal de punten 
woningbouw, veiligheid, buurthuis 
en zorg voor elkaar inbrengen. Al 
met al voldoende stof voor overleg 
in een korte vergadering op een 
zomeravond.

Lidl bij entree Aalsmeer?
Aalsmeer - “Ik las dat PACT een an-
dere locatie zoekt voor de Lidl. Moge-
lijk wil de gehele raad wel iets anders”, 
schrijft Henk Verbeek van VMC On-
roerend Goed. Hij heeft wel een an-
dere locatie in het Centrum beschik-
baar voor de supermarkt: Dorpsstraat 
107. Juist, het stuk grond dat vrij geko-
men is langs de Burgemeester Kaste-
leinweg na de sloop van de oude kas-
sen en de vervallen woning. “Te koop 
voor een zeer aantrekkelijke prijs”, laat 
Verbeek weten. En hij denkt verder: 
“Mogelijk dat een lokale architect een 
leuk plan kan ontwikkelen voor de en-
tree van Aalsmeer. Bijvoorbeeld een 
supermarkt met daar boven woningen 

voor starters en aan de Ringvaart een 
hotel met aanlegsteigers voor boten, 
die gebruik maken van deze drukke 
vaarroute naar Amsterdam.” Over de 
entree van Aalsmeer bij de brug heeft 
Verbeek ook wel een idee: “Ik heb ver-
nomen dat de provincie de oude N201 
gaat overdragen aan de gemeente. 
Dus, dan snel weg met alle stoplich-
ten en maak een bloemrijke rotonde 
bij de ingang van Aalsmeer. Door deze 
maatregel stopt gelijktijdig het sluip-
verkeer naar Flora Holland.” Voor de 
gemeente, de Lidl, architecten en an-
dere geïnteresseerden in Dorpsstraat 
107: Meer informatie is te vinden op 
www.vmc-og.nl. 

Reageren kan tot 15 juni
Zuiderkerk markant punt 
in bouwplan zorgwoningen
Aalsmeer - Markant middelpunt 
gaat de Zuiderkerk worden in het 
plan voor herontwikkeling van de-
ze locatie op de hoek Hortensia-
laan, Mensinglaan en Cyclamen-
straat. De kerk oogt nu troosteloos 
met alom begroeiing en enkele ka-
potte ramen, maar hier gaat ver-
andering in komen. Het ontwerp 
van architect Berghoef gaat opge-
knapt worden en gaat als stralend 
middelpunt deel uit maken van de 
55 hier te realiseren zorgwoningen 
voor ouderen. De kerk gaat dienst 
doen als centrale ruimte met biblio-
theek, keuken en zitruimte. Afgelo-

pen woensdagavond 27 mei is een 
informatieavond gehouden door de 
gemeente en met name bewoners 
uit de Cyclamenstraat mochten wel-
kom geheten worden. De toelichting 
werd gegeven door architect Dani-
el den Ouden. In de Hortensialaan 
wordt een complex neergezet met 
drie bouwlagen, evenals in de Cy-
clamenstraat. Het gedeelte van de 
bebouwing hier op de hoek van de 
Mensinglaan krijgt het hoogste ac-
cent met vier bouwlagen. De eer-
ste reacties van omwonenden wa-
ren best positief. Nog angstig wordt 
aangekeken tegen de hoogte van 

de gebouwen, maar nog meer te-
gen de toekomstige parkeerdruk. 
Deze is nu al bijzonder hoog in de 
Cyclamenstraat. De bedoeling is 
dat er zowel in de Hortensialaan als 
de Cyclamenstraat voor de bebou-
wing elk acht parkeerplaatsen aan-
gelegd worden en de Mensinglaan 
hier wordt minder breed gemaakt 
middels de aanleg van 29 parkeer-
plaatsen. 
Het complex krijgt een binnentuin 
en de woonblokken worden mid-
dels een corridor verbonden met 
de centrale ruimte in de Zuiderkerk. 
Mooi vonden de bewoners het dat 
de kerk gehandhaafd blijft, alhoe-
wel sommige wel vonden dat het 
ontwerp van architect Berghoef een 
beetje in het niet valt ten opzichte 
van de vier bouwlagen aan de kant 
van de Mensinglaan. En voorge-
steld werd om de ingang niet aan 
de kant van de Hortensialaan te 
maken, zoals het origineel is, maar 
deze te verplaatsen naar de Men-
singlaan waar de meeste parkeer-
plaatsen aangelegd gaan worden. 

Busstation Hortensialaan
Wat het busstation betreft vertelde 
wethouder Jop Kluis een nieuwtje. 
Het busstation gaat verdwijnen uit 
de Hortensialaan en gaat gehuis-

vest worden op de hoek Zwarteweg 
met de Burgemeester Kastelein-
weg, waarop de hoge snelheidslijn 
gaat rijden. Van de 55 appartemen-
ten, variërend in grootte van 30, 45, 
65 en 75 vierkante meter, gaan er 
28 gebouwd worden in de sociale 
huurgrens en 27 net boven de so-
ciale huurgrens. Het wordt het eer-
ste all-in zorgcomplex voor oude-
ren in de gemeente. De gemeente 
kreeg tot slot nog een belangrijke 
mededeling van een van de bewo-
ners: Onder de huizen in de Cycla-
menstraat is niet geheid. Hou hier 
rekening mee met de bouw!

Als het aan de gemeente, de pro-
jectontwikkelaar en zorgcentrum 
Aelsmeer ligt, wordt snel een start 
gemaakt met de bouw. De sloop en 
nieuwbouw vangt echter niet eer-
der aan voordat alle procedures 
doorlopen zijn en alle omwonenden 
en inwoners hun mening over het 
plan gegeven hebben. Tot 15 juni 
kunnen reacties schriftelijk per mail 
of per brief gestuurd worden naar 
de gemeente. De planning is dat in 
september het bestemmingsplan 
ter visie kan worden gelegd en de 
omgevingsvergunning in juni 2016 
afgegeven kan worden, waarna de-
zelfde maand gestart kan worden. 

Gemeente heeft haar financiën goed op orde

Burgemeester Jeroen Nobel: 
“Het gaat goed in Aalsmeer”
Aalsmeer - De jaarrekening 2014 
en de lentenota 2015 zijn afgelo-
pen maandag 1 juni gepresenteerd 
door het college. Het eerste woord 
was aan burgemeester Jeroen Nobel 
en hij trakteerde gelijk op positief 
nieuws. “Het gaat goed in Aalsmeer. 
Ondanks vele jaren van recessie 
heeft de gemeente haar financiën 
goed op orde.” De gemeente heeft 
2014 zelfs af kunnen sluiten met 
een positief saldo van 8, 5 ton. De 
gemeente heeft structurele reser-
ves opgebouwd, waarmee zij risico’s 
en tegenvallers kan opvangen, zoals 
mogelijk hogere uitgaven in de zorg. 
Daarmee zet de gemeente het solide 
financiële beleid van voorgaande ja-
ren voort. In de periode van 2010 tot 
2014 is circa 5 miljoen euro bezui-
nigd op structurele uitgaven. Daar-
naast is ruim 16 miljoen opzij gezet 
voor tegenvallende opbrengsten uit 
bouwprojecten en grondexploitaties. 
Er zijn dus vooralsnog voldoende fi-
nanciële buffers en de inwoners mo-
gen hiervan mee profiteren. De ge-
meentelijke lasten worden volgend 
jaar, buiten een inflatiecorrectie, niet 
verhoogd. De afvalstoffenheffing 
gaat zelfs omlaag. Hiervan kunnen 
de inwoners volgend jaar een maz-

zeltje op de deurmat verwachten. 
Wel moet rekening gehouden wor-
den dat de rioolheffing wel naar bo-
ven opgeschroefd gaat worden. 

Inhaalslag buitenruimte
Investeren in economie en de leef-
baarheid, zijn de speerpunten van 
het college in de lentenota. Er gaat 
verder geïnvesteerd worden in de 
kwaliteit van de voorzieningen en de 
buitenruimte. Vorig jaar is aangevan-
gen met het uitvoeringsplan voor het 
opknappen van wegen, riolering en 
groen. Echter, de bestuurders vinden 
het wegwerken van het achterstal-
lig onderhoud van jaren in de open-
bare ruimte niet snel genoeg gaan. 
Het college wil met name in rap tem-
po een inhaalslag maken in het on-
derhoud van het openbare groen, in-
clusief de heraanleg van het Horn-
meerpark. Er is een afspraak ge-
maakt met de Meerlanden dat hier-
voor dit jaar nog meer middelen en 
mankracht vrijgemaakt wordt en er 
wordt extra geld beschikbaar ge-
steld. Voorstel is om de komende ja-
ren voor groen en grijs in de open-
bare ruimte 30 miljoen uit te trekken. 
De ingezette lijn voor het opknappen 
van de buitenruimte en het vernieu-

wen van voorzieningen in de Horn-
meer wordt voortgezet. Zo gaan hier 
de fusieschool en nieuwe wonin-
gen verrijzen, wordt het vernieuwde 
complex voor FC Aalsmeer dit jaar 
afgerond en hoopt het college door 
de bouw van de vierde sporthal een 
kwaliteitsslag te maken. Sport heeft 
de volle de aandacht van het colle-
ge, want nog dit jaar krijgt RKDES 
in Kudelstaart haar eerste kunst-
grasveld, volgend jaar de tweede, 
en staan opknapbeurten op het pro-
gramma voor de gymzalen. 

Versterken economie
Verder stelt het college de gemeen-
teraad voor om de komende ja-
ren extra in te zetten op versterking 
en verbreding van de economie en 
hiervoor eveneens extra geld be-
schikbaar te stellen. In nauwe sa-
menwerking met ondernemers gaat 
gewerkt worden aan versterking van 
de sierteeltsector en andere be-
drijfstakken, zowel nationaal als in-
ternationaal. De gemeente wil een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
ondernemers creëren. Samen met 
ondernemers, de partners in Green-
port en in de Metropool Amsterdam 
gaat een nieuwe economische visie 

en een programma opgezet worden. 
Ook is het vizier van het college ge-
richt op recreatie en toerisme, want 
ook deze ‘takken’ bieden kansen om 
de economie te verbreden. 

Schiphol ‘zorgenkindje’
Het grootste zorgenkindje blijft 
‘buurman’ Schiphol. Het college 
wil dat Aalsmeer een aantrekke-
lijke gemeente blijft om te wonen. 
Dit betekent dat er meer gebouwd 
moet worden vooral voor ouderen, 
starters en mensen met een klei-
ne beurs. Echter, bij woningbouw 
speelt Schiphol een belangrijke rol. 
Halverwege 2015 verwacht de ge-
meente de nieuwe wetgeving van 
het Rijk (LIB), die Aalsmeer mogelijk 
nog ernstiger gaat beperken in haar 
mogelijkheden voor nieuwbouw en 
reconstructie van woonwijken. 
Daarom, en voor behoud van de 
leefbaarheid, gaat de gemeente sa-
men met de partners uit de regio de 
krachten bundelen. Ook hiervoor 
wordt aan de gemeenteraad voor-
gesteld om extra geld uit te trekken. 
Al eerder noemde wethouder Tom 
Verlaan Schiphol complex. 
De luchthaven geeft werkgelegen-
heid, maar brengt ook overlast voor 
en bij allerlei zaken. “Schiphol komt 
overal tussen de tegels vandaan”, 
verzuchtte Verlaan. De jaarrekening 
2014 en de lentenota 2015 worden 
op donderdag 11 juni in de vergade-
ring van de commissie Maatschappij 
en Bestuur en op donderdag 25 juni 
in de raadsvergadering behandeld. 
Beide avonden beginnen om 20.00 
uur, vinden plaats in het gemeente-
huis en zijn openbaar. 

Onwel in huis
Kudelstaart - Om vijf uur in 
de vroege ochtend van Vrij-
dag 29 mei zijn de hulpdiensten 
gevraagd naar het Robend te 
gaan. Er was een melding bin-
nen gekomen van een bewoner, 
die onwel was geworden. Hij 
had hartproblemen en gaf aan 
het gevoel te hebben dat zijn 
linkerzijde verlamd raakte. De 
66 jarige Kudelstaarter is met 
spoed per ambulance naar het 
VU-ziekenhuis vervoerd.

Flyeractie politie vrijdag 
over burgernet en meer
Aalsmeer - Op vrijdag 22 mei heeft 
het politiebasisteam van Uithoorn en 
Aalsmeer preventie acties gehouden 
in beide gemeenten. Er werden fly-
ers uitgedeeld aan inwoners in het 
kader van het veiliger maken van 
de woon- en leefomgeving. En ge-
probeerd is om burgers enthousiast 
te maken voor Burgernet. Tevens is 
aandacht gevraagd voor de vakan-
tieactie die de politie aanbiedt. Inwo-

ners die op vakantie gaan, kunnen 
dit melden bij de politie. Er wordt dan 
tijdens de vakantie een extra oogje in 
het zeil gehouden tijdens controles 
door de wijken. Aanstaande vrijdag 
5 juni gaan agenten weer de straat 
op. In de ochtend gaan flyers uitge-
deeld worden over burgernet en het 
vakantieproject op het Praamplein en 
in de Zijdstraat in het centrum en op 
het Poldermeesterplein in Oosteinde.

Gezellige 
kaartmarathon 

Aalsmeer - De kwart-kaartmarathon 
bij buurtvereniging Hornmeer afge-
lopen zaterdag 30 mei is heel gezel-

lig verlopen met een goede opkomst. 
De kwartmarathon is gewonnen door 
Greet Koot met 10.627 punten, ge-
volgd door Ada van de Voort met 
10.447 punten en Marja van de Burg 
met 9.817 punten. De marsenprijs was 
voor Ada van de Voort en de poedel-
prijs is uitgereikt aan Jan van Kouwen 
met 8202 punten.Leuke discussies met SP

Kudelstaart - De SP binnen de ge-
meente Aalsmeer is van start gegaan! 
Afgelopen zaterdag stond de SPreek-
bus voor het eerst in Kudelstaart om 
kennis te maken. Gesprekken met 
voorbijgangers leverden leuke en 
soms pittige discussies op over de 
gemeentelijke politiek, maar ook 
over de landelijke politiek. Ook in Ku-
delstaart is er onvrede over het han-
delen van de banken en zorgen over 
TTIP, een handelsverdrag waar Euro-
pa en Amerika op het ogenblik over 
onderhandelen. Grote en kleine zor-
gen werden met de SP gedeeld. Met 
een aantal bewoners heeft de SP af-
spraken gemaakt om te helpen pro-
blemen met bijvoorbeeld de gemeen-
te op te lossen. Tevens haalde de SP 
handtekeningen op voor de volkspe-
titie Red de Zorg. Deze landelijke ac-
tie op initiatief van de FNV en CNV 
wil 300.000 handtekeningen opha-
len om een protest te laten horen te-

gen de bezuinigingen die rondom 
de zorg plaatsvinden. In Kudelstaart 
werden er in twee uur tijd alleen al 
bijna 60 handtekeningen opgehaald! 
Veel ondertekenaars wisten voor-
beelden te noemen in hun directe 
omgeving waarbij de bezuinigingen 
in de zorg tot problemen kunnen lei-
den. Ook in Kudelstaart hebben be-
woners problemen met PGB’s, moei-
te met de juiste ondersteuning krij-
gen voor kwetsbare familieleden of 
zorgen over oudere buren. De hand-
tekeningen werden ook deur-aan-
deur opgehaald in het appartemen-
tencomplex Mijnsheerlijckheid. De 
SP is blij om te horen dat veel bewo-
ners er naar tevredenheid wonen en 
de zorg krijgen die ze nodig hebben. 
Zo kan het dus ook Woensdag 17 ju-
ni staat de SP op de braderie in Ku-
delstaart. Mensen die zelf willen te-
kenen en meer informatie willen, 
kunnen naar www.fnvvoorzorg.nl.
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Actie ‘maak kans op 
een versbox’ bij Jumbo
Aalsmeer - De actie ‘win een vers-
box ter waarde van 25 euro‘ is het 
afgelopen weekend van start ge-
gaan bij Jumbo Aalsmeer in de Op-
helialaan. Op vrijdag en zaterdag 
kon het winkelend publiek iets meer 
te weten komen over gezonde keu-
zes met betrekking tot voeding en 
gezondheid. Dit was de aftrap voor 
een mooi samenwerkingsverband 
tussen de winkelketen en de wel-
zijnscoaches van Herbalife. Bei-
de partijen hebben gezonde voe-
ding en bewegen hoog in het vaan-
del staan. Omdat de twee dagen 
succesvol waren, zal de actie wor-
den verlengd. Vanaf maandag 1 juni 
zult u regelmatig in de gelegenheid 
worden gesteld een aantal vragen 
te beantwoorden over voeding en 

gezondheid, waardoor u kans kunt 
maken op het winnen van de ‘vers-
box’ van de maand. De box, gevuld 
met verse groenten en fruit, wordt 
door Jumbo Aalsmeer beschikbaar 
gesteld. 
Na het beantwoorden van een paar 
korte vragen gaat een briefje met 
uw naam en telefoonnummer in een 
ton. Aan het einde van de maand 
wordt de winnaar getrokken en be-
kend gemaakt. Naast het winnen 
van de ‘versbox’ worden ook gra-
tis tickets voor de Fitwalk Aalsmeer 
ter beschikking gesteld voor men-
sen die deelnemen aan deze actie. 
Zo is er zowel aandacht voor voe-
ding, maar ook voor bewegen, twee 
essentiële elementen voor een ge-
zonde leefstijl! 

Politiek Café D66 over 
participatiesamenleving
Aalsmeer - Het debat over de ‘par-
ticipatiesamenleving’ komt volgens 
D66 veel teveel neer op ‘U zoekt 
het zelf maar uit’. Voor elkaar zor-
gen moet niet van bovenaf wor-
den opgelegd. Leidt dat tot oprech-
te participatie? En maakt dat de 
zorg toegankelijker, minder bureau-
cratisch en beter? D66 heeft daar 
zo haar twijfels over. Hoe moet het 
dan wel? De Hans van Mierlo Stich-
ting, het wetenschappelijk bureau 

van D66, heeft een publicatie uitge-
geven onder de titel “Van opgeleg-
de naar oprechte participatie”. Op 
maandag 8 juni aanstaande orga-
niseert D66 Aalsmeer rond die pu-
blicatie een politiek café. Gastspre-
ker is Ad van Vugt, bestuurslid van 
de Mr. Hans van Mierlo Stichting. 
Hij geeft een lezing over de publica-
tie waarmee D66 een sociaal-libera-
le zwengel wil geven aan het debat 
rond de ‘participatiesamenleving’. 

Gezichtsbehandelingen grote passie

Nieuw: Schoonheidssalon 
Beauty & So Kudelstaart
Kudelstaart - Sinds 19 januari is 
schoonheidssalon Beauty & So ge-
start aan de Kudelstaartseweg 165. 
De salon wordt gerund door Son-
ja van der Heijde. Sonja is al 22 jaar 
gediplomeerd schoonheidsspecia-
liste. Na eerst zeven jaar ervaring te 
hebben opgedaan in een salon, is ze 
met veel plezier 15 jaar mede-eige-
naar geweest van een beautysalon 
in Amsterdam. 
 
Nu is ze de uitdaging aan gegaan 
om in haar eigen woonplaats een 
schoonheidssalon te starten, waar 
ze al haar ervaring in kwijt kan! De 
grootste passie van Sonja is het ge-
ven van diverse gezichtsbehande-
lingen. De behandelingen worden 
aangepast, zodat ze geschikt zijn 
voor ieder huidtype. Alle gezichts-
behandelingen worden uitsluitend 
uitgevoerd met de 100% natuurlij-
ke dierproefvrije producten van de 
beautylijn van Primavera. De mas-
sage in de gezichtsbehandelin-
gen wordt ondersteund door edel-
stenen wat een aparte en verras-
sende ervaring is. De huidverbete-
ring behandeling van Neoderma is 
ook een echte aanrader en uiteraard 
ook op natuurbasis. Ook kunt u te-

recht voor diverse hars behandelin-
gen, epileren en verven van wim-
pers en/of wenkbrauwen. Bij Beau-
ty & So kunt u rekenen op profes-
sionele en ontspannende behande-
lingen in een sfeervolle omgeving 
waar kwaliteit voorop staat. Laat u 
verrassen. Kijk voor meer informa-
tie op www.beautyenso.nl, bel 06-
46198219 of stuur een mail naar:  
sonja@beautyenso.nl

Zonnig feestje voor 100-jarige 
Jachthaven Dragt
Aalsmeer - Honderd jaar nadat 
Roelof Dragt in mei 1915 aan de 
Stommeerweg het eerste stukje land 
kocht, werd afgelopen zaterdag 30 
mei op Jachthaven Dragt het eeuw-
feest gevierd. Gelukkig waren de 
weergoden de jachthaven goed ge-
zind. Roelof Dragt kwam rond 1889 
vanuit Drenthe naar Amsterdam. Hij 
woonde daar in een arkje, ter hoogte 
van waar nu het Haarlemmermeer-
station is. Er kwam al snel een roei-
bootje, praktisch, voor het lappen 
van de ramen aan de buitenkant. Of 
er kwam iemand langs en vroeg het 
bootje te leen om te hengelen. Ei-
genlijk was toen al Jachthaven Dragt 
geboren. Amsterdammers met een 
eigen boot vonden bij Dragt een lig-
plaats. Veel van hen zeilden in het 
weekend op de Westeinderplassen 
en kwamen met enthousiaste verha-
len terug. Over de ruimte en de rust. 

Roelof Dragt werd nieuwsgierig en 
ging een kijkje nemen in Aalsmeer. 
Ook hij werd enthousiast en samen 
met Jan Kaptein begon hij in het 
voorjaar van 1915 aan de Stommeer-
weg Jachthaven Dragt & Co. Slechts 
één steiger te midden van de akkers. 
Als jaren later Roelof Dragt komt te 
overlijden gaat de haven over naar 
de kinderen: Roelof, Willem, Joop, 
Bianca, Sientje en Hans. Roelof doet 
veelal de administratieve kant, Hans 
gaat werken bij Maarse en Kroon en 
emigreert later naar Nieuw-Zeeland, 
Willem gaat werken op een jacht-
haven in Rijnsaterwoude en Joop 
wordt havenmeester. Midden jaren 
’70 ontstaan er spanningen en verla-
ten Joop met zijn vrouw de jachtha-
ven. Vervolgens wordt Jochem Roe-
lofzoon havenmeester. Helaas ont-
breekt er uit vanaf dat moment veel 
informatie en moeten we met gro-

Tweede Aalsmeerse jeugddebat 
live op Radio Aalsmeer 
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 4 
juni, organiseert Radio Aalsmeer sa-
men met het jongerenwerk Aalsmeer 
en jongerencentrum N201 het twee-
de Aalsmeerse jeugddebat. Ra-
dio Aalsmeer zendt dat live uit. Na 
het succesvol verlopen jeugdde-
bat in de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen van vorig jaar, 
organiseert Radio Aalsmeer samen 
met het jongerenwerk Aalsmeer en 
jongerencentrum N201 het tweede 
Aalsmeerse jeugddebat. De discus-
sie wordt op donderdagavond 4 juni 
geopend om 20.00 uur met een wel-
komstwoord van wethouder Van der 
Hoeven (jeugd). Daarna neemt Pe-
ter Maarse de microfoon over en de-
batteren jongeren en politici van vrij-
wel alle Aalsmeerse politieke partijen 
onder zijn leiding. Tot aan de pauze 
is het onderwerp onder meer jonge-

renvoorzieningen. Na de pauze ver-
tellen ervaringdeskundigen Lucy en 
Robert over jongerenhuisvesting in 
Aalsmeer. Politici en jongeren kun-
nen vragen stellen naar aanleiding 
van hun verhaal. 

Herinneringen aan 
Dirk van Leeuwen 
Vrijdagavond ontvangt Ron Leegwa-
ter in een aangepaste uitzending van 
het radioprogramma ‘Vrijdagavond-
café’ diverse gasten in de studio van 
Radio Aalsmeer die hebben samen-
gewerkt met de afgelopen vrijdag 
overleden Dirk van Leeuwen. Of ze 
nu met deze ereburger van Aalsmeer 
en Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau gesport hebben bij onder 
andere TVA en Flower Cup of een 
ander band met hem hadden, alles 
komt aan bod. Zo zullen de gesprek-

Raad vraagt wethouder om nog een gesprek met super

Is Lidl op andere gedachte 
te brengen met zak geld?
Aalsmeer - Als het aan PACT ligt, 
gaat de gemeente opnieuw praten 
met de Lidl over de gekozen loca-
tie aan de Stationsweg, dit keer met 
een zak geld bij de hand. De fractie, 
bij monde van Rik Rolleman, gaf aan 
er wel geld voor over te hebben om 
de supermarktketen op andere ge-
dachte te brengen. PACT vindt het 
onaanvaardbaar dat de traditionele 
lintbebouwing aan de Stationsweg 
verdwijnt en er een gat ontstaat. 
Een aanslag op het dorpsbeeld en 
PACT wil alle kansen en mogelijkhe-
den aangrijpen om dit toch te voor-
komen. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven reageerde behoudend. Hij 
gaf aan dat het min of meer een ge-
lopen race is, maar zei ook best nog 
een keer te willen gaat praten met 
de Lidl. “Met geld is alles te koop, 
zeggen ze”, was zijn reactie op de 
opmerking van Rolleman dat het te-
genhouden best wat mag kosten. 
Bram Heijstek gaf aan dat geld in-

derdaad mogelijk een rol zou kun-
nen spelen. “Het is nog een gesprek 
waard. Hou ze een lekker speklap-
je voor en wie weet”, aldus Heijstek. 
Weinig hoopvol toonde de wethou-
der zich ondanks deze geste. De ke-
ten heeft zich breed georiënteerd in 
Aalsmeer en heeft diverse locaties 
in het Centrum (oude postkantoor 
en hoek Dorpsstraat met Zijdstraat) 
bekeken en ook Kudelstaart is on-
der de loep genomen. Het oog viel 
uiteindelijk op het pand en de grond 
van de Rabobank. De wethouder 
gaf ook aan dat het tweede, alter-
natieve plan, met bebouwing ach-
ter op het perceel tegen de Bran-
dewijnsloot aan, verkeerstechnisch 
gezien de beste optie is. De Uiter-
weg gaat niet extra belast worden. 
De in- en uitgang komt aan de Stati-
onsweg. De toegang bij de Uiterweg 
wordt alleen voor fietsers en voet-
gangers. De wethouder gaf wel toe 
dat het college zelf ook niet 100 pro-

cent laaiend enthousiast is over de 
gekozen locatie. 

Kiezen tussen twee kwaden, noem-
de Robert van Rijn van de VVD de 
keuzes. Hij zei ook dat het moeilijk 
gaat worden om de supermarktke-
ten een andere richting op te sturen. 
De keuze is aan de ondernemer zelf. 
Rolleman haakte hier op in. Volgens 
hem zou er toch ook nog een derde 
mogelijkheid gepresenteerd moeten 
worden. Het is duidelijk: Aalsmeer 
is overvallen door de komst van de 
Lidl. Over de motie van PACT is tij-
dens de raadsvergadering overigens 
alleen gepraat, een beslissing is niet 
genomen. Dit omdat het merendeel 
van de fracties hier nog over wil ver-
gaderen binnen de eigen gelederen. 
De eerste vergadering onder voorzit-
terschap van burgemeester Jeroen 
Nobel is overigens prima verlopen. 
Her en der werden wat persoonlijke 
steekjes gegeven, maar Nobel wist 

hier goed mee om te springen en 
hield de touwtjes strak in de hand. 

Dorpshaven Noord
De startnotitie Dorpshaven Noord is 
overigens niet behandeld. Op ver-
zoek van de wethouder gaat de-
ze herontwikkeling aan de Lijnbaan 
nog een keer in commissieverband 
besproken worden. De fracties AB 
en CDA schaarden zich als meer-
derheid achter het verzoek van de 
wethouder. PACT, HAC en de VVD 
hadden hier moeite mee. Ze gaven 
aan geen reden te zien om geen be-
sluitvorming te nemen. Wel is in de 
Raad gesproken over fijnstof van 
Schiphol op verzoek van de VVD. Er 
wordt momenteel regionaal een on-
derzoek gedaan, de wethouder ver-
wacht nog voor de zomer deze rap-
portage te kunnen presenteren aan 
de fracties. Het amendement van 
AB, VVD en PACT om de tegemoet-
koming voor planschade aanvraag 
niet te verhogen naar hetzelfde ta-
rief van 500 euro in Amstelveen, 
maar te laten staan op het drem-
pelbedrag van 300 euro kreeg bijval. 
Middels dit bedrag blijft het voor al-
le inwoners mogelijk om een plan-
schadeprocedure op te starten. Het 
amendement is met 17 stemmen 
voor aangenomen. Het langst duur-
de het vragenkwartiertje. De Raad 
zelf was even voor tien uur afgelo-
pen, maar liep ruim een uur uit. Ge-
praat is over de nieuwe stormankers 
op de markt, het toewijzingsbeleid 
van de voortgezette scholen in Am-
stelveen ten opzichte van de leerlin-
gen uit Aalsmeer, het jeugd- en tie-
nerwerk en over huurwoningen. 

Ingezonden brieven
De krant heeft van diverse inwoners 
ingezonden brieven gehad over de 
komst van de Lidl. Onder andere ook 
van PACT. De fractie zoekt steun van 
inwoners om de supermarkt-keten 
op andere gedachte te brengen. Al-
le reacties zullen overhandigd wor-
den aan het college. Uw stem laten 
horen kan via: www.pactaalsmeer.nl. 
Alle ingezonden brieven zijn te lezen 
op de actuele website van de krant: 
www.meerbode.nl. 

ken ook gaan over de inzet van Dirk 
voor de Watertoren, de Ouderendag, 
de Vrijwilligersdag en natuurlijk over 
Tuincentrum De Molen aan de Oos-
teinderweg. Dirk van Leeuwen was 
een verenigingsman in hart en nie-
ren. Onder andere zullen Jaap Kra-
nenburg, Aldert Keessen, Joke van 
der Zee, Rien en Ron de Ruiter, Al-
bert Vuil, Joost Hoffscholte, Dirk Box 
en Henk de Groot herinneringen aan 
Dirk ophalen. Het ‘Vrijdagavondca-
fé’ wordt uitgezonden tussen 21.00 
en 23.00 uur. 

Let’s Go en Top 10 
Het populaire jeugdprogramma 
‘Let’sGo2theDisco’ ontvangt vrijdag 
5 juni van 18.00 tot 19.00 uur weer 
kei gezellige gasten! Bobbie’s Buurt 
komt langs om te vertellen over de 
Nationale Buitenspeeldag op woens-
dag 10 juni. Junior praamracers Sten 
en Bram komen langs met hun Juni-
or Pramenrace top 5. 
Je zondagochtend goed beginnen? 
Luister dan eens op zondagochtend 

tussen 9.00 en 10.00 uur naar ‘Wak-
ker worden met Kees-E’. Dit muzika-
le programma wordt elke week sa-
mengesteld door Kees, die bekend 
staat om zijn diverse muziekselec-
tie. Zondagochtend 7 juni zal hij je 
ook weer verrassen met zijn unie-
ke muziekkeuze. Maandag 8 ju-
ni van 19.00 tot 20.00 uur ontvan-
gen presentatoren Mylène Huijts en 
Elbert Huijts weer een interessante 
gast in ‘Door de Mangel’. Op uitno-
diging van de vorige gast, accordeo-
nist Cor Trommel, is deze editie Hans 
van der Meer (voorzitter van de Dip-
pers) te gast. Een brandende vraag 
aan hem? Bel (0297-325858) of mail 
(studio@radioaalsmeer.nl) tijdens de 
uitzending. Daarop aansluitend zijn 
van 20.00 tot 21.00 uur de tien favo-
riete platen te horen van Talitha van 
Itterzon. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel en via de livestream 
op de website: www.radioaalsmeer.
nl. Het bezoekadres is Cleeffkade 15 
in Studio’s Aalsmeer. 

te stappen door de geschiedenis. 
Op enig moment besluit de fami-
lie Dragt de haven te verkopen. De 
nieuwe eigenaar wordt Scheepswerf 
De Vries. Deze verkoopt op zijn beurt 
ook weer de jachthaven. In oktober 
1998 wordt de haven gekocht door 
Hugo van Luling, Rob van Luling en 
John Jansen. In 2005 verkoop John 
zijn deel aan Luuk Huigsloot. En de-
ze drie eigenaren organiseerden het 
eeuwfeest. En het was een gezel-
lig feest. Onder de gasten was Flo-
ris Hin, een oud medewerker van de 
winkel. Maar ook een aantal klein-
kinderen van Roelof Dragt, dochters 
van de vroegere havenmeester Joop 
die hier hun jeugd hebben doorge-
bracht. Heel bijzonder was wel de 
aanwezigheid van Hans Dragt en zijn 
vrouw. Hans is een zoon van Roelof 
en was speciaal voor het eeuwfeest 
overgekomen uit Nieuw-Zeeland. 

Goed idee
De jachthaven van nu is natuur-
lijk niet te vergelijken met vroeger. 
Men kan er niet alleen boten stallen, 
maar ook kopen of huren. Men kon 
er ook, naast de brandstof en tou-

wen, terecht voor de een pak koffie 
en suiker. Tegenwoordig vindt men 
in de watersportwinkel een zeer uit-
gebreid en luxe assortiment van al-
les wat met de watersport te maken 
heeft. Dragt Watersport is een eldo-
rado voor de watersportliefhebber; 
zowel voor de eigenaar van een mo-
torboot of sloep als de zeiler. Sinds 
vorige maand heeft het restaurant 
op de haven weer een nieuwe eige-
naar: Jos Bölte, een bekend hore-
ca ondernemer uit Hoofddorp. Daar 
runt hij in het centrum twee succes-
volle zaken: Bar Bistro Joseph en Jo-
sephines, cocktails, wines and bi-
tes. Het is dan ook niet zo verwon-
derlijk dat Restaurant Dragt is om-
gedoopt tot Joseph aan de Poel. 
Qua inrichting en uitstraling is het 
restaurant een combinatie van Jo-
seph en Jospehines. Met dien ver-
stande: in Hoofddorp hebben ze niet 
zo’n geweldig terras! Maar wat was 
de aankoop van dat stukje grond 
aan het water door Roelof Dragt een 
goed idee. Want al 100 jaar genieten 
heel veel watersportliefhebbers van 
Jachthaven Dragt en de mooie West-
einderplassen. 

Willem Kikkert, voorzitter van D66 
Aalsmeer, is gespreksleider van de 
avond. “De grootschalige en ano-
nieme systemen van markt en bu-
reaucratie zijn vastgelopen. Voor-
al in sectoren zoals zorg en welzijn. 
Dit zijn juist de sectoren waarin ver-
trouwen tussen mensen, persoonlijk 
contact, liefde, respect en toewij-
ding zo belangrijk zijn. Dit lossen we 
niet op met een eindeloze discussie 
over wie wat wel of niet moet doen”, 
stelt Kikkert. “Wel met een manier 
van organiseren waarbij menselij-
ke relaties centraal staan. Die klein 
en dichtbij is, in plaats van groot en 
anoniem. Die mensen iedere dag 
zelf willen toepassen. In al hun re-

laties. Als we werkafspraken maken 
met collega’s bijvoorbeeld, of als we 
overleggen met familieleden over 
wie de boodschappen doet. Het 
gaat om dialoog, overleg, en per-
soonlijk contact, waarbij vertrouwen 
en iets voor elkaar over hebben be-
langrijk zijn.” Genoeg stof voor een 
interessante avond. Het Politiek Ca-
fé van D66 Aalsmeer vindt plaats op 
maandag 8 juni aanstaande vanaf 
20.00 uur in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat 9. De koffie is klaar 
vanaf 19.30 uur. In de gemeente-
raad van Aalsmeer werkt D66 sa-
men met PvdA en GroenLinks in 
PACT Aalsmeer. 

Festival met optredens en 
workshops in Paaskerk
Amstelveen - Van vrijdagavond 12 
juni tot en met zondagavond 14 ju-
ni bruist de Paaskerk aan het Au-
gustinuspark 1 in Amstelveen, met 
de derde editie van het (te) Gekke 
Kerk Festival. De opening op vrij-
dagavond door de burgemeester 
van Amstelveen, Mirjam van ’t Veld, 
vindt plaats tijdens een grote tapas-
maaltijd. Er volgt een weekend rond 
het thema ‘verbinden’ met optre-
dens van bekende artiesten als Ma-
thilde Santing, Karsu, Jeroen Zijl-
stra en Bertolf & Royal Parks. Daar-
naast is er in deze drie dagen ruim-

te voor een zaterdagmiddag met 
aansprekende workshops, een lite-
raire lunch met Tjitske Jansen, een 
lunchconcert en tussendoor ruimte 
voor ontmoeting, eten en drinken en 
muziek door lokaal talent. 

Het (te) Gekke Kerk Festival is een 
project van Protestants Amstelveen 
. Kom ook naar dit weekend vol op-
tredens, workshops, inspiratie, dich-
ters, maaltijden, verdieping en ont-
moetingen. Kijk voor meer informa-
tie en kaartverkoop www.tegekke-
kerk.nl. 
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Info ‘Voorkom 
oplichting’

Aalsmeer - Een groot bedrijven-
terrein waar veel geld wordt omge-
zet, trekt niet alleen ondernemers, 
maar helaas ook criminelen aan. In 
een lopend onderzoek van de po-
litie kwam naar voren dat oplich-
ters zich op en rond de veiling bezig 

houden met oplichtingen van bloe-
mengroothandelaren. Voorkomen 
dat u slachtoffer wordt? Op donder-
dag 18 juni organiseert Flora Hol-
land in samenwerking met de po-
litie een informatie-avond. Tijdens 
deze bijeenkomst licht de politie toe 
hoe deze criminelen te werk gaan 
en worden er preventie aanbevelin-
gen gedaan. De avond is van 19.00 
tot 20.30 uur en wordt gehouden in 
het personeelsrestaurant van Flora-
Holland aan de Legmeerdijk 313.

Zomerondernemers gezocht
Aalsmeer - Heb je zin om je eigen 
droom waar te maken, je eigen be-
drijf te beginnen, met fun en ac-
tie, geld verdienen en nog een zak-
geld van 100 tot 200 euro toe? Doe 
dan mee! Ben je tussen de 15 en 22 
jaar? Heb je wel eens overwogen te 
gaan ondernemen? Een eigen be-
drijf als websitebouwer, honden uit-
laatservice of het maken van tuin-
meubels? Maar je weet niet hoe je 
dat met school of studie combineert 
of hoe je überhaupt een onderne-
ming opstart? 
Dan is het project Zomer Onderne-
mer iets voor jou! Zomer Onderne-
mer biedt je de gelegenheid in de 
zomervakantie een eigen onderne-
ming op te zetten naar jouw idee-
en en behoeften. Daarmee creëer je 
als Zomer Ondernemer je eigen va-
kantiebaan. Als Zomer Ondernemer 
krijg je de gelegenheid te onderne-
men in de praktijk en de onderne-
mer in jezelf uit te dagen. Je leert 

veel over ondernemerschap, onder-
nemen en jezelf. Het project biedt je 
inspirerende en ervaren begeleiders, 
een leuke en leerzame driedaagse 
kick-o¬f training, toegang tot een 
interessant en bruikbaar netwerk en 
contact met collega Zomer Onder-
nemers. Na de training driedaagse 
krijg je een startkapitaaltje waarna 
je aan de slag kunt met je eigen on-
derneming. Er zijn terugkombijeen-
komsten en het project wordt afge-
sloten met een feestelijke kick-out 
op 19 augustus. Deelname is koste-
loos. Hoe dit kan? Omdat grote na-
tionale fondsen, de Rabobank en de 
gemeente Aalsmeer en Amstelveen 
daarbij helpen. Door mee te doen 
aan Zomer Ondernemer zul je de-
ze zomervakantie niet snel verge-
ten. Aarzel niet en meld je aan! Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www. zomerondernemer.nl. Voor in-
formatie: bernhardschellenberger@
hotmail.com.

Vaardigheidstoetsen brandweer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
30 mei organiseerde de brandweer 
Aalsmeer in samenwerking met het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Co-
mité gewestelijke vaardigheidstoet-
sen voor veertien collega brand-
weerkorpsen uit diverse provincies. 
Brandweerlieden uit heel Nederland 
werden getoetst op veilige werkwij-
ze, vaardigheden en kennis van het 
brandweervak. Inwoners waren uit-
genodigd om te komen kijken naar 
de verrichtingen, die plaatsvonden 
aan de Hoofdweg en bij Fort Ku-
delstaart. Aan deze uitnodiging was 
goed gehoor gegeven, er kwam veel 
publiek kijken. Het korps Aalsmeer 
was dit keer de organisator, maar 

doet zelf ook mee aan toetsen en 
vaardigheidswedstrijden. En de he-
ren en dames in de kazerne aan 
de Zwarteweg zijn gedisciplineerd: 
Het korps is al drie keer in de prij-
zen gevallen. Aanstaande zaterdag 
6 juni gaat het korps naar Vinkeveen 
voor de laatste regionale toets. Als 
brandweer Aalsmeer daar in de prij-
zen valt, mag deelgenomen worden 
aan de landskampioenschappen. 
Trots toch? Heel veel succes alle-
maal! Overigens kan het korps nieu-
we vrijwilligers goed gebruiken. Iets 
voor jou? Loop eens binnen bij de 
kazerne aan de Zwarteweg. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Zaterdag open dag bij Ubink

Eerste Paling en Meerval 
Xperience op Westeinder

Kudelstaart - Zaterdag 6 juni is 
weer de jaarlijkse open dag.
Handelskwekerij Ubink B.V. opent 
één dag per jaar zijn deuren en dan 
kan iedereen kennis maken met 
de cactusteelt. De 50.000 vierkan-
te meter grote kwekerij heeft een 
groot assortiment aan cactussen en 
vetplanten van 3 centimeter tot wel 
4 meter hoog! Succulenta Neder-
land heeft een jaarlijkse ruilbeurs bij 
Ubink. Op deze ruilbeurs staan on-
geveer 40 standhouders die hun ei-

gen geteelde plantjes te koop aan-
bieden. Voor kinderen worden di-
verse activiteiten georganiseerd. 
Kinderen kunnen op deze dag zelf 
cactussen zaaien. Deze mogen ze 
mee naar huis nemen zodat ze kun-
nen zien hoe de cactus groeit. En er 
is een speurtocht door de kweke-
rij. De open dag zaterdag 6 juni, al-
weer voor de 25ste keer, is van 9.00 
tot en met 16.00 uur. Handelskwe-
kerij Ubink B.V. is gevestigd aan de 
Mijnsherenweg 20. 

Aalsmeer - Op zondag 7 juni vaart 
de Westeinder Rondvaart Aalsmeer 
de eerste ‘Meerval en Paling Ex-
perience’ van 2015. Na het de pu-
blieksavond in het gemeentehuis en 
de uitkomsten van het meervalon-
derzoek, slaan beroepsvisser Rekel-
hof en de Westeinder Rondvaart de 
handen ineen en organiseren een 
informatieve en humoristische bij-
eenkomst voor groot en klein! Om-
dat het mooi weer wordt (dan wordt 
de vis actiever) zullen de vangsten 
niet achter blijven. 

De meerval staat zeer in de belang-
stelling van de sportvissers, omdat 
het een mysterieuze en krachtige vis 
is. Beroepsvisser Theo Rekelhof uit 
Kudelstaart vangt er inmiddels een 
paar honderd per jaar in de fuik en 
aan de lijn. In Aalsmeer is het zeker 
geen zeldzaamheid meer . Maar hoe 
of zo’n beest er nu uitziet en wat eet 
hij zoal, krijgen deelnemers te horen 
op 7 juni van de beroepsvisser zelf. 
Met de open rondvaartboten wordt 

visser Theo Rekelhof op de plas be-
zocht, daarbij worden de fuiken op-
gehaald en vertelt Theo alles over 
de vangst in dit zo bijzondere bin-
nenwater. Natuurlijk komt tijdens 
deze vaartocht ook de paling aan 
bod. Daarbij maakt iedereen ken-
nis met het internationaal bevolk-
te onderwaterleven, zoals de Chine-
se wolhandkrab en de Amerikaanse 
rivierkreeft. De laatste weken heeft 
de beroepsvisser al weer aardig wat 
in de fuiken gevangen en aanstaan-
de zondag valt er zeker wat te zien. 
Wellicht durven enkelen de gladde 
paling te aaien en wellicht is er ie-
mand te verleiden tot ‘meerval knuf-
felen’. De vaartocht wordt afgeslo-
ten met een palingproeverij. Kos-
ten van deze unieke vaartocht be-
dragen 12,50 euro per persoon. Ver-
trek vanaf het Praamplein om 10.30 
uur. Reserveren gewenst. Leuk voor 
oud en jong en zo dichtbij! Opgaven 
uitsluitend bij de Westeinder Rond-
vaart via Info@westeinderrondvaart.
nl of 0297-341582.

Pubkwis: Hoe groos ben 
jij met Kudelstaart?
Kudelstaart - Test je kennis over 
het heden en verleden van Ku-
delstaart, de Parel aan de Poel, tij-
dens een grootse pubkwis op don-
derdag 18 juni. De kwis van kaai tot 
klucht en van hiero tot daaro! In kop-
pels van twee gaan de deelnemers 
de strijd aan om de ‘Slimste mens 
van Kudelstaart’ te worden. De pre-
sentatie is in handen van het legen-
darisch duo Henk Raadschelders 
het Beatle. Deze twee Kudelstaartse 
Iconen zijn een zekerheid voor een 
gezellige avond en staan aan de ba-
sis van de huidige klaverjas hype in 

Kudelstaart. Na lang nadenken en 
speuren, zijn er wederom fantasti-
sche prijzen bedacht! De organisa-
tie van de kwis is in handen van An-
dré Alders en Spil. Beide heren heb-
ben ruime ervaring met het orga-
niseren van grote tot kleine evene-
menten. Gedurende deze avond zul-
len zij ook optreden als jury én al-
leen zij hebben gelijk. Dat weet je 
dat alvast!

De inschrijfkosten bedragen 5 euro 
per koppel. Aanmelden kan via de 
site: www.kudelstaart777.nl.

Nu in Studio’s Aalsmeer: 200 
beroemdste meesterwerken 
Aalsmeer - Het melkmeisje van 
Vermeer, de Nachtwacht van Rem-
brandt, de Mona Lisa van Da Vinci 
en de Sterrennacht van Van Gogh.. 
Wie kent ze niet? Deze wereldbe-
roemde schilderijen spreekt een ie-
der tot zijn of haar verbeelding. In de 
expositie 200 Greatest Paintings zijn 
ze allemaal te bewonderen. Studio’s 
Aalsmeer heeft een grote ruimte ter 
beschikking gesteld die is onder-
verdeeld in verschillende tijdvlak-
ken. Zo kun je werken zien uit de 
Middeleeuwen, de Renaissance-
tijd, Gouden Eeuw, achttiende en 
negentiende eeuw, de eerste helft 
van de twintigste eeuw tot aan he-
dendaagse kunst. Zelfs niet-kunst-
liefhebbers kunnen hun hart op-
halen in deze unieke expositie in 
Aalsmeer. Vorige week donderdag 
was de officiële opening door Men-
no Boermans, de nieuw aangestel-
de general manager van de Studio’s. 
Hij gaf het stokje door aan initiatief-
nemer Mart Walda die zeer geniet 
van kunst. “Ik wil hier graag men-
sen voor enthousiasmeren.” Zegt hij. 
“Als men mij vraagt om op een ter-
ras te zitten zeg ik ‘nee joh, we gaan 
lekker naar een museum!’ Je kunt zo 
genieten van kunst. Ook bieden we 
hier unieke mogelijkheden voor on-
derwijs. Deze tentoonstelling is na-
melijk voor jong en oud. We konden 
wel duizenden schilderijen kiezen, 
maar hebben een selectie moeten 
maken van de tweehonderd meest 
beroemde uit de Westerse cultuur.” 
Voor elk meesterwerk is de mooi-
ste en beste reproductiewijze geko-
zen. Onder andere 3D-printing, can-
vasprinten, olieverf printing en druk 
op hout. Het resultaat is verbluf-
fend. Het geheel is daarbij museaal 
tentoongesteld en belicht waardoor 
de schilderijen er perfect en nage-
noeg echt uitzien. Walda geeft de 
microfoon aan wethouder Ad Ver-
burg van gemeente Aalsmeer. Ver-
burg is er trots op dat deze unie-

ke expositie in Aalsmeer te zien 
is. “Ik ben al even rondgelopen en 
het is fantastisch. Elk werk op wa-
re grootte. Je kunt echt de evolutie 
zien van kunst in zeven tijdvlakken. 
Ook voor de jeugd is het reuze inte-
ressant. Ik heb begrepen dat scho-
lieren hier veel van kunnen leren. 
Schilderkunst zit in onze Hollandse 
genen.” Ook dankt hij Paul Brandjes 
van Studio’s Aalsmeer dat hij deze 
expositie naar Aalsmeer heeft ge-
haald. “Studio’s Aalsmeer timmert 
hard aan de weg en zet Aalsmeer 
ook op de kaart met mooie shows in 
het theater. Veel mensen uit de regio 
en heel Nederland kunnen van deze 
tentoonstelling gaan genieten. Vo-
rig jaar trok dezelfde tentoonstelling 
veertigduizend bezoekers in Rotter-
dam. Daar hopen wij natuurlijk ook 
op. Goed voor de Aalsmeerse eco-
nomie!”

Dion Varrossieau
Kunstenaar Dion Varrossieau alias 
DionV maakt van het einde van de 
officiële opening een hilarisch mo-
mentje. Hij vraagt of Mart Walda en 
Ad Verburg de finishing touch willen 
geven op zijn net gemaakte schilde-
rij. Dat willen de heren wel, maar 
wat zij niet wisten is dat Dion hun 
handen flink insmeert met rode verf. 
“Denk je dat Rembrandt schoon is 
gebleven toen hij de Nachtwacht 
schilderde? Precies, dat dacht ik 
ook.” Roept de jonge kunstenaar. 
“Hup, aan de slag!” De heren ma-
ken het werk desgevraagd af onder 
luid applaus van het lachende pu-
bliek. Dion heeft tijdens de gehele 
exposite zijn eigen atelier van waar-
uit hij workshops en demonstraties 
geeft. De openingstijden van 200 
Greatest Paintings zijn dagelijks van 
tien tot vijf uur met uitzondering van 
maandag. Kijk voor meer informatie 
op www.200greatestpaintings.com

Door Miranda Gommans 

Geslaagde uitdaging van 
50 jarig Bindingkoor
Aalsmeer - Zaterdag werd het 50 
jarig jubileum van het Bindingkoor 
op een klankvolle wijze gevierd. De 
Doopsgezinde kerk was stijlvol ver-
sierd en alle beschikbare stoelen 
bezet. Dat de koorleden niet alleen 
goed kunnen zingen maar ook ge-
voel voor humor hebben werd dui-
delijk bij de opkomst. De heren kwa-
men met een glas (of een fles) wijn 
in de hand het podium op, waarna 
de dames vanuit de coulissen volg-
den eveneens met glas, in leuke kle-
ding en zich gemakkelijk bewegend. 

De selectie van het programma voor 
de pauze, gekozen door de koorle-
den, was veelzijdig en het koor wist 
zich hiermee uitstekend te presen-
teren en te profileren.  Bij de Kir-
chensonate (KV 336) van Wolfgang 
Amadeus Mozart parelden de kla-
rinet klanken van Judith van der 
Plas en de orgelklanken van orga-
nist Henk Trommel door de kerk. 
Warme tonen volgden bij stukken 
van Gabriël Fauré en Maurice Du-
ruflé. Heerlijk om naar te luisteren. 
Mooi jazzy klonk After you Mr. Gers-
hwin gespeeld op klarinet en piano. 
Dit keer was Henk Trommel even 
geen organist en dirigent maar pi-
anist. Het Bindingkoor wist met de 
tekst van Huub Oosterhuis goed 
raad, mooi beeldend gezongen. Dat 
was ook zeker het geval bij het stuk 
van Stefan Nilsson, de sfeer van de 
prachtige film ‘As it is in heaven’ 
wisten de zangers en zangeressen 
heel mooi op te roepen. Ook Ram-
ses Shaffy kwam tot leven en was 

er een eerbetoon aan Bob Dylan. 
Na de pauze was er dan de gro-
te uitdaging voor koor en dirigent. 
De Misa a Buenos Aires van de Ar-
gentijn Martín Palmeri. De bijdrage 
van mezzo sopraan Mirjam Schreu-
der was werkelijk schitterend. Een 
glansrol voor haar, zij werd de nach-
tegaal van de avond genoemd. Het 
muziekgezelschap Septeto Capital 
Tango o.l.v. Martin de Ruiter op ban-
doneón zorgde voor een sterke mu-
zikale ondersteuning waardoor het 
koor alleen maar beter werd. Vooral 
het derde deel, het Credo, was een 
hoogtepunt. Dirigent Henk Trommel 
wist werkelijk alles uit het koor te 
halen wat maar tot de mogelijkhe-
den behoort. Na afloop eindigde het 
applaus in een staande ovatie, voor 
koor, dirigent, soliste, klarinetspeel-
ster en Septeto Capital Tango die 
de Argentijnse expressie zo goed 
wist te vertolken. Er waren loven-
de woorden voor de grote inspirator 
Henk Trommel die voor het publiek 
nog een verrassing in petto had. 
De toegift zorgde voor het beeld 
dat een ieder nog op het netvlies 
heeft: De tranen van Maxima tij-
dens de huwelijksplechtigheid met 
haar prins. Het was een uitgekiend 
cadeau dat door het publiek dank-
baar werd aanvaard. Het Binding-
koor doorstond de moeilijkheidsfac-
tor die de dirigent hen had opgelegd 
glansrijk en daarmee werd het een 
waar jubileumconcert. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Janna van Zon

Afscheid Voetbal Vereniging 
Aalsmeer met groot feest
Aalsmeer - Nu de fusie van V.V. 
Aalsmeer en R.K.A.V. een feit is en 
het nieuwe sportcomplex aan de 
Beethovenlaan de nodige stappen 
van gereedheid maakt, is het tijd 
om afscheid te nemen van de ja-
ren trouwe dienst van de velden aan 
de Dreef en zijn kantine ‘de Silve-
ren Draeck’. 
Aanstaande zaterdag 6 juni wordt 
middels een spetterend eindfeest 
het VVA tijdperk afgesloten. De or-
ganisatie nodigt daarom iedereen 
uit die in bijna 100 jaar Voetbal Ver-
eniging Aalsmeer in relatie heeft 
gestaan tot het sportcomplex aan 

de Dreef of in de huidige situatie als 
FC Aalsmeer. Bezoekers, (oud)-be-
stuursleden, (oud)-spelers, speel-
sters en verenigingsmensen zijn za-
terdag van harte welkom in de Sil-
veren Draeck aan de Dreef vanaf 
20.00 uur. Bij binnenkomst ontvan-
gen de bezoekers twee consump-
tiebonnen en een lot voor de tra-
ditionele tombola! Wees op tijd! De 
avond zal op bijzondere wijze wor-
den geopend en ook tijdens de 
avond kunnen de bezoekers, naast 
een goed stukje muziek onder lei-
ding van Kees Markman, leuke acts 
verwachten. Dus komt allen!

Foto’s van Ontmoetingskerk 
en activiteiten hier gezocht
Rijsenhout - Alle Rijsenhouters en 
ex-Rijsenhouters opgelet! Zoals jul-
lie allemaal kunnen zien, verrijst er 
in Rijsenhout een prachtig nieuw 
kerkgebouw midden in het hart van 
het dorp. Natuurlijk hoort er bij zo’n 
mooi en functioneel gebouw voor 
het hele dorp, een feestelijke ope-
ning. 
Die ligt dan ook binnenkort in het 
verschiet en één van de vele initia-
tieven rond die opening is een klei-
ne tentoonstelling organiseren met 
foto’s die betrekking hebben op de 
Ontmoetingskerk en de rol die de 
kerk voor de dorpsgemeenschap 

van Rijsenhout heeft betekend over 
de jaren heen. Alle foto’s van acti-
viteiten in en rond het gebouw zijn 
welkom, dus niet alleen die van ker-
kelijke gebeurtenissen (waaron-
der bijvoorbeeld ook huwelijksslui-
tingen), maar ook die van het ver-
enigingsleven, als prikpost, consul-
tatiebureau of dergelijke. Alle fo-
to’s die laten zien dat het kerkge-
bouw er is voor het hele dorp mo-
gen worden ingestuurd naar foto@
pknrijsenhout.nl. Leuk meegeno-
men: Voor de mooiste inzendingen 
worden prachtige prijzen uitgeloofd. 
Duik nog eens in uw albums!
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kinder- en jeugdkrant
Leerzame Boerenvreugddag
Aalsmeer - Op dinsdag 19 mei heb-
ben de leerlingen van de groepen 
4 van de Antoniusschool uit Ku-
delstaart weer een leerzame dag 
gehad op Kinderboerderij Boeren-
vreugd in Aalsmeer. Romy van den 
Bergen organiseerde daar als exa-
menopdracht vanuit school een eve-
nement, met een speurtocht voor de 
leerlingen uit drie groepen 4. Om 
kwart over negen arriveerde de eer-
ste groep voor de speurtocht, de kin-
deren kregen van Romy een uitleg 
en daarna werden ze in groepjes op-
gedeeld. De speurtocht was over de 
gehele kinderboerderij uitgezet en 
zowel de leerlingen, begeleiders als 
de aanwezige leraressen waren erg 
enthousiast. De bedoeling van de 
speurtocht was om letters te verza-
melen die de kinderen op de goede 
plek op een formulier moesten note-
ren. Uiteindelijk verscheen het woord 
“Muskuseend” op het formulier. Al-

le groepen hadden dit goed, maar de 
meeste leerlingen hadden geen idee 
wat voor soort eend het was. Romy 
liet de eend daarna zien op de fo-
to en in het echt bij de vijver op de 
kinderboerderij. Daarna mochten de 
leerlingen nog even lekker spelen in 
de speeltuin en de andere dieren be-
kijken. Ook kregen de leerlingen wat 
te drinken en na afloop een snoep-
je. Romy had dit allemaal zelf gere-
geld. Als afsluiting kregen de leer-
lingen, de juffen en ouders van Ro-
my een pen met een dier erop. Toen 
de 1e groep vertrokken was kwam 
de 2e groep en de derde groep ar-
riveerde begin van de middag. Voor 
alle groepen verliep de dag succes-
vol en de leerlingen hadden veel ple-
zier. Kortom een geslaagde dag voor 
iedereen. Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer heeft Natuur- en Milieu-
educatie als doelstelling en onder-
steunt dit soort initiatieven van harte. 

Prijzenregen voor judoka’s
Aalsmeer - Tijdens het lentetoer-
nooi van Judoschool Cees Hoe-
beke in Uitgeest hebben de judo-
ka’s van de Aalsmeerse Judoschool 
Ron van Raaphorst laten zien hoe 
het spel gespeeld moet worden en 
hebben  velen hun tegenstanders 
in hun poule met overtuiging ver-
slagen. Met technisch mooi judo en 
sterke houdgrepen hebben zij hun 
tegenstanders in het stof doen bij-
ten. Eerste plaatsen zijn behaald 
door: Kyra Celie , Darik van der 
Zwaard, Kor Kolk, Mathijs Gorter, 

Silvan van der Zwaard, Bram Klijn 
en Samantha Schaik. Zilver is uitge-
reikt aan: Klaas van der Meer, Nikita 
Konings, Merel Lieuw, Bart Overwa-
ter en Resa van Walraven.  De der-
de plaats was voor Mike Verkerk . 
Ook de judoka’s die geen prijs heb-
ben gewonnen hebben allen kei-
hard gewerkt. Juist door de strijd 
aan te durven gaan hebben zij niet 
alleen elk een persoonlijke overwin-
ning behaald maar bovenal veel ge-
leerd. Sensei Ron van Raaphorst is 
daarom trots op al zijn judoka’s. 

Bezoek politie bij ‘t Kroontje
Aalsmeer - Op Christelijk Kin-
derdagverblijf Het Kroontje kwam 
laatst bijzonder bezoek langs! Een 
echte politieman met wagen reed 
de parkeerplaats naast het speel-
plaatsje op. Alle kinderen stonden 
al te wachten toen de politiewagen 
met de sirenes en zwaailichten aan 
kwam rijden. Gelukkig was er niets 
ernstigs aan de hand, maar kwam 
de politie speciaal voor de kinde-

ren van Het Kroontje! Om de beurt 
mochten de kinderen even achter 
het stuur, op de achterbank zitten of 
even praten door de mobilofoon. De 
politieman had natuurlijk een echt 
uniform aan. ’s Middags en de da-
gen erna is er nog volop gesproken, 
gezongen en geknutseld over het 
bezoek van de politie en mochten 
de kinderen zich verkleden als ech-
te politiemannen of –vrouwen!

Verkeersexamen op De Brug
Aalsmeer - Groep 7 van basis-
school De Brug heeft donderdag-
middag 28 mei, net als sommige an-
dere scholen, fietsend het verkeers-
examen afgelegd. Alle kinderen 
fietsten die dag richting de Molen-
vliet. Toen ze daar waren aangeko-
men kregen zij eerst een uitsteken-
de uitleg over de te rijden route en 
werd hen verteld waar ze allemaal 
op moesten letten. De kinderen kre-
gen allemaal een oranje hesje aan 
met daarop een nummer. Zo waren 
ze goed te herkennen en duidelijk te 
zien; wel zo veilig in het hedendaag-
se drukke verkeer. Ook de hulpou-
ders kregen eerst uitleg en verricht-
ten die dag, zoals alle jaren, als con-
trolepost prima werk! De route door 

de wijken was zo’n vier kilometer 
lang. Natuurlijk, de kinderen wa-
ren van tevoren erg gespannen en 
de zenuwen waren soms moeilijk in 
bedwang te houden, maar dat hoort 
nou eenmaal bij een echt examen. 

Het verkeersexamen was door de 
gemeente uitstekend geregeld. Ge-
lukkig hadden de kinderen van De 
Brug alles goed onder controle en 
pasten ze de verkeersregels prima 
toe. Natuurlijk hadden ze dit jaar al 
veel ervaring opgedaan doordat ze 
elke week voor hun gymlessen naar 
de Bloemhof hebben gefietst. De 
kinderen waren in topvorm en jawel, 
ze zijn allemaal geslaagd. Van harte 
gefeliciteerd!

Vince Boom eerste kinder-
burgemeester van Aalsmeer!
Aalsmeer - De animo voor de eer-
ste verkiezing van kinderburge-
meester was in eerste instantie niet 
al te hoog, echter begon groots te 
leven toen wethouder Gertjan van 
der Hoeven bij alle basisscholen in 
de gemeente promotie is gaan ma-
ken. Liefst 34 jongens en meiden 
zagen deze belangrijke functie wel 
zitten en meldden zich aan. Vorige 
week woensdag 27 mei werden al-
len ontvangen in het gemeentehuis 
voor een workshop en speeddaten 
met de jury. Uiteindelijk koos de ju-
ry voor zeven kandidaten. De vijf 
meiden Chelsy Baas, Eline Jansen, 
Jolomi Ayutsede, Roos den Haan 
en Shahinda Hamed gingen samen 
met de jongens Oscar van den Hel-
der en Vince Boom afgelopen za-
terdag 30 mei de verkiezingsstrijd 
aan. 
Op het Molenplein was een echt 
stemhokje neergezet waar kinde-
ren met het bekende, rode pot-
lood hun voorkeur konden aan-
kruisen. De zeven kandidaten de-
den rondom het plein hun uiterste 

best om stemmen te winnen. Ie-
der passerend kind werd aange-
sproken en gevraagd zijn of haar 
stem uit te brengen. Sommige had-
den snoepjes meegenomen om 
de kiezers over de streep te trek-
ken. Alle zeven kandidaten hadden 
van de gemeente flyers gekregen 
met hun foto er op en deze wer-
den tot het laatste exemplaar uit-
gedeeld. Er kon tussen twaalf en 
drie uur in de middag gestemd 
worden. De aanvang verliep rustig, 
maar naarmate de uren vorderde, 
werd het steeds drukker en gezel-
liger op het plein. Regelmatig ston-
den de kinderen keurig in een rij te 
wachten om te kunnen stemmen. 
Best spannend, natuurlijk ook, en 
het stembiljet mocht ook nog eens 
gedeponeerd worden in een echte 
stembus. Een minuut voor drie uur 
mocht de laatste stemmer zijn biljet 
in de gleuf duwen, daarna ging de 
stembus op slot en is op een veilige 
plaats in het gemeentehuis neer-
gezet. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven wilde de zeven kandida-

Wethouder Gertjan van der Hoeven feliciteerde Vince Boom maandagavond 
als eerste met zijn verkiezing tot kinderburgemeester van Aalsmeer. Na telling 
was namelijk gebleken dat Vince afgelopen zaterdag de meeste van de 254 
uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Vince was verrast, maar ook erg blij 
met zijn verkiezing en beloofde spontaan dat hij heel erg zijn best gaat doen 
om voor alle kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart een goede kinderburge-
meester te zijn. Vince had in zijn verkiezingscampagne als slogan: ‘Aalsmeer 
100% vrolijk en groen! Dat gaan we doen!’ Vince Boom is 10 jaar en leer-
ling van de Oosteinderschool en beoefent de sporten schaatsen en karate; in 
die laatste sport is hij zelfs tweede geworden op het Nederlands Kampioen-
schap. Verder volgt hij drumlessen en hoopt in de toekomst Marechaussee te 
worden. Op zaterdag 13 juni tijdens de junior pramenrace wordt de kinder-
burgemeester officieel beëdigd door burgemeester Jeroen Nobel en krijgt hij 
de nieuwe kinderburgemeesterketen omgehangen. Met bloemen is de eer-
ste kinderburgemeester van Aalsmeer gefeliciteerd door de wethouder Gert-
jan van der Hoeven. Op de foto ging Vince met de wethouder, zijn zus en de 
buurjongen die op hem gestemd heeft. 

ten niet te lang in spanning laten. 
Ze hadden tot slot zo hun best ge-
daan. Was dit voldoende? Wel voor 
Vince Boom. Hij is maandagmid-
dag 1 juni uitgeroepen tot eerste 
kinderburgemeester van Aalsmeer. 
Ondanks dat de meiden in meer-
derheid waren, toch een jongen 
die burgemeester Jeroen Nobel 
gaat vergezellen bij tal van officiële 
(jongeren) activiteiten. Vince kreeg 
thuis bezoek van de wethouder. Hij 
kwam de eerste kinderburgemees-
ter persoonlijk de uitslag medede-
len en had natuurlijk een bos bloe-

men meegenomen. Bij een benoe-
ming, hoort tot slot een bloemetje. 
Uiteraard zijn direct daarna de an-
dere zes kandidaten op de hoog-
te gebracht van de uitslag. Ze zijn 
natuurlijk teleurgesteld, maar de 
complimenten van de wethouder 
heeft vast veel goed gemaakt. “Al-
lemaal fantastisch gedaan. Wat een 
talenten. Bedankt dat jullie aan de 
verkiezing hebben deelgenomen.”  
Kinderburgemeester Vince Boom 
gaat officieel beëdigd worden tij-
dens de Junior Pramenrace volgen-
de week zaterdag 13 juni. 

Sport- en spelmiddag voor 
Junior Pramenrace zaterdag!
Aalsmeer - Ze hebben er net als 
de kinderen heel veel zin in. Het be-
stuur van de Junior Pramenrace staat 
te popelen om het startschot te mo-
gen geven voor alweer de elfde edi-
tie van dit evenement voor kinderen 
op het water. Thema is dit jaar ‘Speel 
je Game’, waarmee de jongens en 
meiden uitgenodigd worden om bui-
ten spelletjes te komen spelen. Maar 
voordat op zaterdag 13 juni het start-
schot klinkt, staat eerst aanstaan-
de zaterdag 6 juni de sport- en spel-
middag op het programma. Er wordt 
zaterdag gestreden om het laagste 
startnummer met water, emmers en 
sponsen bij feesterij de Bok aan de 
Dreef vanaf 14.00 uur. De deelne-
mers worden aangeraden droge kle-
ding mee te nemen. Tijdens de Junior 
Pramenrace wachten de jongens en 
meisjes nog veel meer spelletjes. Al-
leen een ‘tochtje maken’ op de West-
einderplas is het niet. Er moet ‘ge-
werkt’ worden. Arnaud, Peter, Rodi, 
Yvonne, Esther en Theo hebben liefst 
dertien spelletjes bedacht met veel-
zeggende namen als jeu de boule, 
candy crush Mario, packman, raad je 
plaatje en boter, kaas en eieren, maar 
of deze ook zo gespeeld moeten 
worden als normaal? Het blijft een 
verrassing tot 13 juni. De thuisop-
dracht is reeds bekend gemaakt. Alle 
teams moeten een kaartspel maken 
en dit ‘Spiebordspel’ inleveren tijdens 
de race bij de Zotte Wilg. Er zijn ove-
rigens niet alleen prijzen te winnen 

voor de snelste drie, er is een pech-
prijs, een originaliteitprijs en onder 
andere de omkoopprijs. Hiermee kan 
een team een dagje zeilen winnen. 
“Let wel”, zegt Esther. “Kinderen die 
deze prijs willen winnen, moeten de 
omkoperij wel zelf gemaakt hebben. 
Dus, geen appeltaart van mams.” 

Eigen Juniorkrant
Ieder jaar maakt de Meerbode een 
eigen ‘krant’ over de Junior Pramen-
race. Geen dikke eigen special van 
meer dan veertig pagina’s zoals de 
Praambode bij de Pramenrace, maar 
zo’n vier pagina’s met nieuwtjes, de 
geheime opdracht en meer, die uit 
de krant gehaald kunnen worden 
en op deze manier een eigen spe-
cial wordt. De redactie van de Meer-
bode en het bestuur van de Juni-
or Pramenrace zouden het prach-
tig vinden als deze juniorkrant iets 
meer body kreeg in de vorm van ad-
vertenties. Net als bij de Praambo-
de bedrijven die hun team succes en 
een behouden vaart wensen en hier-
voor ‘kreten’ en ‘rijmpjes’ verzinnen 
die te maken hebben met het the-
ma. Zijn er bedrijven, scholen of fa-
milies die willen adverteren en al iets 
leuks bedacht hebben rond ‘Speel je 
Game’? Tarieven zijn op te vragen via 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl of 
0297-341900 en vraag naar Brigit-
te Wels. De Junior Praambode wordt 
tegelijk opgemaakt met de ‘gewone’ 
krant op woensdag 10 juni.

Zaklopen op Buitenspeeldag 
in Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer -  Met af en toe een 
lentezonnetje zijn in Aalsmeer al-
weer diverse mensen bezig met de 
voorbereidingen voor de (Nationa-
le) Buitenspeeldag! Diverse pro-
fessionals, actief betrokken bij lo-
kale jeugd, onderstrepen samen 
het belang van buitenspelen; het is 
gezond en belangrijk voor de ont-
wikkeling van kinderen! Het is van 
groot belang dat kinderen meer 
buitenspelen en sporten, omdat het 
onder andere bijdraagt aan meer 
sociale contacten tussen kinderen 
en tieners onderling én de kansen 
vergroot op lichamelijke beweging. 
Niet alleen beleven kinderen aan 
buitenspelen volop vreugde en ple-
zier, het levert ook een wezenlijke 
bijdrage aan de sociaal-emotione-
le ontwikkeling van het kind. Kinde-
ren groeien over het algemeen op 
in wijken. 

Daar wonen vriendjes, staat hun 
school en daar kennen ze de buren 
of andere wijkbewoners. Een wijk is 
een overzichtelijk gebied waar kin-
deren graag buitenspelen. Op straat 
ontmoeten kinderen buurtgenoot-
jes om samen mee te spelen. Een 
belangrijk sociaal gebeuren, zeker 
voor kinderen in de basisschool-
leeftijd die op zoek zijn naar vriend-
schappen. Buitenspelen is niet al-
leen ontzettend leuk voor kinderen, 
het is onmisbaar voor hun ontwik-
keling. Want van buitenspelen wor-
den kinderen gezonder, slimmer en 
socialer. Reden genoeg dus om naar 
buiten te gaan!  Om die reden slaan 
Cultuurpunt Aalsmeer, Solidoe Kin-
deropvang, De Binding-Tienerwerk, 
Sportservice Haarlemmermeer en 
Scholengemeenschap Pantha Rhei 

de handen in één voor een leuk 
programma. Solidoe De Dolfijn en 
stichting De Binding organiseren in 
samenwerking met andere partijen, 
bij hun locaties, op woensdag 10 
juni een Nationale Buitenspeeldag. 
Trommel al je vrienden en buren op 
om buiten te spelen en te sporten. 
De kinderen kunnen gratis deel-
nemen aan verschillende activitei-
ten. Bij de locatie Solidoe De Dol-
fijn aan de Baccarastraat 3 worden 
diverse activiteiten georganiseerd. 
De Dolfijn biedt daar normaliter 
voorschoolse opvang(VSO) en drie 
groepen naschoolse opvang(NSO) 
en richt zich dus op kinderen van 
4 tot en met 13 jaar. Tussen 13.00 
en 15.00 uur kunnen kinderen daar 
op woensdag 10 juni sjoelen, touw-
tje springen, zaklopen, hoefijzer 
gooien, voetballen, jenga spelen en 
midgetgolfen. Om 14.00 uur zal er 
een muziekworkshop plaatsvinden 
waarbij de kinderen kunnen aan-
sluiten. Bij de locatie van de Bin-
ding Inloop Kudelstaart in de Graaf 
Willemlaan 3 zullen activiteiten zijn 
voor tieners (10 tot 15 jaar) van 
14.00 tot 16.00 uur. Panta Rhei leer-
lingen zullen assisteren bij de spe-
len aldaar. 

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van de Buitenspeel-
dag is nog op zoek naar volwassen 
vrijwilligers (van 21 jaar) die wil-
len helpen bij het toezicht houden 
bij de 21 meter lange Stormbaan 
in Kudelstaart! Bent u er toch met 
uw kinderen dan kunt u dit wellicht 
mooi combineren. Heeft u interes-
se neem dan contact op met tiener-
werker Inge Baas via 06-13998307 
of via e-mail inge@debinding.nl.

Samen Een naar De Leeuw
Aalsmeer - Ieder jaar houdt OBS 
Samen Een een week over het cul-
tureel erfgoed in Aalsmeer. In de 
basisschool is een aantal lokalen 
dat uitzicht heeft op korenmolen De 
Leeuw, deze staat, net als Samen 
Een, midden in de dorpskern. Voor 
dit uitstapje wandelde groep 5 met 
meester Henk naar het Molenplein 
waar ze werden verwelkomd door 
molenaar Dick en rondleider Jan. 
De rondleiding ging daar van start 
met uitleg over de molensteen die 
in de bestrating te zien is met daar-
omheen de zonnewijzer. In de ko-
renmolen werd naar 4 verdiepingen 
hoog geklommen tot helemaal in de 
nok. Alle kinderen volgden elkaar 
via de steile trappetjes voorzichtig 
omhoog.  Hierbij was de groep wel 

in tweeën gesplitst. Onderweg werd 
het voor de jongens en meisjes 
steeds meer duidelijk wat de func-
tie van de molen is en hoe de mo-
len werkt. De molenaar legde van 
alles uit en ook de kinderen stel-
den vragen. Nu weten ze allemaal 
hoe het meel wordt fijn gemalen en 
waar deze wordt opgevangen. Er is 
naar foto’s van windmolens geke-
ken en verteld over de verschillen. 
Echt heel indrukwekkend was het 
betreden van de buitenomloop met 
het prachtige uitzicht op de omge-
ving. Een bezoek aan korenmolen 
De Leeuw vond groep 5 zeker de 
moeite waard! Op de foto het leu-
ke winkeltje in de molenwaar aller-
lei ambachtelijk gemalen producten 
te zien en te koop zijn.
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Ongeslagen seizoen FCA D1
Aalsmeer - FC Aalsmeer D1 sluit 
dit seizoen af met een fantastische 
prestatie waar drie kampioenschap-
pen en drie bekers in de prijzen-
kast van het in aanbouw zijnde FC 
Aalsmeer complex kan worden bij-
gezet. Het team bereikte ongesla-
gen zowel het najaars- als het voor-
jaarskampioenschap. Dat dit niet 
genoeg voor ze was, werd duide-
lijk toen met Pinksteren. Ook het 
2-daagse interlandtoernooi in Lom-
mel in België werd gewonnen, waar-
bij 32 teams waren ingeschreven uit 
België, Duitsland, Frankrijk en Ne-
derland. Ook het laatste toernooi in 

Purmerend ging Aalsmeer D1 onge-
slagen met de kampioensbeker naar 
Aalsmeer. Natuurlijk gaat de dank 
uit naar de hoofdtrainer Rob Tim-
mer, en zijn rechterhand Ruud Vah-
rmeyer. Maar zeker niet vergeten de 
spelers: Wilco Kool, Lars Verseveld, 
Milan Biesheuvel, Per Broekkamp, 
Nick Blijleven, Maarten Eveleens, 
Tristan van Gilst, Jeremy Maas, Jus-
tin Vahrmeyer, Christopher McDade, 
Ryan Chandi, Casper Keijzer, Lars 
van Dijk, Bram Korver, en Nick Kos-
ter (invaller toernooi Lommel ) Een 
bijzondere prestatie, ongeslagen in 
seizoen 2014/2015.

Carmen districtskampioen
Aalsmeer - In het Pinksterweek-
end hebben de kinderen uit District 
IJmond om het Jeugdkampioen-
schap tennis gespeeld bij Arnoldu-
spark Hoofddorp. Carmen van Poel-
geest (13 jaar), leerling van de Kei-
zer Karel College (2 VWO Techna-
sium) in Amstelveen en voorma-
lig leerling van de Oosteinderschool 
te Aalsmeer, is districtskampioen 
meisjes 13-14 jaar geworden. 

Carmen heeft haar titel veroverd 
na 3 overtuigende zeges 6-1 6-0, 
6-2 6-1 en in de Finale 6-2 6-1. Op 
maandag 25 mei hebben de Regi-
onale Jeugdkampioenschappen 
plaats gevonden. Kampioenen uit 
3 districten: IJmond (Carmen), Lei-
den (Kim) en Noord-Holland Noord 
(Sophie) moesten tegen elkaar spe-
len om de Regionale titel. Carmen 
is tweede geworden na twee span-
nende wedstrijden 1-6 0-6 en 6-4 

6-2. Op dinsdag, de eerste school-
dag, is Carmen door haar mentor en 
haar klas verrast met bloemen en 
felicitaties. Klasse van de klas!

Grote opkomst en gezellig 
bij jubileumfeest Oceanus 
Aalsmeer - Op dinsdag 21 okto-
ber kwam de organisatie van zwem-
sportclub Oceanus voor het eerst 
bij elkaar vanwege het 50-jarig ju-
bileum op 7 mei 2015. Er werd volop 
gebrainstormd: “Waar gaan we wat 
doen en voor wie?” De organisatie 
heeft vanaf oktober gemiddeld eens 
per maand vergaderd in De Water-
lelie. Dat was dus een lange aan-
loop naar vrijdag 29 mei 2015, de 
datum waarop er voor een ieder wat 
te doen was in The Beach. De ont-
moeting met elkaar stond centraal. 
Van 17.00 tot 19.30 uur hebben 85 
kinderen van Oceanus in de leeftijd 
van 5 tot 16 jaar zich goed vermaakt 
tijdens de sport- & spelmiddag op 
een springkussen, met beachsoccer, 
beachvolleybal en meer. Sandie Bel-
laart en Gerda Joore hadden groep-
jes gemaakt en zo wisten de kinde-
ren waar zij naar toe moesten. Rond 
18.00 uur kregen zij een heerlijke 
snack, limonade en een waterijsje 
toe. Daarna werden de finales ge-
speeld en een groepsfoto gemaakt. 
De kinderen vanaf 12 jaar hebben 
vanaf half mei totaal 1.000 pennen, 
bedrukt met het Oceanus 50jaar-lo-
go, verkocht. Degene die de mees-
te pennen verkocht had, was Floor 
Beekman met 40 pennen. Zij ont-
ving een VVV-geschenkbon van 
25 euro. Daarnaast waren het Ni-
na Bellaart, Yoni Joore en Chloe van 
Parera, die alle drie 30 pennen ver-
kocht hadden. Voor elke 5 verkoch-
te pennen per persoon ging 1 lootje 
in de ton, zodat er toch voor ieder-
een een kans was om een VVV-ge-
schenkbon te winnen. Kyann Elbaz 
kreeg een bon van 100 euro, Janou 
van Beek 50 euro en Tess Eveleens 
25 euro. ‘s Avonds tijdens de reü-
nie en feestavond zijn er nog zo’n 
50 pennen verkocht. Vanaf 19.45 
uur stroomden de eerste bezoekers 
voor de reünie en feestavond al bin-
nen. Iedereen ontving bij de entree 
een naamsticker en zij werden ge-
vraagd zich te melden bij de orga-
nisatie, alwaar zij 2 consumptiebon-
nen kregen, die aangeboden wer-
den door Oceanus. 
De officiële opening werd gedaan 
door Dick de Kuijer, medeoprich-
ter van Oceanus en voorzitter van 
de organisatiegroep, met de woor-
den: “Allemaal hartelijk welkom bij 
deze avond, reünie en feestavond. 
In ieder geval een avond om stil te 
staan bij het 50-jarig jubileum van 

Oceanus. Heel leuk dat u in zo gro-
ten getale aanwezig bent. We dach-
ten 250 man. Dat vinden we al heel 
veel, maar het zijn er meer dan 300 
geworden. En waar u er dus één 
van bent.” Daarna was het Gertjan 
van der Hoeven, wethouder van on-
der andere cultuur en sport, die een 
woordje deed en een geldbedrag 
aan de zwemsportclub geschonken 
heeft. Jan Weijers, voormalig voor-
zitter (2009-2015), sprak de gas-
ten ook toe, maar hij hield het kort, 
want alles was eigenlijk al gezegd, 
vond hij. Ook de (oud)leden, ou-
der dan 16 jaar, konden een spel-
letje beachvolleybal spelen. Zij wer-
den verdeeld over 6 teams en had-
den 3 velden tot hun beschikking. 
Daarna allemaal fris onder de dou-
che en snel deelnemen aan het 
feest. Er was genoeg gelegenheid 
om elkaar te spreken en daarnaast 
was er muziek van DJ Alex gere-
geld voor de sfeer en de danslusti-
gen. Vanaf de tribune kon men een 
fotopresentatie, via een beamer, op 
een groot scherm aan de wand be-
kijken. De foto’s die ten toon gesteld 
werden, konden nabesteld worden. 
In de vorm van een usb-stick, ook 
bedrukt met het Oceanus 50jaar-
logo. Rond 01.00 uur kwam helaas 
een eind aan het feestgedruis. Aan 
het eind van de sport- en spelmid-
dag en de avond kreeg elke gast de 
glossy ‘ZSC Oceanus 1965-2015’ 
mee naar huis. Deze glossy, begin-
nend met een stukje van de redactie 
en een voorwoord van de voorma-
lige voorzitter, zit vol met verhalen 
van en over de verschillende sport-
onderdelen binnen de club. Wat de 
organisatie ter oren is gekomen, is 
dat het erg gezellig was. Dáár deed 
de organisatie het ook voor! “Het 
was goed om al die sporters van het 
verleden weer terug te zien en alle-
maal er nog zo goed uitziend. Het 
zwemmen is dus echt goed voor 
de mens. Dat zag je maar weer.” 
Een tiental (oud)leden hadden zich 
om wat voor reden dan ook, afge-
meld. Máár dat mocht de pret niet 
drukken, want spontaan ontstaan 
er weer nieuwe minireünies! De or-
ganisatoren Rowdy van Batenburg, 
Sandie Bellaart, Bianca Buis, Jac-
queline Fierkens, Gerda Joore, Lisa 
en Carl Knelange sr., Dick de Kuijer, 
Rick en Theo van Weerdenburg, be-
danken iedereen, die deze dag tot 
een groot succes hebben gebracht.

Medailles voor zwemmers 
Oceanus op Zomerkring
Aalsmeer - Deel twee van de Zo-
merkring, en tevens het laatste deel, 
zit erop. Een aantal zwemmers ko-
men nog in actie bij de NJJK, in het 
tweede weekend van juni. Ande-
ren gaan zich voorbereiden op het 
Open water seizoen. De middag be-
gon met het knalnummer 50 vrij en 
de Oceanus meiden wisten hun tij-
den flink te verbeteren. Amber Ce-
lie scherpte haar tijd aan met 119%, 
Olivia Schalenkamp 110% en Lois 
Bosman 113%. Eva van de Born 
kaapte een gouden medaille weg, 
Amber Celie zilver en Dana Bosman 
mocht de bronzen medaille opha-
len. De 50 vlinderslag heren lever-
de ook supertijden op voor Michael 
Masseurs, Sebastian van de Born 
en Sohrab Shirzad. Luuk Scheuer en 
Rick Moens legden beslag op zilver 
en brons met hun races. Rachelle de 
Meij liep helaas tegen een dis op bij 
de 200 school. Anouck Ramdjanam-
singh en Oliva Schalenkamp traden 
voor de eerste keer aan op deze af-
stand in een 50 meter bad. Lianne 
had haar hoop gezet op een NjjK li-
miet. 
Ze moest dan 2.53 zwemmen, het 
werd 2.55,89, wel goed voor zil-
ver, maar helaas geen limiet. Luuk 
Scheuer had behoorlijk last van 
kramp tijdens zijn 400 vrij, het wil-
de maar niet lukken, daar waar Ar-
jan Bellaart een geweldige race 
zwom en met 4.46,29 een persoon-
lijk record achter zijn naam zag ver-
schijnen. Meisjes 100 rug werd het 
nummer van Beau van Dommelen 
(brons), Emma van Zanten (zilver) 
en Amber Celie (goud). Sam Eve-
leens en Amber Bellaart scherpten 
hun tijden lekker aan. Rick Moens 
en Luuk Scheuer wisten een zilve-
ren en bronzen medaille bij elkaar 
te zwemmen op de 100 school, op 
dezelfde afstand liep Sohrab Shir-
zad een liesblessure en een dis-
kwalificatie op, zijn zomerkring was 
meteen afgelopen. Rachelle de Me-
ij kon niet meer, 4 afstanden op een 
middag is echt veel te veel. Ze wist 
er toch nog een 3.30,37 bij de 200 
wisselslag uit te persen. Emma van 
Zanten legde met 2.58,18 beslag 

op plek drie, Lianne Bouwmeester 
kaapte het zilver weg in de tijd van 
2.39,81. Zondag de allerlaatste ron-
de en de jongens mochten nu be-
ginnen met de 50 schoolslag. Mi-
chael Masseurs, Rick Moens en 
Sebastian van de Born hadden het 
tempo er goed in en scherpten al-
le drie hun inschrijftijd aan. Naomi 
Visser liet een geweldige 50 rug-
slag zien, 39,82. Ook Rachelle de 
Meij, Sam Eveleens, Olivia Scha-
lenkamp, Amber Bellaart, Emma 
van Zanten en Lianne Bouwmees-
ter wisten hun 50m bad tijden flink 
te verbeteren. Luuk Scheuer zwom 
een strakke 200 rug en wist hier-
mee het goud te bemachtigen. Ru-
ben van Vierzen werd tot zijn ver-
bazing ook eerste, omdat nummer 
één was gedist. Amber Celie en 200 
vlinderslag, een race met een kip-
penvel gehalte. Volop aangemoe-
digd zwom ze een 2.49,61. Martijn 
van der Zwaard liep op zijn enige 
afstand van de middag nog tegen 
een dis aan ook. Naomi Visser had 
de smaak te pakken en op de 100 
vrije slag wederom een dijk van een 
race 1.17,71. Anouck Ramdjanam-
singh had er zin in, Britt van de Lin-
den knokte het hele weekend tegen 
alle elementen van de sport, soms 
zit het mee en soms lukt het gewoon 
niet. Aicha Croes stelde met 1.09,17 
het zilver veilig. Nog één program-
manummer te gaan en twee heren 
gingen als allerlaatste poging pro-
beren nog een limiet te bemachti-
gen tijdens de 200 vrije slag, Luuk 
zou 100 meter vol gaan en dan rus-
tig uit zwemmen, Michael probeer-
de het bij de 50 meter vrij. Helaas 
het is niet gelukt. Wie weet volgend 
jaar. Sebastian van de Born zwom 
de race van zijn leven, helemaal ge-
sloopt kwam ie het water uit, maar 
het resultaat mocht er zijn: 2.27,58. 
Ruben van Vierzen werd met 2.13,52 
tweede en slotzwemmer van de 
Oceanus ploeg Arjan Bellaart had 
na een middagje speakeren zwaar 
op de 200 vrij. Hij heeft alles gege-
ven meer dan 2.14,98 zat er niet in. 
Het NJJK zwemmers is van 11 tot en 
met 14 juni te Eindhoven. 

Ritmische gymnastiek SV Omnia
Jikke van der Meer naar 
Fantastic Gymnastics
Aalsmeer - Op zondag 31 mei werd 
de tweede plaatsingswedstrijd ge-
houden voor de duo’s van de B-se-
lectie. Namens SV Omnia kwamen 
drie gymnastes in actie. Noor Cleve-
ringa en Jennifer van der Terp kwa-
men uit in de categorie benjamins. 
Jikke van der Meer vormde dit sei-
zoen bijzondere duo’s met twee gym-
nastes van SV Pax uit Hoofddorp, 
door het ontbreken van een duo-
partner binnen haar eigen selectie. Er 
vielen zondag finaleplaatsen te ver-
dienen die gehouden worden tijdens 
de Fantastic Gymnastics in Ahoy Rot-
terdam op 20 en 21 juni. Jikke moest 
als eerste de vloer op voor duo lint. 
Zij vormt het hele seizoen een gele-
genheidsduo met Jeanine van Son 
op dit materiaal. Na een strakke oe-
fening moest zij met een andere part-
ner, namelijk Caroline Plantjé probe-
ren net zo’n goede oefening neer te 
zetten met het materiaal touw. Uit-

eindelijk behaalde Jikke en Jeanine 
met de lintoefening een mooie derde 
plaats, op het podium! Jikke en Ca-
roline werden met hun touwoefening 
gedeeld negende. Noor en Jennifer 
moesten een duo-oefening met touw 
laten zien. Bij de eerste plaatsings-
wedstrijd moesten beide meisjes nog 
een beetje wennen, maar zondag lie-
ten ze een goede vooruitgang zien. 
De oefening verliep veel soepeler en 
beide meisjes lieten ook plezier in de 
oefening zien. De jury waardeerde 
ook deze oefening met een gedeel-
de negende plaats. Een top tien no-
tering! Hier waren de meisjes zicht-
baar tevreden over. Door de resulta-
ten van de eerste plaatsingswedstrijd 
heeft Jikke van der Meer zich ge-
plaatst met beide oefeningen voor de 
finale in Ahoy. Noor en Jennifer kwa-
men dit seizoen nog net wat te kort, 
maar kunnen met deze vooruitgang 
het nieuwe seizoen goed beginnen.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 5 juni 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in de Roer-
domplaan 3. Iedereen is van har-
te welkom. En, geen maat? Geen 
probleem, daar kan voor gezorgd 
worden. Aanvang is 20.00 uur, zaal 

open voor koffie, thee en inschrij-
ving vanaf 19.30 uur . Het koppel-
klaverjassen op 29 mei is gewonnen 
door Mia Huijkman en Coen Vis met 
5444 punten, gevolgd door Guda en 
Bert Kluinhaar met 5156 punten en 
Plony de Langen en Pia Hansen met 
5069 punten. De poedelprijs was 
voor Ben Blom en Marry Akse met 
4211 punten. Bij het jokeren is de 
hoogste eer behaald door Gon met 
245 punten, de poedelprijs was voor 
Trudy Knol met 471 punten.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken wint 
vlucht vanuit Morlincourt/Noyon
Aalsmeer - Deze week stond de 
3e Midfond (midden afstand) vlucht 
op het programma en dat werd 
een snelle vlucht. Het was even af-
wachten wat een regen gebied ging 
doen, en dat vertrok sneller dan 
men verwachtte, en zo konden de 
duiven van Noord Holland, waar-
van 297 van de Telegraaf, om 09.00 
uur in Morllincourt/Noyon (Frank-
rijk) in vrijheid gesteld worden. Het 
werd dus een snelle vlucht, want 
om 12.34.34 uur landde de 032 van 
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken uit 
Aalsmeer op het hok, en deze duif 
legde de 327,725 kilometer af met 

een snelheid van 1527,379 meter 
per minuut af, dat is 91,6 kilome-
ter per uur. Cees van Vliet uit Ku-
delstaart werd 2e en Aad van Bel-
zen uit Kudelstaart 3e. in Rayon F 
werd v. Leeuwen & v. Grieken 11e, 
Cees 17e, Aad 18e, Comb. van Ac-
kooy uit Hoofddorp 23e, Leo v.d. 
Sluis uit Uithoorn 28e, John van Du-
ren uit Amstelveen 30e Dirk Baars 
uit Kudelstaart 40e, Gerard & Lies 
v.d. Bergen uit Kudelstaart 48e, Erik 
Wiersma uit Amstelveen 64e. 25 
Aalsmeerse duiven stonden bij de 
eerste 100 duiven in het rayon, waar 
1649 duiven in concours stonden. 

Veldkorfbalcompetitie
Ook ‘reserves’ VZOD kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelde de reserves van VZOD/FI-
QAS hun laatste wedstrijd tegen 
SDO 2 uit Hillegom. Eerder op de dag 
speelde concurrent de Vinken hun 
wedstrijd en wonnen deze met 10-11 
van Fortissimo 3 waardoor ze virtueel 
één punt boven VZOD2 stonden met 
één wedstrijd meer gespeeld. Dus de 
Kudelstaarters moest winnen om zich 
tot kampioenen te kunnen laten hul-

digen. Een gelijkspel zou namelijk in 
het voordeel van De Vinken 2 zijn, 
die dan met een beter doelsaldo als-
nog de eerste plaatst zouden pakken. 
Voor het begin van de wedstrijd en tij-
dens de afgelopen trainingen werd 
door trainer en coach Attie van Kooij 
al verteld dat de doelstelling van het 
seizoen, promoveren, is bereikt en 
kampioen worden de kers op de taart 
zou kunnen worden. Er zou dus geen 

druk op de wedstrijd hoeven staan, 
maar het tegendeel bleek waar. Toen 
de scheidsrechter op het gras onder 
een heerlijk zonnetje de wedstrijd in 
floot leek het niet alsof VZOD/FIQAS 
2 al was gepromoveerd, want de eer-
ste aanval stond strak van de span-
ning en het liep voor geen meter; 
Foute pass op foute pass en slordig 
in de afronding waardoor SDO na 10 
minuten op een 2-0 kwam. Het twee-
de aanvalsvak stelde gelijk orde op 
zaken want binnen twee aanvallen 
hadden ze de stand al weer gelijk ge-
trokken 2-2. 

De eerste aanval van de blauw zwar-
ten volgde het voorbeeld van de 
tweede aanval en zorgde voor een 
2-4 voorsprong. Tot aan de rust werd 
er alleen nog om en om gescoord 
waardoor er een rust stand van 5-7 
in het voordeel van VZOD2 werd be-
reikt. Na rust was het weer hetzelfde 
beeld als in de eerste helft, het eerste 
aanvalsvak van VZOD/FIQAS 2 kwam 
weer niet tot scoren waardoor SDO 2 
de stand weer gelijk kon trekken tot 
7-7. Het tweede aanvalsvak vergroot-
te de marge weer met twee pun-
ten 7-9 en van 8-9 tot 8-11 met nog 
een paar minuten leek het kampi-
oenschap binnen, maar niets is min-
der waar. SDO rechtte nog één keer 
de ruggen en gelukkig voor VZOD2 
floot de scheidsrechter de wedstrijd 
af; iets te vroeg voor SDO, want het 

scorebord gaf een eindstand van 10-
11 aan in het voordeel van de Ku-
delstaarters. Twee weken geleden 
behaalde het eerste team van VZOD 
het kampioenschap, de dubbel zelfs, 
en nu mocht ook het tweede zich 
kampioen van de reserve vierde klas-
se noemen. Volgend seizoen komt het 
tweede op het veld dus in de reserve 
derde klasse uit. Dit jaar bestond het 
tweede nog uit een brede selectie van 
maar liefst 12 spelers en speelsters, 
volgend jaar zal er met drie selectie-
teams gespeeld gaan worden. VZOD/
FIQAS 1 zal dan bestaan uit een 4 om 
4 selectie, het tweede en het derde 
zullen bestaan uit een 5 om 5 selectie.

AVA Baanloop    
Aalsmeer - Op woensdag 10 juni kan 
iedereen weer meedoen met de re-
creatieve 1, 3 en 5 kilometer baanloop 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43. Deelname kost 2 eu-
ro voor niet-leden van AVA. Het start-
schot wordt gegeven om 20.00 uur en 
inschrijven kan tot 15 minuten voor 
aanvang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico loopchip, die aan de 
deelnemer wordt uitgeleend. Kleed-
kamers met douches zijn beschikbaar. 
Na afloop ontvangen de meeste deel-
nemers een plant. Voor verdere infor-
matie: www.avaalsmeer.nl 



Sebastiaan 
1e bij darten

Aalsmeer - Na een paar keer af-
wezig te zijn geweest, heeft Sebas-
tiaan Dolk afgelopen dinsdag vast 
gedacht: “Ik zal alle zeilen bij moe-
ten zetten om weer eens te win-
nen.” Hij ging dan ook fanatiek de 
strijd aan met de tegenspelers en 
met succes. Hij werd toch weer eer-
ste. Ben van Dam had een uitgooi 
van 116, en werd daardoor tweede. 
Ted van Galen wist derde te worden 
door net iets eerder zijn dubbel één 
uit te gooien. In de verliezers ron-
de werd Franklin Dolk eerste, twee-
de Kees de Lange. Er word nog tot 
en met dinsdagavond 23 juni darts 
gespeeld, vanaf 20.00 uur in ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. 
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. 
Deelname kost 2 euro per persoon 
per avond. De zaal gaat open om 
19.30 uur.

An wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 28 
mei is het kaarten gewonnen door An 
Uiterwaal met 4872 punten, gevolgd 
door Gemma van As met 4861 punten 
en Wim Buskermolen met 4742 pun-
ten. Bij het jokeren was de hoogste eer 
voor Bets Romkema met 61 punten. 
Gerrit van der Geest met 326 punten 
op twee en Bets Teunen met 428 pun-
ten op drie. Belangstelling voor deze 
gezellige kaartmiddag? Kom gerust 
eens kijken. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Reünie 40 jaar 
Flower Shuttle 

Aalsmeer - Flower Shuttle bestaat 
dit jaar veertig jaar. De badminton-
club wil dit graag gaan vieren in de 
vorm van een reünie voor alle le-
den en oud-leden op zaterdagmid-
dag 31 oktober vanaf 14.00 uur on-
der het genot van een hapje en een 
drankje. Houd deze datum vast vrij 
en zet hem in je agenda! Mocht je 
dit lezen en ken je oud-leden die 
verhuisd zijn en de reünie graag 
zouden bijwonen, bel, vertel en geef 
hen deze datum dan alvast door. 
Voor eventuele vragen en/of deel-
name: flowershuttle.40@gmail.com.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De Ge-
luksvogels . Het hele jaar wordt er op 
de woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis. Op 8 april is 
Theo Roeleveld eerste geworden met 
5687 punten, Theo Schols eindigde 
als tweede met 5261 punten en Ton 
Schouten werd derde met 5154 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Toon van Es met 3689 punten. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woensdag 10 ju-
ni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het klaverjassen is 
gewonnen door Dirk Tromp met 5191 
punten, gevolgd door Tom Verlaan met 
5148, Ineke Nuijens met 4996 en An-
ton van de Polder met 4907 punten.

Fietsen voor het goede doel
Zondag 38e Dorpentocht 
Aalsmeer - Op zondag 7 juni or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dorpen-
tocht. Dit is in de regio dé recreatie-
ve fietstocht voor het gehele gezin 
en voor de sportieve fietser. Dit jaar 
voor de 38e maal en natuurlijk weer 
voor een Goed Doel. Het Goede 
Doel van dit jaar Stichting Kind aan 

Huis. Deze stichting heeft tot doel 
kinderen en jong volwassenen met 
forse hechtingsproblematiek een 
veilige woonsituatie te bieden waar-
in ze tot rust kunnen komen en hun 
basisvertrouwen kunnen herstel-
len om uiteindelijk uit te groeien tot 
een normaal functionerend en aan 
de maatschappij deelnemend mens. 

De stichting onderhoudt de contac-
ten met de zogenaamde Dushihui-
zen die deze kinderen een veili-
ge woonplek bieden. De Dorpen-
tocht heeft twee routes. De traditi-
onele afstand is ongeveer 55 kilo-
meter; de korte route is circa 35 ki-
lometer. In Aalsmeer is de startpost 
bij autoschade Van den Berg aan de 
Legmeerdijk 260. Er zijn ook enkele 
controleposten. Bij meerdere pos-
ten is het mogelijk om iets te eten 
en/of te drinken. In de routebe-
schrijving zijn deze plaatsen duide-
lijk aangegeven. Op elke controle- 
en startplaats ontvangen de deel-
nemers een stempel met een let-
ter op de deelnemerskaart. De let-
ters vormen samen het codewoord 
van de dag en dit woord heeft zoals 
altijd te maken met het Goede Doel, 
Stichting Kind aan Huis. Dit jaar is 
weer een bijzondere route door het 
Groene Hart van Nederland uitge-
zet. Na afloop ontvangen alle deel-
nemers het felbegeerde erelint. De 
kosten van deelname zijn 4,50 eu-
ro (op de dag van de tocht) en 3,50 
vooraf inschrijven bij de Bruna in de 
Zijdstraat 45. Ook is het mogelijk-
heid om een deelnemerskaart via 
de website www.dorpentocht.net 
te bestellen. Dan wordt 4 euro ge-
vraagd. Er kan gestart worden tus-
sen 9.30 en 14.00 uur. De controle-
posten sluiten uiterlijk 18.00 uur.

Wielerronde in Rijsenhout 
met Dikke Banden Race
Rijsenhout - Het comité Wielerron-
de van Rijsenhout en de organise-
rende vereniging HSC de Bataaf, 
KNWU en de feestweekcommissie 
nodigen belangstellenden van har-
te om te komen kijken naar de 51ste 
Wielerronde van Rijsenhout op don-
derdag 11 juni vanaf 15.15 uur. Het 
comité en organisatie hebben de 
rondes zo ingedeeld dat een zo ge-
varieerd mogelijk programma aan-
geboden wordt. Zo zijn de Amateurs 
, Elite, Belofte, Profs met B licentie, 
Junioren, Nieuwelingen meisjes -en 
jongens en de Sportklasse Master 
40 plus in de ronde opgenomen. 

 De organisatie is zeer actief om 
de amateurwielersport en met na-

me het jeugd- en het vrouwen wiel-
rennen nog meer te promoten. Om 
deelnemers extra te activeren, en 
om trouwe sponsors nog meer aan-
dacht te kunnen geven, is een over-
all aan het klassement toegevoegd. 
Praktisch houdt dit in dat de deel-
nemers naast het gebruikelijke prij-
zengeld nu ook punten kunnen ver-
zamelen in de rondes in Rijsenhout, 
Nieuw Vennep (op zaterdag 28 ju-
ni) en Zwanenburg (op woensdag 
1 juli). De leider in dit klassement 
is te herkennen aan een mooie lei-
derstrui. Voor 2015 zijn de catego-
rieën Sportklasse Master 40 plus 
en de meisjes junior, Nieuwelin-
gen en Amateur vrouwen opgeno-
men in het klassement. Ook voor 

de liefhebbers zonder KNWU licen-
tie heeft de organisatie aandacht. In 
samenwerking met de bond KNWU 
wordt ook een Fun-klasse wedstrijd 
georganiseerd. Deze klasse zal dit 
jaar voor het eerst gereden worden 
in de ronde van Nieuw -Vennep op 
zondag 28 juni. 
Dus, heeft u geen licentie, mini-
maal 18 jaar en wilt u zelf een keer 
in een echte wedstrijd meerijden? 
Schrijf dan in voor de Fun-klas-
se in de Ronde van Nieuw- Ven-
nep. De voorwaarden en het regle-
ment staan op www.bataaf.com. De 
Wielerronde van Rijsenhout start 
11 juni met de Rabo Dikke Ban-
den Race voor de jeugd vanaf 15.15 
uur. Vervolgens gaan om 16.30 uur 
de Amateur-Vrouwen, Junior-Vrou-
wen, Nieuweling-Vrouwen van start. 
De Sportklasse en de Masters 40+ 
gaan vanaf 18.00 uur de strijd aan 
en tot slot starten om 19.15 uur de 
Elite mannen, Belofte en Amateurs.

Zilver voor Denise Sprangers op 
trampolinetoernooi in Sörup
Aalsmeer - In de vroege ochtend 
van 22 mei vertrok een bus met acht 
trampolinespringers van SV Om-
nia, trainers, ouders en juryleden 
uit Aalsmeer naar Sörup in Duits-
land voor de Ostseepokal, een inter-
nationaal trampolinespringtoernooi 
waaraan meerdere Europese lan-
den deelnamen. Het toernooi vond 
voor de 25ste keer plaats. Met 400 
deelnemers ging het om een groot 
evenement. De accommodatie en 
het eten waren goed verzorgd en 
de organisatie was van grote klas-
se! Op zaterdag werd er individu-
eel gesprongen en op zondag syn-

chroon en mix (jongen en meisje). 
Bij de individuele wedstrijden wist 
Denise Sprangers in de finale met 
een prachtige oefening het zilver te 
behalen. Heel knap gedaan, gezien 
het groot aantal deelneemsters (52) 
in haar categorie  jeugd-B meis-
jes. De mix leverde hilarische tafe-
relen op, aangezien een groot aan-
tal springers voor deze gelegenheid 
verkleed was. Van sumoworstelaar 
tot Peter Pan en van dokter en ver-
pleegster. Moe, maar met een vol-
daan gevoel en een koffer vol erva-
ringen is de groep maandagochtend 
terug naar huis gegaan.

Atletiekvereniging Aalsmeer
Natte 2e Track Meeting 
Aalsmeer - De tweede Track Mee-
ting van 2015 was er één met wind, 
kou en regen. Het leek wel herfst 
op vrijdagavond 29 mei in Utrecht. 
Vooral de 1500 meter lopers wer-

Ladies Night 
in Oosterbad

Aalsmeer - Een nieuw evenement 
in Het Oosterbad is de Ladies Night 
op vrijdagavond 5 juni. Vanaf 19.00 
uur zullen diverse kraampjes op 
het gezellige terras staan met on-
der andere kleding en mode-acces-
soires, Aloëvera produkten, een pe-
dicure, een prosecco proeverij met 
hapjes, een bootcamp clinic, ibi-
za-sieraden, workshops van Anita 
en nog veel meer. Het belooft mooi 
weer te worden, dus kom gezel-
lig een kijkje nemen in het natuur-
bad aan de Mr. Jac. Takkade 1. De 
zwemlessen voor het ABC-zwem-
men zijn afgelopen maandag 1 ju-
ni van start gegaan en voor dege-
ne die al in het bezit is van deze 
drie belangrijke diploma’s heeft Het 
Oosterbad ook nog Het Oosterbad-
diploma, waarvoor nog meer aspec-
ten van de zwemsport geleerd kun-
nen worden. Voor meer informatie 
en het actuele nieuws, zie: www.he-
toosterbad.nl.

Azen op NK doorgeefschaak
Aalsmeer - Afgelopen zondag 31 
mei werd door SV de Raadsheer, 
Amsterdam het Nederlands kam-
pioenschap doorgeefschaak geor-
ganiseerd. Eens was deze tak van 
sport razend populair en wordt nu 
nog vaak door de jeugd gespeeld 
als pauze programma tijdens kam-
pioenschappen en andere schaak-
wedstrijden. Vreemd was dan ook 
dat er slechts weinig jongeren op 
het NK waren afgekomen, daaren-
tegen wel vrij veel oudere jonge-
ren. Maar wat is doorgeefschaak? 
In tegenstelling tot gewoon schaak 
speelt men in duo’s waar bij de 
teammaten verschillende kleuren 
hebben. Hierdoor sla je bij de te-
genstander materiaal met de kleur 
van je maat, deze mag aan zet zijnde  
het stuk inzetten of een reguliere zet 
doen. Het spel is zeer verschillend 

van gewoon schaak, maar ook bij-
zonder humoristisch. Er werd dan 
ook in een zeer goede stemming 
toch fanatiek 9 voorronden afge-
werkt door de 18 teams en daar-
na 2 finalepoules van resp. 10 en 
8 teams. Het leuke van dit toernooi 
was dat ondanks dat het om bijna 
niets gaat, behalve de eer en 50 eu-
ro, er maar liefst 4 Fide Meesters, 
1 Internationaal Meester en zelfs 1 
Grootmeester op dit toernooi waren 
afgekomen. Voor AAS deden mee 
Ben de Leur en Henk Noordhoek, 
(oud) Azen de Groot en de Groot 
en dubbellid Olaf Cliteur, voorzitter 
van de Raadsheer en mede organi-
sator, en met IM Manuel Bosboom 
een gevreesd duo vormde. Oud AAS 
Dick Goes speelde met FM Hing 
Ting Lai. Men moet dit spel vaak oe-
fenen en dat hadden de Azen lang 

niet gedaan. Ben en Henk begon-
nen wat roestig maar een eindsprint 
van drie keer 2-0 bracht ze toch in 
de finale A-groep.

Daar had vooral Ben het op bord 
1 zwaar, geconfronteerd met alle 
meesterlijke spelers. Desondanks 
werd het niet het gevreesde bloed-
bad en konden enkele gelijke spe-
len worden veilig gesteld, voor-
al door veel bikkelen van anker-
man Henk Noordhoek. De gebroe-
ders de Groot waren ook wat stroef 
in de voorronden en kwamen net te 
kort voor de A-groep, staat tegen-
over dat ze de B-poule wonnen met 
de monsterscore van 14 uit 7! Bij 
de prijsuitreiking waren er ook nog 
gratis hapjes en mede door de ge-
zellige sfeer was dit niet een totaal 
verregende zondag, maar een goed 
bestede zondag. Volgend jaar weer 
en dan nog meer deelnemers!
Ben de Leur

Korfbalcompetitie
Vermoeid VZOD delft 
onderspit op kunstgras
Kudelstaart - De kaarten waren al 
weken geschud, VZOD is de terech-
te kampioen en promoveert naar de 
tweede klasse. Maar het was het team 
van trainer/coach Frits Visser er al-
les aan gelegen om ook de laatste 
wedstrijd van dit prachtige seizoen in 
winst om te zetten. Dat zou nog eens 
extra de suprematie van dit sterke col-
lectief benadrukken. De Kudelstaart-
se korfballers reisden daarvoor af 
naar Hillegom voor de wedstrijd te-
gen laagvlieger SDO. In eigen huis, 
op kunstgras, had VZOD hen gedub-
beld en kwamen zij er niet aan te pas. 
Maar deze keer, op gras, zou het op 
voorhand een andere wedstrijd wor-
den. In de voorbereiding had trainer/
coach Visser zijn team op gras laten 
trainen om te wennen. Omdat Donja 
Passies geblesseerd was, maakte Iva-

na van Limpt vanmiddag verdienstelijk 
haar officiële debuut. Een schitterend 
blok van Thomas van der Zwaard op 
een doorloopbal van zijn tegenstan-
der maakte dat het talrijk opgekomen 
publiek er gelijk goed voor ging zitten. 
Toch duurde het tien minuten voor-
dat de eerste treffer viel te noteren, 
die werd gemaakt door Alyssa te Riele 
met een doorloopbal: 0-1. SDO scoor-
de vervolgens tweemaal kort ach-
ter elkaar voordat Dineke Westerhof 
er van onder de paal 2-2 van maak-
te. De beide teams gaven in deze fase 
niet veel op elkaar toe en dit uitte zich 
ook in het scoreverloop, want door 
goals van Martijn Vervark en Josine 
Verburg werd de stand 4-4. De goed 
spelende Te Riele knalde van afstand 
toen de 4-5 binnen waarna SDO ge-
lijk weer egaliseerde. Door de onno-

dige fouten aan VZOD-zijde bleef het 
tempo te laag in de aanval en konden 
de verdedigers makkelijk reorganise-
ren en bijsluiten. Toch wist Thomas 
van der Zwaard een strafworp te be-
nutten die gelijk werd gevolgd door 
een tegengoal. Vlak voor rust kreeg 
VZOD weer iets van het onaantastba-
re en soevereine terug: Bart Verheul 
scoorde van onder de paal waarna na 
een goede onderschepping van weer 
Te Riele Verburg van afstand de 6-8 
liet aantekenen. Een gaatje was ge-
slagen. De rust brak aan en die werd 
voor het gemak ook maar vlak bij het 
veld op het gras gehouden. Na rust 
deed SDO er nog maar een schep-
je bovenop en wist weer langszij en 
zélfs op voorsprong te komen. VZOD 
leek weer op tijd wakker en wilde bij-
zonder graag deze laatste wedstrijd 
winnen afsluiten. Het was weder-
om Te Riele die 9-9 maakte. Als jon-
geling nam zij het team bij de hand 
en ging, mede door de diverse onder-
scheppingen voorop in de strijd. Het 
was een lang en mooi seizoen, maar 
elke week weer top te moeten preste-
ren vergt wel wat van het lichaam. De 
Kudelstaartse kampioen leek moege-
streden en kon de wedstrijd niet naar 
haar hand zetten. Op de stand van 11-
11 kon het nog alle kanten op, maar in 
de laatste vijf minuten scoorde SDO 
nog driemaal: 14-11. Eric Spaargaren 
verzilverde in de laatste seconde nog 
wel een strafworp, maar de eindstand 
van 14-12 was wel een grote teleur-
stelling. Coach Frits Visser verwoord-
de het als volgt: “Om goed te preste-
ren is het verkrijgen van een goede 
focus belangrijk. Helaas lukte het dit 
keer niet. Desondanks mogen we niet 
ontevreden zijn over het seizoen waar 
we 25 van de 28 wedstrijden gewon-
nen hebben.” den later op de avond vlak voor de 

start door zware regenbuien geteis-
terd. Ondanks het slechte weer leg-
de C-junior Inger van Dok beslag 
op de tweede plaats bij de meisjes 
B-junioren op de 1500 meter waar-
bij ze haar persoonlijk record met 
11.41 seconden verbeterde tot een 
tijd van 5:15.86 minuten. Grego-
ry ’t Hoen, ook C-junior, kwam tot 
een tijd van 5:23.43 minuten. B-ju-
nior Corné Timmer liep een dege-
lijke race op de voor hem korte af-
stand van 1500 meter en finish-
te met een tijd van 4:29.05 minuten 
als derde. Eerder op de avond lie-
pen Nick Ramdjanamsingh (B-juni-
or) en Erik Husemeier (A-junior) de 
100 en 200 meter. Nick benaderde 
zijn persoonlijke record op de 100 
meter met een tijd van 13.06 secon-
den en hij liep een nieuw persoon-
lijk record op de 200 meter in 26.73 
seconden. Erik Husemeier liep voor 
het eerst een officiële wedstrijd. Op 
de 100 meter finishte hij in 13.12 se-
conden en de 200 meter liep hij in 
25.34 seconden.

Nieuw persoonlijk record voor 
Nick Ramdjanamsingh.

Slot ZABO competitie 

De Midi’s scoort 18 zeges op rij
Aalsmeer - Het seizoen zit er op 
voor de ZABO zaalvoetballers. Sport-
café de Midi’s is dit jaar niet alleen 
(vroegtijdig) kampioen geworden 
maar heeft ook de competitie onge-
slagen weten af te sluiten met uitslui-
tend overwinningen. Het team boekte 
achttien zeges op rij, een uitmunten-
de prestatie! De achttiende speelron-
de vond afgelopen zaterdag 30 mei 
plaats in sporthal de Bloemhof. De 
slotronde werd traditioneel gespeeld 
in beide zalen van genoemde hal. Pil-
ler Sport eindigde dit seizoen op de 
derde plaats ondanks de nederlaag 
tegen LEMO. Bij de rust stonden de 
Kudelstaarters met 3-2 voor, in de 
tweede helft bleek met name Frank 
Lubbert trefzeker. Hij scoorde in de-
ze partij vier doelpunten en hielp LE-
MO aan een knappe 6-7 overwin-
ning. De wedstrijd La Furia Roja te-
gen Polonia Aalsmeer eindigde met 
een gelijkspel. Bij de wissel gaf het 
scorebord 2-2 aan en de eindstand 
werd 5-5. Het duel tussen EZ Flower 
en Café Sportzicht kreeg de uitslag 
van 5-0 toebedeeld. Sportcafé de Mi-
di’s had Koning Nieuwendijk als te-
genstander. Geen al te zware klus 

voor de kampioen. Bij rust leidde de 
ploeg met 7-3 en de wedstrijd ein-
digde met de ruime cijfers van 14-4 
voor Sportcafé de Midi’s. Omdat LE-
MO eerder op de avond drie punten 
had behaald moest Heemhorst Wa-
tersport gaan winnen om in het lin-
kerrijtje te eindigen. De zaalvoetbal-
ploeg van coach Bertus Heeren had 
bij de rust een 3-1 voorsprong opge-
bouwd tegen Amsec Beveiliging. De 
wedstrijd werd afgesloten met 6-3 en 
dat was voldoende voor Heemhorst 
Watersport. De duels van de slotron-
de werden uitstekend gearbitreerd 
door de scheidsrechters Natasja van 
Loon, John Visser, Coop Verlaan, Piet 
en Patrick van Maanen. Na afloop 
vond in de kantine de prijsuitreiking 
plaats. ZABO-voorzitter Martin Am-
merlaan hield een leuke speech en 
deelde de bekers uit in samenwer-
king met secretaris Richard Piller. 
Eindstand 2015: Sportcafé de Mi-
di’s 18-54, La Furia Roja 18-41, Piller 
Sport 18-37, Polonia Aalsmeer 18-31, 
Heemhorst Watersport 18-31, LEMO 
18-30, Café Sportzicht 18-13, EZ Flo-
wer 18-12, Koning Nieuwendijk (Ho-
lex) 18-10, Amsec Beveiliging 18-6.

Foto: Kampioen De Midi’s viert feest.
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