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Het beste personeel op de juiste plekDe laatste vacatures staan weer op onze vernieuwde site!

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

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

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.

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Lakenblekerstraat 28   T 0297 32 82 21   www.profi le.nl/afspraak

AIRCO
ZOMERACTIE

AIRCO ONDERHOUDSBEURT
Volledige onderhoudsbeurt 
incl. afvullen¤79.-
GA NAAR WWW.PROFILE.NL/AFSPRAAK OF BEL 0297 328 221
Geldig voor personen- en bestelwagens met R134a koudemiddel. 
Prijzen geldig t/m 31 augustus 2016.

ABO AALSMEER

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer-Dorp: Omgeving Werven (200 kranten)
Rijsenhout-Zuid: Omgeving Koeteburg (175 kranten)

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

Aalsmeer-Dorp: Omgeving Werven (200 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

InloopbIjeenkomst: ontwerp 
bestemmIngsplan polderzoom fase 1

maandag 20 junI 2016 In gemeentehuIs aalsmeer
maandag 6 juni 2016 heeft het College van burgemeester en 
wethouders besloten het ontwerp bestemmingsplan polderzoom, 
fase 1 met bijbehorende stukken, vanaf vrijdag 10 juni 2016 
gedurende zes weken ter inzage te leggen. om iedereen over het 
bestemmingsplan te informeren organiseert de gemeente op 20 juni 
van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.  

Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom. 

Het programma is als volgt:
19.30 uur  Ontvangst
19.45-21.00 uur Inloopgedeelte waarin u gerichte vragen kunt stellen 
 over het bestemmingsplan en het inrichtingsplan

Het deelgebied Polderzoom is onderdeel van het project “De Tuinen van 
Aalsmeer” en wordt begrensd door de Stommeerkade, de Burgemeester 
Kasteleinweg (N196), het Bielzenpad en de straten Wissel en Baanvak. 
Het deelplan Polderzoom is onderverdeeld in twee fasen, met als grens 
het Spoorlijnpad met het Spoordijkje.

Het doel is om op de gronden in de eerste fase van het plangebied 
ca. 130 woningen te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de 
woningvoorraad in Aalsmeer. De ruimtelijke invulling van dit 
woongebied zal aansluiten bij de bestaande wijk Stommeer en bestaan 
uit grondgebonden woningen en appartementen.

graag tot 20 juni 2016!

Presentatie Lentenota 2016 en voorlopige jaarstukken 2015

College positief gestemd 
over (fi nancieel) beleid
Aalsmeer - De jaarrekening geeft 
een voorlopig positief resultaat van 
3,4 miljoen euro op een totale be-
groting van bijna 70 miljoen euro. 
Het gaat goed met de fi nanciën van 
Aalsmeer, maar dit betekent niet dat 
er nu met geld ’gestrooid’ gaat wor-
den. Volgens portefeuillehouder Je-
roen Nobel is het positieve resultaat 
onder meer te verklaren omdat de 
voorzieningen van grondexploitaties 
fl ink omlaag konden en dat in het 
sociaal domein minder geld is uitge-
geven dan geraamd. Echter de ko-
mende jaren verwacht de gemeen-
te nog fl inke budgetkortingen van-
uit het Rijk opgelegd te krijgen. De 
meevaller zou op nul kunnen eindi-
gen of erger een tegenvaller kunnen 
worden. Gedacht wordt echter aan 
een sluitende meerjaren begroting. 

Nieuw beleid
Het college van burgemeester en 
wethouders is tevreden en niet al-
leen over de fi nanciën, maar ook 
over het gevoerde beleid en de (ver-
dere) uitwerking hiervan. De be-
leidstrein rijdt stevig door. De af-
gelopen twee jaar heeft de ge-
meente fl ink geïnvesteerd in voor-
zieningen en projecten. In de zorg 
zijn de eerste stappen voor ver-
nieuwing gezet en er is nieuw be-
leid voorbereid voor (sociale) wo-
ningbouw, er wordt ingezet op ver-
sterking van de economie, recreatie 
en toerisme zit in de lift (overdracht 

Uitneembare krant
Zaterdag start 
twaalfde Junior 
Pramenrace
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 11 juni gaat voor de twaalf-
de maal de Junior Pramenrace van 
start. Om 13.00 uur wordt de win-
naar van de sportmiddag, team de 
Huftertjes, ‘weggeschoten’ voor ver-
trek. Begin- en eindpunt is het Stok-
keland, achter het gemeentehuis. 
Publiek is uiteraard van harte wel-
kom. Het wordt weer een gezellige 
drukte met zo’n dertig pramen met 
op elke schuit zo’n zes tot acht kin-
deren. Ook de deelnemers aan de 
Juniorrace zijn verkleed en de pra-
men en bokken vrolijk versierd. Heel 
benieuwd hoe de jongens en meis-
jes ingehaakt hebben op het thema 
van dit jaar ‘Te land, Ter Praam en 
in de Lucht’. Voor aanvang wordt om 
12.30 uur de nieuwe kinderburge-
meester, Sophie van Raaphorst, of-
fi cieel benoemd door burgemees-
ter Jeroen Nobel. Met ambtsket-
tingen om stappen de twee vervol-
gens in de juryboot om het gezellig-
ste team en de best versierde praam 
te kiezen samen met drie medewer-
kers van het zwembad. Elders in de-
ze krant een uitneembare Junior-
bode met interviews, nieuwtjes, de 
startvolgorde, opdrachten, tips en 
een groot aantal foto‘s van de sport-
middag. Veel lees-, kijk- en doeple-
zier allemaal!

Fort Kudelstaart op 14 juni), verbe-
tering van de openbare ruimte krijgt 
voortzetting en voor sport is en blijft 
veel aandacht. Het college is nu hal-
verwege de periode en een eind op 
weg met de uitvoering van het col-
legeprogramma. De komende twee 
jaar staan met name in het teken 
van de uitvoering van het voorberei-
de nieuwe beleid. Er zijn de afgelo-
pen jaren nogal wat agenda’s vast-
gesteld, convenanten ondertekend 
en visies ter uitvoering gepresen-
teerd. Het is nu tijd om het papier-
werk om te zetten in daden. 

Greenpark
Afgelopen maandag 6 juni hield 
B&W een persconferentie over de 
Lentenota. In het ‘rondje’ waar elk 
collegelid kort iets over zijn porte-
feuille mag vertellen ging wethou-
der Ad Verburg onder andere in op 
de economie. Samen met het be-
drijfsleven gaat de gemeente aan 
de slag met het verstevigen van het 
vestigingsklimaat voor onderne-
mers. Er is een coördinator aange-
steld om de Zijdstraat een impuls te 
geven en Greenpark, dat jaren een 
zorgenkindje is geweest, krijgt nu 
meer invulling, onder andere met 
de grootste bakkerij van Nederland. 

De Oude Veiling
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven hield een vurig betoog over de 
jeugdzorg. Een snellere signale-
ring bij problemen hoopt hij te kun-
nen invoeren samen met het on-
derwijs en maatschappelijke instel-
lingen. Vechtscheidingen noem-
de hij een steeds groter wordend 
probleem. Wat de portefeuille cul-
tuur betreft: Er gaat verder gepraat 
worden over het Crown Theater en 
er is nieuws over De Oude Veiling. 
Het wordt een multifunctioneel cen-
trum voor maatschappelijke en cul-
turele doeleinden. Hieraan gaat in-
vulling gegeven in samenwerking 
met de ESA, Ons Tweede Thuis en 

de bibliotheek. Het wordt namelijk 
één pand. Een ‘doorbraak’ wordt 
gemaakt. Hiervoor is verbouwing 
wel gewenst. Momenteel wordt ge-
werkt aan een goed exploitatieplan. 
De wethouder hoopt dat De Oude 
Veiling uiteindelijk een bruisend ge-
bouw wordt waar zeven dagen per 
week activiteiten zullen plaatsvin-
den. 

Alternatieve woonvormen
De nieuwe wethouder Robbert-
Jan van Duijn heeft de portefeuil-
les van Tom Verlaan overgenomen 
en dus gaat hij nu over onder an-
dere het Schipholbeleid en woning-
bouw. Wat dit laatste betreft is hij 
momenteel aan de slag met de in-
gediende motie om alternatieve 
woonvormen te creëren. Uitgangs-
punt van het Schipholbeleid is dat 
groei van de luchthaven niet ten 
koste mag gaan van de leefbaar-
heid en ruimtelijke ontwikkelingen 
in Aalsmeer. Wethouder Jop Kluis 
had positief nieuws over De Tui-
nen van Aalsmeer. Er kan nu einde-
lijk wat terugverdiend gaan worden, 
nu snel woningen gebouwd kunnen 
worden op het gedeelte achter de 
Spoorlaan (tussen N196 en Stom-
meerkade) en sneller dan gehoopt 
aan de Zwarteweg. In totaal gaan 
de komende jaren 350 tot 400 nieu-
we woningen gebouwd worden. 

Woonlasten verlagen
Ook in de Lentenota: De varen-
de boswachter laat nog even op 
zich wachten, aan de aanstelling 
van een evenementen coördinator 
wordt gewerkt en het college wil 
de totale woonlasten voor inwoners 
verlagen. De rioolheffi ng wordt ver-
laagd, de OZB alleen geïndexeerd 
als dit nodig blijkt. Uiteraad gaan de 
Lentenota 2016 met alle voorstellen 
en de voorlopige jaarstukken 2015 
verder besproken worden met alle 
fracties.  De partijen hebben uitein-
delijk het laatste (beleids)woord!
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

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

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

www.mEErboDE.nl
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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
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Wat is de positie van het 
slachtoffer in het strafproces? 
“De confrontatie is voor hen on-
uitwisbaar”, zei de officier van jus-
titie tijdens de rechtszitting over 
de slachtoffers van een serie over-
vallen - onder meer in een woning 
in Aalsmeer en een supermarkt in 
Uithoorn. Afgelopen week eiste 
het Openbaar Ministerie tot ne-
gen jaar cel tegen zes verdachten. 
Zij bedreigden hun slachtoffers 
steeds met een vuurwapen, waar-
na de slachtoffers - in de angst dat 
ze neergeschoten zouden worden 
- hun geld en spullen gaven. Ach-
teraf bleek het om een nepvuur-
wapen te gaan, maar dat maakt 
voor de impact van de daad op 
het slachtoffer geen verschil: ze 
konden namelijk niet zien of het 
om een echt vuurwapen ging. 
Niet alleen de verdachten ston-
den tijdens deze zitting dus cen-
traal, maar ook de slachtoffers. 
De aandacht voor het slachtoffer 
in het strafproces is de laatste tijd 
toegenomen.
Onze ideeën over hoe we als 
overheid verantwoordelijk zijn 
voor slachtoffers, zijn de afgelo-
pen decennia aan het verande-
ren. Tot ongeveer de jaren 80 had 
het slachtoffer maar een kleine 
rol in het strafproces. Het slacht-
offer had geen rechten, maar wel 
de plicht om aangifte te doen of 
een getuigenis af te leggen. Nu 
vinden we dat de overheid er niet 
alleen in moet investeren dat een 
dader stopt met het plegen van 
misdrijven. Ook moeten we kij-
ken hoe we het slachtoffer kun-
nen helpen om de draad van het 
leven weer op te pakken. We wil-
len voorkomen dat een slachtof-
fer nog meer leed wordt aange-
daan door hem onrechtvaardig te 
behandelen tijdens de strafzaak. 

Dat geldt niet alleen voor het OM, 
maar ook voor de politie en de 
rechtspraak. 
Daarvoor zijn verschillende zaken 
in het leven geroepen. Een slacht-
offer kan bijvoorbeeld emotio-
nele en juridische ondersteuning 
krijgen van Slachtofferhulp Ne-
derland. Daarnaast zijn veel rech-
ten van het slachtoffer vastgelegd 
in de wet: hij kan onder meer zijn 
schade verhalen op de dader, zich 
laten bijstaan door een (gespecia-
liseerde) advocaat, en in sommi-
ge gevallen kan hij het woord voe-
ren tijdens een strafzitting. Ook 
heeft het slachtoffer recht op het 
ontvangen van informatie over de 
strafzaak, zoals de datum van de 
rechtszitting en de uitspraak van 
de rechter. Een speciaal loket, het 
Slachtofferloket, houdt het slacht-
offer - als hij dat wenst - hierover 
op de hoogte.
Allemaal positieve ontwikkelin-
gen dus, maar daarmee zijn we 
er nog niet. Op dit moment wor-
den in de Eerste en Tweede Ka-
mer een aantal wetten opgesteld, 
die de positie van het slachtoffer 
nog steviger maken. Dat betekent 
trouwens niet dat we als overheid 
het leed van een slachtoffer hele-
maal kunnen wegnemen, of alle 
criminaliteit kunnen voorkomen. 
Hierover moeten we realistisch 
zijn. Wat we wel kunnen doen, is 
het slachtoffer erkennen, infor-
meren, beschermen en onder-
steunen. Bovendien mag de ba-
lans in het strafproces niet hele-
maal in de richting van het slacht-
offer verschuiven, ten koste van 
de verdachte. De verdachte en 
het slachtoffer hebben per slot 
van rekening allebei rechten die 
we moeten respecteren. 
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Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

  Zondag om 10u. dienst met ds. 
C.A.E. Groot uit Barneveld. Orga-
nist: Joh., Haasnoot. Om 18.30u. 
Meeting Point. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds J.B. Alblas uit Katwijk. Orga-
nist: Th. Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomsten 
met dovenvertolking en verta-
ling in Engels. Spreker: Willem 
Ouweneel. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met kand. J. 
Weij uit Kampen en 18.30u. met 
ds. H.J. van Helden, Amsterdam.

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

nieviering met M. van Zoelen in 
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering m.m.v. klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. 

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

Zondag 10u. Goddelijke Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met mw. Ma-
rian van der Veen, Rijsenhout.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. eucharistieviering 

m.m.v. kinderkoor. 
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

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

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. dienst. Spreker: An-

thon van der Laak. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

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

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met br. Bas 

Middelkoop. Collecte: Ouderen-
werk. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

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

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Ook kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.

Zondag 12 juni 

Voor kinderen met ontwikkelingsachterstand

De Lotusbloem 40 jaar!
Aalsmeer - Woensdag 1 juni vier-
de De Lotusbloem, het eerste kin-
derdienstencentrum van Ons Twee-
de Thuis haar 40-jarig bestaan. Het 
kinderdienstencentrum is al veertig 
jaar een plek waar kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand terecht 
kunnen. Eerst in Hoofddorp en later 
in Aalsmeer. Het jubileum was een 
geweldig feest. Niet alleen door het 
weerzien van vele bekenden, maar 
ook door de nieuwe contacten die 
zijn gelegd. Bijzonder was de aan-
wezigheid van Riet Brij. Zij heeft 40 
jaar geleden De Lotusbloem mee 
opgericht. Op iedere groep was in-
formatie te vinden over een metho-
diek die op het kinderdienstencen-
trum wordt gebruikt. Daarnaast was 
er een lezing, verzorgd door Adri 

Burger (teamarts) en Freya Post (or-
thopedagoog). Zij gaven een hel-
dere uiteenzetting over de ontwik-
keling van het kinderdienstencen-
trum op verschillende gebieden in 
de afgelopen 40 jaar. De basis van 
de zorg en ontwikkelingsondersteu-
ning is in grote lijnen hetzelfde ge-
bleven, de passie van de begelei-
ders is onveranderd. Maar er zijn 
meer veel meer methodieken en 
mogelijkheden voor behandeling. 
Daardoor is De Lotusbloem in de 
loop van al die jaren een belangrijk 
centrum geworden voor kennis, be-
handeling en ontwikkeling van kin-
deren met een beperking. Meer in-
formatie via: info@onstweedethuis.
nl, 0297 353800, www.onstweedet-
huis.nl

Aan de slag met iPad en laptop
Multi media voor ouderen 
in het Inloopcentrum
Aalsmeer - Het Inloopcentrum 
is bedoeld voor kwetsbare oude-
ren. Kwetsbaar is een ruim begrip. 
Uit ervaring weten de medewerkers 
dat de hedendaagse maatschappij 
soms kwetsbaar maakt. Een smart-
phone is voor uw kleinkind even 
simpel als voor u het maken van een 
stamppot. Bent u senior en nieuws-
gierig of u alle mogelijkheden van 
uw apparaat kent? Wilt u iets aan-
schaffen maar wel zeker weten wat 
het beste is? Zoekt u een maatje om 
online een spelletje mee te doen?  
Bij het Inloopcentrum staan de vrij-
willigers en de medewerkers voor u 

klaar. U kunt op de multi media och-
tend vragen stellen, en/of samen de 
mogelijkheden uitproberen. De och-
tend begint altijd met een kopje kof-
fie of thee. Voor de multi media och-
tend in Aalsmeer kunt u elke vrij-
dagochtend vanaf 10.00 uur in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12 
terecht. Ook kunt u in Kudelstaart 
langskomen op woensdagochtend 
vanaf 10.00 uur in het Nobelhof 1. 
Voor meer informatie kunt u binnen-
lopen, of contact opnemen met de 
coördinator  van het Inloopcentrum 
Ellen Millenaar via 06-22468574 of 
via emillenaar@zcaelsmeer.nl.

Dinsdag 14 juni in ontmoetingscentrum

Bijeenkomst ‘Als je ouder 
aan dementie lijdt’
Aalsmeer - Ouders worden ouder 
en soms afhankelijker. Je hebt een 
druk leven, al dan niet met kinde-
ren, een baan, hobby’s en in je ach-
terhoofd is soms of voortdurend een 
stemmetje actief dat zich zorgen 
maakt. Gaat Pa dementeren? Gaat 
dat wel goed, alleen thuis? Kan ma 
het allemaal wel aan? Hoe moet dat 
als het erger wordt? Moet ik niet 
achter extra zorg aan? Talloze vra-
gen kunnen kinderen van een ouder 
die dementeert bezig houden. Want 
wanneer moet je ingrijpen. Zijn er 
dingen die je over moet nemen, hoe 
ga je om met al de veranderingen 
die het ouder worden en dementie 
met zich mee brengt? Als ouders 
iets gaan mankeren krijgen kinde-
ren een last te dragen, de ouder(s) 
zelf willen hun kinderen vaak niet 

belasten en dat maakt het niet al-
tijd makkelijker. Het ontmoetings-
centrum is voor mensen met een 
vorm van dementie of een ander 
ziektebeeld dat het denkvermogen 
beïnvloed. Naast een dagprogram-
ma voor deze groep wordt tegemoet 
gekomen aan de behoeften aan 
steun van mantelzorgers, zo is er 
een bijeenkomst voor de kinderen 
van ouders met dementie op dins-
dag 14 juni van 19.30 tot 21.00 uur 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Hanneke ten Brinke van Mantelzorg 
en meer zal samen met Ellen Mille-
naar van het ontmoetingscentrum 
in gesprek gaan over alles wat ter 
tafel komt. Aanmelding is wense-
lijk via email emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl of telefonisch 06-
22468574.

Oost-Inn: Lunch 
en creatief

Aalsmeer - Op woensdag 15 ju-
ni is er van 9.30 tot 11.30 uur ge-
legenheid voor inloop en ontmoe-
ting, gezellig onder het genot van 
koffie en thee. Daarna wordt er van 
12.00 tot 13.00 uur een overheerlij-
ke lunch geserveerd. ’s Avonds is er 
van 19.30 tot 21.30 uur de creatie-
ve avond. Deze laatste keer van het 
seizoen wordt er traditie getrouw 
met bloemen gewerkt.
Iedereen is hartelijk welkom bij al 
deze Oost-Inn activiteiten die wor-
den gehouden in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 321636 
of kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Geheugentraining 
in Inloopcentrum

Aalsmeer - ‘Ouderdom komt met 
gebreken’, een bekende uitspraak 
van vele senioren. Vergeetach-
tig worden hoort bij ouder wor-
den, maar kan soms wel wat onze-
ker maken. Op maandag 13 juni van 
14.30 tot 15.30 uur start het Inloop-
centrum met een groep voor ge-
heugentraining. Vindt u het fijn om 
onder de mensen te zijn? En wilt u 
uw brein blijven trainen? Dan bent 
u van harte welkom! Aan de hand 
van verschillende spelmaterialen en 
vragen, vragenderwijs, tegenstellin-
gen, spreekwoorden en woordraad-
sels, wordt het brein geprikkeld. 
Ook biedt het Inloopcentrum de 
mogelijkheid om vooraf te komen 
lunchen à 3 euro en een wandeling 
door Aalsmeer te maken. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Ellen Millenaar via 06-
22468574 of emillenaar@zorgcen-
trumaelsmeer.nl Van 19 tot en met 25 juni

Rode Kruis Aalsmeer zoekt 
vrijwilligers voor collecte
Aalsmeer - De Rode Kruis Week 
vindt plaats van 19 tot en met 25 
juni. Dan gaan vrijwilligers langs 
de deuren en wordt aandacht ge-
vraagd voor de activiteiten van het 
Rode Kruis in Nederland. De volle-
dige opbrengst van de collecte komt 
ten goede aan de afdeling Aalsmeer 
en Kudelstaart. Het geld gaat be-
steed worden aan activiteiten, zo-
als rolstoelwandelen, soosmidda-
gen, de activiteiten van het jeugd en 

jongerenteam en aan de snelle in-
terventieboot (AED). 
De Rode Kruis afdeling Aalsmeer 
en Kudelstaart zoekt nog vrijwilli-
gers die willen helpen de collec-
te tot een succes te maken. Opge-
ven kan bij Judith Noordam via ro-
dekruis@gmail.com. Meer informa-
tie over de activiteiten van het Ro-
de Kruis afdeling Aalsmeer en Ku-
delstaart is te vinden op www.rode-
kruis.nl/afdeling/aalsmeer.

Gezinsdienst 
met etentje

Rijsenhout - Zondag 26 juni wordt in 
de Ontmoetingskerk een gezinsdienst 
georganiseerd rond het thema ‘Hoog-
geëerd bezoek’. De dienst begint om 
16.00 uur en wordt geleid worden 
door Matthijs Vlaardingerbroek. Na 
de dienst is er de mogelijkheid om te 
blijven eten. Vooraf aanmelding hier-
voor wordt wel gevraagd. Dit omdat 
de organisatie wil weten voor hoe-
veel personen de tafel gedekt moet 
gaan worden. Opgeven kan tot uiter-
lijk 12 juni via 06-81742181 (Conjo) of 
per mail: jeugdwerkrijsenhout@gmail.
com. Intekenen kan ook via de lijst bij 
de koffiebar in de kerk. 



Muziek
Zaterdag 11 juni:
* Liveband Jaya in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
* Optreden Rythm Collective in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 12 juni:
* Band Stackhouse live in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
Zaterdag 25 juni:
* Bandjesavond op Raadhuisplein 
met Major Purple, The Charts en dj 
Kees Markman van 20 tot 01u.

Films
Donderdag 9 juni:
* Première-avond film ‘Now You See 
Me 2’ met optreden illusionist Ti-
mon Krause in Bioscoop Aalsmeer, 
Van Cleeffkade vanaf 20u. Ook vrij-
dag, zondag en maandag.
Dinsdag 14 juni:
* Filmmiddag senioren ‘45 Years’ in 
Bioscoop Aalsmeer vanaf 13.30u.

Exposities
Zaterdag 11 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. 
11 en 12 juni
* Historische Tuin open. Twee ten-
toonstellingen. Open: dinsdag t/m 
zondag 10 tot 16.30u.
Tot en met 12 juni:
* Schilderijen en tekeningen van 
Francien Valk in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m 
zondag 14-17u. 
Zondag 12 juni:
* Expositie Michael Glanz in woon-
huis Seringenstraat 1 van 15 tot 21u. 
Officiële opening om 16u.
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte 
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eve-
leens, Punterstraat.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeters in ge-
meentehuis. Rondleiding 17 juni.
Tot en met 18 september
* Start stock-expositie in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg (te-
genover watertoren). Open zaterdag 
en zondag van 13 tot 17u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 

Diversen
Donderdag 9 juni:
* Wielerronde in straten Rijsenhout. 
Start 16.30u. bij de Werf.
Vrijdag 10 juni:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u. 
Zaterdag 11 juni:
* Junior Pramenrace. Start 13u. Bij 
Stokkeland, achter gemeentehuis. 

Om 12.30u. officiële beëdiging kin-
derburgemeester Sophie.
* Lazy Afternoon Borrel Fedeli van 
16 tot 18.30u. Opgeven: Debby 06-
53801380 of debby@fedeli.nl. Ring-
vaatzijde 52.
Zondag 12 juni:
* Aalsmeer roest niet: Rondrit klas-
sieke auto’s en motoren. Vertrek 
vanaf 9u. bij The Beach, Oosteinder-
weg. Prijsuitreiking 17.30u.
* Ladiesevent in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 13 tot 17u. 
12 tot en met 19 juni:
* Feestweek in Kudelstaart. Start 
zondag met prutrace, maandag 
ganzenborden, dinsdag voetbal-
avond met Arnold Mühren, woens-
dag braderie, donderdag pubquiz, 
vrijdag Kulinair, zaterdag beachvol-
leybal en feestavond met Robert Le-
roy en zondag familiedag. 
Maandag 13 juni:
* Bijeenkomst Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
13 tot en met 16 juni:
* Avondvierdaagse in Aalsmeer. 
Start maandag tot en met donder-
dag om 18u. bij Atletiekvereniging 
in Sportlaan. 
Dinsdag 14 juni:
* Dartscompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 15 juni:
* Oost-Inn, inloop 9.30 tot 11.30u., 
lunch 12 tot 13u. en creatieve avond 
19.30 tot 21.30u. In Mikado, Cathari-
na Amalialaan.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 16 juni:
* Kaartmiddag voor ouderen in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Zaterdag 18 juni:
* Lezing Jennifer Holik in Crash Mu-
seum in fort Aalsmeer v/a 13u.
18 en 19 juni:
* Aalsmeer Flower Festival op zes 
locaties met veel activiteiten, fiets-
tocht en fotoactie. Zaterdag en zon-
dag ook open tuinen route.
* Derde editie Roooz in Historische 
Tuin, ingang Praamplein. Zaterdag 
en zondag van 11 tot 17u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 9 juni:
* Netwerkbijeenkomst Borrel Aals-
meer in resto Flora Holland, Leg-
meerdijk vanaf 17u.
Dinsdag 14 juni:
* Openbare vergadering commissie 
Ruimte en Economie in gemeente-
huis van 20 tot 23u.
Woensdag 15 juni:
* Wijkoverleg Stommeer in Parklaan 
over Next Door en Seringenpark 
vanaf 19.30u. Rond 20.30u. Offici-
euze opening heringerichte Serin-
genpark.
Donderdag 16 juni:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis van 20 tot 23.59u.

Bugatti trapautocircuit voor kinderen

Zondag ‘oude’ motoren en 
auto’s: Aalsmeer roest niet!
Aalsmeer - Zondag 12 juni wordt 
de negende editie van Aalsmeer 
Roest Niet gereden. Hét evenement 
in Amstelland met klassieke auto’s 
en motoren was de vorige acht edi-
ties met 200 deelnemers een groot 
succes. De combinatie van een 
toerrit van 100 mijl door de regio 
met start en finish bij The Beach en 
het gezellige dagprogramma trekt 
elk jaar veel deelnemers en publiek.

Veel Aalsmeerse deelnemers
Met 200 ingeschreven klassieke au-
to’s en motoren van vóór 1 januari 
1987 verschijnt er ook dit jaar weer 
een prachtig deelnemersveld aan 
de start met veel inschrijvingen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. De eerste 
deelnemer start op zondag 12 juni 
om 9.00 uur bij The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a voor de toerrit 
van circa 160 kilometer, de laatste 
deelnemers vertrekken rond 12.00 
uur. Vanaf circa 13.30 uur worden 
de eerste deelnemers al weer terug 
verwacht. Na de finish worden de 
auto’s en motoren op het parkeer-
terrein naast The Beach opgesteld 
waar het publiek de deelnemen-
de auto’s en motoren kan bezichti-
gen onder het genot van een drank-
je en een hapje. De laatste deelne-
mers worden rond 17.00 uur terug 

verwacht bij The Beach, ruim op tijd 
voor de prijsuitreiking om 17.30 uur.

Aalsmeer Roest Niet Kids
Kinderen tot circa 8 jaar kunnen 
vanaf 11.00 uur hun eerste circuiter-
varing opdoen in een klassieke Bu-
gatti trapauto. Racen tegen je leef-
tijdgenoten, misschien word jij de 
opvolger van Max Verstappen! En 
niet te vergeten: om 17.00 uur is de 
prijsuitreiking aan de kinderen die 
de leukste en mooiste kijkdoos met 
de Mercedes-Benz werkplaats heb-
ben gemaakt.

Formule 1 Grand Prix 
Als auto(sport)liefhebbers wordt 
deze geweldige dag afgesloten in 
samenwerking met Grand Prix Ra-
dio en The Beach met de Grand Prix 
van Canada. Gaat Max Verstappen 
zich revancheren voor zijn optreden 
in Monaco? Het zal te zien zijn, op 
groot scherm en natuurlijk met het 
commentaar van Olaf Mol. Kom ge-
zellig kijken, de voorbeschouwing 
begint om 19.00 uur. Volg het laatste 
nieuws over Aalsmeer Roest Niet op 
Facebook en www.aalsmeerroest-
niet.nl Tip voor de bezoekers: Kom 
vooral op de fiets, het parkeerterrein 
bij The Beach is deze dag niet be-
schikbaar.

Filmmiddag senioren met 
‘45 Years’ in Studio’s
Aalsmeer - Er was misschien wat 
onduidelijkheid bij de trouwe film-
bezoekers na de berichten over 
het Crown Theater. Maar de Cine-
ma gaat gewoon door. Dus ook de 
populaire seniorenfilms op iede-
re tweede dinsdag van de maand. 
Op dinsdag 14 juni kunnen ouderen 
genieten van de film ‘45 Years’. Het 
is een week voor het 45-jarige hu-
welijksfeest van Kate en Geoff Mer-
cer (gespeeld door Charlotte Ram-
pling en Tom Courtenay) wanneer 
er een brief arriveert voor Geoff. Het 
lichaam van zijn eerste geliefde is 
gevonden in het ijs van de Zwitser-
se Alpen waar zij begin jaren zestig 
vermist raakte. Het bericht brengt 
de echtgenoten danig uit balans en 
het is nog maar de vraag of hun hu-
welijk het feest haalt in de vijf dagen 
die nog resteren.
De film begint om 13.30 uur. Ver-
zamelen vanaf 13.15 uur in de hal 
van Studio’s Aalsmeer. De kosten 
zijn 6,50 euro, inclusief de mogelijk-
heid tot napraten onder het genot 

van een kopje koffie of thee met een 
lekker koekje.

Gevarieerd programma
Bioscoop Aalsmeer presenteert voor 
alle leeftijden deze week en komend 
weekend weer tal van films. Ga ge-
nieten van ‘Angry Birds’ op donder-
dag, vrijdag of maandag, ‘Mannen-
harten 2’ op donderdag, ‘Now You 
See Me’ op donderdag, vrijdag, zon-
dag en maandag, ‘Bibi en Tina 2’ op 
vrijdag, zaterdag en zondag, ‘The 
Jungle Book’ op vrijdag, ‘Dummie 
de Mummie’ op vrijdag en zondag, 
‘The Nice Guys’ op vrijdag en maan-
dag, ‘Carol’ op vrijdag, ‘The Good 
Dinosaur 2’ op zaterdag en zondag, 
‘Buurman en Buurman’ op zaterdag 
en zondag en ‘Publieke Werken’ op 
zondag en maandag. Kijk voor het 
volledige programma en alle film-
tijden op www.bioscoopaalsmeer.
nl. Kaarten zijn te reserveren via 
0297-753700 of via bioscoop@stu-
diosaalsmeer.nl. Adres: Van Cleeff-
kade 15. 

Zaterdag Rhythm Collective 
uit Engeland live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 juni speelt The Rhythm Collecti-
ve in café Joppe. The Rhythm Col-
lective is een zeskoppige coverband 
uit Glastonbury, in Somerset, En-
geland. De band bestaat uit twee 
vrouwen die de vocalen verzorgen 
en vier mannen die de instrumenten 
bespelen, waaronder gitaar, toetsen, 
bas en drums. 
Het repertoire bevat een breed sca-
la aan genres: rock, pop, 80’s new 
wave en hedendaagse muziek. On-

der andere kan genoten worden 
van hits van Blondie, Amy Wine-
house, Sheryl Crow en Adèle, maar 
ook klassieke rock nummers van 
U2, Kings of Leon, The Cult, Muse, 
ZZ Top, Stereophonics en The Rol-
ling Stones. 
Kom genieten van deze lekkere 
rockband en één van de heerlijke 
speciaalbiertjes van het café in de 
Weteringstraat in het Centrum. Het 
optreden in Joppe begint rond 21.30 
uur en de toegang is gratis.

Swingende blues op zondagmiddag
‘Stackhouse’ in The Shack
Oude Meer - Zondag 12 juni staat 
Stackhouse op het podium van 
The Shack. Een regelrechte aanra-
der weer, deze band. De swingen-
de blues van deze band klinkt ont-
zettend aangenaam én authen-
tiek! De bandnaam werd ontleend 
aan bluesman Houston Stackhouse 
die veel blues giganten uit de late-
re jaren veertig en vijftig in Chica-
go beïnvloedde. Stackhouse combi-
neert eigen werk met smaakvol ge-
kozen covers en staat garant voor 
een geslaagde en vooral swingen-
de bluesparty. De band bestaat uit 
Machiel Meijers op zang en har-
monica, die tevens frontman van 
de band is, Emiel van Pelt op gitaar, 
de ervaren rotten Willem van Dulle-
men op gitaar en zang en Bert Post 
op drums. Fred van Unen is de ver-
bindende factor, zowel qua leeftijd, 
als door z’n prima (contra)baswerk. 
Van Dullemen is met z’n uitstekende 
spel nog steeds één de smaakvol-
ste bluesgitaristen van de lage lan-
den en vormt een prima gitaarduo 

met de getalenteerde Emiel van Pelt. 
2015 Was een goed jaar voor Stac-
khouse met optredens op onder an-
dere Kwadendamme Bluesfestival, 
Brielle Blues en Big Rivers. En zon-
dag aanstaande zal deze fantasti-
sche band de broeierige sfeer uit 
die authentieke Chicago clubs doen 
herleven in The Shack! The Shack is 
zondag 12 juni open vanaf 15.00 uur 
en Stackhouse begint rond de klok 
van 16.00 uur. Entree is 8 euro per 
persoon.

Deep Purple en Rietveldband
Vrijdag 17 juni presenteert The 
Shack een mega-vette Deep Pur-
ple tribute door Purple Strangers! En 
ja, Purple Strangers speelt, in tegen-
stelling tot de Deep Purple van nu, 
wel Child in Time, en dat doen ze 
donders goed! Zondag 19 juni: Par-
ty-Time met Rietveldband, een mid-
dag vol met Irish folk en rock ’n roll!
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Band Jaya live in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 11 juni speelt 
de band Jaya Live in cultureel ca-
fé Bacchus. Jaya combineert pun-
chy gitaarwerk met gierende zang-
lijnen tot aanstekelijke pop met een 
rauw randje. De liedjes van Jaya 
zijn vergeleken met die van Tra-
cy Chapman, The Counting Crows 
en KT Tunstall. Met de release van 
hun eerste single ‘Dreamer’ speelt 
het dynamische trio eerst een aan-
tal shows in en rondom Londen en 
worden er uitstapjes gemaakt naar 
Duitsland en Nederland. Jaya komt 
uit Sydney, Australië, en groeide 
op in het Midden-Oosten. Ze keer-
de terug naar Australië om te stu-

deren aan het Queensland Conser-
vatory of Music. In deze tijd bracht 
ze ook haar debuut EP ‘Go All The 
Blue People’ uit. Jaya heeft al flink 
veel podium ervaring en speelde in 
2012 en 2014 in de begeleidings-
band van Rick Astley tijdens zijn 
Australische tournees. In het najaar 
van 2015 is ze naar London verhuisd 
waar ze bassist Ronald Maas tegen-
kwam. Niet lang daarna begon Jaya 
als trio met de uit Engeland afkom-
stige drummer Theo Buckingham.
Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat is zaterdag open vanaf 
21.00 uur, aanvang concert: 21.30 
uur. Toegang: Uw/jouw Gift

Pubkwis: Hoe groos ben 
jij met Kudelstaart?
Kudelstaart - Donderdag 16 ju-
ni op veler verzoek de tweede ron-
de van de pubkwis in het Dorpshuis: 
Hoe groos ben jij met Kudelstaart? 
Wat goed is, moet je niet veran-
deren! Na een succesvolle eerste 
editie ter ere van Kudelstaart777, 
werd de roep om een tweede editie 
steeds groter. En deze gaat er dan 
ook komen. Volgende week don-
derdag gaan zestig koppels met el-
kaar de strijd aan om zich de beste 
Kudelstaartkenner 2016 te mogen 
noemen. Op deze hilarische avond 
zal door middel van tachtig vra-
gen, omlijst met filmpjes en foto’s, 
de kennis over het heden en verle-
den van de Parel aan de Poel getest 
worden. De vragen zijn met zorg sa-
mengesteld, en door meerdere jury-
leden getoetst, zodat enige discus-
sie over het juiste antwoord is uitge-
sloten. Vorig jaar was het een avond 

waar jong en oud herinneringen op-
haalden over hun mooie dorp. Wint 
er dit jaar weer een Buskermolen 
of komt er een waardig opvolger? 
Werd er volop gediscussieerd over 
de vragen en antwoorden en was 
het ook voor de vele toeschouwers 
bijzonder gezellig om deze avond 
mee te maken. 
Naast de eeuwige roem, is er weer 
gezorgd voor schitterende prijzen. 
De presentatie is in handen van 
Henk en Beatle Raadschelders, de-
ze Kudelstaartse iconen zorgen er-
voor dat deze avond net niet in het 
honderd loopt, maar wel super ge-
zellig wordt. Er zijn nog enkele plek-
ken, dus mocht je je kennis over Ku-
delstaart willen testen, meld je aan 
via de mail op simoneenhenk@
gmail.com. Zaal open vanaf 19.15 
uur, om klokslag 20.00 uur begint de 
kwis! Wees op tijd.

Youri Bonda maakt met 
optreden droom waar
Aalsmeer - Met zijn optreden zon-
dag 5 juni in de bovenzaal van De 
Oude Veiling maakte zanger You-
ri Bonda - die zichzelf op de piano 
begeleidde - zijn droom waar. Een 
volledig programma maken over 
zijn held Randy Newman. Het was 
het waard om de zon een paar uur 
te moeten missen en de warmte in 
te leveren voor een prettige ruimte 
waar het klimaat ondanks een vol-
le zaal zeer dragelijk was. Zestien 
jaar was Youri toen hij de muziek 
hoorde van Randy Newman - ge-
zongen door Mathilde Santing. “Ik 
heb van de eerste tot aan de laatste 
noot ademloos zitten luisteren.” De 
allereerste kennismaking was met 
het lied ‘Marie’ dat gaat over liefde 
op het eerste gezicht. Er werd on-
middellijk door hem een plaat ge-
kocht. En de liefde voor Newman is 
nooit meer overgegaan. Bonda ging 
zich steeds meer verdiepen in het 
leven van de zanger en componist 
en weet nu - als 33 jarige - het pu-
bliek een programma op zo een wij-
ze voor te schotelen dat ook bij hen 
de vonk overspringt. De getoonde 
beelden, - verzorgd door levensge-
zel Cor Ninaber - op het grote film-
doek zijn van toegevoegde waarde 
voor de tekst en de sfeer die hoort 
bij de tijd van weleer. Het zijn nos-
talgische woorden die gaan over 
vriendschap, liefde en schoonheid. 
Overigens wordt ook de rauwheid 
van het bestaan op een mooie ma-
nier vertaald en weergegeven. Het 
voorkomt dat het een zoetsappig of 
sentimenteel optreden wordt. Youri 
blijft op het podium zichzelf en ver-
sterkt daarmee zijn fascinatie voor 
de Amerikaanse zanger. Vlak voor 
de pauze was het aan Philip Paar de 
eer iets over Youri Bonda te vertellen 
en zijn nieuwe cd te promoten. Vier 
jaar geleden ontmoetten de mannen 
elkaar, Youri trok de stoute schoe-
nen aan en kreeg zangles van Paar, 
zelf een gevierd zanger die regelma-
tig optreedt in den lande. De vorde-
ringen waren van dien aard dat het 
plan steeds meer rijpte een eigen 
programma te maken. Philip Paar 
hielp mee bij het samenstellen van 
het podium-optreden en de cd die 

voor het eerst werd gepresenteerd 
en gegeven aan geluidsman Marc 
Muijzer. Zijn verdienste is een aan-
deel mag niet ongenoemd blijven. 
Voor hem alsjeblieft deze middag 
geen rol op het podium, maar achter 
de schermen is hij onmisbaar. Na de 
pauze kwam Bonda sterk terug met 
misschien wel het meest beken-
de lied van Newman ‘Short Peop-
le’, dat ooit voor een groot schan-
daal zorgde. De tekst werd toenter-
tijd als schokkend ervaren en zelfs 
verboden bij verschillende radiosta-
tions. Hoe actueel blijft de vraag die 
Newman zich steeds in de jaren ze-
ventig stelde: “Waarom gebeuren er 
zoveel nare dingen in de wereld?” 
Newman - inmiddels in de zeven-
tig- maakte meer dan dertig al-
bums. Zijn muziek en teksten wer-
den gecoverd door de groten der 
aarde. Bonda voegt zich nu in de-
ze illustere rij. Het zal alle betrok-
kenen geenszins verbazen wanneer 
Newman - want natuurlijk wordt de 
cd hem toegestuurd - bij het beluis-
teren van deze cd verrast reageert. 
Dat een jongen uit dat verre Ne-
derland zo in hem geïnteresseerd is 
en hem zo goed weet te vertolken! 
En Bonda zelf? Hij heeft zijn droom 
waar gemaakt en daar hoeft voorlo-
pig geen einde aan te komen. Met 
zoveel potentie in huis moet hij zijn 
succes kunnen uitbreiden.
Janna van Zon

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW: AANBIEDING:

KOOPJE: TIP:

Kleurige ukelele’s
vanaf  €29,95

Elektrische gitaar
‘SX’  €165,-

Heel veel kabels!
(Microfoon, gitaar,
luidsprekers etc.)

Gitaarstatief
nu voor €10,90

Goed gevuld was Bacchus afgelopen zaterdag tijdens het ‘Happy Blues’ op-
treden van zanger en gitarist Hein Meijer, contrabassist Jan de Boer en drum-
mer Bert Fonderie. Als gast speelde Remco de Hundt op piano mee. 
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Officiële Mededelingen
9 juni 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum b e s c h i k -
king

Bunschoten R.L. 07-09-1991 31-05-2016
de Hertog J.J.J. 19-02-1973 31-05-2016
Zijlstra E.P. 11-08-1961 31-05-2016
Verhoeven D.W.G. 31-01-1959 31-05-2016
Sint Jago O.G. 01-04-1990 31-05-2016
van Keizerswaard R.I.M. 30-08-1970 31-05-2016
Buiser M. 13-11-1969 31-05-2016
Kooijman A.W. 31-08-1961 02-06-2016

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

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Kharytonchuk V.O. 19-04-1986 01-06-2016
Berkenbosch M. 30-08-1994 01-06-2016
Adamovicz J.A. 04-01-1966 01-06-2016
Neij R.D. 09-06-1974 01-06-2016
Benmerieme I. 31-01-1989 01-06-2016
Chaoui N. 23-04-1973 01-06-2016
Morawiak K.M. 04-08-2010 31-05-2016
Ślepko A.A. 22-07-1989 31-05-2016

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

vergadering dinsdag 14 juni 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 14 JUNI 2016, 20.00 uur 

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw W.B. Alink-Scheltema
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3.  Luchthaven Schiphol
21.00 4. Ontwerp Burgemeester Kasteleinweg
21.45 5. Structuurvisie Green Park Aalsmeer
22.45 6. Bestemmingsplan GTEC Locatie Oost
23.15 7. Onteigening Green Park Aalsmeer, 
  Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 
  (Middenweg-Oost)
23.40 8. Uitvoeringsprogramma werken 
  buitenruimte Aalsmeer 2016-2017
0.00   Sluiting

vergadering dOnderdag 16 juni 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 16 juni 2016, 20.00 uur 

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Horecabeleid 2016-2020 en artikelen 
  Algemene Plaatselijke Verordening 
  Horeca Aalsmeer
21.00 4. Kredietvoorstel Triade fusieschool 
  Hornmeer
21.20 5. Aalsmeerpas
22.10 6. Jaarrekening 2015
23.10 7. Omvorming Stadsregio Amsterdam 
  Vervoerregio (verzamelvoorstel)
23.25 8. Gemeenschappelijke regeling 
  gezamenlijke ombudsman metropool 
  Amsterdam
23.45  Sluiting

ter inzagelegging OntwerpBesteMMingsplan 
‘pOlderzOOM fase 1’ en OntwerpBesluit hOgere 
grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat met ingang van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 
2016, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘Polderzoom fase 1’ met de bijbehorende stukken (IDN : 
NL.IMRO.0358.07L-OW01). Burgemeester en wethouders ma-
ken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de 
Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast 
te stellen.

doelstelling
Het doel is om op de gronden in het plangebied woningen 
te ontwikkelen. De ruimtelijke invulling van dit woongebied 
zal aansluiten bij de bestaande wijk Stommeer en bestaan 
uit grondgebonden woningen en appartementen. Dit ontwerp 
bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 130 wo-
ningen. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de in oktober 
2015 door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie Polder-
zoom, fase 1. 

locatie
Het plangebied Polderzoom fase 1 wordt grofweg begrensd 
door de Stommeerkade in het noorden de Burgemeester Kas-
teleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het zuiden 
en het Spoorlijnpad met het spoordijkje in het oosten.

Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken vanaf 10 juni 2016 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.07L-OW01, en
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl/ 
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen. 

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen. 

indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht 
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van zienswijze bestemmingsplan ‘Polderzoom fase 
1’’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website 
worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina 
de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn ziens-
wijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met dhr. R. Frusch via telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai 
van de Burgemeester Kasteleinweg, de Oosteinderweg en de 
Noordvork. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreduce-
rende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang 
met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de 
vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toe-
laatbare geluidbelasting voorbereid. 

indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het betreffende ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken 
ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebben-
den kunnen gedurende de voornoemde termijn een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen tegen het 
voornemen een hogere grenswaarden vast te stellen. Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

serviCepunt Beheer en uitvOering 
prOvinCie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘ziens-
wijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden ‘Polderzoom fase 1’.

informatieavond
Op maandagavond 20 juni a.s. organiseert de gemeente Aals-
meer een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan 
Polderzoom fase 1. U bent van harte welkom vanaf 19.30 tot 
21.00 uur

BesChikking OMgevingsvergunning in afwijking 
van het BesteMMingsplan aalsMeer-dOrp 2005, 
helling 49 (uitgeBreide prOCedure) en een 
Besluit hOgere grenswaarden wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-
gevingsvergunning hebben verleend voor de nieuwbouw van 
6 appartementen verdeeld over 3 losstaande gebouwen en 
2 botenhuizen (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB06xC-VG01). De 
voormalige opstallen (3 loodsen) van een oude, sinds enige 
jaren buiten gebruik geraakte, scheepswerf zijn inmiddels ge-
amoveerd. Het perceel betreft het adres Helling 49 en is gele-
gen in het westelijke gedeelte van Aalsmeer Dorp. 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005. Om deze reden is een 
uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning in af-
wijking van het geldende bestemmingsplan benodigd. Naast 
de omgevingsvergunning is het vaststellen van een hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder noodzakelijk. 

Besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
bekend dat zij een besluit hebben genomen ter vaststelling 
van hogere grenswaarden op grond van de Wet Geluidhinder. 
Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ont-
wikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de 
grenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai van de 
Aalsmeerderdijk. Ook is er een overschrijding van het indus-
trieterrein Schiphol-Oost.

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsver-
gunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het be-
sluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken liggen met ingang van 10 juni 2016 voor 6 
weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag 
tot en met vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.

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

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en 
16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH

 B06xC-VG01

Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omge-
vingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en 
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door 
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers 
ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

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

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

vervolg op volgende blz.



Aalsmeer - Op de maandagen 20 
en 27 juni wordt in het inloopcen-
trum een workshop tekenen met 
houtskool en/of potlood georgani-
seerd voor senioren. De workshop 
bestaat uit twee ochtenden, die be-
geleid worden door Dea Kraan. Zij 
heeft de Wackers Akedemie in Am-
sterdam gevolgd en leerde daar te-
kenen en schilderen. Inmiddels 
geeft Dea al heel wat jaren advies 
aan mensen die tips goed kun-
nen gebruiken bij hun creaties. Zelf 
schildert zij momenteel met acryl-
verf, maar haar voorkeur gaat uit 
naar tekenen. Sinds enige jaren is 
Dea betrokken bij de Kunstroute 
Aalsmeer en neemt zij deel aan de 
Ballotagecommissie. Vanuit het cul-
tuurpunt Aalsmeer zit zij in de Raad 
van Advies. Voor de workshop die-
nen deelnemers een foto of spiegel 
mee te nemen. Ervaring met teke-
nen is niet nodig, Dea draagt graag 
haar enthousiasme, kennis en erva-
ring over op anderen. Voor meer in-
formatie en aanmelden kan gebeld 
worden naar Ellen Millenaar via 06-

22468574 of stuur een mail naar 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl. Het inloopcentrum is te vinden 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat.

Officiële Mededelingen
9 juni 2016

prOCesMaChtiging/prOCesMandaat aalsMeer 2016 
(z-2016/025243 d-2016/131993) geaCtualiseerde 
dOOrlOpende prOCesMaChtiging/prOCesMandaat

In verband met wijzigingen in het personeelsbestand dient de 
doorlopende procesmachtiging/ procesmandaat van 22 okto-
ber 2013 herzien en geactualiseerd te worden t.b.v. het voeren 
van rechterlijke procedures. De stukken die hierop betrekking 
hebben liggen ter inzage bij balie Bouwen en Vergunningen

wet algeMene Bepalingen OMgevingsreCht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
-  Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029492), het op-

richten van een bedrijfsgebouw met kantoorruimte
- Schinkeldijkje 20, 1432 CE (Z-2016/029748), het oprich-

ten van een woonhuis
- Zonnedauwlaan 36, 1433 WB (Z-2016/030159), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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:
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/016925), het plaat-

sen van een woonunit achter het huis tot
  augustus 2016 (verzonden: 31 mei 2016)
- Mijnsherenweg 56, 1433 AT (Z-2016/012178) , het plaat-

sen van twee dakkapellen op de voorgevel en
  het wijzigen van kozijnen aan de voorzijde (verzonden: 1 

juni 2016)
- Uiterweg kadastraal bekend H 2852, (Z-2016/025522), het 

plaatsen van een hijsinstallatie (verzonden
  1 juni 2016)
-  Dorpshaven Noord, deelgebied 4 (blok H), (Z-

2015/067344), het afwijken van het bestemmingsplan
  t.b.v. het oprichten van 8 woningen (verzonden: 2 juni 

2016)
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebieden 

1 en 2 (Z-2015/067319), het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het oprichten van 51 woningen (Blok A 
t/m F). Verzonden: 2 juni 2016

- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied 3 
(Z-2015/067335), het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. het oprichten van 7 woningen (Blok G, I en 2 wonin-
gen van blok A). Verzonden: 2 juni 2016

- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2016/015924), het tijde-
lijk dempen van een watergang. Verzonden: 3 juni 2016

Meldingen ontvangen
-  Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/029426), melding ac-

tiviteitenbesluit t.b.v. wijziging in een bedrijf
-  Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029488), het slo-

pen van een kwekerij
- Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029577), activi-

teitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf
- Lakenblekerstraat 49a, 1431 GE (Z-2016/029986), melding 

activiteitenbesluit t.b.v. een wijziging in het
  bedrijf
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/030153), het slopen van 

een appartement t.b.v. verbouwing 

Meldingen akkoord, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
- Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029577), (activi-

teitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf
  K.G. van Vliet Holding bv)
- Lakenblekerstraat 49 A, 1431 GE (Z-2016/029986), (acti-

viteitenbesluit t.b.v. een wijziging in het bedrijf)

Melding niet akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
- Haya van Somerenstraat 35a, 1433 PA (Z-2016/026420), 

het melden van brandveilig gebruik t.b.v.
  buitenschoolse opvang
-  Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/027581), het slopen 

van voormalige tuinbouwkas

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:
- Marktstraat 19, 1431BD(Z-2016/029787), Ladiesevent 

Aalsmeer op 12 juni 2016, ontvangen 30 mei 2016

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.
- Start Stokkeland, Ringvaart Haarlemmermeer, Westeinder-

plassen, diverse doorvaarten en sloten en eindigend bij 
Stokkeland (Z-2016/019739), Junior Pramenrace Aalsmeer 
op 11 juni 2016, verleend 27 mei 2016

- Oosteinderweg 559, 1432BL(Z-2016/022559), Meifeest, 
10 jarig bestaan Manege op 29 mei 2016, verleend 27 mei 
2016

- Gemeente Aalsmeer (gedeeltelijk) (Z-2016/026275), Deca-
thlon Cycle Tour op 12 juni 2016. De gemeente Aalsmeer 
heeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. 
De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit over de 
vergunningaanvraag, afgegeven 26 mei 2016

- Route door Aalsmeer (Z-2016/011963), Fitness Run Aals-
meer op 18 juni 2016, verleend 31 mei 2016

- Westeinderplassen Aalsmeer (Z-2016/024458), Flyboard-
sensation van 1 april t/m 31 oktober 2016, verleend 31 
mei 2016

- Sportlaan 43, 1431HW(Z-2016/021490), Jeugdkamp AV 
Aalsmeer/ Sportlaan 43/ van 10 t/m 12 juni 2016, ver-
leend 31 mei 2016

- Gemaalstraat 21-27, 1432JX (Z-2016/025857), buurtbar-
becue op 2 juli 2016, verleend 1 juni 2016

- Legmeerdijk 313 1431GB (Z-2016/022822), Algemene le-
denvergadering op 2 juni 2016, verleend 1 juni 2016

- Raadhuisplein Aalsmeer (Z-2016/019635), Veteranendag 
Aalsmeer op 4 juni 2016, verleend 2 juni 2016

- Speelvelden Snoekbaarsstraat (Z-2016/022128), Bobbie’s 
buitenspeeldag 2016 op 8 juni 2016, verleend 2 juni 2016

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

explOitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 91, 1431EV (Z-2016/007841), Welkom Thuis 

B.V., verleend 30 mei 2016
- Bosrandweg 25, 1432CD (Z-2014/063083), Pension Hack-

ney Stal Magic , verleend 30 mei 2016
- Sportlaan 43-A, 1431HW(Z-2016/012693), Tennis- en 

squashcentrum H. Demper B.V., verleend 2 juni 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Stommeerweg 91, 1431EV (Z-2016/007841), Welkom Thuis 

B.V., verleend 30 mei 2016
- Bosrandweg 25, 1432CD (Z-2014/063083), Pension Hack-

ney Stal Magic , verleend 30 mei 2016
- Sportlaan 43-A, 1431HW(Z-2016/012693), Tennis- en 

squashcentrum H. Demper B.V., verleend 2 juni 2016

drank- en hOreCavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 91, 1431EV (Z-2016/007841), Welkom Thuis 

B.V., verleend 30 mei 2016
- Sportlaan 43-A, 1431HW(Z-2016/012693), Tennis- en 

squashcentrum H. Demper B.V., verleend 2 juni 2016

geaCCepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 43-A, 1431HW (Z-2016/030242), Feestavond 

tijdens het 40+ toernooi op 18 juni 2016,
  geaccepteerd 1 juni 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

wet geluidhinder***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het live 
muziek, op het perceel Stommeerweg 72-A op 4 en 29 juni, 
verleend 2 juni 2016.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak ma-
ken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling 
of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende be-
stuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.

ter inzage
t/m 15-06-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-

gestelde bestemmingsplan m.b.t. gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ 
en besluit hogere grenswaarden liggen met de 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 
5 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 op de vol-
gende wijze voor een ieder ter inzage.

t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase 1’ 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (met 
bijbehorende stukken)

t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing, het besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. bestemmingsplan Aals-
meer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide pro-
cedure)

vervolg van vorige blz.

In verband met het vertrek van een commissielid is ge-
meente Aalsmeer per 1 augustus 2016 op zoek naar een:

lid vOOr de 
lOkale erfgOedCOMMissie

algemene informatie
De Lokale Erfgoedcommissie brengt advies uit aan 
de colleges van B en W over het lokale erfgoed, de 
monumenten en archeologische aangelegenheden die 
betrekking hebben op de gemeente Aalsmeer. De com-
missie bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, 
en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. 
De leden van de commissie zijn deskundig op het 
gebied van erfgoed, cultuurhistorie, de monumenten-
zorg en/of archeologie. Bovendien zijn zij bekend met 
het dorp Aalsmeer, zowel de historie als het nu. 

functie profiel
Van de commissieleden wordt verwacht dat zij in staat 
zijn in teamverband, onafhankelijk van andere belan-
gen, te adviseren over het lokale erfgoed. De com-
missieleden beschikken over goede communicatieve 
vaardigheden en kunnen hun advies vlot verwoorden 
in begrijpelijke taal. De leden zijn bij voorkeur woon-
achtig in Aalsmeer, of hebben tenminste een sterke 
affiniteit met de gemeente Aalsmeer. In verband met 
de gewenste contacten met de culturele verenigingen 
van Aalsmeer is het een pré als u lid bent van één van 
deze verenigingen. 

vergaderfrequentie en vergoeding
De commissieleden komen vier maal per jaar bijeen 
voor een vergadering. Daarnaast kunnen zij het ge-
hele jaar door gevraagd worden te adviseren over een 
bepaalde erfgoed-gerelateerde kwestie. De leden van 
de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden 
een vergoeding van e 500,- op jaarbasis.

procedure
Wilt u meer informatie over de vacature neemt dan 
contact op met de secretaris mevrouw W. Paijmans, 
telefoon 020-5404321 of per mail w.paijmans@ 
amstelveen.nl. Heeft u belangstelling voor deze func-
tie of wilt u iemand voordragen, stuur dan vóór 1 juli 
2016 een motivatiebrief naar de gemeente Aalsmeer, 
t.a.v. mevrouw W. Paijmans, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer, of mail naar w.paijmans@amstelveen.nl 

Gemeente Aalsmeer is per september 2016 op zoek 
naar:

twee leden vOOr de 
adviesCOMMissie Beeldende kunst

algemene informatie
De adviescommissie Beeldende Kunst adviseert het 
college over de realisatie van (nieuwe) kunstwerken in 
openbare ruimte en incidentele vragen op het gebied 
van beeldende kunst bijvoorbeeld rondom gemeente-
lijke kunstaankopen, herplaatsing van kunstwerken 
en bijzondere onderhoudskwesties. De commissie be-
staat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en wordt 
ambtelijk ondersteund. Om de commissie op sterkte 
te brengen zoeken we twee nieuwe leden voor de ad-
viescommissie. Leden worden voor drie jaar benoemd. 
De zittingsduur kan éénmalig verlengd worden met 
drie jaar. 

functieprofiel
De belangrijkste vereiste is dat de leden aantoonbaar 
deskundig zijn op het gebied van beeldende kunst. 
Bij voorkeur heeft een lid ook kennis van realisatie 
van kunstwerken in openbare ruimte. Daarnaast wordt 
verwacht dat zij in staat zijn in teamverband, onaf-
hankelijk van verschillende belangen, te adviseren 
over beeldende kunst. De commissieleden beschikken 
over goede communicatieve vaardigheden en kunnen 
hun advies in begrijpelijke taal verwoorden. 

vergaderfrequentie en vergoeding
De commissie komt in ieder geval in het eerste kwar-
taal van het jaar bijeen. Daarnaast is de frequentie 
afhankelijk van de vragen die er liggen op het ge-
bied van beeldende kunst. Het streven is momenteel 
jaarlijks een nieuw kunstwerk in openbare ruimte te 
plaatsen. De leden van de commissie ontvangen voor 
hun werkzaamheden een vergoeding van e 500,- per 
kunstopdracht in de openbare ruimte. 

procedure
Wilt u meer informatie over de vacature neemt u dan 
contact op met beleidsmedewerker kunst & cultuur 
mevrouw C. de Roos, telefoon 020-5404402 of per 
mail c.de.roos@amstelveen.nl. Heeft u belangstel-
ling voor deze functie of wilt u iemand voordragen, 
stuur dan vóór 1 juli 2016 een motivatiebrief waarin 
u uw deskundigheid op het gebied van beeldende 
kunst toelicht met een korte CV met relevante erva-
ring naar de gemeente Aalsmeer, t.a.v. mevrouw C. de 
Roos, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, of mail naar  
c.de.roos@amstelveen.nl. 

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

Boerenvreugd op zoek 
naar nieuwe donateurs
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 juni zullen vrijwilligers van kin-
derboerderij Boerenvreugd nieu-
we donateurs werven in een aan-
tal wijken in Kudelstaart. De nieu-
we donateurs zijn nodig om de kos-
ten van de dierverzorging voor de 
komende jaren te blijven financie-
ren. Gelukkig is het verloop bij de 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
niet zo groot, maar voor de aan-
was van nieuwe donateurs is ac-
tieve werving noodzakelijk. Bij Boe-

renvreugd werken naast de deelne-
mers en begeleiders van Ons Twee-
de Thuis, alleen maar pure vrijwil-
ligers aan het in stand houden en 
ontwikkelen van de boerderij. Do-
nateur zijn kan al vanaf een klein 
jaarlijks bedrag. Mensen die zich 
komende zaterdag als donateur 
aanmelden, krijgen een leuk wel-
komstgeschenk. Aanmelden kan 
ook via donateurs@boerenvreugd.
nl. Meer informatie is te vinden op 
www.boerenvreugd.nl.

Workshop tekenen voor 
senioren in inloopcentrum

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel 
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door 
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met 
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je 
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat  
met danspassen  
vooruit
Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel 
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door 
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met 
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je 
dat vertrouwen hard nodig.
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zelfvertrouwen gaat  
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Aalsmeers Harmonie actief 
op Meer Jazz Festival
Aalsmeer - Op de zonovergoten 
zondagmiddag van 5 juni presen-
teerde Aalsmeers Harmonie zich op 
het Corendon Meer Jazz Festival te 
Hoofddorp. Op het festival kon ge-
noten worden van een keur aan 
jazztalenten. Binnen dit 22e festi-
val werd het vierde lustrum van de 
International Big Band Competition 
gevierd en ook werd een Nationale 
Big Band Dag ingevoerd. 
Goedbeschouwd is de jazz uitein-
delijk ook schatplichtig aan de har-
monie- en fanfarewereld en in fei-
te is alle muziek familie van elkaar. 
Vandaar dat het blaasorkestenfesti-
val nieuw op het programma stond. 
Naast Aalsmeers Harmonie was 
daar ook het Young Pop Collective 
uit Heemskerk onder leiding van Pe-
ter Stam. De tieners konden de mu-
zikanten van Aalsmeers Harmonie 
alvast opwarmen met hun aanste-
kelijke en moderne popnummers. 
Onder leiding van Maron Teerds had 
Aalsmeers Harmonie een mooi pro-
gramma neergezet wat goed pas-
te binnen het Jazz Festival. Naast 
bekende jazzklassiekers als Bird-

land, It don’t mean a thing en Mis-
ty bracht het 50-koppige harmonie-
orkest uit Aalsmeer ook een selec-
tie van nummers van Adèle. De tro-
pische afsluiter, zeer toepasselijk bij 
het weer, was El Cumbanchero. Ge-
schreven door een Porto Ricaan-
se componist, Rafael Hernandez, is 
dit nummer doorspekt met zomerse 
klanken van trompetten, fluiten en 
divers slagwerk. 
Het aanwezige publiek beloon-
de Aalsmeers Harmonie met een 
prachtig applaus. Nu mogen de or-
kestleden nog even afwachten tot 
zij later deze week een schriftelijk 
juryrapport van het optreden krij-
gen. 
De komende tijd gaat het orkest 
zich opmaken voor nog een aan-
tal zomerse concerten. Zo speelt 
Aalsmeers Harmonie onder andere 
op 19 juni op het Flower Festival bij 
het Fort in Kudelstaart en is zij na 
de zomerstop al weer te horen bij de 
verlichte botenshow op 3 septem-
ber. Voor meer informatie over de 
harmonie en haar activiteiten, kijk 
op www.aalsmeersharmonie.nl. 

Spelletjes, braderie en familiedag
Kudelstaart is er klaar voor: 
Feestweek volgende week!
Kudelstaart - Er is alle dagen wat 
te beleven tijdens de Feestweek Ku-
delstaart die aanstaande zondag 12 
juni om 13.00 uur van start gaat met 
de RKDES Prutrace, die zo zegt de 
organisatie, de smerigste van de re-
gio is. Dat belooft wat. Op maan-
dagavond 13 juni staat Ganzenbor-
den in het Dorpshuis op het pro-
gramma. Koppels van twee gaan 
strijden tijden het Eerste Open Ku-
delstaartse Kampioenschap Gan-
zenborden. 

Voetbal met Arnold Mühren
Op dinsdag 14 juni komt oud-inter-
national Arnold Mühren als speciale 
gast naar Kudelstaart. Arnold Müh-
ren, die op 2 juni zijn 65ste verjaar-
dag vierde, werd in 1988 met het Ne-
derlands elftal Europees kampioen 
voetbal. In de finale tegen de Sovjet-
Unie gaf Mühren de voorzet voor de 
befaamde goal van Marco van Bas-
ten, die met een prachtige volley de 
eindstand op 2-0 bepaalde. Arnold 
Mühren won in zijn carrière zowel 
de Europa Cup I en II (met Ajax) als 
de UEFA Cup. Die laatste beker won 
hij in 1981 met Ipswich Town, waar 
hij samen met landgenoot Frans 
Thijssen furore maakte. Samen wa-
ren zij de allereerste Nederlandse 
fullprofs in Engeland. Over die peri-
ode schreef voormalig Kudelstaarter 
Tom van Hulsen het boek ‘Het ge-
heim van Ipswich’. Dat boek is dins-
dagavond te koop in het Dorpshuis 
en Arnold Mühren is er om een aan-
geschaft exemplaar te signeren met 
zijn handtekening. Tom van Hulsen 

vult de avond verder met verhalen, 
foto’s, video’s en een quiz over het 
Engelse voetbal, dat ook in Neder-
land steeds populairder wordt. Aan-
vang: 19.30 uur. 

Kudelstaart Kulinair
Woensdag 15 juni staat weer een 
grandioze braderie op en rond het 
winkelcentrum in Kudelstaart op 
het programma. Donderdag 16 ju-
ni is er plaats gemaakt voor, na het 
geweldige succes van vorig jaar, 
de Pub Quiz. De deelnemers dui-
ken wellicht weer in de historie van 
Kudelstaart. Wie heeft de mees-
te kennis van het eigen dorp? Vrij-
dag 17 juni is alle ruimte bij jacht-
haven Kudelstaart vrij gemaakt voor 
Kudelstaart Kulinair. Vanaf ongeveer 
17.00 uur kunt u bij een aantal gele-
genheden proeven waar de plaatse-
lijke horeca goed in is. Ook komt de 
wekelijkse poelier op deze vrijdag 
nog een keertje extra naar de jacht-
haven. Ook de IJmuider vishandel 
geeft acte de présence. Zaterdag 
18 juni het vertrouwde Beach Vol-
leybaltoernooi overdag en ’s avonds 
de feestavond in het dorpshuis met 
optredens van onder ander Quince , 
Danii en Robert Leroy. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Gall en Gall en het 
Dorpshuis. Op zondag 19 juli wordt 
afgesloten met de Familiedag. Een 
waar spektakel met allerlei activitei-
ten en springkussens, een rodeos-
tier, kampioenschap eierengooien 
en nog veel meer. Wil je meer weten 
of je ergens voor aanmelden? Ga 
naar www.feestweekkudelstaart.nl

Onderdeel Aalsmeer Flower Festival

Groei & Bloei Open Tuinen 
Weekend op 18 en 19 juni
Aalsmeer - Het jaarlijkse Groei & 
Bloei Open Tuinen Weekend vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 18 en 
zondag 19 juni als onderdeel va het 
Aalsmeer Flower Festival. Een mooie 
collectie tuinen met dit jaar ook veel 
nieuwe tuinen zijn te bezichtigen. In 
Rijsenhout doen dit jaar ook weer 
drie oude bekenden mee. Het start-
punt is op het Molenplein bij de 

stand van Groei & Bloei. De route-
gidsen met de adressen en een kor-
te omschrijving van de tuinen zijn 
hier te koop. De gidsen zijn ook in 
de voorverkoop vanaf 10 juni te ver-
krijgen bij Het Boekhuis in de Zijd-
straat 12, Duo Plant op het Polder-
meesterplein en het Bloemenwin-
keltje Van Leeuwen in winkelcen-
trum Kudelstaart

Zonnige en inspirerende dag
Beleef 150!: Groot feest bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Zondag 5 juni vierde 
de Doopsgezinde Gemeente met al 
haar leden, vrienden en belangstel-
lenden een bijzonder jubileum. Met 
Beleef150! werd aandacht besteed 
aan het feit dat in 1866, 150 jaar ge-
leden, de verschillende doopsge-
zinde vermaningen één Gemeente 
werden. De dag keek met veel ple-
zier terug op het verleden en met 
een enthousiaste blik op de toe-
komst. De dag begon met een ge-
zamenlijk ontbijt en een inspireren-
de kerkdienst, onder leiding van do-
minee Liesbet Geijlvoet, met mede-
werking van Het Bindingkoor. Om 
kwart voor twaalf werd het jubile-
ummagazine gepresenteerd, een 
werk gevuld met interviews en beel-
den van de Gemeente van vandaag 
de dag. Het jubileummagazine is 
voor 7 euro te bestellen via info@
dgaalsmeer.nl en ook verkrijgbaar 

bij Boekhuis Aalsmeer.
Er was de hele dag muziek, lekkers, 
interessante standjes, vele activitei-
ten en ruimte voor ontmoeting en 
gesprek. 
Een hoogtepunt van de dag was de 
modeshow van het fair fashion merk 
Sari. Omdat vrede en fairtrade be-
langrijke gedachtes zijn, paste de-
ze show helemaal bij het gedachte-
goed van de Gemeente. De mode-
show vond plaats onder genot van 
de muziek van Music4Boys en een 
stralende zon op het kerkplein. De-
ze band zorgde, net als de organis-
ten Ruud Koning en Theo Valk, het 
Aalsmeers Saxofoonkwartet en de 
Familie-band, voor een dag vol vro-
lijke tonen. Al met al was het een 
zonnige, drukke, gezellige, inspire-
rende en mooie dag om verleden, 
heden en toekomst te vieren. Meer 
informatie: www.dgaalsmeer.nl.

Aalsmeer -Heel wat jaren heeft 
er in Aalsmeer een Korendag be-
staan waarbij meerdere zangko-
ren in en om het gemeentehuis hun 
kunnen lieten zien en horen. Daar 
is twee jaar geleden een einde aan 
gekomen. Het bestuur van KWF 
Aalsmeer heeft nu met vol enthou-
siasme die draad opgepakt en orga-
niseert in oktober een grootse KWF 
Korenmarathon in de Studio’s Aal-
meer.
Het evenement gaat plaatsvinden in 
drie locaties binnen de Studio’s en 
grote zangkoren kunnen optreden 
in het bekende Crown Theater. De 
uitnodigingen aan meer dan 70 ko-
ren in en om Aalsmeer, maar ook in 
heel Noord Holland, zijn de deur uit 
en nu al hebben er zich een aantal 
aangemeld. 

De KWF Korenmarathon is op zon-
dag 2 oktober van 11.00 tot 17.00 uur 
en als alle koren twee maal 30 mi-
nuten willen optreden is er plaats 
voor 22 koren. Willen ze allemaal 
maar één keer optreden dan kun-
nen 44 koren zich inschrijven. 
Van de reeds aangemelde koren zijn 
er een paar uit Aalsmeer, maar het 
KWF hoopt uiteraard dat alle koren 
uit Aalsmeer mee zullen doen om er 
een heel groot feest van te kunnen 
maken. Binnenkort gaan de toe-
gangskaarten op een aantal adres-
sen in Aalsmeer in de voorverkoop.
De bezoekers moeten, net als de 
koorleden, toegang betalen en de 
opbrengst van de dag gaat in zijn 
geheel naar de KWF Kankerbestrij-
ding om nog meer geld beschikbaar 
te maken voor kankeronderzoek.

Zondag 2 oktober
KWF Korenmarathon 
in Studio’s Aalsmeer

Noteer zaterdag 25 juni in de agenda

Bandjesavond met bands 
en dj’s op Raadhuisplein
Aalsmeer - Op zaterdag 25 juni or-
ganiseert de gezamenlijke horeca in 
het Centrum een Bandjesavond op 
het Raadhuisplein. Aan het einde 
van de middag wordt het plein om-
getoverd tot een mooie feestlocatie 
en om 20.00 uur start een 5 uur du-
rende nonstopshow met twee fan-
tastische bands. Dus zorg dat je op 
tijd bent! 

Bandjesavond wordt georganiseerd 
door de cafés Joppe en de Praam 
en de restaurant Het Wapen van 
Aalsmeer en de Jonge Heertjes in 
samenwerking met het Onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer. 
Door de steeds strenger worden-
de veiligheidseisen die er aan eve-
nementen worden gesteld is het 
jammer genoeg niet meer mogelijk 
om Bandjesavond op de oude ver-
trouwde manier te organiseren. Het 
zal voor iedereen even wennen zijn, 
maar de organisatie denkt in het 
Raadhuisplein de meest geschik-
te locatie te hebben gevonden voor 
het voortzetten van deze traditie die 
Bandjesavond is. Een gezellig, gra-
tis toegankelijk feest voor iedereen 
op een mooi aangekleed Raadhuis-
plein met een groot podium, ver-
schillende bands en DJ’s . 

Avondvullend programma
Om klokslag 20.00 uur start de 5 uur 
durende nonstopshow met verschil-
lende bands en een DJ. De cover-
band Major Purple bijt het spits af. 
Major Purple is een jonge, energie-
ke band met een breed gevarieerd 
repertoire en uniek in zijn soort. Ze 
speelt een mix van oude danceclas-
sics en de meest recente hits. De le-
den van Major Purple zijn ervaren 
muzikanten, afgestudeerd aan di-
verse conservatoria in Nederland en 

zij tillen met hun enthousiasme en 
sound elke gelegenheid naar een 
hoger niveau. De tweede band is 
The Charts, een coverband die juist 
afstapt van alle klassiekers, zij voelt 
zich namelijk helemaal thuis in de 
hits van nu. Een band met een ei-
gentijdse uitstraling, een beetje ei-
genwijs, niet te gelikt maar wel su-
per strak gespeeld en met garantie 
op een vet dansfeest. The Charts is 
brutaal en origineel maar vooral bij-
zonder. In de pauzes van de bands 
neemt de welbekende Kees Mark-
man plaats achter de draaitafel. 

Drankjes en hapjes
Bij de verschillende bars kan je te-
recht voor een frisje of een lekker 
biertje maar ook aan de liefheb-
bers van een goed glas wijn is ge-
dacht. Vorige week heeft de com-
missie onder leiding van Ron Davids 
van Wijnkoperij Floractive vier ver-
schillende wijnen geselecteerd. En 
natuurlijk zijn er voor de stevige trek 
lekkere snacks verkrijgbaar.

Huishoudelijke mededelingen
De toiletten bevinden zich op ver-
schillende plekken op het plein. 
De politie zal streng optreden te-
gen wildplassers en ook het mee-
nemen van eigen drank is verbo-
den. De EHBO-caravan van de af-
deling Aalsmeer is ook aanwezig en 
bevindt zich in de buurt van Restau-
rant de Jonge Heertjes. De organi-
satie raadt aan om zoveel mogelijk 
te voet of op de fiets te komen, dit 
in verband met de beperkt beschik-
bare parkeergelegenheid en alco-
holcontroles. Bandjesavond is gra-
tis toegankelijk. De avond start om 
20.00 uur en duurt tot klokslag 01.00 
uur. Voor meer info: www.aalsmeer-
centrum.nl.

Geen ‘eenheidsworst’
De Oude Veiling bied ‘huis’ 
aan Schilders Genootschap
Aalsmeer - Vanaf heden tot eind 
september biedt De Oude Veiling 
een mooie expositie ruimte aan het 
ASG. De leden van het Aalsmeers 
Schilders Genootschap zijn blij met 
de plek waar hun kunstwerken goed 
tot hun recht komen. Afgelopen 
zondag werden de werken tijdens 
de pauze bij het optreden van Youri 
Bonda uitvoerig bekeken.
“Ah, die kalfjes zijn mooi en wat is dit 
landschapje mooi gemaakt en kijk 
die radijsjes, je zou er zo van gaan 
eten.” Zomaar wat reacties. Vrijdag 
3 juni werd de tentoonstelling met 
de volgende woorden officieel ge-
opend: ‘Een tube verf, een doek of 
paneel, een penseel, paletmes, pot-
lood, papier, het is allemaal materie. 
Om een schilderij of tekening te ma-
ken is deze materie nodig maar ook 
fantasie en inspiratie. Wat is er nog 
meer nodig? Doorzettingsvermogen! 
Want creëren gaat niet altijd van 
een leien dakje. Een euforisch mo-
ment kan altijd weer omslaan in te-
leurstelling of zelfs frustratie, omdat 
je datgene wat je in het hoofd hebt 

niet op doek/paneel of papier krijgt. 
Creëren is en blijft een zoektocht, 
maar wel een magische zoektocht 
die uiteindelijk heel veel plezier op-
levert. Een gegeven dat telt voor pro-
fessionele kunstenaars, amateurs en 
hobbyisten’. 

Plezier in schilderen
Wat opvalt is de grote verscheiden-
heid. Ook het plezier in schilderen 
en tekenen is duidelijk zichtbaar. Dat 
maakt deze expositie een vrolijk ma-
kende expositie. De kijker wordt uit-
genodigd om op avontuur te gaan, 
zijn of haar eigen invulling aan de 
werken te geven. Dat samen schil-
deren geen ‘eenheidsworst’ hoeft 
op te leveren bewijst wel deze ten-
toonstelling. Maar de expositie be-
wijst ook dat samen schilderen heel 
inspirerend kan zijn. De meeste van 
deze geëxposeerde werken worden 
te koop aangeboden. Dat betekent 
dat de makers achter hun creatie 
staan en er ook afstand van willen 
doen. Iedereen hoopt op veel rode 
stippen wanneer de tentoonstelling 

Alleen op zondag 12 juni!
Kleurrijke expositie Michael 
Glanz in zijn eigen huis
Aalsmeer - Zondag 12 juni toont 
kunstenaar Michael Glanz zijn he-
le collectie schilderijen op een bij-
zondere locatie. Hij opent zijn eigen 
huis voor het geïnteresseerde pu-
bliek. De schilderijen hangen over-
al in het huis, zodat er ook een ont-
wikkeling van stijlen en technie-
ken te zien is. Pas vier jaar geleden 
heeft Michael, na een lange pau-
ze, zijn werk weer serieus opgepakt. 
Snel vond hij zijn eigen stijl met felle 
kleuren en strakke lijnen. Een com-
binatie van uiterste precisie, streng-
heid, afstandelijkheid en uitbundig-
heid, die zijn werken zo duizeling-
wekkend boeiend en fantasierijk 
maken.
Ook het atelier van Michael, dat zich 
op de zolderetage bevindt, is toe-

gankelijk. Hier kan iedereen een in-
druk krijgen van waar hij, naar eigen 
zeggen, op avontuur gaat en veel 
experimenteert, altijd op zoek naar 
nieuwe technieken en uitdagingen.
Bij deze expositie presenteert Mi-
chael Glanz in zijn prachtige rozen-
tuin, zijn nieuwe project ‘Fantasy 
Planets’ (Space Balls). Iets heel an-
ders dan zijn schilderijen, maar wel 
in zijn stijl, technieken en kleuren.
De kunstenaar nodigt belangstel-
lenden van harte uit om alles zelf te 
bekijken en van zijn kunstwerken te 
genieten. Het open huis zondag 12 
juni is van 15.00 tot 21.00 uur. De 
feestelijke opening is om 16.00 uur 
onder het genot van een hapje en 
drankje. Het adres is Seringenstraat 
1 in het Centrum..

Op zes locaties in Aalsmeer
Van alles te doen voor vader 
tijdens Flower Festival
Aalsmeer - In het weekend van 
18 en 19 juni staat Aalsmeer in 
het teken van de derde editie van 
Aalsmeer Flower Festival. Op zes 
locaties vinden tal van activiteiten 
plaats. Zondag 19 juni is het ook Va-
derdag. Het festival biedt een uitge-
lezen kans om juist dit weekend iets 
met of voor vader te komen doen. 
Van flowerselfies maken tot florale 
cupcakes; Aalsmeer Flower Festi-
val heeft allerlei verrassingen in pet-
to om er voor jonge en oudere be-
zoekers een feest van te maken. Na-
tuurlijk zijn er overal prachtige bloe-
men te zien, maar op veel locaties is 
er ook live muziek en zijn er lekke-
re hapjes en drankjes verkrijgbaar. 

Flowerselfie maken
Voor kinderen is er op elke locatie 
wel iets te doen. Op de Historische 
Tuin kan met echte bloemblaadjes 
een ‘flowerselfie’ worden gemaakt 
en op het Molenplein is het mo-
gelijk een ludieke sleutelhanger te 
maken op basis van bloemen. Leuke 
cadeaus voor vader! Bij de kweke-
rijen Belle Epoque en Morning Glo-
ry aan de Oosteinderweg is er on-
der andere een speurtocht. Hier zijn 
ook prachtige tuinrozen en han-
ging baskets te koop. Bij FloraHol-
land is er onder meer een plukwand 
om een mooi boeketje te plukken 
voor vader. Het Boerma Instituut 
biedt jong en oud de gelegenheid 
om ‘florale cupcakes’ te maken en 

bij Fort Kudelstaart is heel veel te 
doen, waaronder het maken van ro-
zenboeketjes. Kortom: neem vader 
mee, laat hem genieten van wat er 
allemaal te zien is en maak onder-
tussen een mooi cadeau voor hem!

Winactie
Bezoekers van het Flower Festival 
kunnen ook een leuke prijs winnen: 
een lunchbon ter waarde van 30 eu-
ro voor Het Tuinhuis op de Histori-
sche Tuin. Maak een mooie foto (of 
selfie) tijdens het evenement op 18 
en 19 juni, stuur deze vóór 1 juli op 
naar communicatie@aalsmeerflo-
werfestival.nl en je maakt kans op 
deze prijs.

Fietstocht
Op beide festivaldagen is het ook 
mogelijk deel te nemen aan een 
speciaal uitgezette fietstocht. De 
route van ongeveer 35 kilometer 
leidt langs alle locaties van het fes-
tival en gaat over een aantal mooie 
fietspaden en wegen in Aalsmeer. 
Start- en inschrijfpunt voor de fiets-
tocht is bij FloraHolland aan de Leg-
meerdijk. Deelname kost 2,50 eu-
ro of 5 euro voor een familiekaart. 
Deelnemers aan de fietstocht krij-
gen een stempelkaart. Op elke lo-
catie kan een stempel worden ge-
haald en een volle kaart geeft recht 
op een leuke goodiebag. Meer in-
formatie over het festival op: www.
aalsmeerflowerfestival.nl. 

eind september is afgelopen. Want 
voor iedere deelnemer aan deze ex-
positie is het een kroon op het werk 
wanneer een schilderij, tekening of 

aquarel gaat ‘verhuizen’ en terecht 
komt aan een muur waar het wordt 
bewonderd en gekoesterd. 
Janna van Zon
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Matthijn Buwalda in thema-
dienst Oosterkerk zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag 12 
juni komt Matthijn Buwalda naar de 
Oosterkerk. Matthijn is een Neder-
landse zanger en liedschrijver. Sinds 
2006 heeft hij verschillende cd’s uit-
gebracht en door heel Nederland 
concerten gegeven. Zijn eerste al-
bums staan vol met zelfgeschreven 
liederen die ontstaan zijn vanuit zijn 
eigen kerkelijke achtergrond. Van-
af 2012 worden de kerkzalen steeds 
vaker afgewisseld met kleine thea-
ters. De nummers van de theater-
programma’s Auto met Chauffeur’ 
(2013) en ‘Straks, als ik geen pijn 
meer doe’ (2014) zijn op cd uitge-
bracht. Matthijn heeft voor verschil-
lende andere artiesten en televisie-
programma’s liederen geschreven. 
Het nummer ‘Dit pakt niemand ons 
meer af’ schreef hij samen met Henk 
Pool voor de bioscoopfilm ‘Achtste 
groepers huilen niet.’ Met dit num-
mer werden zij genomineerd voor 
een Rembrandt Award voor beste 
titelsong. Ook won Matthijn de BU-
MA Cultuurprijs Beste lied in 2015 
voor zijn nummer ‘Nog één rivier.’
Komende zondag is Matthijn te ho-
ren in de themadienst van de Oos-

terkerk. Het thema God verbindt de 
generaties wordt uitgewerkt aan de 
hand van drie speerpunten. Gene-
raties, voorbeeldfiguren en het ont-
branden van het geloofsvuur. Do-
minee Alblas uit Katwijk neemt de 
uitwerking voor zijn rekening. Ver-
der werken mee organist Johan van 
de Zwaard, het nevendienst muziek-
team en een mix van andere muzi-
kanten. De dienst zondag 12 juni 
in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 269 begint om 10.00 uur. U 
bent van harte uitgenodigd. Meer 
informatie op www.oosterkerk-
aalsmeer.nl

‘Zweedse Laarzen’ van Henning Mankel

Praat mee in Losse Leeskring
Aalsmeer - Net voordat zijn laat-
ste boek ‘Zweedse Laarzen’ hier 
verscheen overleed de auteur er 
van; Henning Mankell (1948-2015). 
Hij stierf aan longkanker. Tijdens 
zijn aftakelingsproces schreef de 
Zweedse auteur de autobiografi-
sche roman ‘Drijfzand’, gevolgd door 
‘Zweedse Laarzen’, een losstaand 
vervolg op de alom geprezen ro-
man Italiaanse schoenen. In de Los-
se Leeskring praten geïnteresseer-
de lezers samen over aanspreken-
de romans onder begeleiding van 
een bibliotheekmedewerker. Houdt 
u van lezen en praat u graag over 
boeken, maar wilt u zich nergens 
toe verplichten? Dan biedt de Los-
se Leeskring uitkomst. Op donder-
dag 16 juni wordt ‘Zweedse Laar-
zen’ van Henning Mankell bespro-
ken on de bibliotheek in Aalsmeer. 
Een roman over ex-chirurg Frede-
rik die op een herfstnacht wakker 
schrikt: zijn huis, op een eiland in 
Oostzee, staat in lichterlaaie. Ter-
nauwernood weet hij het branden-
de huis te ontvluchten. Hij heeft nog 
net tijd om twee verschillende lin-
kerlaarzen aan te trekken. Hij is al-
les kwijt en is gedwongen zijn leven 
opnieuw vorm te geven. Hij wordt 
beschuldigd van brandstichting, be-
gint zich nogal oud te voelen en zijn 
dochter blijkt zwanger te zijn. Na de 
ontmoeting met journaliste Lisa ver-
andert er veel. Zij wekt lang verge-
ten gevoelens in hem op. Wanneer 
vervolgens nog een huis op de ei-

landengroep afbrandt, staat het 
vast: dit wordt een herfst om nooit 
te vergeten. Heeft u ‘Zweedse Laar-
zen’ gelezen of gaat u het boek nog 
voor 16 juni lezen en wilt u hier met 
anderen van gedachten over wisse-
len? Kom dan op 16 juni van 19.00 
tot 21.00 uur naar de bibliotheek in 
de Marktstraat. Deelname kost 7,50 
euro. Bibliotheekpashouders beta-
len 5 euro. De prijzen zijn inclusief 
een drankje. Kaarten voor de Losse 
Leeskring zijn te koop in een van de 
Amstelland bibliotheken of op www.
debibliotheekamstelland.nl.

Wederopbouw twee scholen
Cheque OSA voor Nepal
Aalsmeer - Op 18 mei is een 
cheque uitgereikt aan Luci Beumer. 
Luci vierde haar zestigste verjaardag 
in april en heeft van familie en vrien-
den een totaalbedrag van 555 euro 
gekregen. Het geld is bestemd voor 
het project in Nepal van Sapana Vil-
lage Social Impact (SVSI) voor de 
wederopbouw van twee schooltjes 
in de heuvels van Supar in Bangs-
urean. Penningmeester Stef Holling 

van OSA kon als verdubbeling een 
cheque van 555 euro overhandigen 
aan Luci. De schooltjes kunnen ge-
bouwd worden en de kinderen kun-
nen dan gelukkig weer naar school. 
Meer informatie over dit project en 
andere projecten van SVSI is te vin-
den op de website: www.svsi.org
Voor meer informatie over OSA kan 
gekeken worden op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl

Maaltijdsalades in 
Open Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 17 juni om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken in de 
Sportlaan 86. Op het menu staan 
maaltijdsalades. De kosten bedra-
gen 4.50 euro per persoon. Vanaf 
17.45 is de deur open en de maal-
tijd eindigt rond de klok van 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof Keu-
ken is ontmoeting. Iedereen is wel-
kom. Opgeven kan via diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch via 
het nummer van de diaconie 06-
41700923 tot zondag 12 juni.

Bijeenkomst Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 13 ju-
ni presenteert Viva Aquaria weer 
een gezellige en leerzame avond. 
Op 21 mei is het schouwteam, be-
staande uit Jan Mans en Carel Keim, 
weer een dag op pad geweest om 
de deelnemers te bezoeken die hun 
aquarium aan de kritische blikken 
van de schouwers ter beschikking 
hebben gesteld. Jan en Carel heb-
ben van elke bak weer vele foto’s 
gemaakt die op deze avond zullen 
worden getoond en door Jan van 
commentaar zullen worden voor-
zien. Uiteraard kan de eigenaar zijn 

of haar verhaal vertellen, over hoe 
de hobby wordt beleefd. Uit de voor-
gaande jaren is bekend dat het een 
bijzonder gebeuren is en ook wel 
een beetje spannend om je bak op 
het grote witte doek te zien en wat 
er over wordt besproken. Het wordt 
in ieder geval een leerzame avond. 
Iedere belangstellenden is welkom. 
De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Meer weten over 
Viva Aquaria? Neem dan contact op 
met Carel Keim via 343854.

Aalsmeer Flower Festival
Fort Kudelstaart wordt 
bloemenparadijs
Aalsmeer - Zaterdag 18 en zon-
dag 19 juni is het Flower Festi-
val Aalsmeer een festival. Was het 
in vroeger tijden het Corso dat alle 
aandacht trok, nu is dat het Flower 
Festival met hoofdlocaties: het Fort 
Kudelstaart en de Historische Tuin, 
twee toeristische trekpleisters. Bloe-
menarrangeur Bob van den Heu-
vel zal - samen met een team van 
vrijwilligers - het Fort Kudelstaart 
omtoveren tot een bloemenpara-
dijs waaraan meerdere bloemen en 
plantenexporteurs een groot aan-
deel leveren. Spontaan schonken 
zij de mooiste exotische bloemen en 
planten. Zo kunnen bezoekers nip-
pend aan een glaasje wijn of genie-
tend van exquise geserveerde hap-
jes zich nestelen onder oude olijfbo-
men die meer dan een ton wegen. 
Dit kan mede dankzij de welwillen-
de medewerking van havenmeester 
Henk Kuijper die de reuzen bij de 
fraaie pagode tenten plaatste! Ook 
hij zet zich - evenals degenen die dit 
Aalsmeer Flower Festival mogelijk 
maken - voor 100 procent in. De na-
men van de deelnemende kunste-
naars zijn al in een eerder editie van 
de Nieuwe Meerbode vermeld op 
fotografe Judith Keessen na. Haar 
fotoproject ‘De Buurters’ kreeg het 
succes waarop zij nauwelijks durf-
de te hopen. Tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival laat zij via haar foto’s 
de schoonheid van de seringen zien, 
gekweekt door één van de laatste 
seringen kwekers van Aalsmeer.

Muziek
Ook bij een bloemenfestival hoort 
kunst en muziek! Wilbert Streng 
wist een aantal musici en zange-
ressen bij elkaar te brengen die zor-
gen voor een buitengewoon muzi-
kaal aangenaam verpozen. Doorlo-
pend en afwisselend zullen de ver-
schillende genres te beluisteren zijn. 
Zangeres Lynn van de Polder laat 
opnieuw horen waarom zij terecht 
de zangwedstrijd Voice van de Bock 
won en de concurrenten ver achter 
zich liet. Haar vader John begeleidt 
haar op gitaar. Op verzoek - wegens 
succes van verleden jaar- treedt ook 
Daphne Stroom weer op, wie het 
geheugen wil opfrissen of wil ken-
nis maken met Daphne: kijk naar de 
website flowerfestival.nl. Peter van 
Eick (van het Crown Theater) komt 
maar liefst met 16 blazers, één per-
cussionist en één bassist beide da-
gen op het Fort spelen. En natuurlijk 
mag jazz zangeres Katelijne van Ot-
terloo niet ontbreken. Haar heerlijke 
stem en optreden zal menigeen in 
vervoering brengen. De Aalsmeer-
se Harmonie komt in vol ornaat en 
volle bezetting zondag om 15.00 uur 
optreden.

Fleurig kindertuintje
Natuurlijk is er ook aan de kids ge-

dacht. Zij mogen een plantje komen 
uitzoeken en kunnen op het bijgele-
verde stokje hun naam schrijven en 
dat samen planten in een daarvoor 
bewerkte stuk grond. Aan het einde 
van het Aalsmeer Flower Festival zal 
deze plek een fleurige bloementuin 
zijn geworden en natuurlijk mag je 
later altijd komen kijken hoe goed 
jouw plant het doet. 

Pagode tenten
De vijf op het terrein staande pa-
gode tenten zijn een bezoek ze-
ker waard. De gastvrouwen zullen 
u in de ontvangsttent wegwijs ma-
ken en onder andere attenderen op 
de Aalsmeer Photo wedstrijd. Te-
vens kunnen de heerlijk ruikende - 
door Belle Epoque verzorgd - tuin-
rozen bewonderd worden. In een 
van de andere tenten tonen de exo-
tische planten van Sabra Exotic hun 
schoonheid. Er is beide dagen ie-
mand aanwezig om alles over deze 
bijzondere planten te vertellen. In de 
tent van Ernst Buskermolen kunt te-
recht met al uw tuinvragen en -pro-
blemen. Patrick Spaander van fo-
to de Boer exposeert zijn bloemen 
foto’s en zet op verzoek de hele fa-
milie, kinderen, kleinkinderen, opa’s 
en oma’s, tantes en ooms op de fo-
to. Altijd een mooie herinnering voor 
later. In de Ride for the Roses tent 
zal zaterdag 13.00 uur een offici-
eel moment zijn wanneer wethou-
der Job Kluis uit handen van Bob 
van den Heuvel het schilderij ‘Een 
roos is als een kus’ ontvangt. De 
door Bob geschilderde roos krijgt 
een vaste plaats in de burgerzaal in 
het gemeentehuis en symboliseert 
de betrokkenheid van de gemeente 
voor de stichting Ride for the Roses. 

Rondleiding
Ook dit jaar is het weer mogelijk om 
onder de bezielende leiding van Jan 
van Veen (voormalig directeur OBS 
Kudelstaart) een rondleiding door 
het Fort te maken (kaarten en tijden 
zijn verkrijgbaar in de ontvangst-
tent). Bob en zijn compaan Ap Ei-
genhuis zijn gelukkig met alle spon-
sors waardoor het Fort Kudelstaart 
kan worden omgetoverd tot een 
bloemen paradijs. Bob verzorgt al-
le arrangementen. Al direct bij bin-
nenkomst worden de bezoekers - 
als betrof het een erehaag - welkom 
geheten door de aan beide zijden 
staande potten met uitbundig kleu-
rige bloemen. Dat Bob wordt bijge-
staan door een team van vrijwilligers 
maakt ook dat het huzarenstuk van 
de het Festival uitvoerbaar is geble-
ken. Een grote praam bedolven on-
der en versierd met duizend pioen-
rozen zal vanaf grote hoogte be-
wonderd kunnen worden. En dit zal, 
alsof het om vuurwerk gaat, zeker 
vele ah’s en oh’s ontlokken.
Janna van Zon 

Laatste meeting-
point Dorpskerk

Aalsmeer - Zondagavond 12 ju-
ni start om half zeven in de Dorps-
kerk de laatste meetingpoint van dit 
seizoen. Een seizoen met verschillen-
de sprekers en bands. Zondagavond 
hoopt Ruben Griffioen het seizoen af 
te sluiten door te spreken over het 
thema: Wie is jou Hoofd? De Meeting-
point band onder leiding van Jeanine 
Wegman zal de muziek verzorgen. Het 
belooft weer een mooie avond te wor-
den. Iedereen is welkom. Vanaf kwart 
over zes zijn de deuren van de Dorps-
kerk aan de kanaalstaat open.

Op reis door 4 windstreken
Aalsmeer - ‘Vier windstreken’ was 
het thema van het gezamenlijke con-
cert dat Sonority en Sursum Corda 
afgelopen zaterdag 4 juni gaven in 
het kader van de Week van de Ama-
teurkunst. Sonority en Sursum Cor-
da namen samen en elk afzonder-
lijk het publiek mee op reis naar het 
verre Oosten, het wilde Westen, het 

koele Noorden en het warmbloedi-
ge Zuiden. Het publiek wist, ondanks 
de zomerse avond, in groten getale 
de Spil te vinden en heeft duidelijk 
genoten. Het koor, de muziekvereni-
ging en de beide dirigenten Rik Hen-
ning en Elivera van Sloten kregen na 
afloop een staande ovatie.
Foto: www.kicksfotos.nl

Deze week op Radio Aalsmeer
Vrijdagavondcafé schenkt 
zomerse drankjes
Aalsmeer - Ron Leegwater presen-
teert vrijdag weer het ‘Vrijdagavond-
café’ op Radio Aalsmeer vanaf 21.00 
uur en hij staat er niet alleen voor. 
Hij presenteert samen met Kirsten 
en er zijn twee maandelijkse rubrie-
ken met gasten. Zomerse drankjes, 
cocktails en smoothies in Marc’s 
Culinaire Kookwekker en uitgaan 
en lifestyle in Kirsten’s Vrijdagavond 
Mini Magazine. 
Natuurlijk ook het spel Soundme-
mory waarbij de kandidaat uit tien 
geluiden het dubbele geluid moet 
raden, de Soulshow-classic en Ron’s 
Top 40 Hitarchief. Met de Twitterhit 
kunnen alle luisteraars weer mee-
doen (ook de niet-Twitteraars). De-
ze week staat de Twitterhit in het te-
ken van de band: Doe Maar. Wat is 
jouw favoriet van deze Nederpop-
band die komende week weer op de 
planken staan? Geef door via Twit-
ter: @Vrij_avondcafé of via de Face-
book van Vrijdagavondcafé.

Maandag: Door de Mangel
‘Door de Mangel’ is een weke-
lijks interviewprogramma op Radio 
Aalsmeer. Iedere maandagavond 
ontvangen presentatoren Mylè-
ne en Elbert Huijts, ondersteund 
door technicus Edgar van Hazen-
donk, tussen 19.00 en 20.00 uur 
een interessante Aalsmeerder of 
Kudelstaarter in de studio. Afgelo-
pen maandag was Sietze Fokkema 
de 129ste gast in het programma 
‘Door de Mangel’. De drie woorden 
die Sietze bij zichzelf vindt passen 
zijn: verteller, gezelligheidsmens en 
perfectionist. De in kop van Noord- 
Holland geboren, maar in Drachten 
opgegroeide Fokkema vertelde voor 
het bloemisterij vak gevallen te zijn. 
Dat bracht hem uiteindelijk naar 

Aalsmeer. 
Ook Fokkema voegt weer een nieu-
we schakel aan de ketting toe en 
heeft een nieuwe gast uitgekozen 
voor maandag 13 juni. Als 130e gast 
komt Hans van Leeuwen naar de 
studio. “Hans is een vriend, dorps-
genoot en muziekliefhebber en 
zet zich onder ander in voor het 
Jeugdsportfonds en het popkoor 
Soundsation. Met hem is zeker een 
avondvullend programma te ma-
ken.” Een vraag voor Hans van Leeu-
wen? Mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of stuur een Tweet 
via Twitter: @DoordeMangel.

Top 10 van Jason Donovan
Op maandagavond ook wekelijks 
de tien favoriete nummers van een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter. De-
ze week ontvangen Miranda Gom-
mans en Talitha van Itterzon nie-
mand minder dan de nummer twee 
bij de Stem van de Bok, medewerker 
bij Studio’s Aalsmeer en bioscoop-
manager Jason Donovan. Hij zal zijn 
favoriete muziek laten horen vanaf 
20.00 uur. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. 

Eerste Veteranendag in gemeentehuis
Draaginsignes voor de Vrede 
voor 6 Aalsmeerse veteranen 
Aalsmeer - Op zaterdag 4 juni vond 
de eerste Veteranendag in Aalsmeer 
plaats. Met deze dag toonde ge-
meente respect aan de ongeveer 
150 Aalsmeerse veteranen. Na de 
vlagceremonie buiten voor het ge-
meentehuis sprak burgemeester Je-
roen Nobel de veteranen, hun fa-
milieleden en vertegenwoordigers 
van de Nederlandse Krijgsmacht 
toe in een volle Burgerzaal en reik-
te hij aan zes veteranen de Draagin-
signes Nobelprijs voor de Vrede uit. 
Dat is een onderscheiding voor ve-
teranen die hebben deelgenomen 
aan de vredesmissies van de UN 
tussen 1948 en 1988. Hoogtepunt 
in het programma was ongetwijfeld 
de lezing van oud-commandant der 
strijdkrachten, Peter van Uhm, over 
zijn ervaringen als militair en de rol 
van hulphonden bij het verwerken 
van traumatische ervaringen. In-
drukwekkend! Daarna was er een 
Meet & Greet waar inwoners kennis 
konden maken met veteranen en de 
oorlogs- en vredesmissies waaraan 
zij hebben deelgenomen. De muziek 
was van het koperkwartet van de 
Grenadiers en Jagers en er stonden 

twee militaire voertuigen uit Bosnië 
en Libanon op het Raadhuisplein. Al 
met al een geslaagde eerste Vetera-
nendag in Aalsmeer, met dank aan 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer voor 
de uitstekende organisatie.

Waardering voor veteranen
In juni wordt elk jaar aandacht ge-
geven aan de 117.000 Nederlandse 
veteranen. Het doel van deze Ne-
derlandse Veteranendag is meer be-
kendheid te geven aan en waarde-
ring te krijgen voor veteranen. Naast 
veteranen uit de Tweede Wereldoor-
log, Indië, Nieuw-Guinea en Korea 
kent Nederland inmiddels ook veel 
jonge veteranen. Jonge veteranen 
zijn ingezet bij internationale vre-
desmissies in bijvoorbeeld Libanon, 
Cambodja, de Balkan, Irak of Afgha-
nistan. De Landelijke Veteranendag 
vindt plaats op 25 juni in Den Haag. 
De Aalsmeerse Wall of Honour, die 
deze week nog in het gemeente-
huis staat, zal dan ook op het Ma-
lieveld geplaatst worden. Een aan-
tal Aalsmeerse veteranen is daarbij 
aanwezig. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Winnaar Holland’s Got Talent
Nick Nicolai gastartiest in  
Brookly Nights zaterdag
Aalsmeer - De winnaar van Hol-
land’s Got Talent, Nick Nicolai, staat 
zaterdag 11 juni op het toneel van 
de Dinnershow Brooklyn Nights in 
Studio’s Aalsmeer. De nog maar 18 
jaar oude fi nalist verpletterde de ju-
ry reeds tijdens de audities en is in-
middels de publieksfavoriet van het 
populaire programma op RTL4.
Nick Nicolai trok ook de aandacht 
van producent Frank Wentink en 
choreograaf Marc Forno met zijn 
optredens. “Nick is een bijzondere 
jongen, hij bezit een groot talent en 
hij heeft een onderscheidend ver-
mogen”, licht Frank Wentink toe. “Hij 
deed me gelijk denken aan Susan 

Boyle en zij heeft de harten gesto-
len van de hele wereld.”
Met nummers van Etta James en 
Sam Cooke heeft Nick bewezen dat 
hij de soul beheerst en een soulvol-
le artiest is. “Zijn stem en genre slui-
ten naadloos aan op het repertoire 
van Brooklyn Nights”, vult Marc For-
no aan. Nick Nicolai is inmiddels in-
gegaan op het aanbod dat hij kreeg 
tijdens een van de live shows. Op 11 
juni zal hij optreden in het Broadway 
Theater waar ook los kaarten voor 
beschikbaar zijn. Kaarten zijn exclu-
sief diner. Meer informatie over de 
Dinnershow Brooklyn Nights is te 
vinden op www.brooklyn-nights.nl.

In en rond winkelcentrum 15 juni
Jaarmarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Volgende week 
woensdag 15 juni wordt voor de 
22ste keer de jaarmarkt in Ku-
delstaart gehouden van 14.00 tot 
21.00 uur. Dit is altijd een uiterst 
gezellige dag voor velen. Er is veel 
te doen voor jong en oud. Naast 
de muziek van Jan Springintveld 
is er live muziek door een zanger. 
Er zijn optredens van Omnia en op 
het plein is een bar. Ook voor de 

“Dit overtreft mijn stoutste verwachting”

Jan Dreschler geridderd 
bij afscheid zorgcentrum
Aalsmeer - Vrijdag 3 juni lag de 
rode loper uit voor de ingang van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Niet alleen 
de hoofdpersoon van deze mid-
dag- de heer Jan Dreschler en zijn 
vrouw - werden geacht hier over 
heen te lopen ook de vele perso-
nen, instanties, afgevaardigden van 
de gemeente en het college van 
Aalsmeer. Die rode loper lag er niet 
zomaar! Daarvoor was een zeer spe-
ciale reden, want Jan Dreschler - 21 
jaar het gezicht van Zorgcentrum 
Aelsmeer - nam afscheid. Eerder 
deze week had hij al afscheid geno-
men van de 300 verzorgers, vrijwil-
ligers en alle bewoners. Het waren 
bewogen momenten geweest. Ten-
slotte valt het niet mee om dat waar-
mee je zo vergroeid bent achter je 
te moeten laten. Jan Dreschler werd 
bij zijn afscheid bedolven onder ca-
deau’s en met nog meer mooie 
woorden die hij gelaten maar met 
interesse over zich heen liet komen. 
De sprekers wonden er geen doek-
jes om: Jan Dreschler was van gro-
te betekenis geweest voor de oude-
renzorg in Aalsmeer. “Hij heeft zijn 
stempel gedrukt op het Zorgcen-
trum, Jan was het Zorgentrum”, al-
dus de voorzitter van de Raad van 
Toezicht, Bart Hulsbos. De ontwik-
kelingen die werden meegemaakt 
- zeker in de eerste vijftien jaar van 
het directeur zijn - waren gewel-
dig. Het was in de periode dat Dre-
schler dacht: “Dit werk blijf ik doen 
tot aan mijn 70ste.” Voor hem is leef-
tijd geen barrière, maar een hinder-
nis die je je zelf oplegt. Via de juiste 
omweg wist hij altijd weer goede re-
sultaten te bereiken, enorme verbe-
teringen te scheppen die de oude-
ren zeer ten goede kwamen. Want 
Jan stond voor zijn bewoners en zijn 
personeel. De veranderingen en de 
gesommeerde regels die vanuit de 
overheid werden opgelegd maak-
te het werk zwaarder. Papieren wer-
den belangrijker dan bewoners. De 
werksfeer veranderde. Niet meer in 
het veld staan, maar achter het bu-
reau zitten. De theorie leek de prak-
tijk te overmeesteren. Dat maak-
te dat Jan Dreschler besloot om te-
rug te komen op zijn plan en er toch 
voor te kiezen eerder met pensioen 
te gaan. “Ik trek de deur achter mij 
dicht, als ik hier weer kom, ben ik 
te gast.”

Geridderd
Maar voordat het zover was sprak 
Berry Philippa - met de gave van 
het woord en mooie woordspelin-
gen- namens de vrienden van het 
Zorgcentrum. “Jij was een voorbeeld 
voor andere Zorgcentra in Neder-
land. Bezorgde 75 plussers een le-
ven met een gouden randje, had al-
tijd oog voor detail en kon goed luis-
teren.’ Berend Vollmüller sprak na-
mens de Hervormde Kerk, hij eindig-
de met een passend gedicht. Daar-
na was het woord aan burgemees-
ter Jeroen Nobel. Hij verklaarde dat 

de vorige sprekers al zoveel loven-
de woorden hadden gezegd dat het 
gras hem aardig voor de voeten was 
weggemaaid. Maar wat geen van de 
vorige sprekers kon, lukte de burge-
meester in drievoud. Hij mocht na-
mens Zijne Majesteit de Koning de 
heer Jan Dreschler het erekruis Rid-
der van Oranje Nassau opspelden. 
“Ik ben perplex, dit overtreft mijn 
stoutste verwachting”, was de re-
actie. Er was tot slot ook nog dank-
woord voor allen. Niet voorgelezen 
- zoals zijn voorgangers vanaf pa-
pier - maar vanaf de iPad: “Waar-
om blijft iemand 21 jaar? Een goede 
werkkring en een fi jn dorp om in te 
wonen! Wij zijn begonnen met één 
computer en nu zijn deze niet meer 
te tellen. Inmiddels zijn er 300 ver-
zorgende waaronder vele vrijwilli-
gers. Het waren geen saaie jaren.” 
En dan wordt nog eens benadrukt 
waar Jan Dreschler echt voor staat. 
“Ik zou een actie willen starten om 
de opgelegde gekte van nu achter 
ons te laten.” Hij wenst zijn aanwezi-
ge opvolger Frans Knuit daarbij op-
recht heel veel succes. 
Nu nog niet precies wetend hoe de 
komende tijd ingevuld gaat worden, 
er zijn nog geen concrete plannen. 
Maar de woorden van Loesje - altijd 
rake wijsheden - klonken behoorlijk 
geruststellend. “Ouder worden is ei-
genlijk best vernieuwend.”

Profi el opvolger
Nadat bekend werd dat Jan Dre-
schler de deur van het Zorgcentrum 
achter zich dicht zou gaan trekken, 
moest er naarstig gezocht worden 
naar een opvolger. Bij de gehele sol-
licitatie procedure - die zeer zorg-
vuldig is verlopen - werd één ding 
duidelijk: Het moest een tweede Jan 
worden! “Frans Knuit is geen twee-
de Jan. Al was het maar omdat hij 
niet met van die grote stappen door 
het huis loopt”, aldus Bart Hulsbos. 
Wat de opvolger Frans Knuit veel 
vertrouwen geeft voor de toekomst 
is de menselijke maat die hij nu al 
- in de korte tijd dat hij het stokje 
heeft overgenomen - heeft gevoeld. 
Door zijn ervaring in de ouderen-
zorg zijn ook hem de afgelopen ja-
ren van verandering niet ontgaan. 
Maar zijn juridische en economi-
sche achtergrond zullen er wellicht 
toe bijdragen dat hij de juiste mid-
denweg weet te vinden tussen zorg 
en papierwinkel. Hij heeft er - naar 
eigen zeggen -heel veel zin in. “Ik ga 
met veel plezier aan de slag.”

Voor ons Allemael
In het tweemaandelijkse Magazi-
ne van Zorgcentrum Aelsmeer staat 
een prachtig geschreven verhaal 
van de scheidende directeur. Een 
bewogen en bevlogen man die in de 
afgelopen 21 jaar zoveel heeft be-
reikt dat het bijna teveel lijkt voor 
één mensenleven. 

Janna van Zon

Vierde generatie Levarht 
slaat eerste paal 2e fase
Kudelstaart - Woensdag 1 juni is 
de tweede fase van de uitbreiding 
van Levarht aan de Mijnsherenweg 
12 van start gegaan door het slaan 
van de eerste paal. Dit gebeurde in 
een samenzijn van een kleine groep 
mensen, waarbij een drietal genera-
ties Levarht present waren. Max Le-
varht, de zoon van Frank Levarht, 
heeft deze serieuze taak op zich ge-
nomen en heeft als ervaren bouw-
opzichter de paal moeiteloos de 
grond ingeslagen. 
In augustus vorig jaar werd in het 
bijzijn van alle collega’s al de eer-
ste paal geslagen voor de eerste fa-
se. Met de uitbreiding van in totaal 
7.000 vierkante meter bedrijfsopper-
vlakte en 19 extra laad- en losdocks 
komt Levarht op een totale bedrijfs-
oppervlakte van 27.700 vierkante 
meter en in totaal 45 laad- en los-
docks. Met de uitbreiding komt ook 
de wens in vervulling om de koelcel-
len afzonderlijk op de juiste bewaar-
temperatuur in te stellen om het 
brede productassortiment nog beter 
op te slaan. Aan het einde van dit 

jaar zal de nieuwbouw worden afge-
rond en is Levarht klaar voor de toe-
komst! “Ik heb er veel vertrouwen 
in, zowel in het slaan van de paal 
en de rest zien we wel weer verder”, 
zo sprak Huub Levarht in een korte 
toespraak. De jonge Max vierde de 
feestelijke start na het slaan van de 
eerste paal met het ontsteken van 
siervuurwerk. 

Kennismaken met e-bike 
bij Auto Maas
Aalsmeer - Op vrijdag 17 juni kan 
er onder begeleiding bij Auto Maas 
op bedrijventerrein Hornmeer ken-
nis gemaakt worden met de elek-
trische fi ets. Er is een parcours van 
ongeveer 5 kilometer uitgezet waar-
op getest kan worden hoe een e-
bike reageert. Veel mensen zijn nog 
niet zo ervaren en hebben vaak 
angst om elektrisch te gaan fi etsen. 
Met deze ervaring hoopt Auto Maas 
een bijdrage te leveren aan het vei-
lig en plezierig elektrisch fi etsen. e-
bikes zijn niet alleen voor ouderen 
geschikt, maar ook voor jongeren 
wordt het een steeds populairder 
vervoersmiddel. ‘’Fietsen is niet al-

leen voor de gezondheid belangrijk, 
maar zorgt ook voor plezier en een 
duurzamer milieu. Er worden steeds 
meer e-bikes voor het woon-werk 
verkeer gebruikt en door de jonge-
ren onderweg naar school”, aldus 
Tom Wesselingh van Auto Maas, die 
daarmee aan geeft dat deze trend 
niet meer te stoppen is. Voor de 
deelnemers staat koffi e met appel-
taart klaar. 
Aanmelden kan door een email te 
sturen naar auto_maas@seat.nl, via 
de Auto Maas facebook pagina of 
bel naar 0297-324320. De kennis-
makingsdag is vrijdag 17 juni van 
10.00 tot 16.00 uur.

‘Bon in de Ton’ 
in Kudelstaart

Kudelstaart - Winkelcentrum Ku-
delstaart staat de komende 2 we-
ken, tot aan Vaderdag, weer in het 
teken van de bekende ‘Bon in de 
Ton’ actie. 

Investering van 22,5 miljoen euro
Royal FloraHolland gaat 
terrein herontwikkelen
Aalsmeer - Royal FloraHolland 
gaat het centrale gebouw op het 
veilingterrein in Aalsmeer heront-
wikkelen waardoor medewerkers 
veiliger en gezonder kunnen wer-
ken en de logistieke processen ef-
fi ciënter verlopen. De Algemene Le-
denvergadering van Royal FloraHol-
land heeft op 2 juni goedkeuring 
gegeven aan een investering van 
22,5 miljoen euro. De werkzaamhe-
den zullen in 2018 gereed zijn. 

Veilige en gezonde 
werkomgeving
Een deel van de ruimtes op het vei-
lingterrein is niet meer van deze 
tijd. Zo zijn er verouderde, inpandi-
ge verlaadruimtes waar vrachtver-
keer rijdt en uitlaatgassen worden 
uitgestoten. Royal FloraHolland wil 
zorgen voor optimale veiligheid van 
werknemers en wil dat zij in een ge-
zondere omgeving kunnen werken. 
Deze verlaadhallen worden daarom 
gerenoveerd en vrij gemaakt van 
vrachtautoverkeer. Ook worden ge-
bouwdelen met asbestdaken, een 
technisch afgeschreven koelcel en 
veilingtribunes die niet meer in ge-
bruik zijn, opgeruimd. Door deze 

Drie generaties Vooges: Corine en Wim Engel met links zoon Jasper met 
dochtertje Amelie stevig in zijn armen.

Bakkerij Vooges investeert 
in groene toekomst
Aalsmeer - Voor de nieuwste 
steenoven in bakkerij Vooges in de 
Zijdstraat gaan drie generaties op 
de foto. Wim en Corine Engel staan 
rechts en zoon Jasper houdt zijn 
dochtertje Amelie stevig is zijn ar-
men. Het is niet voor niets dat de 
kleine spruit erbij moest. Jasper ver-
telt: “Toen zij geboren werd stonden 
we met de familie wat vaker stil bij 
feiten als ‘hoe moet dat in de toe-
komst met onze planeet’, ‘wat la-
ten we de volgende generatie na’ 
en wat gaat er toch veel mis in de 
natuur’. Dat soort zaken. Amelie 
heeft ons de ogen extra doen ope-
nen om nog beter met het milieu om 
te gaan. In de huidige bakkerij bla-
zen we bijvoorbeeld veel restwarm-
te de lucht in en gebruiken we veel 
energie. We zijn gaan nadenken 
over een doelgerichte oplossing en 
op het lumineuze idee gekomen een 
nieuwe duurzamere bakkerij te bou-
wen die veel groener en dus milieu-
vriendelijker is.” Op het industrieter-
rein in Aalsmeer is de bouw van de-
ze duurzame bakkerij vanaf febru-
ari al in volle gang. Wim Engel: “In 
de Zijdstraat zal uitsluitend nog de-
sembrood worden gebakken, dus 
de lekkere broodgeur blijft gewoon 
in het Dorp en in de winkel op Pol-
dermeesterplein wordt zoals ge-
bruikelijk alleen afgebakken. Verder 
gaat er vanaf begin juli gebruik ge-
maakt worden van de ambachtelij-
ke bakprocedure in de Visserstraat. 
De grondstoffen blijven hetzelfde. 
Er is echter veel meer ovenruimte, 
dus in kortere tijd kunnen we meer 
brood bakken. We kunnen een stuk 
effi ciënter gaan werken. Het be-
langrijkste om te weten en wat echt 
duidelijk voor de lezer moet zijn is 
dat we beslist géén fabrieksbak-
ker worden. Het is een heel groot 
pand, maar we blijven een ambach-
telijke bakkerij. Je kunt ons binnen-
kort ook aan het werk zien daar. Het 
wordt prachtig!” Er zal twee maan-
den worden proefgedraaid in de 
Visserstraat. “We gaan fi netunen en 
nemen daar serieus de tijd voor.” Al-
dus Jasper. Medio september gaat 
de bakkerij pas offi cieel open. Voor 
het personeel (in totaal rond de vijf-
tig mensen) wordt het ook fysiek en 

ergonomisch prettiger werken. Op 
de vraag voor wie er dan die twee 
maanden gebakken gaat worden 
wordt geantwoord dat dat onder 
andere voor de voedselbank zal zijn. 
Maatschappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO) is de familie dui-
delijk niet vreemd. Kijk maar eens 
op www.stichtingbroodvoorleven.nl, 
een geweldige stichting van Wim en 
Corine die alle steun goed kan ge-
bruiken.

Alle details kloppen
De nieuwe bakkerij Vooges gaat ge-
bruik maken van de zon door mid-
del van zonnepanelen, het vuile wa-
ter zal worden gereinigd en de over-
tollige warmte van de ovens en ma-
chines zal worden hergebruikt. Wim: 
“We hopen dat de mensen het kun-
nen waarderen. Het is namelijk zo 
zonde om zoveel energie klakkeloos 
de lucht in te blazen. Het opwekken 
van de zonne-energie zal overigens 
in etappes gaan. Wij kiezen verder 
voor een nog betere kwaliteit, voor 
duurzaamheid en voor groen. Van-
daar onze nieuwe slogan: ‘Vooges 
groen, gaat zijn naam eer aan doen’. 
In de nieuwe bakkerij kan er ook 
veel gemakkelijker geladen wor-
den. Het is best wel een armoe hoor 
achter de bakkerij in de Gedemp-
te Sloot. Door weer en wind sta ik 
altijd, samen met onze medewer-
kers, te laden en te lossen. Dat zal 
allemaal anders worden. We heb-
ben de hoogste hygiëne-certifi ca-
ten al in huis, maar we kunnen bin-
nenkort nóg hygiënischer werken 
en 100% veiligheid garanderen. Al-
le details kloppen daar.” Amelie be-
gint gezellig te kirren. Ze beseft nog 
niet wat er allemaal gaande is, maar 
het meisje heeft haar papa en opa 
en oma met de beide benen fl ink op 
de grond gezet en hen laten inves-
teren in een mooie groene toekomst 
in de bakkerswereld. www.bakkerij-
vooges.nl 
Luister aanstaande zaterdag 11 juni 
om 14.15 uur naar Weekendmagazi-
ne op Radio Aalsmeer. Jasper komt 
in de studio vertellen over de voort-
gang van de bouw. 

Door Miranda Gommans 

jeugd is veel te doen. Clown Kees is 
weer aanwezig, dagverblijf Snoopy 
schminkt weer vele gezichten en 
er is een draaimolen. Op de markt 
zijn ruim honderd kramen met voor 
ieder wat wils. Kortom, er is overal 
aan gedacht, de voorwaarden voor 
een geslaagde dag zijn volop aan-
wezig. Tot nu toe heeft ook het weer 
werkt altijd meegewerkt, dus noteer 
woensdag de 15e in de agenda.

aanpassingen zullen logistieke pro-
cessen effi ciënter verlopen.
 
Vastgoed wordt verkleint
Door het economisch herstel heeft 
Royal FloraHolland de afgelopen tijd 
meer ruimtes op het terrein kun-
nen verhuren aan bijvoorbeeld ex-
porteurs. Toch is er ook een deel dat 
moeilijk te verhuren is, omdat zoge-
heten dock boards ontbreken. Mo-
menteel is er veel vraag naar ruim-
tes met dock boards. Om daarin te 
voorzien, gaat Royal FloraHolland 
14.000 vierkante omvormen tot ver-
huurbare dock board ruimte. Verder 
verkleint Royal FloraHolland haar 
vastgoed met 13.000 vierkante me-
ter. Door deze maatregelen stijgen 
de huurinkomsten en de commerci-
ele omzet, terwijl de exploitatiekos-
ten afnemen.
 
Gereed in 2018 
De herontwikkeling is in 2018 ge-
reed en geeft Royal FloraHolland 
in Aalsmeer een uitstraling die past 
bij haar internationale ambitie. Ook 
kan Royal FloraHolland door de in-
vestering beter anticiperen op ont-
wikkelingen in de markt.

Wederom in samenwerking met 
restaurant Jones zijn twee diner-
bonnen de hoofdprijzen. Doe uw 
aankoopbon met naam en tele-
foonnummer in de bekende ton op 
het plein of lever ze in bij één van 
de winkeliers en maak dus kan op 
een lekker diner bij Jones. De on-
dernemers zien u graag op winkel-
centrum Kudelstaart

H en A Mode in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdag 14 juni a.s. is er van 10.00 - 12.00 uur een verkoop van de 
zomer collectie in het restaurant van ‘Voor Elkaer’. De nieuwste collectie 
voor dames en heren. Met name de herencollectie hebben zij de laatste 
tijd uitgebreid. Ook hebben ze onlangs een kledinglijn toegevoegd met 
aangepaste kleding die inspeelt op mensen met een fysieke beperking. 

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar. 
Zie hieronder het menu voor aankomende woensdag en vrijdagavond. 

Op woensdag 15 juni bestaat het menu uit een gebonden kaassoep, 
een procureurlapje + duxelles en romige paprikasaus met daarbij franse 
boontjes met spekjes, komkommersalade en aardappelkroketjes en als 
dessert een ananaspudding met naar keuze slagroom. De kosten van dit 
menu zijn € 9,- p.p. 

Op vrijdag 17 juni bestaat het menu uit 
een heldere tomaten- groentensoep, 
varkenshaas met champignon roomsaus 
tirollienne, gemengde salade,
 appelmoes, twister aardappelen,
 chocolade ijs met naar keuze slagroom
koffie/ thee van het huis
De kosten van dit menu zijn € 12.50 p.p. 

Ook kunt u van maandag t/m vrijdag 
tussen 12.00 - 14.00 uur lunchen. Voor vragen of reserveringen 
0297 - 82 09 79. U kunt zich nog opgeven! 

Bindingkoor in Zorgcentrum Aelsmeer
Op donderdag 16 juni om 19.45 uur is er een optreden van het Bin-

dingkoor. Het Bindingkoor is een enthousiaste 
groep van ca. 35 personen, die onder 

de vlag van Stichting de Binding 
een breed repertoire zingt.

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

het zorgcentrum woont.
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Wellantcollege de Groenstrook
Zeventien ondernemers 
in bedrijvencarrousel
Aalsmeer - Jaarlijks organiseert 
Wellantcollege de Groenstrook een 
bedrijvencarrousel. Leerlingen kun-
nen op deze manier kennismaken 
met bedrijven uit de regio en de be-
drijven kunnen zich profileren on-
der de leerlingen. Ook vorige week 
was er weer een zeer succesvol ver-
lopen middag. De bedrijvencarrou-
sel vond voor het vijfde jaar op rij 
plaats met dit keer een record van 
zeventien ondernemers en werkne-
mers van bedrijven uit verschillen-
de sectoren, zoals groen, techniek, 
zorg en welzijn en detailhandel. Al-
len waren naar de Groenstrook af-
gereisd om drie presentaties over 
hun sector en bedrijf te verzorgen. 
Elk bedrijf kreeg een lokaal toege-
wezen en mocht deze met bijvoor-
beeld meegebrachte materialen en 
machines inrichten.

Doel
Het doel van deze carrousel is de 
leerlingen van leerjaar twee wegwijs 
maken welke bedrijven er in de re-
gio zijn en meer kennis op te doen 
van de verschillende sectoren. Mooi 
om te horen dat tijdens de evalua-
tie een leerling vertelde, na een pre-
sentatie van een medewerkster van 
Solidoe, nu zeker te weten de kin-

deropvang in te gaan.

Activiteiten
De bedrijven hadden dit jaar veel uit 
de kast gehaald om voor de leerlin-
gen een leuke presentatie te verzor-
gen. Zo had de Meerlanden machi-
nes meegenomen en werd de pre-
sentatie voor een deel in de open 
lucht gegeven. Uilenpark de Paay 
had zelfs een heuse Oehoe mee-
gebracht, wat de leerlingen prach-
tig vonden. Indrukwekkend voor de 
leerlingen was de presentaties van 
Heliomare. Twee cliënten vertelden 
hun persoonlijk verhaal over hun 
ziekte en ongeluk, waardoor zij he-
laas in een rolstoel zijn terechtge-
komen. Van zorgcentrum Aelsmeer 
mochten de leerlingen met een 
naald in een pop prikken, wat enige 
hilariteit gaf. Tankstation Loogman, 
technische groothandel Gunter en 
Meuser en bloemenexportbedrijf de 
JetSet verzorgde tijdens hun pre-
sentaties ook een leuke quiz. Hier-
mee konden leerlingen bloemen en 
autowasstraat-bonnen winnen. Zo-
wel de mensen van de bedrijven als 
de leerlingen spraken naderhand 
van een leuke en leerzame middag!
Bezoek voor meer informatie de 
website: www.wellant.nl

“Ik krabbel wat op papier”
Expositie Marco van Ooijen
Kudelstaart - “Ik krabbel wat op 
papier met mijn bic balpen.” Een 
mooie bescheiden uitspraak van 
kunstemaker Marco van Ooijen over 
zijn werk. De komende twee maan-
den kunnen bezoekers aan het fy-
siotherapeutisch centrum aan de 
Kudelstaartseweg zich laten mee-
voeren langs de werken van Mar-
co van Ooijen. De wandeling voert 
langs de kunstwerken, met behulp 
van een korte tekst begeleidt Van 
Ooijen de toeschouwers. Deze Al-
phense kunstenaar maakt hout- en 
linosnedes. De snedes maakt Mar-
co op basis van schetsen die hij on-
derweg tekent. Met een bic balpen. 
Dingen die hij ziet gebeuren, din-
gen die hij overdenkt worden om-
gezet in schetsen. Deze schetsen 
snijdt hij uit houten platen of linole-
um. Het verschil tussen de houtsne-
de en de linosnede is de lijn. Mar-
co hierover: “Linoleum snijden is ei-
genlijk veel makkelijker dan hout. 
Het is zachter, soepeler te bewer-
ken. Maar de lijnen worden zo mooi 

Initiatief Cor en Cor
Aalsmeer Promotie Auto
Aalsmeer - Mannen die niet stilzit-
ten en altijd weer op leuke ideeën 
komen. Daar moet Aalsmeer het van 
hebben wanneer het gaat om het 
promoten van het bloemen, water, 
kunst en cultuur dorp. Hier vinden 
zoveel evenementen plaats, dat me-
nig andere gemeente daar behoor-
lijk jaloers op is. Tevens is Aalsmeer 
een dorp dat zich bekommert om 
de zwakkere mens en mensen die 
een steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken. Twee van zulke mannen 
zijn Cor Millenaar en Cor Zomer, 
beide groot liefhebber van klassie-
ke auto’s. Zo werd er verleden jaar 
de Mercedes Benz G-Klasse inge-
zet voor de Ride for the Roses. Hét 
evenement, waaraan vele vrijwilli-
gers met de bevlogen Kirsten Ver-
hoef van Sylt Support als coördina-
tor, hun bijdrage leverden, waardoor 
de organisatie gesmeerd liep. En 
niet te vergeten de duizenden deel-
nemers die zich op sportieve wijze 
ingezet hebben tegen kanker. 
Om de veel bewonderde auto, inmid-
dels een bekend beeld in Aalsmeer, 
na afloop van het evenement nu zo-
maar af te schrijven ligt niet in de 
lijn van Cor Millenaar en Cor Zomer. 
Dus werd er gewerkt aan een nieuw 
plan. De auto onderging een me-
tamorfose en zal nu worden inge-
zet als de Aalsmeer Promotie Auto. 
Alex Boom bedacht het ontwerp en 
wist de auto een opvallende en aan-

trekkelijke ‘Aalsmeerse’ uitstraling 
te geven. “Je moet het zien als een 
geste naar de gemeente”, aldus Cor 
Millenaar. “Natuurlijk is dit initiatief 
ook interessant voor de onderne-
mers. Zij kunnen zich financieel bin-
den aan de bijzondere evenementen 
die er de komende tijd in Aalsmeer 
plaatsvinden en waar heel veel be-
zoekers op af komen. Denk bijvoor-
beeld aan de Mercedes Benz Ral-
ly ‘Classic Stars Tour’ (21 augustus), 
het Aalsmeer Flower Festival (juni), 
Aalsmeer Roest Niet (12 juni), de 
Pramenrace (september) de West-
einder Water Week, Vuur en Licht 
op het water, de Feestweek (sep-
tember) enz. Allemaal evenementen 
waarvoor honderden Aalsmeerders 
zich vrijwillig inzetten. De auto gaat 
rondrijden in Aalsmeer en de regio 
om zoveel mogelijk bezoekers naar 
Aalsmeer en de evenementen te 
trekken. De betaalde reclame helpt 
mee om het project enigszins kos-
tendekkend krijgen. Ook voor ons 
is het een project zonder winstoog-
merk”, verklaren de beide Corren. 
De Aalsmeer Promotie Auto (A.P.A.) 
zal vanaf volgende week gaan rond-
rijden. Kirsten Verhoef van Sylt Sup-
port kan iedere enthousiaste onder-
nemer vertellen wat er allemaal mo-
gelijk is. Zij is te bereiken via email: 
kirsten@syltsupport.nl 

Janna van Zon

Super druk op/
langs de Poel

Aalsmeer - Zowel zaterdag als zon-
dag was het behoorlijk druk op de 
Poel. Heel veel inwoners en bootbe-
zitters uit de regio waren het water 
opgegaan om te genieten van de-
ze prachtige zomerse dagen. Langs 
het water zitten, is overigens ook 
heel leuk. Allerlei soorten bootjes 
varen langs, van snelle speedboten 
en statige sloepjes tot kruisers in al-
lerlei groottes en natuurlijk pramen 
en bokken en zeilboten, die geduld 
moesten hebben met af een toe een 
vlaagje wind. Niet alleen de brand-
weerboot was op het water, de poli-
tieboot hield in de middag vaarcon-
troles. Ook is er al volop gezwom-
men. Het kon best, de watertempe-
ratuur was rond de twintig graden. 
Het zal niemand verbazen dat het 
Surfeiland in het weekend een ge-
wilde plek was om te vertoeven. 

3e Editie rozenevenement 
Roooz in Historische Tuin
Aalsmeer - Dit jaar vindt alweer 
de derde editie van het unieke ro-
zenevenement Roooz plaats in de 
Historische Tuin. Roooz opent op 
woensdag 15 juni met een inspire-
rend besloten programma voor ge-
nodigden. De deuren staan op don-
derdag 16 en vrijdag 17 juni van 
9.00 tot 15.00 uur voor het vakpu-
bliek open en consumenten zijn za-
terdag 18 en zondag 19 juni welkom 
tussen 11.00 en 17.00 uur.
Drie rozenkwekers (Zuurbier In-
ternational, VP Group en Rosa 
Plaza|AQ Roses) organiseren geza-
menlijk het rozenevenement Roooz. 
In het verleden groeide een relatie-
dag voor de klanten van de kwekers 
uit tot een groots meerdaags evene-
ment dat voor elke geïnteresseerde 
toegankelijk is. Tijdens Roooz pre-
senteren elf topveredelaars hun al-
lernieuwste snijrozen en de kwe-
kers hun huidige rozen-assortiment. 
Roooz vindt plaats in tuinbouwmu-
seum de Historische Tuin waar men 
nog steeds oude (geurende) soor-
ten kweekt. Een unieke locatie dus 
waar de rozen van het verleden, het 
heden en de toekomst samenko-
men. Totaal stelt Roooz meer dan 
300 rozenvariëteiten tentoon. 

The Roooz Contest
Rozenveredelaars stellen ieder hun 
twee beste cultivars zowel middel-
groot als grootbloemig beschik-
baar voor de competitie The Roooz 
Contest. Dit om er achter te komen 
welke nieuwe roos het meest aan-
spreekt bij het vakpubliek en de 
consument. Inkopers/verkopers van 
de top 30 groothandelaren keuren 

tijdens de besloten dag van Roooz 
deze allernieuwste snijrozen. Roooz 
stelt ook het vakpubliek en de con-
sument in de gelegenheid om hun 
stem uit te brengen en hun waarde-
ring te geven aan te geven. De win-
nende ‘novelty’ ontvangt The Roooz 
Trophy 2016. Shiary van United Se-
lections (voorheen Preesman) won 
als meest belovende nieuwe soort. 
Deelnemende veredelaars: Esmeral-
da Farms, Dümmen Orange Rose, 
Interplant Roses B.V., Kordes Rosen, 
NIRP International, Olij Roses Inter-
national, Royal De Ruiter, Schreurs 
Roses & Gerbera, Spek Rozen, Van 
Kleef / Tantau en United Selections.

Examen bloemschikken
Studenten van het ROC Wellantcol-
lege maken de bloemstukken voor 
hun examen ‘bloemschikken ni-
veau 3 en 4’ tijdens de opbouw van 
Roooz. De examenkandidaten ma-
ken gebruik van de rozen van de ini-
tiatiefnemende kwekers om indruk 
te maken op hun examinatoren met 
hun creaties die aan dienen te slui-
ten bij het thema van Roooz 2016. 
Bij een bezoek aan Roooz bewon-
dert u meteen de examen-bloem-
stukken van Nederlands nieuwste 
bloemschiktalenten. 

Flower Festival
Roooz valt op zaterdag en zondag 
samen met het Aalsmeer Flower 
Festival. Roooz is dan gratis open 
voor publiek. Deze dagen organi-
seren Roooz en de Historische Tuin 
ook speciale rozenveilingen op de 
traditionele veilingklok uit 1930. Kijk 
Meer informatie op www.roooz.nl.

strak dat ik mijn schetslijn ga mis-
sen. Door in hout te snijden worden 
de lijnen ietwat rafeliger, levendiger. 
Dat vind ik beter en mooier. Ook al 
is het veel lastiger werken.” 
In staccato tekst voert Van Ooijen 
de bezoekers langs zijn werk. Hu-
mor en scherpzinnigheid. Indruk-
wekkende thema keuzes uitge-
werkt in een hele eigen beeldtaal. 
Zwart en wit, dood en leven. Ze ho-
ren blijkbaar bij elkaar. En vormen 
voor Van Ooijen een eindeloze in-
spiratiebron waarbij hij zoekend en 
onderzoekend zijn weg vindt. Nu re-
sulterend in de wandeling door de 
gang in de praktijk voor fysiothera-
pie. Een aanrader voor elk nieuws-
gierig mens. 
De fotowerken hangen tot half ju-
li in de wachtruimte en gang naar 
de fitness afdeling. De praktijk is vrij 
toegankelijk te bezoeken op werk-
dagen van 8.00 tot 21.00 uur, op de 
woensdag van 8.00 tot 18.00 uur. De 
kunstwerken zijn te koop, informatie 
hierover in de praktijk.

iPad café voor beginners
Amstelveen - In de succesvol-
le reeks iPad cafés staan in het zo-
merprogramma van de bibliotheek 
dit keer het iPAd café voor begin-
ners en het iPad café Tips & Trucs 
op de agenda. Op vrijdag 10 juni 
wordt gestart met de beginners. Blij 
met uw iPad maar ziet u door de ve-
le mogelijkheden in de appelboom-
gaard het bos niet meer? Dan is dit 
hét café voor u. Ruth en Eveline zit-
ten boordevol tips en handige oefe-
ningen en geven hun kennis graag 
aan u door. Ze laten u pas gaan als 
u verder kunt.
Op 19 augustus gaat het café verder 
met de tips en trucs voor de iPad. 
Heeft u al ervaringen met uw iPad? 

Kom langs bij dit iPAd café. Eveline 
en Ruth nemen u dit keer mee in de 
krochten van de iPad met handige 
tips en trucs. Opslagdiensten zoals 
Dropbox komen aan bod en u krijgt 
antwoord op de vraag hoe die Cloud 
nou precies werkt, wat is er met e-
mailen mogelijk en wat kunt u met 
creatieve apps allemaal doen.
Beide iPAd cafés starten om 11.00 
uur in de bibliotheek op het Stads-
plein en duren tot 12.30 uur. Deel-
name kost 8 euro. Bibliotheekpas-
houders betalen 6 euro. De prijzen 
zijn inclusief een drankje. Kaarten 
zijn te koop in een van de Amstel-
land bibliotheken of op de website 
www.debibliotheekamstelland.nl 

Leerling Amstelveen College 
wint beurs in Engeland
Aalsmeer - Zoë Tjon A Ten, leerling 
van de businessclass van het Am-
stelveen College, won op 31 mei een 
beurs aan Wittenborg University te 
Amsterdam. Aan deze particuliere 
Engelstalige instelling kan een in-
ternationaal erkend diploma in on-
dernemerschap worden behaald. 
Samen met medeleerlingen Eugene 
Kohnstamm, Chris Bakker en Jurri-
an van der Voort mocht Zoë als win-
naar van de ‘Chocolate Challenge’ 
meedoen aan een open wedstrijd 
waarbij beurzen te verdienen waren. 
Het onderwerp was deze keer de 
Blue Box, een verkoopapparaat van 
gezonde (koude) snacks, die ont-
wikkeld is vanuit een jonge starten-
de onderneming aan de Wittenborg 
University. De opdracht was om de 
ideale plaats voor de Blue Box te 

vinden. De wedstrijddeelnemers 
werkten hier de gehele dag aan en 
mochten tegen de avond hun pre-
sentatie houden voor een deskun-
dige jury. Deze bestond uit de Dean 
van de Wittenborg University, Timo 
Timmerman, de gerenommeerde 
Canadese marketingspecialist Ran-
dy Bootland en de oprichters van 
het bedrijf Blue Box Vending. 
De jury was gecharmeerd van de 
presentatievaardigheden van Zoë 
Tjon A Ten enerzijds en de prakti-
sche toepassing van haar ideeën 
anderzijds. Ze behaalde de tweede 
plaats en won daarmee een beurs 
van 7.500 euro aan de Wittenborg 
University. Chris Bakker kreeg een 
eervolle vermelding. Hij mag vol-
gend jaar opnieuw meedoen aan 
deze wedstrijd.

E-books lenen in de bieb
Amstelveen - Leest u al digitaal? 
Bij de bibliotheek kunt u als lid gra-
tis duizenden E-books lenen. Ont-
dek het gemak, voortaan altijd 24/7 
open, en de betrouwbaarheid van 
de e-books collectie van de bibli-
otheek. Met meer dan 10.000 titels 
heeft u de beschikking over een 
breed genre thrillers en romans, 
maar uiteraard ook non-fictie. Bo-
vendien wordt de collectie steeds 
verder uitgebreid, ook met recente 
titels. Benieuwd naar de mogelijk-
heden van het lenen en lezen van 
e-books bij de bibliotheek? Kom 
dan op zaterdag 11 juni naar de bij-
eenkomst in de bibliotheek aan het 
Stadsplein. Daar krijgt u uitgebreid 
uitleg over de mogelijkheden en is 
er alle gelegenheid voor het stellen 
van vragen. Ook als u nog geen lid 
bent van de bibliotheek bent u van 

harte welkom. Wellicht een mooie 
gelegenheid om (weer) kennis te 
maken met de bibliotheek van van-
daag de dag en het gratis gebruik 
van e-books. E-books lenen bij de 
bibliotheek begint om 11.00 uur en 
duurt tot 12.00 uur op aterdag 11 
juni in bibliotheek Amstelveen op 
het Stadsplein. De toegang is gratis 
maar wel even van tevoren reserve-
ren. Dat kan in een van de Amstel-
land bibliotheken of op de website 
www.debibliotheekamstelland.nl

‘The Liberators’ in 
Crash Museum

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
18 juni is er in het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 een 
lezing door de Amerikaanse onder-
zoeker en schrijfster Jennifer Holik. 
De lezing is Engelstalig en begint 
om 13.00 uur. Vorige jaar was ze ook 
al te gast. Nu komt Jennifer vertel-
len over ‘The Liberators‘. Geduren-
de 1944 en 1945 vochten vele vrou-
wen en mannen in de Amerikaan-
se Land -en Luchtmacht om Duits-
land te verslaan en Europa te be-
vrijden. Hun verhalen vertellen over 
het leven en de dood, hoop, vriend-
schap, liefde, herinneringen aan de-
gene die ze achterlieten en dromen 
over de toekomst. Maar vele vragen 
blijven onbeantwoord in de periode 
van hun dienstplicht. Het Crash mu-
seum is gevestigd in Fort Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Visserstraat 10 - 1431 GJ Aalsmeer
Foto Kruyt Raadhuisplein 15 Aalsmeer
Foto de Boer Zijdstraat 43 Aalsmeer
Annemieke’s Kramerie Machineweg 3 Aalsmeer
Wittebol Wijn Ophelialaan 116 Aalsmeer
DA Drogisterij De Horn Beethovenlaan 54 Aalsmeer
DIO Drogisterij Anna Einsteinstraat 85a Kudelstaart

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

GRATIS kAbAALTJES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Voorstel CDA Aalsmeer
Trailerhelling op Surfeiland
Aalsmeer - Al jaren pleit het CDA 
voor een legale, gratis openba-
re trailerhelling in Aalsmeer of Ku-
delstaart. Omdat het CDA graag in 
oplossingen denkt hebben Ton Smit 
en Ines van der Boon naarstig ge-
zocht naar een plek waar je veilig je 
kleine boot te water kunt laten. Een 
alternatief voor de Brandweerstei-
ger aan de Stommeerweg dus, om-
dat deze steiger niet bedoeld is voor 
recreanten. Het was een moeilijke 
opgave, maar Ton en Ines denken 
een oplossing te hebben gevon-
den. Het CDA heeft het voornemen 
om met dit voorstel zo snel moge-
lijk naar de gemeenteraad te gaan 
en het college te vragen de haal-
baarheid van de plannen te onder-
zoeken. 

Nieuwe locatie
Of dit alternatief de oplossing is en 
of het haalbaar is zal dus nog on-
derzocht moeten worden. Maar de 
wens van het CDA is als volgt: Op 
het Surfeiland, direct achter het lin-
ker parkeerterrein kan een pad van 
betonplaten worden neergelegd 
richting het water. Aan het eind van 

dat pad komt dan een helling met 
steiger. Als de huidige voetgangers-
paaltjes worden opgeschoven kan 
de auto met trailer eerst naar voren 
rijden tot aan die paaltjes om daar-
na de draai naar achteren maken 
over het nieuwe pad. Natuurlijk ko-
men deze paaltjes te staan vóór de 
speelplekken zodat de kinderen vei-
lig kunnen blijven spelen en zullen 
er wellicht ook andere maatregelen 
genomen moeten worden. 
Ook over het parkeren heeft het 
CDA nagedacht. Op de hoek van de 
Beethovenlaan met de Haydnstraat, 
op enkele minuten loopafstand, ligt 
een parkeerterrein met voldoende 
plaats voor auto plus trailer. 

Voordelen
Als het voorgestelde project door-
gang kan vinden hoeft er niet meer 
achteruit ingestoken te worden 
dwars over de Stommeerweg en 
staan er zomers in het weekend niet 
meer overal op en rond de Zwarte-
weg auto’s en trailers geparkeerd. 
Zo wordt de Brandweersteiger weer 
waar het voor bedoeld is: voor de 
hulpdiensten.

3 Aanrijdingen in 2 dagen
Aalsmeer - Bots, bots, bots. 
Drie aanrijdingen in twee dagen 
in Aalsmeer. Op donderdag 2 ju-
ni rond kwart voor zeven in de 
avond heeft een botsing plaats 
gevonden op de Legmeerdijk, 
waarbij een auto behoorlijk scha-
de opliep en de bestuurder van 
deze auto licht gewond raakte. 
De politie, ambulancedienst en 
de brandweer zijn ter plaatse ge-
weest. Gedacht werd dat de au-
to vlam zou vatten. Er werd rook 
gezien. Dit bleek echter een stof-
wolk te zijn, die was vrij gekomen 
bij het uitklappen van de airbag. 
De brandweer heeft geholpen bij 
het weer vrij maken van de weg. 
De politie doet onderzoek naar de 
oorzaak. Op vrijdagmiddag 3 ju-
ni waren er twee aanrijdingen 
vlak na elkaar. De hulpdiensten 
werden gesommeerd naar de 

Aalsmeerderweg te gaan. Een au-
to en een bromfiets waren op el-
kaar gebotst. De bestuurder van 
de bromfiets is met letsel naar het 
ziekenhuis vervoerd.
De volgende melding kwam toen 
de politie en de brandweer het 
ongeval aan het afronden wa-
ren. Een eenzijdige aanrijding 
op de Legmeerdijk, hoek N196. 
Een auto zou in de sloot gere-
den zijn. Het bleek een greppel, 
zonder water. Toen de hulpdien-
sten ter plaatse kwamen, troffen 
ze de bestuurder naast zijn auto 
aan. Hij was zonder hulp uit zijn 
wagen geklommen. De bestuur-
der is gecontroleerd door mede-
werkers van de ambulancedienst, 
maar hoefde niet naar het zieken-
huis. De politie doet een onder-
zoek naar de oorzaak.
Foto‘s: Marco Carels

Na wijkoverleg Stommeer 
opening Seringenpark
Aalsmeer - Het eerstvolgend wijk-
overleg Stommeer is op woensdag 
15 juni en begint om 19.30 uur met 
een presentatie van buurtbewoner 
Yvette Koehler over doelmatig ge-
bruik (Tips & Trucs) van de applica-
tie Nextdoor voor computers, lap-
tops en smartphones en is bedoeld 
om buurtbewoners te informeren 
over belangrijke zaken als veilig-
heid, leefbaarheid en sociale ver-
bondenheid in de buurt. Nextdoor 
is nadrukkelijk niet bedoeld als een 
soort Marktplaats. Tot 20.15 uur vol-
gen mededelingen vanuit het wijk-
overleg, de gemeente en de vast-
stelling verslag vorig wijkoverleg.
Na een korte pauze staat de offici-
ele opening van het Seringenpark 
gepland. De renovatiewerkzaamhe-
den van het parkdeel zijn afgerond 
en hier wil het bestuur en de initia-

tiefnemers graag samen met de ge-
meente bij stilstaan. Er wordt een 
toelichting gegeven van de werk-
zaamheden en gezamenlijk wordt 
daarna het park bezocht. Wethou-
der Ad Verburg zal het park sym-
bolisch openen. De opening van het 
Seringenpark start rond 20.30 uur.
Het wijkoverleg op woensdag 15 ju-
ni is in de Parklaan 27. De zaal is 
open vanaf 19. 15 uur. Het bestuur 
nodigt wijkbewoners en andere be-
langstellenden van harte uit. Indien 
u als wijkbewoner onderwerpen on-
der de aandacht wil brengen dan 
kan dat door een e-mail te zenden 
naar de secretaris van het bestuur 
wijkoverleg: wrstommeer@gmail.
com. De wijkraad is ook te vinden 
via de website www.wijkoverle-
gaalsmeer.nl en zit op Facebook en 
Twitter.

VVD: ‘Scherpste randjes zijn 
van evenementenbeleid af’
Aalsmeer - Een opmerkelijk initi-
atief speelde zich achter de scher-
men van de Aalsmeerse politiek af. 
Onafhankelijk van elkaar bleken al-
le Aalsmeerse fracties bezig met 
een amendement van vrijwel gelij-
ke strekking om de Feestweek tege-
moet te komen. VVD raadslid Mar-
janne Vleghaar: “Toen ik de andere 
fracties benaderde over ons amen-
dement, bleken zowel AB als CDA 
al een eigen voorstel van vrijwel ge-
lijke strekking te hebben voorbereid. 
Terwijl PACT en HAC al contact op-
genomen hadden om ons amende-
ment te steunen.” Opmerkelijk een-
drachtig dus. Aangezien toch elk 
voorstel net een andere invalshoek 
kende, maar qua uitkomst vrijwel 
gelijkluidend was, lag het voor de 
hand om met één breed gedragen 
amendement te komen, waar iedere 
partij zijn eigen overweging in kon 
terug vinden.

Raad fluit College terug
Marjanne Vleghaar is in ieder geval 
reuzeblij dat er zo’n breed draagvlak 
voor het amendement ten gunste 
van de feestweek bereikt kon wor-
den. “Dat had ik echt niet verwacht 
na de behandeling in de commis-
sie afgelopen 12 mei.” Wat Marjan-
ne nog steeds niet lekker zit is de 
motie over de inwoners en onderne-
mers rondom het Praamplein. “De 
VVD had de indruk dat hun inbreng 
niet serieus genoeg werd genomen, 
terwijl er naar onze mening simpele 
oplossingen voorhanden waren”, al-
dus Marjanne Vleghaar. “Ik vind het 

jammer dat deze motie het niet ge-
haald heeft. Bij de stemming staak-
ten de stemmen. Volgende keer 
moet dus opnieuw gestemd wor-
den. Marjanne hoopt dan wel een 
positieve uitkomst te bereiken, want 
de feestweek is een feest voor ie-
dereen, maar we moeten oppassen 
dat de overlast niet te eenzijdig bij 
een aantal omwonenden en onder-
nemers terecht komt. Bewoners en 
ondernemers willen graag ook seri-
eus genomen worden.” 

Minder regels
Over de tweede VVD motie, die ging 
over de minder regels vanuit de ge-
meente, heeft Marjanne Vleghaar 
het volgende te melden. “Van al-
le organisatoren hoorden we dat 
het aanvragen van een vergunning 
en de te nemen maatregelen een 
ramp zijn. De VVD fractie vroeg zich 
af of er niet teveel door de bril van 
de gemeente werd gekeken? En of 
het niet wat simpeler kon? Geluk-
kig was daar meer draagvlak voor 
te vinden en hebben uiteindelijk al-
le fracties het gesteund, behalve 
Aalsmeerse Belangen. Een motie 
van PACT raadslid Sunny Lakerveld, 
betreffende een tussentijdse eva-
luatie over de evenementen coör-
dinator, werd wel door alle partijen 
omarmd. Hoewel niet alle voorstel-
len het gehaald hebben, is Marjan-
ne Vleghaar namens de VVD frac-
tie toch tevreden over het behaalde 
resultaat. De scherpste randjes van 
het voorstel evenementenbeleid zijn 
er af. 

Leerzame bijeenkomst met 
Bertus Mulder bij PvdA
Aalsmeer - Het is een cliché: de 
thuisblijvers hadden ongelijk. Het 
geeft echter wel weer dat de open-
bare bijeenkomst van de PvdA, af-
gelopen woensdag in De Oude Vei-
ling, de moeite waard was en dat 
het daarom jammer was dat velen 
verstek lieten gaan. De uitgenodig-
de spreker, de 67-jarige Bertus Mul-
der uit Veenwouden, is een begaafd 
causeur en heeft diverse boeken op 
zijn naam staan. Zijn onderwerp van 
deze avond was: Sociaal-democra-
tie en arbeid. Aanschouwelijk dook 
Mulder in de geschiedenis en gaf 
hij inzicht in de ontwikkeling van 
het socialisme, zowel in het buiten-
land als in Nederland. Hij ging in op 
zijn jeugd in een arbeidersgezin met 
drie kinderen. Een studie arbeids-
sociologie aan de Universiteit Gro-
ningen en al snel betrokken bij de 
politiek. Mulder had diverse func-
ties binnen de PvdA. In zijn helde-
re speech ging hij in op de opkomst 
en ontwikkeling van het socialisme. 
Zijn eigen ontwikkeling, ‘vlocht‘ hij 
boeiend door de geschiedenis van 
de strijd van de arbeidersbeweging 
in de ruimste zin. Hij ging in op de 
opkomst en veranderingen in de 
maatschappij, zowel in eigen land 
als ook daarbuiten. Hij sprak over 
de eerste in Nederland ontstane 
vakbond, de eerste 1 mei-viering en 
noemde het met name in Friesland 
onder leiding van Pieter Jelles Troel-
stra opkomende socialisme. Mulder 
verwees daarbij en passant naar de 
‘band’ tussen het opkomende socia-
lisme en de Doopsgezinde gemeen-
te, met name in zijn provincie Fries-
land. Dat Troelstra, over wie Mul-
der binnenkort een boek zal publi-
ceren, in 1918 zo’n 24 zetels wist te 
behalen, gaf het succes aan van de 
pas ontstane arbeidsbeweging. Ook 

op voormannen zoals Drees, die de 
aanzet gaf voor de in 1958 voor het 
eerst gelanceerde AOW, ging Mul-
der uitgebreid in. Hoewel voor de 
diehards in het publiek al veel feiten 
niet onbekend waren wist Mulder 
ook hen te boeien met feiten en feit-
jes. Zijn lezing ging ook het losla-
ten van de wat hij noemde strijdtra-
ditie van de PvdA, waarbij hij ook in-
zicht gaf in zijn opvattingen wat be-
treft de huidige situatie van de par-
tij en de populariteit van de rechts-
radicale groeperingen in binnen- en 
buitenland. 
Mulder gaf een goede en kriti-
sche analyse over het ledenbe-
stand van de PvdA in de beginja-
ren (ooit veel laag opgeleiden) en 
de PVV-aanhang thans. Laatstge-
noemde partij bestaat doorgaans 
uit een groot deel (43%) laag op-
geleiden. Het teruglopend ledental 
van ‘zijn’ partij was aanleiding voor 
zorgelijke en kritische bespiegelin-
gen Mulder:”Men gelooft niet meer 
in ons.” In de discussie na de pau-
ze werden al dan niet nuttige op-
merkingen geplaatst hoe er weder-
om nieuw elan binnen de partij zou 
kunnen worden gecreëerd. 
Met het uitnodigen van Mulder had 
de PvdA een goede keus gemaakt 
en terecht werd de spreker dan ook 
door voorzitter Joop Kok aan het 
eind van de avond hartelijk bedankt. 
Wellicht nuttig om Mulder wederom 
eens uit te nodigen, want hij heeft 
nog veel te vertellen. Maar of hij nog 
tijd zal vrijmaken voor een avondje 
Aalsmeer? De 67-jarige gaat eerst 
nog door met het publiceren van 
meer boeiende boeken en uitgezien 
wordt naar zijn eerstvolgende uitga-
ve: het leven van Pieter Jelles Troel-
stra, evenals hij ook een Fries die 
wat te vertellen had!

Man onwel op de 
Westeinder

Aalsmeer - Op zondag 5 juni 
even voor half vijf in de middag is 
de brandweerboot uitgerukt voor 
een onwel geworden persoon in 
een op de Westeinderplassen va-
rende boot. De brandweer is met 
medewerkers van de ambulance-
dienst in de boot gestapt en naar 
de betreffende boot gegaan. De 
man bleek te zijn gevallen. Hij kon 
ter plaatse behandeld worden. 

Brandweer redt 
zwanenfamilie

Aalsmeer - Op zaterdag 4 ju-
ni om half elf in de ochtend is de 
hulp van de brandweer en de po-
litie ingeroepen voor een gewon-
de zwaan. Op de Burgemees-
ter Kasteleinweg was het man-
netje van de zwanenfamilie aan-
gereden. Het dier had hierbij zijn 
poot gebroken. Moederzwaan 
zwom met acht kuikens in de na-
bije sloot. Een van de kuikens 
was bij zijn vader. Het kuikentje 
is herenigd met zijn moeder. Va-
derzwaan is gevangen door de 
brandweer en overgedragen aan 
de inmiddels gearriveerde Die-
renambulance. 

Horecabeleid en bouw 
Triade in commissie
Aalsmeer - De leden van de com-
missie Maatschappij en Bestuur ko-
men donderdag 16 juni bijeen voor 
de maandelijkse vergadering. Het is 
de laatste vergadering voor de zo-
merstop, maar daarom een groot 
aantal behandelpunten. De verga-
dering begint om 20.00 uur, is open-
baar en vindt plaats in de raad-
zaal in het gemeentehuis. Allereerst 
wordt gesproken over het nieuwe 
Horecabeleid. Het college stelt voor 
de openingstijden van horecagele-
genheden te verruimen en soepe-
le regels te gaan hanteren bij komst 
van daghoreca. De nieuwbouw van 
schoolgebouw Triade op het voor-
malig hoofdveld van Voetbalvereni-
ging Aalsmeer aan de Dreef komt 

ook aan de orde. De behandeling 
is gericht op het beschikbaar stel-
len van een krediet voor de reali-
satie van het schoolgebouw voor 
de basisscholen De Wegwijzer en 
De Hoeksteen, de aanleg van een 
buitenterrein inclusief avontuurlijk 
speelterrein en treffen van verkeers-
maatregelen. 
Ook op de agenda: Invoering 
Aalsmeerpas, voorlopige jaarstuk-
ken 2015, omvorming Stadsre-
gio Amsterdam naar vervoerregio 
en regeling gezamenlijke ombuds-
man Metropool Aalsmeer. Vanwege 
de volle agenda, volgens planning 
duurt de vergadering tot 23.00 uur, 
is besloten het vragenkwartier te la-
ten vervallen.

Geen vragenkwartier
Commissie over Schiphol 
en Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 14 juni is de 
laatste vergadering voor de zomer-
stop van de commissie Ruimte en 
Economie. De raadsleden, het col-
lege, de ambtenaren en het publiek 
wacht een lange avond. De verga-
dering is van 20.00 tot 23.59 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
Op verzoek van de fracties vindt 
eerst een ‘rondje’ over Luchthaven 
Schiphol plaats. Vervolgens wordt 
gesproken over de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg, de 
structuurvisie Green Park Aalsmeer 

en bestemmingsplan GTEC Loca-
tie Oost. Daarna op de agenda het 
voorstel om onteigeningen in Green 
Park in te zetten voor de Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7 Mid-
denweg-Oost. Als laatste komt het 
uitvoeringsprogramma Buitenruim-
te in Aalsmeer aan de orde. Het vra-
genkwartier komt vanwege de best 
intensieve onderwerpen te verval-
len. De vergadering is openbaar en 
misschien worden er, net als tijdens 
de afgelopen raad, wel rond elf uur 
kroketten geserveerd!

Wijziging Structuurvisie in commissie

Omwonenden Greenpark 
zwaar teleurgesteld
Aalsmeer - De 109 huishoudens en 
bedrijven aan de Aalsmeerderweg, 
Machineweg en Hornweg en an-
dere belanghebbenden, die een of 
meer bezwaren hadden ingediend 
tegen de gewijzigde structuurvisie 
van Greenpark Aalsmeer, zijn gro-
tendeels teleurgesteld door de reac-
tie van het college op hun bezwaren 
(ook wel ‘zienswijzen’ genoemd). 
In hun zienswijzen, die individueel 
of gezamenlijk door de belangheb-
benden zijn ingediend, worden 418 
bezwaren gemaakt of suggesties 
gedaan tegen de huisvesting van 
arbeidsmigranten, met name aan 
de Molenvlietweg. Verder wordt er 
162 keer gereageerd op de wijzigin-
gen in de logistiek en infrastructuur. 
Over de aanslag op natuur, gezond-
heid en milieu zijn 122 zienswijzen 
ingediend en 56 bezwaren richten 
zich op de toegenomen hoogte van 
de bebouwing. Alle opmerkingen in 
de zienswijzen vermenigvuldigd met 
het aantal indieners daarvan brengt 
het totaal op 758 bezwaren en sug-
gesties. 
Vrijwel alle indieners waren tegen 
wijziging van de vigerende struc-
tuurvisie en bestemmingsplannen. 
Toch waren er 2 positieve reacties 
op de voorgestelde wijzigingen; de-
ze waren ingediend door Royal Flora 

Holland en de Dutch Flower Group, 
maar die hebben de wijzigingen dan 
ook zelf mede opgesteld. Hun ziens-
wijzen hadden ook vrijwel dezelf-
de redactie… Alle andere belang-
hebbenden zijn bezorgd over ge-
volgen van de voorgestelde wijzi-
gingen voor de leefomgeving en de 
waarde(ring) van hun bezittingen. 
In een reactie aan alle indieners 
van 1 juni jongstleden geven Bur-
gemeester en Wethouders aan 
voor verreweg de meeste bezwa-
ren “geen aanpassing van de voor-
gestelde wijzigingen” te willen door-
voeren. Om de wijzigingen van de 
Structuurvisie Green Park Aalsmeer 
door te kunnen voeren is echter ook 
toestemming van de gemeente-
raad vereist. Daartoe worden de in-
spraakreacties eerst besproken in 
de Raadscommissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 14 juni aanstaan-
de. Alle burgers zijn welkom de-
ze vergadering bij te wonen en el-
ke burger mag daar maximaal 5 mi-
nuten het woord voeren over onder-
werpen die geagendeerd zijn. Aan-
vang is 20.00 uur. De structuurvisie 
Greenpark staat vanaf half tien ’s 
avonds op de agenda. Voor inspraak 
moet u zich wel even aanmelden 
bij de griffier van de gemeente via 
0297-387584.

Geen Vitaliteitmarkt 50+ 
Aalsmeer - De Vitaliteitmarkt 50+ 
in Aalsmeer gaat in 2016 niet door. 
De markt heeft in vijf jaar tijd meer 
dan 3.000 bezoekers gemobiliseerd 
en gemotiveerd om haar vitaliteit 
te verhogen. Ruim 70 verschillende 
zorg organisaties hebben dit podi-
um gebruikt om hun professione-
le bijdrage aan vitaliteit te tonen. En 
tenslotte heeft de markt ertoe bijge-

dragen dat de burgers en zorgorga-
nisaties beter zijn gaan samenwer-
ken door contacten, lezingen, dis-
cussie bijeenkomsten en thema bij-
eenkomsten. Dat is iets om trots op 
te zijn. Daarvoor wil de organisatie 
van de markt iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen zeer hartelijk be-
danken!
Tijdens het overleg met Vita Amstel-

land en de gemeente is een ‘zeer 
hartelijk dank jullie wel voor de inzet 
de afgelopen jaren’ uitgesproken.
Organisator Bernhard Schellenber-
ger: “We zien dat de belangstelling 
in de markt, uitgedrukt in het aan-
tal geïnteresseerden, zich stabili-
seert. Is het doel bereikt en kunnen 
we de intensiteit daarom verlagen? 

We denken van wel. Daarom zal de 
markt eens in de twee jaar worden 
gehouden. Dit geeft ook de moge-
lijkheid om de markt het ene jaar in 
Aalsmeer en het andere jaar in Am-
stelveen te houden, zonder dat er 
een overdaad ontstaat.”
Voor informatie: bernhardschellen-
berger@hotmail.com

2e katern



Aalsmeer - Op zaterdag 4 juni wer-
den in de Sportexperience Hal in 
Amsterdam de districtskampioen-
schappen gehouden voor de ver-
plichte oefenstof D1 en D2. De-
ze districtswedstrijden vormen de 
afsluiting van het wedstrijdsei-
zoen. Dus al heel knap als de turn-
sters zich hiervoor geplaatst heb-
ben. Voor SV Omnia 2000 deden er 
in totaal 5 turnsters mee. In de eer-

ste wedstrijd turnden er van de 28 
deelneemsters onder leiding van 
trainsters Anneke Nap en Ilse San-
difort drie Omnia-turnsters in de ca-
tegorie Instap, te weten Mara Me-
ijer, Dieuwertje Gerritsma en Pas-
calle van Bilderbeek. Alle drie heb-
ben ze een goede wedstrijd geturnd. 
Bij de balkoefening bleven ze er al-
le drie op en wist Dieuwertje Ger-
ritsma bij dit toestel de 7e plaats te 
halen. Mara Meijer behaalde een 4e 
plaats bij Sprong en een 7e plaats 
bij de Vloeroefening. In het eind-
klassement eindigde Mara op een 
hele mooie 6e plaats. Helaas net 
naast de medailles, want er wer-
den vijf medailles uitgereikt. Dieu-
wertje eindigde in het eindklasse-
ment op de 22e plaats en Pascalle 
op de 24e plaats. Samen met Roos-
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kinder- en jeugdkrant
De Wegwijzer en De Hoeksteen
Gezamenlijke sportdag op 
nieuwe schoollocatie
Aalsmeer - Op vrijdag 3 juni orga-
niseerden de basisschool De Weg-
wijzer en De Hoeksteen een geza-
menlijke sportdag op de voetbalvel-
den aan de Dreef. Op dé plaats waar 
de nieuwe school Triade zal worden 
gebouwd, mochten de kinderen van 
beide scholen nu kickboxen en rug-
byen. In samenwerking met Sport-
service Haarlemmermeer waren tal 
van sportieve activiteiten uitgezet. 
Op deze manier maakten de kin-
deren met allerlei sporten kennis: 

handbal, korfbal, hockey, rope-skip-
ping, dansen, voetbal, atletiek en 
freerunning. De weersomstandig-
heden waren goed. Het was droog 
en niet te warm. De ouderraden van 
beide scholen zorgden voor een 
hapje en een drankje voor iedereen. 
Het werd een geslaagde dag. Al-
le deelnemers mochten fantaseren 
over de toekomstige fusie van bei-
de scholen, over een nieuwe school 
in een nieuw park. Of was daar door 
alle inspanning geen tijd voor?

Aalsmeer - Zaterdag is in De Werkschuit het laatste streepje verf op het 
molenzeil gezet. Alle kinderen wijzen de bloem aan die zij zelf geschilderd 
hebben. In het weekend van 18 en 19 juni zijn de beschilderde zeilen op de 
wieken van korenmolen De Leeuw in het Centrum te zien en begroeten zij 
de duizenden bezoekers aan het Aalsmeer Flower Festival.

Laatste streepje molenzeil

Feestje op kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
1 juni was het alweer drie jaar ge-
leden dat Chr. KDV Het Kroon-
tje haar deuren opende. Het drie-
jarig bestaan werd die dag gevierd 
op kinderboerderij Boerenvreugd. 
Verkleed als boertjes en boerin-
netjes kwamen de kinderen van 
Het Kroontje met hun papa, ma-
ma of oma/opa naar het feest. Daar 

kon heerlijk worden gespeeld in de 
speeltuin, maar ook stond er een 
speurtocht langs alle dieren op het 
programma. Voor elk dier dat werd 
gevonden kregen de kinderen een 
sticker op hun speurtochtkaart. Het 
was een gezellige ochtend met el-
kaar. Een hartelijk dank naar alle 
medewerkers van de kinderboerde-
rij voor het gastvrije ontvangst!

Leerlingen ‘Samen Een’ 
wandelen voor water
Aalsmeer - De kinderen van OBS 
Samen Een zamelen ieder jaar geld 
in voor een goed doel. Dit jaar werd 
het ‘Wandelen voor water’, voor 
ontwikkelingsorganisatie Simavi. 
Zij besteden het geld aan schoon 
drinkwater en sanitair in verschil-
lende landen in Afrika. Om te er-
varen hoe het is om schoon drink-

water van ver te moeten halen heb-
ben de kinderen gewandeld met 
een rugzak met flessen water. De 
kleuters een kleine afstand met een 
klein flesje, de middenbouw al iets 
meer en de bovenbouw heeft 6 ki-
lometer gewandeld met 6 liter water 
op hun rug. Een mooie prestatie die 
flink wat sponsorgeld oplevert! Bevers en Kabouters van 

Tiflo naar ‘t Surfeiland
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd het zomer met hoge tempera-
turen. Reden genoeg voor Scouting 
Tiflo om met de jongste groepen, de 
Bevers en Kabouters, naar het Sur-
feiland te gaan. Alle ouders werden 
via de mail en de groepsapp op de 
hoogte gesteld. Zaterdagmorgen 
rond half 10 was het nog wel mis-
tig. Gelukkig deed de zon waar hij 

goed in is en werd het al snel warm. 
Heel voorzichtig gingen de kinderen 
eerst met hun voetjes in het water, 
maar niet lang daarna ook kopje on-
der. Om half 12 kwamen de ouders 
hun kroost weer ophalen. Heerlijk 
nat en onder het zand werd de op-
komst afgesloten. Kijk voor meer in-
fo over scouting op www.tiflo.nl of 
bezoek de facebooksite.

Tygo fietst Alpe d’HuZes
Aalsmeer - Vrijdag 3 juni hebben 
duizenden Nederlanders de ‘Alpe 
d’HuZes’ gefietst om geld in te za-
melen voor onderzoek naar kanker. 
Ook de 11-jarige Tygo uit Hoofddorp 
was van de partij. Bij Tygo werd vo-
rig jaar de diagnose Rhabdomy-
osarcoma gesteld. Na chemothera-
pie en bestraling zit Tygo nu in het 
nabehandelingstraject. Tygo is op 
een tandem de berg op gegaan, sa-
men met 2 buddies van Unipro.
Vloerenspecialist Unipro heeft dit 
jaar onder de naam ‘Samen Sterk’ 
deelgenomen aan de Alpe d’HuZes 
met vijf kinderen die met kan-
ker te maken hebben. Tara, Domi-
nic, Bram, Davy en Tygo hebben de-
ze tocht met een buddy van Unipro 
met succes volbracht en hebben sa-
men 75.000 euro verzameld voor de 
strijd tegen kanker. 

Vorige week reisden de kids sa-
men met hun ouders af naar Frank-
rijk. Om de tocht goed te kunnen 
volbrengen is het namelijk van be-
lang om te trainen in een bergachti-
ge omgeving. Daarnaast had Unipro 
als belangrijke doelstelling de fami-
lies een zorgeloze week te bieden 
in een prachtige omgeving. Even 
de focus verleggen van het dage-
lijks verdriet en ziekenhuisbezoeken 
naar een ander, positief doel. 
Tara, Bram, Dominic, Davy en Tygo 
hebben maandenlang getraind met 
de buddies van Unipro. Elk vrij uur-
tje werd er gefietst op de racefiets 
op tandem. Daarnaast heeft Uni-
pro de kids intensief begeleid in het 
werven van sponsoren. Er zijn in het 
hele land activiteiten georganiseerd 
om maar zo veel mogelijk geld in te 
zamelen.

Hockeycompetitie jeugd
Qui Vive JC1 kampioen!
De Kwakel - Na een spannen-
de wedstrijd is Qui Vive JC1 zater-
dag 4 juni kampioen geworden van 
de Topklasse B. Vanaf het begin van 
het seizoen ging het tussen HIC JC1 
en Qui Vive JC1. Ze gingen gelijk op 
en heel lang gaf alleen het doelsal-
do het verschil aan tussen de twee 
teams. Tot vorige week, toen pak-
te Qui Vive de punten bij Hurley, 
maar verloor HIC thuis van Pinoké. 
Het verschil was toen 3 punten in 
het voordeel van Qui Vive. Zaterdag 
stond de laatste wedstrijd van het 
seizoen op het programma en die 
was – thuis - tegen HIC! Aan een 
gelijkspel of een kleine nederlaag 

had Qui Vive al genoeg, maar daar 
gingen de mannen niet voor. Ze wil-
den het seizoen in stijl afsluiten, 
met een overwinning op de num-
mer twee en er een feestje van ma-
ken. Het was een drukke boel langs 
de lijn in De Kwakel en het toch wel 
enigszins nerveuze publiek zag hoe 
Qui Vive met 0-1 achter kwam. Ge-
lukkig werd het niet lang daarna 1-1 
en daarna gingen de jongens van 
Qui Vive door. Achter elkaar werd 
het 2-1 en 3-1. Na de rust wist HIC 
nog één keer te scoren, maar de 
jongens van Qui Vive maakten het 
netjes af en scoorden de 4-2! Gefe-
liciteerd jongens en coaches!

Jeugdatletiek, nationale A-Games
Goede prestaties Roanna 
en Julian in Soest
Aalsmeer - Op zondag 5 juni von-
den in Soest bij AV Pijnenburg de 
jaarlijkse Nationale A-Games plaats. 
De A-Games zijn officieuze Neder-
landse kampioenschapen voor A 
pupillen op diverse onderdelen. 
Er doen dan ook kinderen mee uit 
het hele land. Dit jaar vonden de A-
Games plaats onder tropische tem-
peraturen. Namens AVA Aalsmeer 
waren Roanna Geleijn en Julian Sa-
muels naar Soest afgereisd, waar 
beide pupillen aan drie onderde-
len meededen. Voor Roanna begon 
de dag met verspringen. En wat een 
goed begin van de dag voor Roan-
na. Direct in haar eerste sprong naar 
3.75 meter, een nieuw persoon-
lijk record en een verbetering van 
24 centimeter. Dit leverde haar de 
7e plaats op. Op de 60 meter sprint 
begon ze wat traag, versnelde nog 
wel in het tweede stuk en sprintte 
naar 9.85 seconde, waarmee ze 11e 
werd. Roanna was daar helemaal 
niet tevreden mee. De tempera-
tuur was al opgelopen tot 25 graden 
op het moment dat Roanna aan de 
start stond van de 1000 meter. De-
ze werd gelopen in twee series. Ro-
anna won haar serie van kop af aan, 
echter door de hitte kon ze het ho-

ge starttempo niet de hele race vol-
houden. Ze liep wel een nieuw per-
soonlijk record van 3.41,17 minuten. 
In de tweede serie waren zes meis-
jes sneller, waardoor ze uiteindelijk 
toch heel knap 7e werd. Voor Juli-
an begon de dag in Soest met vor-
tex werpen. Met een heel verre worp 
naar 27.87 meter en een persoonlijk 
record eindigde hij net naast het po-
dium op een hele mooie 5e plaats. 
Het tweede onderdeel was het ver-
springen. Julian benaderde zijn per-
soonlijk record tot op 4 centimeter 
en werd met een sprong naar 3.57 
meter 12e bij het verspringen. Het 
afsluitende onderdeel van de dag 
voor Julian was hoogspringen. Met 
een persoonlijk record van 1.10 me-
ter, gesprongen in Hoofddorp in 
april waren de verwachtingen hoog 
gespannen. Tot aan 1.05 meter ging 
het heel goed, maar de 1.10 me-
ter was niet mogelijk. Met 1.05 me-
ter werd hij toch netjes 11e. Blij met 
hun goede prestaties keerden Ro-
anna en Julian met hun ouders aan 
het einde van de dag weer huis-
waarts. Julian kan volgend jaar als 
A2 pupil nog een keer naar de A-
Games, voor Roanna worden het de 
D-spelen, zij wordt immers junior.

7 gouden, 7 zilveren en 3 bronzen medailles

Megascore voor Wassanim
Aalsmeer - Tijdens een leuk be-
zet toernooi in Groningen afgelo-
pen zondag 5 juni zijn de leden van 
Hoofdinstructeur Johan van der 
Nald erin geslaagd om een groot 
aantal prijzen in de wacht te slepen. 
Rowan Buijs behaalde goud met 
Loopvormen, goud met Sparren, 
goud met breektesten en zilver met 
Rumble en werd benoemd tot Groot 
Kampioen voor de jeugd boven de 
10 jaar. Nienke Smit behaalde goud 
met Loopvormen en zilver met Spar-
ren. Enkele kinderen deden voor het 
eerst mee aan een toernooi. Een 
groot compliment voor hen, want al-
len wisten medailles te behalen. Ju-

lian Croese zilver met Rumble, zil-
ver met Loopvormen en zilver met 
Sparren. Luuk Ottenvanger behaal-
de zilver met Loopvormen en zilver 
met Sparren. Kaylee Buijs behaal-
de goud met Breektesten en brons 
met Loopvormen. Justin Verhaar be-
haalde goud met Rumble, goud met 
Breektesten, brons met Sparren en 
brons met Loopvormen. 
Sportschool Wassanim Tang Soo Do 
is uiteraard zeer trots op deze le-
den. Totaal zeven keer goud, zeven 
keer zilver en drie keer brons. Su-
per goed gedaan allemaal! Foto’s 
zijn te zien op de website www.was-
sanim.nl 

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
6e Plaats Mara en Fleur op 
districtskampioenschappen

marijn de Rond da Silva Futre pro-
moveren Mara, Dieuwertje en Pas-
calle volgend seizoen naar de D1. In 
de laatste wedstrijd turnden Guylai-
ne Piet en Fleur Snoek in de cate-
gorie Jeugd D2. Zij stonden onder 
leiding van trainster Mariët Tas. Ook 
in deze categorie turnden 28 deel-
neemsters. Op de balk scoorden zo-
wel Fleur als Guylaine goed. Fleur 
behaalde hiermee de 5e plaats en 
Guylaine de 4e plaats. Op het on-
derdeel Vloer turnde Fleur een fan-
tastische oefening en werd hier-

op 4e. In het eindklassement ein-
digde Guylaine op de 9e plaats en 
Fleur viel met de 6e plaats net bui-
ten de medailles. Fleur en Guylai-
ne turnen volgend seizoen voor het 
eerst keuze-oefenstof in de 5e divi-
sie. Trainsters en turnsters van SV 
Omnia 2000 kunnen terugkijken 
op een succesvol wedstrijdseizoen. 
Nu gaan alle turnsters van de wed-
strijdgroep trainen voor de demon-
straties die zij op zaterdagavond 9 
juli laten zien in de Proosdijhal. Pu-
bliek is van harte welkom! 
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Deelname vluchtelingen uit Kronenburg

Icon wint 6e Net Zomer 
Beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Het netwerkevenement 
Net Zomer was op donderdagavond 
2 juni het sportiefste begin van de 
zomer! Bij The Beach speelden 24 
bedrijventeams om de wisselbeker 
en leuke prijzen. JCI Amstelland or-
ganiseerde dit beachvolleybaltoer-
nooi en koppelt het evenement aan 
het Verbindingsdiner.
JCI Amstelland organiseerde dit 
jaar voor de zesde keer het Net Zo-
mer Beachvolleybal toernooi. Voor-
afgaand aan het toernooi was een 
buffet georganiseerd, zodat ieder-
een met een goed gevulde maag het 
zand kan betreden. De 24 teams op 
de zes banen van The Beach stre-
den om prachtige prijzen en de wis-
selbeker. De winnaar was het team 
van Icon, op de tweede plaats het 
team van Rabobank Amstel en 
Vecht en op de derde plek het team 
van Verhoef Infra. De winnaars van 
de Poedelprijs, het team van Avena-
de, werden getrakteerd op nog een 
avond oefenen in The Beach.
Ook dit jaar wordt de opbrengst van 
het toernooi besteed aan het ‘Ver-

bindingsdiner’. Dit diner is een maat-
schappelijk project van JCI Amstel-
land. Het wordt georganiseerd voor 
de inwoners van Amstelveen, zodat 
zij door gezamenlijk te koken en di-
neren makkelijker in contact komen 
met hun buren en andere plaatsge-
noten. Na de positieve reacties op 
het eerste Verbindingsdiner, kan het 
ook niet anders dat de opbrengsten 
van Net Zomer hier weer voor ge-
bruikt zullen worden. Het diner staat 
gepland op 24 september en vindt 
plaats bij Wijkcentrum ’t Open Hof.
Door het grote aantal deelnemers 
van verschillende lokale bedrijven 
en organisaties was het een ideaal 
platform om te netwerken. Bijzonder 
was dat er 18 vluchtelingen uit de 
opvanglocatie Kronenburg in Am-
stelveen hebben meegespeeld. De 
organisatie kreeg het compliment 
dat dit voor hen de ‘leukste avond 
van het jaar was’. JCI Amstelland 
hoopt in 2017 wederom een prach-
tig Net Zomer evenement neer te 
zetten. Voor meer informatie: www.
jciamstelland.nl

Tenniscompetitie tot en met 17 jaar
Team All Out 1 voor derde 
jaar glansrijk kampioen
Aalsmeer - Al drie jaar achter el-
kaar zijn ze kampioen geworden, All 
Out 1, eerste klasse gemengd tot en 
met 17 jaar. Tim, Nick, Guylaine en 
Dewi hebben de afgelopen zeven 
weken weer mooie tenniswedstrij-
den laten zien. Eén thuiswedstrijd 
werd gespeeld bij Racket Sport op 

kunstgras tegen DDV. Voor bei-
de partijen even wennen, maar ook 
daar bleek All Out 1 onverslaanbaar.
Uit zeven tenniswedstrijden werden 
totaal 34 punten behaald en daar-
mee is dit team weer glansrijk eerste 
geworden. Gefeliciteerd Tim, Nick, 
Guylaine en Dewi.

Fietsexcursie in 
Bovenkerker-
polder zondag

Amstelland - Onder de rook van 
Amsterdam ligt het Grutto-para-
dijs. Agrariërs in de Bovenkerker-
polder en de Ronde hoeppolder zet-
ten zich met succes in voor het be-
houd van weidevogels. Zondag 12 
juni kunnen belangstellenden op de 
fiets en onder leiding van IVN-gid-
sen hun hart ophalen aan de polder 
en haar bewoners. Hopelijk worden 
nog wat pulletjes gezien, die op het 
weiland rondscharrelen. Verzamel-
punt voor de fiets-excursie is van-
af 10.00 uur ter hoogte van fiets-
knooppunt 93, daar waar de Mid-
denweg, die door de Bovenkerker-
polder loopt, de Nesserlaan kruist. 
Voor gebruikers van routeplanners: 
Nesserlaan 8 te Amstelveen. Meer 
weten? Bel dan: 06-25083910.

Joop winnaar 
OVAK soos

Aalsmeer - De volgende OVAK 
soos is woensdag 14 juni vanaf 
14.00 uur in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Het klaverjassen op 
1 juni is gewonnen door Joop Bies-
heuvel met 5626 punten, gevolgd 
door Loek Pieterse met 5507, Rinus 
Buskermolen met 5296 en Sjaan 
van der Drift met 5216 punten.

Badmintonseizoen ten einde
Vakantiestop Flower Shuttle
Aalsmeer - Na een gezellig bad-
mintonseizoen van september tot en 
met mei heeft badmintonclub Flo-
wer Shuttle nu een vakantiestop tot 
maandag 29 en woensdag 31 au-
gustus. Afgelopen seizoen heeft 
de club haar 40-jarig bestaan ge-
vierd met een gezellige reünie in de 
Theetuin. Ook is een 10-rittenkaart 
ingevoerd, zodat het voor toekom-
stige leden laagdrempelig wordt 
om binnen te lopen en mee te spe-
len, zonder direct vast te zitten aan 
een lidmaatschap. Dit had een po-
sitieve uitwerking en volgend sei-
zoen blijft de 10-rittenkaart bestaan. 

Ook is Flower Shuttle op de woens-
dag een samenwerking aangegaan 
met Space Shuttle uit Uithoorn, zo-
dat er op de woensdag weer een ex-
tra trainingsavond c.q. speelavond is 
naast de maandagavond. Deze trai-
ning is voor competitiespelers en 
voor de gevorderde spelers. 
Afgelopen seizoen is het compe-
titie team vijfde geworden in de 
2e klasse district. Komend seizoen 
doet Flower Shuttle met drie teams 
mee in de competitie, waarvan één 
jeugdteam! Nieuwe spelers zijn wel-
kom. Kijk voor meer informatie op: 
www.flowershuttle.nl

Fietsen door het polderlandschap
Drie Toren Familietocht 
voor Urbanuskerk
Amstelland - De Drie Toren Fami-
lietocht staat zaterdag 11 juni op het 
programma. Deze fietstocht gaat 
langs drie kerken en drie pontjes. 
Deelnemers kunnen met een pont-
je op de Nesserlaan zelf over varen 
een rondje over het boerenland lo-
pen en weer terug varen met het 
pontje. De fietstocht start bij de ka-
rakteristieke Urbanuskerk in Boven-
kerk en gaat via Amstelveen onder 
andere langs de Amstel naar Ou-
derkerk. Daar wordt met het pontje 
naar de overkant gevaren. Wie niet 
wil varen kan over de brug de rou-
te weer oppakken. In Ouderkerk aan 
de Amstel kan de mooie kerk be-
zichtigd worden. Vervolgens gaat de 
route via de rustige kant van de Am-

stel met rechts het weidse uitzicht 
van het polderlandschap en links de 
kerk van Nes aan de Amstel. Ook 
deze kerk is te bezichtigen. Daar-
na 100 meter terug fietsen en ach-
ter de kerk langs richting de Nes-
serlaan. Dan is aan de horizon de 
Bovenkerkse Urbanus weer te zien. 
Deze toren mogen deelnemers be-
klimmen. Alle fietsers krijgen na af-
loop een aandenken aan deze bij-
zondere tocht.
Het inschrijfgeld wordt gebruikt 
voor de inrichting van de Urbanus-
kerk. Volwassenen betalen 5 euro, 
kinderen tot en met 12 jaar de helft, 
dus 2,50 euro. Starten kan tussen 
10.00 en 14.00 uur bij de Urbanus-
kerk in Bovenkerk. 

Tenniscompetitie tot en met 14 jaar
Eerste plaats voor All Out 2
Aalsmeer - Het tennisteam All 
Out 2 gemengd tot en met 14 jaar 
is kampioen geworden. Het team 
bestaat uit Steffan, Bjorn, Willem, 
Danique, Alex en Caya. Het zestal 
speelde voor het eerst met elkaar 

in een team. Tegen AMVJ hadden 
ze een zware strijd, maar ondanks 
dat hebben ze een prachtige eerste 
plaats weten te behalen. Het waren 
zes mooie vrijdagavonden waar voor 
ieder punt gestreden werd. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 10 
juni is er weer koppelkaarten, bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Iedereen is van harte wel-
kom. Er worden koppels gevormd. 
Het koppelkaarten op vrijdag 3 ju-
ni is gewonnen door Piet van Zijver-
den en Martin van de Laarse met 
5523 punten. Op twee Bert van de 
Jagt en Ben Blom met 5493 pun-
ten en op drie Floor van Engelen en 
Theo Nagtegaal met 5344 punten.
De poedelprijs was voor Tonny en 
Corry met 3564 punten.

Raymond wint 
dartavond

Aalsmeer - Dat Raymond van der 
Weiden een geoefend darter is, was 
wel te merken zoals hij speelde af-
gelopen dinsdagavond. Hij wist met 
iedere beurt die hij kreeg een hoge 
score uit te gooien, zo had hij ook 
een 180-er. Gilbert van Eijk, gooide 
ook een 180-er en een uitgooi van 
108, maar werd toch tweede.
De derde plaats was voor Franklin 
Dolk, die daar zelf ook zeer verrast 
over was, daar hij niet zo een hoge 
score had en de dubbels niet zo lek-
ker liepen. Het dartsseizoen loopt 
ten einde. Op dinsdagavond 21 ju-
ni is de laatste competitie, die om 
20.15 uur begint, inschrijven kan 
vanaf 19.45 uur voor iedereen vanaf 
16 jaar. De kosten zijn 2.50 euro per 
avond. Het darten is in ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. 

Klaverjassen bij de 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels het hele jaar 
door op de woensdagavond in het 
Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Op 1 ju-
ni is Piet Woerden eerste gewor-
den met 5452 punten, Piet van Kla-
veren werd tweede met 5085 pun-
ten en op drie is Erik v/d Beitel ge-
eindigd met 5015 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Matha 
Zethof met 3920 punten. 

Team Raad Aalsmeer, v.l.n.r.: Dirk van Willegen, Rik Rolleman, Erik Abbenhues, 
Robert van Rijn, Danny Tol, Nanda Hauet en Marijn Schoo. 

VVD initiatief verbindt politiek
Team Raad Aalsmeer actief 
op beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - VVD raadslid Nanda 
Hauet, die naast haar raadswerk en 
haar drukke baan, ook maatschap-
pelijk en voor het goede doel actief 
is, wist het dit jaar zeker. Ook poli-
tiek Aalsmeer zou zich van zijn soci-
ale en sportieve kant laten zien. Het 
kostte haar inderdaad weinig moei-
te om een team van raadsleden om 
zich heen te verzamelen. JCI Am-
stelland, een vereniging van jon-
ge ondernemende mensen, die ook 
maatschappelijk actief zijn, organi-
seerde op 2 juni het evenement Net-
zomer. Een beachvolleybal evene-
ment dat plaatsvond in The Beach. 
Het deelnemersgeld werd ingeza-
meld om anderen te laten verbin-
den. Het goede doel was namelijk 
het ‘Verbindingsdiner’, een initiatief 
om mensen uit de Amstelland re-
gio, die normaliter niet zo makkelijk 
contact maken, of er gewoon finan-
cieel niet toe in staat zijn, een keer 
een diner aan te bieden en contac-

ten te laten leggen. Eén van de deel-
nemende teams werd dus het team 
‘Raad Aalsmeer’. Dit team van ac-
tieve fractieleden van alle verschil-
lende Aalsmeerse politieke fracties 
was zonder enige noemenswaar-
dige voorbereiding aan dit zware 
evenement begonnen, maar al snel 
bleek dat de Aalsmeerse politiek 
voor geen kleintje vervaard was. Na 
eerste geworden te zijn in de pou-
le, moest de politiek pas in de hal-
ve finale het onderspit delven. Ook 
met de veel besproken onderlinge 
verhoudingen zat het wel goed. Een 
prima inzet, goede samenwerking 
en een uitstekende sfeer kenmerk-
te dit Raadsleden team. 
Voor de goede orde de deelnemers 
van team ‘Raad Aalsmeer’: Danny 
Tol (AB), Rik Rolleman (PACT), Ma-
rijn Schoo (HAC), Dirk van Willegen 
(CDA), Nanda Hauet (VVD), Erik 
Abbenhues (VVD) en Robert van 
Rijn (VVD). 

Toernooi Rotary voor goed doel
Grascirkels voor golfbaan 
in het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Afgelopen week wer-
den op 18 plaatsen in het Amster-
damse Bos cirkels gemaaid. Dat 
maaien van ‘greens’ is een voorbo-
de van de transformatie van het bos 
in een 18 holes-golfbaan. Op dins-
dag 5 juli is een deel van het bos 
omgetoverd in een heuse eendaag-
se golfbaan met een toernooi voor 
het goede doel. De opbrengst van 
dit evenement gaat naar de AMC 
Foundation en zal worden aange-
wend voor onderzoek naar de beste 
behandelmethode van een hersen-
infarct. Golfers kunnen zo meehel-
pen om de handicap van lichamelijk 
letsel als gevolg van een hartinfarct 
te verlagen.

Regio rondom bos
De organiserende Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn (inclusief Ronde 
Venen) nodigt bedrijventeams uit de 
regio rond het Amsterdamse Bos uit 
om deel te nemen met een flight van 
drie personen. Maar ook individue-
le golfers kunnen meedoen. Boven-
dien is er voor niet-golfers een leer-
zame clinic onder leiding van een 
golf pro. Het toernooi wordt gezien 
als een uniek relatiebeheer evene-
ment in de regio. Inspanning wordt 
gecombineerd met ontspanning en 
verrassing met culinair genieten. En 
dat is alleen nog maar in de baan. 
Inschrijven kan via de website www.
amsterdamsebosgolf.nl . Het aantal 
flights is beperkt, dus wie het eerst 
komt, golft ook het eerst. Na gedane 
arbeid, is het nog beter eten en drin-
ken! Een exquise diner ligt zal de 
tongen letterlijk in beweging bren-
gen. De avond wordt afgesloten 
met een gezellige veiling van enke-

le hoogstaande diensten en prach-
tige producten. Kortom een gewel-
dige dag voor een geweldig goed 
doel: het verlagen van de kans op 
een lichamelijke handicap na een 
herseninfarct.

Zoeken naar maatwerk
Binnen het AMC wordt onderzoek 
gedaan naar de beste behandelme-
thode van een herseninfarct, veroor-
zaakt door een bloedstolsel in een 
slagader. Het weghalen van zo’n 
bloedstolsel kan ofwel via oplossing, 
dan wel via verwijdering door mid-
del van een stent. Die laatste me-
thode blijkt een betere kans op her-
stel te bieden, maar dat werkt niet 
bij iedereen zo. Doel van het on-
derzoek is na te gaan bij welk ty-
pe patiënt welke behandelmethode 
het beste werkt. Door dit maatwerk 
wordt de kans op een lichamelijke 
handicap na een herseninfarct ver-
laagd. Direct na afloop van het golf-
toernooi en de veiling op 5 juli wordt 
het bedrag voor de AMC Founda-
tion bekendgemaakt.

Een prachtige wandeldag afgelopen dinsdag. Foto: www.kicksfotos.nl

Zonnige avondvierdaagse
Kudelstaart - De avondvierdaag-
se is afgelopen maandag 6 juni van 
start gegaan. En wel onder prima 
weersomstandigheden. Een heerlijk 
zonnetje, misschien was het voor 
sommige deelnemers wel een tikkel-
tje te warm. Ook dinsdag werd ge-
start met in de lucht weer de warme 
‘gele bol’. In de loop van de avond 
betrok het weer iets, begon een ver-
frissend windje te waaien. Geregend 
heeft het gelukkig niet. Woensdag 
was het iets minder warm, maar ook 
deze avond was het goed wandel-
weer. Vanavond, donderdag 9 juni, 
worden de laatste kilometers gelo-
pen en is de ontvangst van alle deel-
nemers, vooral de kinderen van de 
basisscholen, in de Rietlanden bij 
de OBS Kudelstaart en de Antoni-
usschool. Vergeet de bloemen niet, 
deze sportieve prestatie mag best 
beloond worden! De organisatie 
verdient een compliment. De wan-
delaars hebben deze dagen een ge-

varieerde ontdekkingstocht door ei-
gen dorp gemaakt. 

Maandag start in Aalsmeer
Aanstaande maandag 13 juni start 
in Aalsmeer de jaarlijkse avondvier-
daagse. De organisatie belooft vier 
avonden wandelen langs de mooi-
ste plekjes van Aalsmeer. Deelne-
mers kunnen kiezen uit 5 of 10 ki-
lometer. De kosten voor deelname 
bedragen 4 euro per persoon. Mee-
lopen? Snel opgeven. Aanmelden 
kan voor dit geld tot vrijdag 10 juni 
via avond4daagse_aalsmeer@hot-
mail.nl. Inschrijven is ook mogelijk 
op de eerste dag, maar dan wordt 
5 euro per persoon voor deelname 
gevraagd. De start is alle dagen bij 
de Atletiekvereniging in de Sport-
laan, waar ook de finish is. De start 
is dagelijks om 18.00 uur, op de laat-
ste dag, donderdag 16 juni, gaan de 
deelnemers aan de 5 kilometer iets 
later, om 18.30 uur, aan de wandel. 
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Sprietlopen in Leimuiden
Leimuiden - Op zaterdag 11 ju-
ni wordt het traditionele Sprietlo-
pen over de Drecht in Lemuiden ge-
houden. Het evenement heeft dit 
jaar een nieuwe naam: De Open 
Zuid-Hollandse Kampioenschappen 
Sprietlopen over de Drecht. Spriet-
loopcomités in den lande – zoals 
die in Zwinderen, Vollenhove, Lis-
se en Rijpwetering – zijn inmiddels 
gevraagd een bestuurlijke afvaardi-
ging naar Leimuiden te sturen. Ook 
worden Sprietlopers uit heel Neder-
land gevraagd in Leimuiden mee te 
doen. Over het riviertje de Drecht 
komen twee sprieten (houten palen) 
te liggen, van oever naar oever. De 
deelnemers – bij voorkeur verkleed! 
– lopen over de paal naar de over-
zijde. Deelnemers die droog over-
komen, gaan door naar de volgen-
de ronde. Uiteindelijk gaat het na-
tuurlijk allemaal om het winnen van 
de Wisselspriet!

De Duoloop
Voor zogeheten duolopers wordt 
evenals in 2015 een aparte com-
petitie opgezet. Duolopers probe-
ren tegelijkertijd over twee sprieten 
de overkant van de Drecht te be-
reiken. Samen houden ze een touw 

vast. Met dat touw moeten ze droog 
de oversteek maken. Lukt dat twee 
maal (uit drie pogingen), dan gaat 
een duo door naar de volgende ron-
de. De Duoloop staat openen voor 
alle leeftijden (bij Sprietlopen is dat 
vanaf zeven jaar) en ook voor ge-
mengde koppels!

Verkleed deelnemen

Deelnemers worden ingedeeld in 
vier categorieën, afhankelijk van 
leeftijd en geslacht. Per categorie 
zijn drie prijzen beschikbaar plus 
een heuse WisselSpriet! Verder is er 
een prijs voor de meest onfortuin-
lijke deelnemer en de best verklede 
deelnemers bij de jeugd én de se-
nioren.
Het Sprietlopen begint om 14.00 uur. 
Inschrijven kan die dag vanaf 13.00 
uur in de feesttent bij de Tolbrug en 
tot 13.00 uur in Café en Partycen-
trum Keijzer aan de Dorpsstraat 
30. Eerder inschrijven kan ook. In-
schrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij Keijzer, ook is een formulier op-
genomen in het programmaboekje 
van de feestweek en is het formu-
lier te downloaden van de site www.
ocleimuiden.nl.

Viering 40 jarig bestaan
FC Madrevo winnaar van 
jubileumtoernooi ZABO
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
vereniging heeft afgelopen week-
end het veertigjarig bestaan gevierd 
en dat is uitgemond op een sportief 
en zeer gezellig gebeuren binnen en 
buiten bij sporthal de Bloemhof. De 
ZABO sloot zaterdag 4 juni het jubi-
leumseizoen af met een groots zaal-
voetbaltoernooi in beide zalen met 
aansluitend de bekende feestavond. 
Halverwege de middag mocht de 
organisatie de eerste deelnemers en 
toeschouwers verwelkomen. Omdat 
op het laatste moment afzeggin-
gen waren binnengekomen moest 
het oorspronkelijke wedstrijdsche-
ma worden aangepast en dat gaf 
bij sommige teams enigszins ver-
warringen. Vanaf vier uur begon het 
toernooi met de eerste poule-wed-
strijden met teams uit de reguliere 
competitie en spelers die in het ver-
leden actief waren bij de ZABO. De 
deelnemende ploegen waren on-
derverdeeld in vier poules en alleen 
de vier winnaars gingen door naar 
de halve finales. In poule A speel-
den Amsec Beveiliging, De Haas, 
Vreeken en Piller Sport. Met ze-
ven punten werd Amsec Beveiliging 
poule-winnaar gevolgd door Vreek-
en (6 punten), Piller Sport (4 pun-
ten) en De Haas (0 punten). In pou-
le B was er één team weggevallen 
maar niettemin werd er lekker ge-
voetbald. Café Sportzicht eindigde 
op de eerste plaats nét voor Heem-
horst Watersport en Sportteam Pli-
co. Ook poule C kende spannen-
de wedstrijden met Koning Nieu-
wendijk, Sportcafé de Midi’s, IBH 
Aalsmeer en Met & Co. De huidi-
ge kampioen van de ZABO, Sport-
café de Midi’s had een totaal an-
dere opstelling als in de competi-
tie en wist zich niet te plaatsen voor 
de halve finale. Poule-winnaar werd 
het team van Met & Co met 7 pun-
ten, gevolgd door IBH Aalsmeer 
(5 punten), Sportcafé de Midi’s (2 
punten) en Koning Nieuwendijk (1 
punt). In poule D eindigden Atlas Li-
ons en FC Madrevo gelijk met ze-
ven punten, gevolgd door LEMO (3 
punten) en Bouwcenter Blauwhoff 
(0 punten). Atlas Lions en FC Mad-
revo speelden een beslissingswed-
strijd voor een plek in de halve fi-
nale. Na een kwartier gaf het score-

bord een 0-2 zege aan voor FC Ma-
drevo. Nadat alle poules klaar wa-
ren met hun wedstrijden was het tijd 
voor een pauze en dat kwam voor-
al goed uit voor de arbiters die con-
tinue aan het fluiten waren geweest. 
Het vijftallige scheidsrechterskorps 
bestond uit: John Visser, Coop Ver-
laan, Natasja van Loon, Patrick van 
Maanen en Piet Landwehr.

Feest in kantine
Om half negen begon de eerste hal-
ve finale tussen Café Sportzicht en 
Amsec Beveiliging en deze partij 
eindigde met een 3-0 zege voor Ca-
fé Sportzicht. FC Madrevo versloeg 
Met & Co met 2-1 en werd de an-
dere finalist. Met & Co legde hier-
na beslag op de derde plaats door 
in de troostfinale Amsec Beveili-
ging met 3-1 te kloppen. De fina-
le van het ZABO jubileumtoernooi 
ging dus tussen FC Madrevo en Ca-
fé Sportzicht. Geen doelpunten, wél 
grote spanning. Na het eindsig-
naal gaf het scorebord 0-0 aan. Het 
scheidsrechterskoppel besloot een 
verlenging toe te voegen, maar bij 
de grote finale kreeg het publiek he-
laas geen goals te zien. Strafschop-
pen moesten de beslissing brengen. 
FC Madrevo schoot drie keer on-
berispelijk raak, terwijl Café Sport-
zicht de laatste pingel gekeerd zag 
door de doelman, uiteraard tot grote 
vreugde bij alle FC Madrevo-spelers 
en supporters. Na afloop van het ju-
bileumtoernooi begon in Sportca-
fé de Midi’s een daverende feest-
avond met muzikale medewerking 
van zanger Peter Manier en dj Art 
Kuiper. Tijdens de speech van voor-
zitter Martin Ammerlaan werd in vo-
gelvlucht de veertig seizoenen ZA-
BO besproken. Duidelijk werd voor-
al ook, dat de ZABO een sportieve 
vereniging is met veel gezelligheid. 

Jaarlijks wordt er een competitie 
gehouden met deelname van uit-
sluitend zaalvoetbalploegen uit 
de eigen omgeving. Uniek voor 
Aalsmeer! Vervolgens ontvingen al-
le deelnemers een prachtige herin-
neringsbeker uit handen van de be-
stuursleden Richard Piller en Leo 
Moolhuijsen. Het 41e ZABO-sei-
zoen gaat half september van start. 

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren wint vlucht 
vanuit Menen-Moeskroen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het prachtig weer in Nederland, 
maar in België en Frankrijk was 
het ronduit slecht. Door de slechte 
weerberichten werd de vlucht van-
uit Pont Saint Maxence een dag op-
geschoven, maar moesten gecon-
stateerd worden dat een vlucht van-
uit Frankrijk niet mogelijk was. Zon-
dagmorgen rond 07.30 uur werd be-
sloten terug te rijden naar betere 
oorden, en dat bleek Menen-Moes-
kroen in België te zijn alwaar de 
duiven om 13.00 uur gelost werden. 
Met een straffe NNO wind kracht 4 
tot 5 gingen de duiven huiswaarts, 
en bleven buiten de onweersbuien 
die in België weer in aantocht wa-
ren. Om 15.53.08 uur landde de 15-
573 was John van Duren in Amstel-
veen op het hok, en deze bleek de 
snelste van de vereniging te zijn, 
en een Top klassering in het Rayon. 
Erik Wiersma uit Amstelveen werd 
tweede en Jacco Vijfhuizen werd 
derde. De uitslag van de lucht Me-
nen-Moeskroen met 366 duiven en 
17 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. E. Wiersma Amstelveen
3. J. Vijfhuizen De Kwakel
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug

6. Gerard & Lies v.d. Bergen 
7. C. van Vliet Kudelstaart
8. Comb. van Ackooy Hoofddorp
9. Darek Jachowski Mijdrecht
10. Comb. Baas & Berg De Kwakel
11. D. Baars Kudelstaart
12. W. Wijfje De Kwakel
13. J.A. van Dijk Aalsmeer
14. A. v.d. Wie Aalsmeer
15. L. v.d. Sluis Uithoorn
16. M. de Block Aalsmeer
17. Tim Rewijk De Kwakel

Dirk Baars (links) kampioen Aan-
gewezen en John van Duren win-
naar Menen-Moeskroen en Kampi-
oen Onaangewezen (beiden ook in 
het Rayon).

Open dag WSVA succesvol
Aalsmeer - Afgelopen zondag 5 ju-
ni deed de WSVA weer mee aan de 
nationale open dag van de Neder-
landse Waterski & Wakeboard Bond. 
Op deze dag kan iedereen ken-
nis maken met de waterski sport. 
Het was een mooie dag met veel 
zon, waardoor velen het clubhuis 
op het Surfeiland wisten te vinden. 
De wind was wel stevig, maar kwam 
uit een gunstige richting. De jongste 

deelnemer was een jongetje 8 jaar. 
Hij stond meteen bij de eerste po-
ging en vond het geweldig. Hij heeft 
zelfs achter de boot gestaan aan 
de lange lijn. Een prestatie van for-
maat. Waterskiën is voor elke leef-
tijd, van 8 tot 80 zeg maar. Wie het 
ook een keer wil proberen, is wel-
kom op woensdagavond tijdens de 
wekelijkse clubavond vanaf 19.00 
uur. Meer informatie: www.wsva.nl

Vijftiende in Omloop van Maasvallei

Wielrenner Owen Geleijn 
gaat snel bij nieuwelingen
Rijsenhout - Niet veel eerstejaars 
nieuwelingen in het wielerpelo-
ton kunnen zich direct meten met 
hun één jaar oudere, meest meer 
volgroeide categoriegenoten. Voor 
Owen Geleijn (15) uit Rijsenhout 
lijkt dat geen echt probleem: hij 
nestelt zich makkelijk in het spoor 
van de beteren. Zoals afgelopen za-
terdag in de Omloop van de Maas-
vallei, alom erkend als de zwaarste 
en mooiste ‘klassieker’ van het land. 
Na een race over de venijnige klim-
metjes op de heuvelrug bij Elsloo en 
Geulle kwam hij in een veld van zo’n 
130 renners als vijftiende binnen. 
Geleijn wist zich op de uitslagenlijst 
bovendien goed omringd door club-
genoten - liefst vier renners van De 
Amstel uit Amstelveen eindgden in 
de top twintig. De winst was voor de 
Limburger Malvin Lindelauf.
In de Omloop van de Maasvallei 
voor junioren maakte Rijsenhouter 
Nils Eekhoff kennis met de keerzij-
de van het succes. Vorig jaar was 
hij overtuigend winnaar van de Lim-
burgse topkoers, zaterdag ging hij 
halverwege de race op de spek-
gladde kasseitjes van de Maasberg 
hard onderuit. Schade: een gebro-
ken achterwiel, een lichte rugbles-

sure en een kruis over de koers.
Elite-renner Jordy Buskermolen uit 
Kudelstaart werd zaterdag tiende in 
de eerste rit van de tweedaagse Lus 
van Roden, een criterium over 100 
kilometer, onderdeel van de natio-
nale clubcomptitie. Een dag later fi-
nishte hij in de 180 kilometer lange 
klassieker als 87ste. In de eindstand 
van het vijfbanentoernooi Noord-
Holland werd Benjamin Wessels 
(Aalsmeer) bij de 14-jarigen vijfde 
en Sven Buskermolen (Kudelstaart) 
achtste. Tijdens de nationale jeugd-
kampioenschappen in Bodegraven 
kwam Tristan Geleijn (Rijsenhout), 
even opgehouden door een valpar-
tij, als 48ste binnen bij de 14 jaar 
oude jongens. 

Rijsenhout en Ouderkerk
Vanavond, donderdag 9 juni, wordt 
volop gefietst in de Ronde van Rij-
senhout en komende zondag 12 ju-
ni houdt de WTC De Amstel de tra-
ditionele Ronde van Ouderkerk aan 
de Amstel. Aan de start komen in 
amateurs, junioren en renners in de 
sportklasse (start 11.45 uur), vrou-
wen amateurs en junioren (14.00 
uur) en nieuwelingen jongens 
(16.45 uur).

Froukje wereldkampioen 
bankdrukken en deadliften
Aalsmeer - Zondag 5 juni is Frou-
kje Koeckhoven-de Vries wereld-
kampioen bankdrukken en deadlif-
ten geworden. Zaterdag begon voor 
Froukje met het Single Events Po-
werlifting, dit evenement van de fe-
deratie WDFPF werd dit jaar op de 
Universiteit van Wrexham in Wales 
gehouden. Froukje nam deel aan de 
onderdelen bankdrukken en dead-
liften. 
Voor het bankdrukken moest de 
Aalsmeerse haar eigen wereldti-
tel verdedigen. Doel was om dit ei-
gen wereldrecord uit de boeken te 
drukken. “Dat dit zou lukken met 
een nieuw persoonlijk record en 
een wereldrecord had ik niet ver-
wacht. Ik heb mijn eigen wereldre-
cord van 73 kilo naar 85 kilo kun-
nen verhogen”, vertelt de sportieve 
inwoonster.
Op zondag stond het onderdeel 
deadliften op het programma. Voor 
Froukje de eerste keer om hier aan 
deel te nemen en hoe! Ze heeft het 
oude wereldrecord van 125 kilo ver-
pletterd met haar laatste deadlift-
poging van 142,5 kilo. Logisch dat 
Froukje terug kijkt op een zeer ge-
slaagd weekend! Deze prestaties 
heeft zij mede te danken aan haar 
trouwe coach, Jerry Yorks, die Frou-
kje heeft klaar gestoomd voor het 
WK. 

EK in Aalsmeer
Zijn volgende missie is Froukje coa-

chen naar het Europees kampioen-
schap te Aalsmeer. Iedereen kan er-
bij zijn op 16, 17 en 18 september in 
de sporthal Bloemhof. 
Froukje: “Het is geweldig om sa-
men met Wim Backelant, president 
van de WDFPF, het Europees Kam-
pioenschap te mogen organiseren. 
Er zullen veel atleten uit verschillen-
de landen deelnemen. We streven 
ernaar om iedereen kennis te laten 
maken met de powerlifting sport. 
Dit evenement sluit perfect aan op 
een sportief ingesteld Aalsmeer en 
is voor jong en oud.” Info: froukje-
koeckhoven@solcon.nl

Start zondag om 13.00 uur
Sloten onveilig maken 
tijdens de Prutrace!
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dag 12 juni zullen de sloten van Ku-
delstaart weer onveilig gemaakt 
worden. Tijdens de Prutrace zullen 
vele sportievelingen door de sloten 
rondom sportpark Calslagen (RK-
DES) rennen om zich tot Prutrace 
kampioen van Kudelstaart te laten 
kronen. Ondertussen hebben zich 
al over de 100 mensen ingeschre-
ven en dit is nog steeds mogelijk. 
Ga dus snel naar www.prutraceku-
delstaart.nl en schrijf je in voor dit 
leuke evenement!
Om 13.00 uur zal de eerste heat van 
start gaan met hierin de jeugdklas-
se (12 tot en met 17 jaar oud). Het 
inschrijfgeld voor deze klasse be-
draagt 5 euro en de race bedraagt 
hier 2 ronden over het parcours. Om 

14.00 en 15.00 uur zullen de volwas-
senen starten waarbij om 14.00 de 
officiële wedstrijd van start gaat, 
en om 15.00 uur vooral de recrea-
tieve renners zullen lopen. Inschrijf-
geld voor de volwassenen bedraagt 
10 euro. Van elke inschrijving gaat 1 
euro naar de Mike Multi Foundation 
om het mogelijk te maken om men-
sen met een verstandelijke en/of li-
chamelijke beperking te laten spor-
ten. Na de Prutrace is er genoeg ge-
legenheid om goed schoongespo-
ten te worden door de brandweer-
slang en de douchegelegenheid te 
gebruiken van RKDES. Tevens is 
het terras bij RKDES geopend. Tij-
dens en na de race zal DJ Joey sa-
men met JSF sound voor de muzika-
le omlijsting zorgen.

Jaarlijkse klusdag bij Target
Kudelstaart - Zaterdag 4 juni wa-
ren de vrijwilligers bij HBV Tar-

get actief op de jaarlijkse klusdag. 
De grote en kleine klussen worden 
door het jaar heen opgespaard en 
gezamenlijk aangepakt op deze zo-
genaamde klusdag. Het grootste 
project van dit jaar was het schilde-
ren van de accommodatie, wat de 
meeste tijd en mankracht in beslag 
nam. De resterende klussen betrof-
fen het aanpassen en vervangen 
van de verlichting binnen en buiten, 
het plamuren van de enkele maan-
den geleden vervangen windveren, 
het maaien van het buitenterrein en 
bovendien heeft de kantine een lek-
kere voorjaarsschoonmaak gehad. 
Het was een prachtige dag wat het 
weer betrof, er zijn de nodige zweet-
druppeltjes gelekt door de vrijwilli-
gers. Dankzij deze kanjers was het 
voor Handboogvereniging Target 
een zeer nuttige dag.

Westeinder Water Week
Beachvolleybal Bedrijven 
toernooi op Surfeiland
Aalsmeer - Tijdens de Westeinder 
Water Week organiseert The Beach 
op donderdag 30 juni vanaf 16.00 
uur en Beachvolleybal toernooi voor 
ondernemers en bedrijven op het 
Surfeiland. Welk bedrijf mag zich na 
deze dag de winnaar noemen van 
dit toernooi voor 2016? Teams van 
vier of vijf personen, met dan één 
in reserve, kunnen zich opgeven 
voor dit toernooi onder de bedrijfs-
naam. De kosten bedragen 10 euro 
per persoon. Ervaring met beachvol-
leybal is niet noodzakelijk. Opgeven 
kan via info@westeinderwaterweek.
nl. Na het toernooi start ook de On-
dernemersavond op het Surfeiland 
met demonstraties en presentaties. 

Zeilwedstrijden
Tijdens de Westeinder Water Week 

zullen er nog veel meer (sport)eve-
nementen plaatsvinden: zeilwed-
strijden, waaronder het eredivisie 
zeilen ‘Optimist on Tour’ en ‘Rebel 
Dinghy Experience’, maar ook di-
verse mogelijkheden om zelf mee te 
doen aan zeilwedstrijden. 

Poeloversteek en Sup
Naast deze zeilwedstrijden wordt 
ook de Poeloversteek door zwem-
vereniging Oceanus georganiseerd, 
zijn er waterski- en wakeboard cli-
nics en Sup (Stand up paddling) op-
stapdagen. Bar Bistro Joseph aan 
de Poel organiseert een gezellige 
muzikale avond en net als vorig jaar 
komt er op de laatste zondag weer 
een Rib Rally. Kijk op www.west-
einderwaterweek.nl onder agenda, 
voor het volledige programma.

Winst voor Wim 
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. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Er wor-
den nog jokeraars gezocht, maar 
kaarters zijn uiteraard ook welkom.

Op donderdag 2 juni is het kaarten 
gewonnen door Wim Buskermo-
len Pzn met 5502 punten, op twee 
is Regina Geleijn geëindigd met 
5502 punten en op drie Jaap Spaar-
garen met 5203 punten. Bij het jo-
keren behaalde Gerard de Wit de 
hoogste eer met 36 punten, gevolgd 
door Bets Teunen met 109 en Tru-
dy Knol met 217 punten. Kom gerust 
eens kijken. Voor inlichtingen: Nico 
de Ron, tel. 06-47890256.
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‘Te land, ter praam 
en in de lucht’ 
tijdens 12e Junior Pramenrace
Aalsmeer - Het blijft een tijdloos program-
ma, er werd in de jaren negentig graag naar 
gekeken en is op dit moment weer helemaal 
populair. Voor de Junior Pramenrace is een 
Aalsmeers tintje aan dit spelletje gegeven: ‘Te 
land, ter praam en in de lucht’ is het thema 
van alweer het twaalfde kinderfeest in pra-
men en bokken op het water. De Junior Pra-
menrace wordt hopelijk weer net zo gezellig 
als vorig jaar met mooi, zonnig weer en veel 
deelnemers. Het bestuur is er in ieder geval 
helemaal klaar voor. Alle opdrachten zijn be-
dacht, alle benodigde spulletjes ingekocht en 
vrijwilligers gevraagd om alle (controle)posten 
te bemannen en bevrouwen. Om 13.00 uur 
precies klinkt aanstaande zaterdag 11 juni 
op het Stokkeland (achter het gemeentehuis) 
het startschot voor middagje buiten spelletjes 
doen voor kinderen tot twaalf jaar. Het wordt 
druk op het water met bijna dertig pramen en 
bokken met elk gemiddeld zes tot acht kin-
deren aan boord en natuurlijk een captain 
en volwassen begeleiding. De deelnemers 
gaan een middagje de slootjes van de West-
einderplassen ontdekken via een door Rody 
bedachte (veilige) route. Weer dezelfde ove-
rigens als vorig jaar, maar natuurlijk zijn er 
nieuwe opdrachten. Het bestuur hoopt dat 
de kinderen voorpret hebben gehad met de 
thuisopdracht en het aankleden van de boot 
passend bij het thema ‘Te land, ter praam en 
in de lucht’. De heren en dames hebben zelf 
ook veel voorpret gehad bij het bedenken van 
alle opdrachten. Zorg dat je fi t bent, er zit-
ten hersenkrakers bij, evenals diverse spelle-
tjes met en zonder ballen. En vergeet niet de 
thuisopdracht mee te nemen. 

Zwaaien voor punten
Direct na de start wacht gelijk de eerste op-
dracht. Zwaaien naar alle thuisblijvers en kij-
kers en lach vooral vrolijk naar de jury, die be-
staat uit voor jeugdige inwoners bekende ge-
zichten (juffen en meesters van zwembad de 

Waterlelie) en de net voor de start beëdig-
de nieuwe kinderburgemeester Sophie van 
Raaphorst. De jury bepaalt welke groep de 
beker voor leukste team inclusief praam of 
bok heeft. Wie de grootste trofee (eerste prijs) 
wint, is afhankelijk van hoe de opdrachten 
worden vervuld. Hiervoor worden punten ge-
geven door de heren en dames op de (con-
trole)posten, dus doe je best! Nog twee tips 
om de kans op een prijs te vergroten: Zorg 
voor een mooi versierde praam en kom ver-
kleed. De meeste teams, die deelnemen aan 
dit spektakel op het water, zijn gevormd door 
groepen vrienden uit de buurt of de club, zijn 
kinderen van deelnemers van de grote race of 
worden samengesteld op school. 

Nostalgische penta’s
De pramen en bokken dienen, net als bij de 
race voor de groten, voortgestuwd te worden 
door nostalgische penta-motoren. Het be-
stuur is in deze behoorlijk streng. Geen oude 
penta achter de praam, helaas dan gelijk ge-
diskwalifi ceerd wat betreft een podiumplaats. 
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de pen-
ta bij de start alleen blijft roken. Het spelletje 
hiermee ten einde? Nee hoor, wie weet is een 
reserve exemplaar beschikbaar en als het 
echt niet anders kan, dan toch blijven mee-
spelen en ‘gewoon’ genieten van dit heerlijke 
doedagje op het water met achter de praam 
of bok een motor anno 2010 of zo. 

Vaste ligplaats
Exact om 13.00 uur wordt zaterdag het eer-
ste team ‘weggeschoten’ dit en is ‘De Huf-
tertjes’, die net als vorig jaar de sportmiddag 
heeft gewonnen. Om de twee of drie minuten 
mag vervolgens de nummer twee, de num-
mer drie en de rest de penta starten en ver-
trekken voor een gezellige doetocht op de 
Westeinderplassen, de Ringvaart en de klei-
ne Poel met haar vele, mooie doorvaarten. 
De sportmiddag heeft de volgorde bepaald, 

wie niet is geweest, moet achter aansluiten. 
Alle deelnemers hebben van het bestuur het 
startnummer te horen gekregen en dit num-
mer is terug te vinden bij het Stokkeland. Er 
zijn dus vaste ligplaatsen voor aanvang en na 
afl oop. 

Opdrachten en prijsuitreiking
In totaal zijn er dertien opdrachten en spel-
letjes te vervullen. Zorg dus dat je goed ont-
bijt zaterdagochtend en fris aan de start ver-
schijnt. Het verzamelen is overigens vanaf 
12.00 uur. Ook de twaalfde editie van de Ju-
nior pramenrace kent weer een geheime op-
dracht. Ieder jaar weer een verrassing, maar 
na het lezen van deze Junior Praambode is 
ook deze bekend. Snel zoeken dus. PS: De 
geheime opdracht staat dik gedrukt, even-
als een drietal ‘dingen’ die van huis meege-
nomen dienen te worden en nodig zijn bij een 
aantal spelletjes. Na zo’n twee uur is de tocht 
ten einde en wordt door de snelste deelne-
mer weer aangemeerd bij het Stokkeland. 
Zoals reeds gezegd, het is niet zo dat de snel-
ste ook de winnaar is. De winnaar van de Ju-
nior Pramenrace is het team dat het best de 
opdrachten heeft uitgevoerd, zich gehouden 
heeft aan de geheime opdracht, een origine-
le thuisopdracht heeft ingeleverd en natuur-
lijk telt de tijd mee. Deze vier facetten bepa-
len, na aftrek van eventuele strafpunten, wie 
de grootste beker in ontvangst mag nemen. 

De prijsuitreiking begint rond half vier op het 
Stokkeland. Tijdens het wachten zorgen de 
dj’s Kees en Marcel voor muzikaal vermaak. 
Alle begeleiders, gearriveerde ouders en kij-
kers kunnen een versnapering halen bij de 
brandweer, die een kraam inricht. Het wordt 
aanstaande zaterdag vast en zeker weer heel 
bedrijvig op het water en hopelijk laat de zon 
zich veelvuldig zien. Ga alvast duimen voor 
een lekkere zomerse dag. Heel veel succes 
en plezier allemaal!

Zaterdag 
start om 

13.00 uur bij 
het Stokkeland

Bij twijfel site raadplegen!
Liefst zon tijdens twaalfde 
Junior Pramenrace

Offi ciële startlijst 
twaalfde Junior 
Pramenrace

Aalsmeer - Het enige wat de 
een gezellige spelletjesdag op 
het water tijdens de junior pra-
menrace in het water kan la-
ten vallen, is het weer. Aan 
de deelnemers ligt het niet, zij 
zijn het zonnetje van de dag. 
Echter, het weer in Nederland 
is onvoorspelbaar. Er zijn dit 
jaar wel een paar mooie da-
gen geweest, maar het is wel 
lang koud gebleven. Afgelopen 
week was het stralend weer, 
maar blijft dit zo? De eerste 
zes keren hebben alle deelne-
mers geluk gehad. De weergo-
den waren de jongens en mei-
den gunstig gestemd. Het was 
steevast zonnig op de dag van 
de tocht. Vier jaar geleden re-
gende het helaas en zaten al-
le teams letterlijk rondom in 
het water. Steeds meer is er 
het vermoeden dat de oorzaak 
hiervan gezocht moet worden 
in het thema van toen: ‘On-
derwaterwereld’. Drie jaar ge-
leden was het thema ‘Ik ga 
op reis’ en meestal gaat de 
reis naar een zonnig oord. Zo 

ook de reis van de junior pra-
menrace, een heerlijk zonnetje 
scheen op alle bolletjes. Twee 
jaar geleden was het thema 
‘Ik droom van…’ en of het lag 
aan de zonnige deelnemers of 
het feit dat de zomer deze dag 
(21 juni) begon, maar het was 
perfect weer. Zelfs de zonne-
brand moest tevoorschijn ge-
haald worden! Vorig jaar was 
het iets kouder, maar de zon 
liet zich regelmatig zien. Prima 
weer voor ‘Speel je Game’ op 
het water. Als alle deelnemers 
ook dit keer weer zonnig aan 
de start verschijnen, gaat het 
vast helemaal goed komen za-
terdag! Natuurlijk laten de deel-
nemers zich de pret niet ontne-
men bij een spatje regen, ech-
ter bij heel slecht en stormach-
tig weer gaat de junior pra-
menrace niet door. Niemand, 
en ook het bestuur niet, wil dat 
er ongelukken gebeuren en de 
spelletjes in het water vallen… 
Bij twijfel over het weer kan de 
website www.juniorpramen-
race.nl geraadpleegd worden.

Aalsmeer - Tijdens de sportmiddag afgelopen zaterdag bij fees-
terij de Bok hebben de deelnemers allerlei spelletjes gedaan om 
de startvolgorde te bepalen. Er was een estafette met zak lopen 
en ook het onderdeel ‘spijker poepen’ werd als heel grappig erva-
ren. Best moeilijk trouwens. Het ging om snelheid, inventiviteit en 
samenwerking. Team de Huftertjes bleek net als vorig de beste en 
mag aanstaande zaterdag 11 juni om 13.00 uur als eerste starten 
vanaf het Stokkeland. En daarna volgen (zie startlijst):
 
 1. De Huftertjes: Inge Tent
 2.  De Buurtmeisjes: Heleen van der Meer 
 3.  Aprameja: Alderd Leegwater
 4.  Tropical Pirates: Lucas Snoek
 5.  Mini Bierbaron: W.N. van Leeuwen
 6.  Muppiesworld: Wendy Verbeek
 7.  Junior Stenhuismaatjes: Jordy Brouwer
 8.  Bel je me: Rozemarijn Kolk
 9.  Praam Air: Ingrid van der Laarse
 10.  SCW Leeuwen: Ed Vreeken
 11.  Dreamteam: Jiska Rodenburg
 12.  Slinger ‘m ‘r in: Maarten Maarse
 13.  Aalsmeer Import Junior: Jessica Davans
 14.  De Dolfi jnen: Marcel Harting
 15.  Junior wijze uit het Oosten: Frank Weening
 16.  Yo Yojozefgang: Edwin de Vries
 17.  Zweeuwse Krumels: Jeroen Weij
 18.  Aaltje Bagger junior: Betine Clemens 
 19.  Last Minute 2: Taco van Wilgenburgh
 20.  Junior Prutpraam: Mark Geleijn
 21.  Ok-team 1: Mirjam Alderden
 22.  Ok-team 2: Mirjam Alderden
 23.  Blick Black Bjoetiful: Marco Offerman
 24.  De Club: Bianca van der Polder
 25.  De Juniorburgemeesters: Antoon van den Hoorn

Tip: Thuisopdracht 
SPIE vlag 

niet vergeten!

Opdracht 1:

Neem een A4 papier 

per persoon mee!
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Aalsmeer - Om 13.00 uur vertrekt 
aanstaande zaterdag 11 juni de eer-
ste praam voor alweer de twaalfde edi-
tie van de junior pramenrace. Team de 
Huftertjes mag als eerste starten. Deze 
jongens hebben afgelopen zaterdag tij-
dens de sportmiddag laten zien goed 
te zijn in zaklopen, in spijker poepen en, 
heel belangrijk, samenwerken. Na een 
halve minuut mag de nummer twee 
de penta aanslingeren, gevolgd door 
nummer drie, etc. tot iedereen onder-
weg is.  Publiek is overigens van harte 
welkom om de teams, een kleine der-
tig in totaal, uit te komen zwaaien. Op 
het Stokkeland, achter het gemeente-
huis, is hiervoor voldoende ruimte. De 
pramen verzamelen zich hier overi-
gens vanaf 12.00 uur, dus eerder ko-
men om alvast iedereen te begroeten is 
een aanrader. 

Zwemdiploma
Voordat het startschot gegeven wordt, 
kijkt het bestuur eerst of alle deelne-
mers een zwemdiploma hebben en 
zo niet, een zwemvest dragen. En ge-
keken wordt of de bemanning van de 
week er voor tijdens de spelletjesmid-
dag aanwezig is. Tenminste vier van de-
zelfde personen dienen in de praam te 

zitten om offi cieel deel te mogen ne-
men. Na de start gaat de route langs 
de Stommeerkade, onder de brug van 
de Stationsweg door, langs jachthaven 
Nieuwe Meer rechtsaf de Brandewijn-
sloot in en bij het Praamplein wacht al 
de eerste opdracht. En wie voor veel 
punten speelt, let op: Net weer vertrok-
ken nadert het zorgcentrum en zwaai-
en naar de opa’s en oma’s levert ex-
tra punten op. In totaal mogen dertien 
spelletjes gespeeld worden en uiteraard 
hebben allen te maken met het thema 
‘Te land, ter praam en in de lucht’. Wat 
zou de bedoeling zijn bij de ballenbak, 
bij Glij er eens uit en gaan de kinderen 
vliegen? Er dient onderweg ook een re-
bus opgelost te worden en bij controle-
post Topsvoort worden alle deelnemers 
getrakteerd op een verrassing.

Veel vlaggen
Onderweg bij controlepost De Zotte 
Wilg aan de Kleine Poel dient de thuis-
opdracht ingeleverd te worden. Aan de 
deelnemers is gevraagd een SPIE vlag 
te ontwerpen. Het bestuur van de gro-
te race viert dit jaar haar dertigste ver-
jaardag en daar horen veel vlaggen bij! 
De gemaakte vlaggen worden allemaal 
meegenomen naar het Stokkeland, al-

waar de jury zich gaat buigen wie de 
prijs voor de leukste of origineelste vlag 
krijgt. De fi nish is ook bij het Stokke-
land. Hier wordt de tijd geklokt en gaan 
het bestuur en de jury aan de slag met 
de tijden en de behaalde punten. Niet 
alleen de tijd en de punten bepalen 
overigens de uitslag, de versiering van 
de praam en de kostuums van de inzit-
tenden tellen evenveel mee. Dus, zorg 
dat je het spel volledig speelt!

Extra strafpunten voor muziek
Het bestuur wil extra benadrukken dat 
bij de fi nish de muziek uitgezet moet 
worden. Niet uit, betekent dubbe-
le strafpunten en dat zou toch zonde 
zijn als je als team reuze je best hebt 
gedaan en alle spelletjes vol overgave 
gespeeld hebt. Muziek uit dus en als 
de captain dit niet snel genoeg doet, 
zelf even aan de volumeknop zitten of 
zo. Bovendien zouden de deelnemers 
bij binnenkomst niet de muzikale ont-
vangst kunnen horen van de dj’s Kees 
en Marcel. Ook zonde! De prijsuitreiking 
is rond 15.30 uur. Voor, tijdens en na 
kan genoten worden van een drankje, 
ook door de kijkers. De glazen worden 
‘vol gespoten’ door leden van de vrijwil-
lige Brandweer van Aalsmeer.
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Praam  Air

wenst 

Offi ciële benoeming en Juniorrace

Kinderburgemeester Sophie 
heeft zin in zaterdag!
Aalsmeer - De redactie was afge-
lopen donderdag 2 juni op bezoek 
bij Sophie van Raaphorst. Sophie is 
de nieuwe kinderburgemeester van 
Aalsmeer. Ze volgt Vince Boom op. De 
net 11 jarige Sophie heeft fl ink cam-
pagne gevoerd in haar wijk in Oost-
einde en zaterdag 28 mei met succes 
stemmen binnen gehaald van kinde-
ren die naar het dorp waren gekomen. 
Samen overigens met haar campag-
neteam, bestaande uit Lola, Fleur, Li-
sanne, Ahdita, Mick en Maurits.  Sop-
hie wil graag voor alle kinderen een 
feest organiseren, ze wil ouderen hel-
pen en aan de slag voor kinderen op 
social media. Wat het feest betreft zit 
het wel goed, dit wordt zelfs voor haar 
(en andere jeugdige inwoners) georga-
niseerd. Aanstaande zaterdag 11 ju-
ni vindt alweer de 12e Junior Pramen-
race plaats. De start is om 13.00 uur, 
maar voordat het eerste team mag 
vertrekken, wordt Sophie offi cieel be-
noemd tot kinderburgemeester. Bur-
gemeester Jeroen Nobel zal haar om 
12.30 uur de kinder-ambtsketen om-
hangen. Spannend! En daarna gaat 
Sophie de juryboot van de Juniorrace 
in en mag zij samen met drie anderen 
het leukste team en de mooiste praam 

kiezen. Sophie heeft nog nooit deel-
genomen aan de Juniorrace en zelfs 
nog nooit de bonte stoet zien varen. 
Daar gaat nu verandering in komen en 
hier heeft de leerling van de Zuidooster 
heel veel zin in. 

VIP-behandeling
Niet alleen Sophie, maar ook de an-
dere vijf kandidaten voor het kinder-
burgemeesterschap mogen instappen 
van het Juniorbestuur. Voordat deze 
zes gekozen waren, vond in het ge-
meentehuis een workshopdag plaats 
voor alle 19 jongens en meisjes die 
zich opgegeven hadden voor deze be-
langrijke functie. 

Over deze dag is Sophie nog steeds 
heel enthousiast. “Het was heel leuk 
en leerzaam. We kregen echt een VIP-
behandeling en een bloem na afl oop.” 
De avond na de campagnedag ver-
geet Sophie niet snel. Het telefoontje 
van wethouder Gertjan van der Hoe-
ven deed haar in juichen uitbarsten. Er 
zijn diverse vreugdedansjes gemaakt. 
Want daar houdt Sophie van, dansen 
en toneelspelen en van paardrijden. 
Een eigen paard heeft ze niet. “Maar 
wel een hond”, zegt ze snel. 

Overgehaald door wethouder
Dezelfde wethouder heeft Sophie ove-
rigens ook overgehaald om mee te 
doen aan de verkiezingen. Vorig jaar 
was ze net te laat en dit jaar was er niet 
zoveel animo voor. Totdat de wethou-
der in haar klas kwam vertellen over de 
functie. Sophie was direct enthousi-
ast en eenmaal thuis moest haar moe-
der direct het inschrijfformulier down-
loaden. En nu is ze nog gekozen ook. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven is 
ook in Sophie’s klas geweest en heeft 
haar in het zonnetje gezet met een bos 
bloemen. Van haar klas kreeg ze een 
daverend applaus. Geweldig. Sowieso 
heeft Sophie al diverse reacties van in-
woners gekregen. Ze is al enkele ma-
len herkend op straat. Ze vindt het dui-
delijk leuk, heeft zin in haar ‘baan’ en 
weet dat haar zeskoppige campagne-
team haar gaat steunen. 

Nog iets te melden? “Ja, ik wil alle 
mensen bedanken die mij gesteund 
hebben.” Goed antwoord, burge-
meesterwaardig! Zaterdag de offi ciële 
installatie en dan gaat Sophie echt aan 
de slag als kinderburgemeester. Heel 
veel succes en plezier met de Junior 
Pramenrace!

Piloten en stewardessen aan de start

Feestje met team Praam Air
Aalsmeer - Het is alweer voor de zes-
de keer dat teamcaptain Sander van der 
Laarse met zijn kidsteam zal deelnemen 
aan de junior pramenrace. In 2011, de 
kids waren toen pas 5 jaar, waren het 
de kikkertjes en het tweede jaar werden 
zij astronauten in een ware Space shut-
tle op de Aalsmeerse wateren. Vorig jaar 
had het team als de Happy Birds, na eni-
ge opstartproblemen, toch nog een he-
le mooie race. De penta wilde na de op-
warmronde niet meer starten, zodat het 
team pas een half uur na het startschot 
arriveerde bij het Stokkeland, iedereen 
was al weg! Met zoveel pech hadden 
ze wel de pechprijs ‘het gebroken trek-
koordje’ verdiend en zodoende ging toch 
iedereen na afl oop met een grote glim-
lach huiswaarts.
Dit jaar is weer voor een nieuwe naam 
gekozen, aansluitend aan het thema 
van dit jaar; ‘Te land, ter praam en in de 
lucht’. De voorbereiding op de Junior-
pramenrace kwam dit jaar wel wat laat 
op gang en was er eentje van vele aan-
passingen en last minute acties echter, 
de naam was snel gekozen: ‘Praam Air’. 
De kinderen willen heel graag eens pilo-
ten en stewardessen zijn. Enkele ouders 
zijn zelf werkzaam in de luchtvaartbran-
che dus men beschikt binnen het team 
over voldoende kennis. Het resultaat is 

er dan ook naar en zo begint de pramen-
racekoorts al aardig te borrelen. Donder-
dagavond mogen de ouders ‘de puntjes 
op de i’ zetten en dan ligt er, ondanks 
de chaotische voorbereiding, toch weer 
een puike praam aan de start aanstaan-
de zaterdag.

Tante Claudia is weer gevraagd om haar 
stuurmanskunsten te vertonen aan het 
roer, zij heeft penta en praam al helemaal 
opgepoetst. Over de versiering van de 
praam willen de kids van Praam Air nog 
niet veel verklappen, maar het zal een 
vrolijk gekleurde praam zijn waarop een 
leuk feestje gebouwd gaat worden!

Te bewonderen tijdens Juniorrace

En weer een praam of bok...
Aalsmeer - Ondanks tegenwerking van 
ambtenarij en overdreven regelgeving 
wordt het enthousiasme voor het pra-
menvaren alleen maar groter. Voor race 
of recreatie, het maakt Daniël Alder-
den niet uit, want er is weer een prachti-
ge aluminium praam te water gelaten in 
Oost. Alhoewel, mag er nog praam ge-
zegd worden? Eigenlijk niet, gebaseerd 
op de maten van de 7,60 meter praam is 

deze in de juiste verhoudingen een stuk-
je groter geworden, namelijk 9,20 meter 
en mag het dus een echte bok genoemd 
worden. Veel meer ruimte en zelfs plek 
voor twee Penta motoren als het moet. 
Ook deze boot ziet er weer fantastisch 
uit. Aanstaande zaterdag 11 juni te be-
wonderen tijdens de enige, echte, niet 
meer weg te denken Aalsmeerse Junior 
pramenrace. 

Ballenbak en rebus tijdens 
12de Junior Pramenrace

Geheime opdracht:
Neem stuk 

wit karton op 
A3 formaat mee!
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“Zo leuk om voor kinderen te doen”

Bestuur Juniorrace geniet 
zelf ook jaarlijks weer
Aalsmeer - Ze zitten tijdens vergaderingen 
altijd een beetje te kibbelen over van alles, 
maar het gaat allemaal in een gezellige en on-
gedwongen sfeer. Het bestuur van de Juni-
or pramenrace kent elkaar inmiddels door en 
door en zien elkaar ook buiten de drukte rond 
het evenement voor de jeugd van Aalsmeer 
regelmatig. Op zaterdag 11 juni vindt dit doe-
evenement op het water en in pramen voor 
de kleine inwoners alweer voor de twaalfde 
maal plaats. 
Arnaud Brouwer en Thea de Vries maken 
vanaf het eerste uur deel uit van het organisa-
tie comité. Peter van Ackooy meldde zich een 
jaar later aan, maar heeft volgens de overige 
bestuursleden inmiddels de grootste mond. 
Rody Peters vult deze ’druktemaker’ prima 
aan. Hij is rustig, luistert en bedenkt regelma-
tig nieuwe facetten (andere route, vaste start-
plekken). Yvonne van Leeuwen, net als Esther 
Raadschelders ook alweer vele jaren in het 
bestuur, is de dame van de notities en prijzen, 
terwijl Esther vooral sponsors weet te porren. 
Wat dit laatste betreft is Thea overigens ook 
goed. “Maar”, zo zegt het zestal bijna in koor: 
“We hebben trouwe sponsors, die graag ge-
ven. Ook zij vinden het leuk dat er iets voor de 
jongste inwoners georganiseerd wordt.” 

Evenementen coördinator
Het bestuur heeft dit jaar een verandering on-
dergaan. Er zitten nu vier heren en drie dames 
aan tafel. De aap komt uit de mouw. Arnaud 
is gestopt als juniorbestuurder. Hij legt zich 
nu volledig op het organiseren van de ’grote’ 
Pramenrace, maar omdat bij hem op de ha-
ven de vergadering is, speelt hij gastheer en 
zorgt voor de drankjes. In Danny Lanser is de 
nieuwe Arnaud gevonden. Danny is al vele ja-
ren actief als vrijwilliger bij de Juniorrace. Hij is 
29 jaar, woont op de ‘buurt’ en maakt deel uit 
van het pramenraceteam Totdat ‘t Zinkt. Zijn 

functie? “Evenementen coördinator”, zeggen 
allen in koor.  

Fantasierijk
Het thema deze twaalfde editie is ‘Te land, ter 
praam en in de lucht‘. “We hadden eerst een 
ander thema bedacht, een beachparty, maar 
Rody kwam met dit thema. Hij is heel fanta-
sierijk. Wij vonden het ook leuk en klaar”, legt 
Peter uit. “Het is een breed thema, waar kin-
deren alle kanten mee op kunnen.” Rody vult 
aan: “En het programma Bommetje is weer 
helemaal in.” Het werken met kinderen, hun 
vrolijke gezichten, het fanatisme tijdens de 
spelletjesmiddag en de junior pramenrace 
bindt het zestal. Alle zes genieten hier ie-
der jaar weer van. “Zo leuk, die blije gezich-
ten”, zegt Esther, die overigens hoog zwan-
ger is en binnenkort zelf een deelnemer aan 
de Junior pramenrace ter wereld zet. Yvon-
ne geniet vooral van de voorpret, maar: “Ei-
genlijk is alles leuk.” Thea en Rody beamen 
dit: “Alhoewel het biertje na afl oop wel altijd 
goed smaakt.” Peter weet wel wat zijn leuk-
ste ‘ding’ is tijdens de junior pramenrace. 
“De prijsuitreiking, lekker slap ouwehoeren 
door de microfoon.” Wat Danny het leukste 
vindt, wordt volgend jaar onthuld. Eerst maar 
als verantwoordelijk bestuurder en coördina-
tor deze dag meemaken! Maar het is duide-
lijk, het bestuur van de junior pramenrace, in-
clusief Danny, beleeft net zo veel plezier aan 
dit evenement als alle deelnemers. 
Het zestal kijkt uit naar aanstaande zater-
dag 11 juni en wenst alle deelnemers via de-
ze speciale praambode heel veel succes. Tot 
slot willen Thea, Peter, Rody, Yvonne, Esther 
en Danny alvast alle vrijwilligers bedanken. 
“Zonder de captains van gastpramen en al-
le mensen op de controleposten kunnen wij 
deze race niet organiseren. Bedankt allemaal, 
helemaal fi jn!”

WIJ 
WENSEN 
DE JEUGD 

een zonnige en 
behouden vaart...
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Aalsmeer - Hollende kinderen, klimmen en klaute-
ren. Dat gebeurt toch niet vaak in en rond feesterij 
de Bok. Afgelopen zaterdag 4 juni wel. De jaarlijk-
se sportmiddag voor de Junior Pramenrace stond 
hier op het programma en deze heeft onder prach-
tig zonnig weer plaats gevonden. Het bestuur en de 
vrijwilligers hadden voor alle teams een sportief par-
cours uitgezet. 

Een estafette met allerlei spelletjes waaronder zak 
lopen en spijker poepen. De jongens en meiden 
vonden het prachtig. Wat een hilariteit bij het zak lo-
pen! Misschien een ouderwets spelletje, maar nog 
steeds heel populair. Belangrijk was dat de teams 
goed samenwerkten, dat moeten ze tot slot aan-

staande zaterdag 11 ju-
ni tijdens de Junior Pra-
menrace ook. Team de 
Huftertjes heeft net als 
vorig jaar de Stenhuis Bokaal 
gewonnen voor beste en snelste van de sportmid-
dag. Dit team bestaande uit een groep fanatieke, 
vrolijke mannetjes mogen zaterdag als eerste star-
ten vanaf het Stokkeland. Om 13.00 uur begint hun 
avontuur op het water. Op twee is team De Buurt-
meisjes geëindigd, op drie Aprameja, op vier Tropi-
cal Pirates en op vijf de Mini Bierbaron. Het langst 
moet De Club wachten op vertrek, positie laatst. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zak lopen en spijker poepen
Zonnige sportmiddag 
voor deelnemers 

Opdracht 2:

Neem 1 ei per 

persoon mee!
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Thuisopdracht: Maak een SPIE-vlag
Bekers en (wissel)prijzen voor 
deelnemers Juniorrace
Aalsmeer - Zonder prijzen is een race 
geen race en uiteraard geldt dit ook 
voor de Junior pramenrace. Misschien 
nog wel meer. Bij de race voor de jeug-
dige inwoners wordt altijd bijzonder en-
thousiast gereageerd en is duidelijk te 
zien dat de winnaars trots zijn. Bij de 
pramenrace voor ‘groten’ is een prijs 
winnen veelal een jaar lang hét gesprek 
van de dag. Er worden soms zelfs wel 
traantjes weggepinkt, dat doen kinde-
ren weer niet. Zij zijn ‘gewoon’ blij en 
trots en mocht een schoolteam een 
prijs winnen, dan gaat deze de maan-
dag na de race mee naar school om 
trots te tonen aan alle klasgenootjes. 
Dit jaar maken deelnemers ook weer 
kans op een prijs, want er zijn diver-
se wisselprijzen beschikbaar. Voor de 
nummers een, twee en drie heeft het 
bestuur een mooie beker klaar staan 
en deze varieert in grootte wat de eind-
nummering betreft. Het team dat alle 
opdrachten goed uitvoert, de meeste 
punten haalt en de snelste tijd neerzet, 
wordt nummer één. De nummer een 
krijgt overigens dit jaar nog een extra 
prijs. Ook is in deze twaalfde editie oog 
voor de minder gelukkige deelnemers. 
De pechprijs is ‘t Gebroken koortje 
(wisselprijs) en is voor het team dat 
door pech bijvoorbeeld niet kon star-
ten of halverwege stil kwam te liggen 
en de Penta geen rook en motorgelui-
den meer wilde maken. Het team dat 
uiteindelijk de langzaamste tijd neerzet, 
wordt toch het podium opgeroepen. 
Voor deze jongens en/of meisjes ligt 
de Rode Lantaarn (wisselprijs) klaar. 
De mooiste praam en dit bepaalt de ju-
ry en de kinderburgemeester, krijgt de, 
jawel, juryprijs. Het is nog een verras-
sing hoe deze bokaal of iets anders er 
uit ziet. 

Jan Stenhuis sportbokaal
Nieuw sinds enkele jaren is de Jan 
Stenhuis sportbokaal. Deze wissel-
prijs wordt uitgereikt aan het team dat 
het beste heeft gepresteerd tijdens de 
sportmiddag en dus aanstaande zater-
dag 11 juni als eerste van start mag. 
De beste drie mogen hun beker voor 

altijd op school of in het clubgebouw 
laten staan. De vijfde en laatste wissel-
prijs is te winnen met de inleverprijs of-
wel de thuisopdracht. Aan alle deelne-
mers is gevraagd een thuis- of school-
opdracht te maken. Dit jaar een SPIE-
vlag. Met deze inleveropdracht is ove-
rigens ook een prijs te winnen. Zin om 
met je team uit eten te gaan in The 
Beach? Dan nog snel aan de slag om 
de puntjes op de i te zetten!

Zwemjuffen en meesters
De juryprijs wordt dit jaar bepaald 
door drie zwemjuffen of meesters van 
zwembad De Waterlelie en kinder-
burgemeester Sophie van Raaphorst 
neemt in de juryboot plaats. De zwem-
juffen Karin en Natalie nemen een col-

lega mee, maar of dit een hem of een 
haar is? Tijdens de junior pramenrace 
aanstaande zaterdag krijgen alle deel-
nemers bij de start een tas met van 
alles en bij diverse controle- en op-
drachtposten worden allerlei attributen 
uitgereikt of moeten ingeleverd wor-
den. 
Rode draad tijdens deze twaalfde race 
is spelletjes die te maken hebben met 
het thema ‘Te land, ter praam en in de 
lucht‘. Ergens in deze speciale Juni-
or praambode staat de geheime op-
dracht. Neem dit mee, want het levert 
(veel) punten op!  En dan de allerlaatste 
aanrader: Neem allemaal, iedere deel-
nemer, een A4 velletje mee, een ei, een 
zwarte stift en een stuk wit karton op 
A3 formaat. 

Een aparte prijs winnen dit jaar? Ga dan voor de Junior Smeergeld Tro-
fee. Deze is voor het team dat een leuk en origineel cadeau maakt voor 
de jury. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de jongens en meisjes dit 
zelf maken en niet de ouders. Vorig jaar was bijvoorbeeld een sleutel-
hanger gemaakt in de Aalsmeer kleuren rood, groen en zwart. De eer-
ste Smeergeld Trofee is in 2014 gewonnen door Kids van Blick, Black & 
Bjoetifull en vorig jaar, 2015, door Uithoorn doet ook weer mee. Naast 
de ‘emmer met geld’ (wisselprijs) mag het beste omkoop-team een mid-
dagje zeilen! Peter en Rody (foto) kijken uit naar de creativiteit van de 
deelnemers! 

Tweede keer 
winnaar sportmiddag

De Huftertjes 
zijn fanatiek: 
“Wij willen winnen”

Aalsmeer - Vorig jaar is team de Huf-
tertjes, bestaande uit Teddy, Bryan, 
Thijs, Yannick, Robin en Yani, begon-
nen aan een nieuw, maar toch ook wel 
spannend avontuur: De Junior pra-
menrace. Vol enthousiasme hebben 
de jongens zich hier volledig op ge-
stort. Er werd nagedacht over het the-
ma en dit bracht het al leuke discussies 
bij de mannen op gang. Ze weten pre-
cies wat ze willen. 

Vorig jaar won team de Huftertjes met 
de sportdag de eerste prijs. Dit totaal 

onverwacht, wat waren ze door het 
dolle heen. Vanaf dat moment kregen 
de mannen ook echt het wedstrijd ge-
voel en stapten vol trots de race in als 
Mario’s & Luigi’s. Hoe vonden de man-
nen van de Huftertjes hun eerste Pra-
menrace? En doen jullie volgend jaar 
weer mee? Volmondig ‘jaaaaaaaaaa’ 
was het antwoord, dit zegt genoeg! De 
woensdag voor de race is de Hufter-
tjes knutseldag, er wordt drukt geknipt, 
geplakt, gelijmd en geschilderd aan de 
praam en de opdrachten die bekend 
zijn gemaakt. 

Ook dit jaar is het team enorm fanatiek. 
“We willen winnen!” Afgelopen zater-
dag behaalde ze voor de tweede keer 
de eerste prijs op de sportmiddag. Wie 
had dat gedacht, volgens de Hufter-
tjes was dat echt niet zo gek. “Wij wa-
ren ook heel goed, werd er gezegd”, 
aldus de reactie. Super leuk om te zien 
hoe deze mannetjes opgaan in een ge-
weldig evenement. Wat de Huftertjes 
dit jaar bedacht heeft, wordt natuurlijk 
nog even geheim gehouden. Wel is het 
team versterkt met nog een Hufftertje: 
Welkom Jesse.

Einsteinstraat 115  • 1433 KH Kudelstaart  • Tel. 0297-320003
www.raadschelders-verzekeringen.nl 

Wij wensen de

junior 
stenhuismaatjes een behouden vaart! 

Opdracht 3:

Neem zwarte stift 
mee!

Kijk voor het regelement en meer informatie op:
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Jeugdcompetitie
Jasmijn, Mike, Danny en 
Duuk op NK wielrennen
Regio - Zaterdag 4 juni hebben 
Jasmijn, Mike, Duuk en Danny het 
NK jeugdwielrennen gereden in Bo-
degrave en Reeuwijk. Een hele er-
varing voor de mannen en dame, 
want bij het NK staat toch die hele 
Nederlandse top aan de start. Jas-
mijn moest de spits afbijten en dat 
deed ze super goed. Jasmijn werd 
18e van de 38 meisjes in categorie 
3. En dat in haar eerste echte wed-
strijdseizoen!
Hierna mochten Duuk en Mike van 
start bij de jongens categorie 4. Met 
50 jongens in de wedstrijd was het 
dringen voor een goede positie. 
Duuk zat gelijk goed van voren en 
probeerde nog enkele keren te de-
marreren. Mike moest van achte-
ren komen en wist zich ook naar vo-
ren te werken. Helaas zat Mike twee 
rondes voor het einde achter een 
valpartij en kwam hij weer verder 
naar achteren te zitten. Voor Mike 
een 34e plaats. Duuk zat mooi voor-
in tot hij in de laatste bocht de stro-
balen werd ingeduwd. Duuk herstel-
de zich knap en wist er toch nog een 
16e plaats uit te slepen. Danny was 

pas in de middag aan de beurt bij de 
jongens categorie 7. En wat wordt er 
hard gereden door deze jonge man-
nen! Danny moest al vroeg in de 
wedstrijd lossen. Eerst nog in een 
groepje, maar later kwam hij al-
leen te rijden. Op karakter heeft hij 
de wedstrijd uitgereden en is hij 71e 
geworden. Achteraf bleek zijn rem 
aan te lopen en heeft hij dus ge-
woon een zware krachttraining af-
gewerkt! Ondanks de pech hebben 
ze allemaal weer een hele mooie er-
varing opgedaan. UWTC is trots op 
deze jonge kanjers!

Interclub jeugdwedstrijd
Zondag 12 juni wordt er een inter-
club jeugdwedstrijd bij UWTC verre-
den. Op het wielerparcours rondom 
sportpark de Randhoorn, Uithoorn 
worden tussen 10.00 en 12.00 uur 
diverse jeugdwedstrijden verreden. 
De renners moeten in het bezit zijn 
van een basislicentie. Veel UWTC 
jeugdleden zullen hier weer een 
stukje wedstrijdervaring gaan op-
doen. Publiek is van harte welkom. 
Meer info op www.uwtc.nl/wielren.

Foto: Sportservice noord-Holland, Race Running in Hoofddorp.

Laat je beperking je niet 
beperken en sport mee
Aalsmeer - Sport is erg belang-
rijk voor mensen met een beper-
king, maar uit onderzoek blijkt dat 
de sportdeelname onder deze doel-
groep nog steeds achterloopt ten 
opzichte van mensen zonder beper-
king. Eén van de oorzaken blijkt de 
onbekendheid met de mogelijkhe-
den. In de regio Amstel & Meerlan-
den zijn 147 sportactiviteiten voor 
mensen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking. Het afge-
lopen jaar zijn er een aantal nieuwe 
activiteiten bijgekomen.

Mogelijkheden
Van G-voetbal tot atletiek en van 
rolstoelbasketbal tot zitvolleybal. Er 
is in de regio een uitgebreid aan-
bod. Voor mensen met een lichame-
lijke beperking is het sinds kort mo-
gelijk om deel te nemen aan boot-
camp in Diemen, Race Running in 
Hoofddorp, Cross Fit in Amstelveen, 
rolstoeltennis in Aalsmeer en rol-
stoelbadminton in Nieuw Vennep en 
Hoofddorp. Mensen met een ver-

standelijke beperking kunnen on-
der andere mee doen met tennis in 
Aalsmeer of bootcamp en zumba in 
Hoofddorp.

Regiomedewerkers
In de provincie Noord-Holland is 
in elke regio een regiomedewer-
ker actief op het gebied van aange-
past sporten. Deze medewerker on-
dersteunt onder andere verenigin-
gen die een aangepast sportaanbod 
hebben of willen opstarten en is be-
schikbaar voor vragen en persoon-
lijk sportadvies. Wout Werker is re-
giomedewerker Aangepast Sporten 
Amstel & Meerlanden en contact 
met hem opnemen kan via wwer-
ker@sportservicehaarlememrmeer.
nl of bel 023–5575937. 
Het Samenwerkingsverband Aan-
gepast Sporten regio Amstel & 
Meerlanden wordt mede mogelijk 
gemaakt door financiële steun van 
de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Diemen, Haarlemmermeer, 
Ouder Amstel en Uithoorn

Districtskampioenschap Mid-West
Groot aantal medailles 
voor trampolinespringers

Kudelstaart - Zaterdag 4 juni orga-
niseerde Omnia het districtskampi-
oenschap Mid-West in de Proosdij-
hal. Verschillende verenigingen uit 
West en Midden Nederland deden 
mee. Het was een leuke wedstrijd 
waarbij eenmalig ook een F klasse 
was toegevoegd voor nieuwe sprin-
gers. Zes Omnia springers maakten 
hierbij hun debuut, Tom Vuijst werd 
tweede bij de F instap jongens. Bij 
de F pupil meisjes behaalde Alys-
sa Visser de vijfde plaats, werd Ka-
telijne van der Avoird zesde, Eliana 
Candido achtste en Rena Sack veer-
tiende. Bij de E pupillen II behaal-
de Rosie van Rooijen de zevende 
plaats. Bij de wat meer ervaren wed-
strijdspringers was de zilveren me-
daille voor de sterk springende Tha-
lissa Wijkstra in de klasse D instap/
pupil meisjes. Bij de D pupil jongens 
was het goud voor Sem van Tol, zil-
ver voor Fenno van Beek en brons 
voor Jay Roelfsema. Joey Visser 
werd hierbij zesde. Lisa Wolterman 
behaalde de derde plaats bij de D 
jeugd meisjes I, Ilse Bom en Muriel 
Coppens werden hierbij negende en 
tiende. Bij de D jeugd meisjes II was 
de achtste plaats voor Sabine Boeg-
man en Kiki Frederiks werd hierbij 
elfde. Anne Wessels werd vijfde bij 

de D Junior, hierbij werden Fabien-
ne Versheuren en Laura Ostendorf 
zestiende en negentiende. Denise 
Bartling werd derde bij de D senior.
In de C klasse probeerde Madelief 
Wijkstra een nieuwe moeilijkheid 
uit en werd daarbij zevende bij de 
C jeugd meisjes. Bij de C jeugd jon-
gens was het zilver voor Ruben van 
Beijenveld. Bij de C junior meisjes 
was het derde podium voor Amber 
Rademaker. Een zilveren medaille 
werd behaald door Marlies Kok bij 
de C senior dames. En bij de C juni-
or-senior heren was het eerste po-
dium voor Marvin Arendzen, tweede 
werd hierbij Casper Dokter.
Ook synchroon werden er goe-
de resultaten geboekt, Alyssa Vis-
ser en Katelijne van der Avoird wer-
den achtste bij de E pupillen. Bij de 
D pupillen was het goud voor Tha-
lissa Wijkstra en Sarah Wisse. Bij de 
D pupillen jongens stonden Fenno 
van Beek en Jay Roelfsema op het 
eerste podiumblok. Bij de D jeugd 
meisjes werden Kiki Frederiks en Li-
sa Wolterman zevende en Ilse Bom 
en Muriel Coppens achtste. Sem 
van Tol en Ian Jonkman werden eer-
ste bij de D jeugd jongens. Fabien-
ne Verscheuren en Laura Ostendorf 
behaalde de vierde plaats bij de D 
junioren. Zilver was er voor Anne 
Wessels en Denise Bartling bij de 
D senioren. In de C klasse was het 
goud voor Madelief Wijkstra en Tara 
de Vries bij de C jeugd meisjes. Bij 
de C jeugd jongens werden Ruben 
Beijenveld en Teun van der Schilden 
eerste. Amber Rademaker en Mar-
lies Kok behaalde zilver bij de C se-
nior dames. En tot slot werden Cas-
per Dokter en Marvin Arendzen eer-
ste bij de C senior heren.
Het was een geslaagde wedstrijd-
dag, de springers trainen nu weer 
hard door voor het naderende NK, 
de Forza Cup en nog een wedstrijd 
in het Duitse Hechtheim.

Zonnig weer, veel deelnemers
39e Dorpentocht weer 
een daverend succes!
Aalsmeer - De 39e versie van de 
Dorpentocht was weer een dave-
rend succes een ouderwets gezel-
lige fietsdag. Het weer was met 25 
graden en niet te veel wind buiten-
gewoon geschikt voor een leuke 
fietstocht door de mooie omgeving 
van Amstelveen. Daarom besloten 
in totaal 3.000 mensen om deel te 
nemen aan dé recreatieve fietstocht 
van het jaar om zo geld te verzame-
len voor het goede doel. Dit jaar was 
dat goede doel de Stichting SAM 
Dolfijntherapie. In totaal is een be-
drag van 9.000 euro bijeen gefietst.

Ruim vóór de officiële starttijd van 
09.30 uur stonden de eerste deelne-
mers al ongeduldig te wachten om 
te mogen vertrekken. Enkele vrijwil-
ligers van De Dorpentocht waren 
toen nog bezig om hun startpost 
op te bouwen en te verfraaien met 
veel en fel gekleurde vlaggetjes. Dit 
jaar waren er extra veel deelnemers. 
Rabobank Regio Schiphol viert dit 
jaar het 100-jarig bestaan en had 
veel klanten uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Dorpentocht. Zeker 
1.250 mensen zijn op deze uitnodi-
ging ingegaan. De startposten van 
de Dorpentocht waren in Aalsmeer, 
Kudelstaart, Amstelveen, Hoofd-
dorp, Nieuwveen, De Hoef en Uit-
hoorn. Omdat het mooi weer was, 
kozen veel deelnemers voor de tra-
ditionele afstand van 55 kilometer. 
En voor wie dat toch te lang was, 
kon kiezen voor de 35 kilometer af-
stand. De beide afstanden moes-
ten met een routebeschrijving wor-
den gefietst, maar waren gelijk-tij-
dig ook geheel uitgepijld met bord-
jes met het bekende Dorpentochtlo-
go. De organisatie had zelfs op gro-
te kruisingen waarschuwingsbor-

den voor het autoverkeer geplaatst. 
Mede hierdoor zijn er geen onge-
lukken gebeurd. Een enkeling had 
pech met een lekke band. Sommige 
van hen zijn geholpen door de mo-
biele fietsenmaker De Fietsgarage 
of door een vrijwilliger van één van 
de eigen ‘bezemwagens’ die door 
De Dorpentocht waren ingezet.
Om de zoveel kilometer was er een 
start- of controlepost, waar men als 
bewijs van deelname een stempel 
met een letter ontving. Alle letters 
op een rij vormden het codewoord 
van de dag ‘39e-ST.SAM’ (55 km) of 
‘ST.SAM’ (35 km). Een volle stem-
pelkaart gaf na afloop bij inlevering 
recht op het fel begeerde erelint; dit 
jaar één oranje met blauwe opdruk.
Op zondagavond, direct na de fiets-
tocht, kon de voorzitter van De Dor-
pentocht, de heer Marco de Knegt, 
in aanwezigheid en onder luid ap-
plaus van alle vrijwilligers symbo-
lisch een bedrag van 10.000 over-
handigen aan de voorzitter van de 
Stichting SAM Dolfijntherapie, die 
deze gift met veel plezier in ont-
vangst nam. 
De fietstocht was niet mogelijk ge-
weest zonder de bijna 60 vrijwilli-
gers van De Dorpentocht, de Ra-
bobank en Stichting SAM. De be-
sturen bedanken hen allemaal voor 
hun tijd en inzet. Maar de grootste 
dank gaat uit naar alle deelnemers. 
Want alleen dankzij hen was het 
mogelijk om zo’n groot bedrag aan 
Stichting SAM te kunnen schenken.
De volgende Dorpentocht is een ju-
bileumtocht, want dan wordt de-
ze fietstocht voor de 40e keer geor-
ganiseerd. Dus dan een extra groot 
spektakel. Dat is op zondag 4 juni 
2017. Zet deze datum alvast in uw 
agenda.

Laatste twee delen Zomerkring
Weer goud, zilver en brons 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Onder tropische om-
standigheden zijn afgelopen week-
end de laatste twee delen gezwom-
men van de Zomerkring. De zater-
dagmiddag begon met het knal-
nummer 50 vrije slag, ofwel niet na-
denken, gas en gaan. Tien Oceanus 
dames aan de start, waarbij Nina 
Bellaart en Danique Pannekoek bei-
de dezelfde tijd kregen toegewezen 
en er strakke tijden werden neer-
gezet door alle dames. In program-
ma nummer twee kwamen Michael 
Masseurs, Yoni Joore, Luuk Scheu-
er en Sebastian van der Born aan de 
start en ook de heren scherpten al-
len hun tijden aan. Madelief Bles-
graaf zwom een ijzersterke race op 
de 200 meter schoolslag. Nina en 
Danique maakten er net als bij de 
vrije slag wederom een super span-
nende strijd van, zij aan zij knok-
ten ze zich naar de finish toe. Nao-
mi Visser en Rachelle de Meij de-
den net als hun teammaatjes even-
eens niet onder voor elkaar, ook bij 
deze dames was het verschil nipt te 
noemen. Femme Bol was in aanra-
king gekomen op het hockeyveld 
met de keepster versus een helm 
en had hier last van. Het werd knok-
ken voor wat ze waard was om de 
race te volbrengen. Britt van de Lin-
den wilde haar deelname op de 
100 rugslag zo snel mogelijk verge-
ten, het liep totaal niet, terwijl Oli-
via Schalekamp het brons veroverde 
en Anouk Hilgers zich met 1.15,11 
naar het zilver zwom. Sebastian van 
der Born had een super start bij de 
100 schoolslag en ook Luuk Scheu-
er kwam in de laatste 50 meter nog 
goed opzetten. De laatste afstand 
van de zaterdag was de 200 wissel 
en het complete dames veld was er 
klaar voor. Beau van Dommelen zag 
een 3.01,02 verschijnen daar waar 
ze ingeschreven was met 3.07,79. 
Britt zwom een duidelijk betere 
race dan bij de rugslag ervoor. Zon-
dag stond het allerlaatste deel van 
de zomerkring op het programma. 

Na een wandeling door alle zwem-
mers en publiek om bij het zwem-
bad te komen in verband met de tri-
atlon die voor de deur plaatsvond, 
kon de wedstrijd aanvangen met de 
50 school. Deze was voor Luuk suc-
cesvol met 39,08. Anouk legde be-
slag op goud en Olivia op het zilver 
bij de 50 rugslag, een slag waarbij in 
het 50 meter bad geen eind aan lijkt 
te komen. Nina stond als enige Oce-
anees geplaatst voor het loodzware 
nummer 200 vlinderslag die zij voor 
de tweede keer ging zwemmen. De 
eerste keer was in een 25 meter bad 
en nu debutant in een 50 meter bad. 
Ze ging super goed en finishte uit-
eindelijk in 3.36,51. Ze kreeg er na 
5 minuten rust en mocht na Luuk, 
die ondertussen de 100 meter vlin-
derslag zwom in 1.19,11 en daarmee 
brons won, weer beginnen aan de 
100 meter vrije slag, Nina heeft ge-
knokt wat ze nog aan energie had 
en meer dan 1.25,59 zat er echt 
niet meer in. Danique en Rachel-
le wisten hun tijden aan te scher-
pen en ook de overige dames de-
den het super. Bij de 200 vrije slag 
wist Sebastian zich los te zwemmen 
van Luuk en Yoni en behaalde met 
2.27,06 brons. Luuk en Yoni maak-
ten er een sportief gevecht van, de 
mannen wilden niet onder doen 
voor elkaar. Ging de een versnellen, 
dan ging de ander mee ook hier was 
het verschil miniem. Voor Luuk be-
tekende het brons in zijn leeftijdsca-
tegorie. De laatste Oceanus zwem-
mer was Daan Sommeling. Hij was 
deze dag de ploeg komen verster-
ken, en had er zin in, Zijn tijd van 
2.16,29 betekende goud. 
Al met al wederom een weekend 
om trots op te zijn met 2 keer goud; 
4 maal zilver en 6 keer brons. Voor 
de Junioren zit het binnenseizoen er 
officieel op. Volgende week de mi-
nioren finales in Hilversum en nog 
de jaargang finales en dan wordt 
seizoen 2015-2016 definitief afge-
sloten.

Hitchcock toestanden zondag
FCA naar derde klasse na 
winst op De Meteoor
Aalsmeer - Hitchcock toestanden 
op het sportpark in de Hornmeer 
afgelopen zondag 5 juni, beter kan 
het niet verwoord worden. Het be-
gon allemaal heel rustig, een trainer, 
Erwin Mönnich, die rustig met twee 
handen in de zij, zonnebril op ge-
noot van de sfeer rondom het veld. 
Maar of dat zo zal blijven? Met een 
dame als scheidsrechter, mevrouw 
S. Klein Lenderink, en twee neutra-
le assistend scheidsrechter, de he-
ren G Marees en L.Meijer, begon 
om twee uur een wedstrijd die zijn 
weerga niet zou hebben. De Mete-
oor was van het begin af aan de be-
tere ploeg, niet dat er uitgespeel-
de kansen waren dat niet, maar de 
dreiging bezorgde de defensie van 
de thuisploeg diverse hoofdbre-
kens. Met Mark Schut in een voor-
uit geschoven positie, Nick Sluis 
en Eric Jansen en vooral Richard 
de Vries die de voorwaartsen van 
De Meteoor aan banden moesten 
leggen. Het gemis van Dani Cal-
mez deed zich voelen, de snelheid 
in de voorhoede was er een beetje 
uit. In de dertigste minuut was het 
Barry Springintveld die vanaf vijf en 
twintig meter de kwaliteiten van de 
doelman van De Meteoor uit pro-
beerde. Van echt mooi voetbal kon 
men niet echt genieten. Van bei-
de kanten erg rommelig en weg is 
weg stond hoog in het vaandel. Bar-
ry Springintveld speelde een meer 
dan voltreffelijke wedstrijd, wist 
keer op keer de verdediging van De 
Meteoor in verlegenheid te bren-
gen, maar de zo nodige doelpun-
ten bleven uit. Maar kwamen wel en 
zoals altijd aan de verkeerde kant. 
Het was Donny Geel, die voor de 0-1 
zorgde. Deze speler van De Meteoor 
was al eerder opgevallen door het 
met woord en gebaar het totaal niet 
eens te zijn met de beslissingen van 
de scheidrechter, dat er geen geel 
is gevallen is een wonder op zich. 
Het zou voor F C Aalsmeer nog er-
ger worden, precies vijf minuten la-
ter was het de Meteoor aanvaller 
Milad Looyer die zijn ploeg naar een 
verdiende 0-2 tilde. Zou dit de ge-

IJszeilboten bij het Fort
Aalsmeer - Tijdens het Flower Fes-
tival op Fort Kudelstaart op 18 en 19 
juni zijn er op deze locatie een aan-
tal ijsboten te bewonderen. De leden 
van IJszeilvereniging De Westeinder 
laten zien dat er ondanks de zach-
te winters in Nederland de club nog 
steeds heel actief is. Er wordt regel-

matig in het buitenland gezeild, van 
Duitsland tot zelfs op het Baikalmeer 
in Siberië. Ook worden er nog nieu-
we ijszeilboten gebouwd waarvan er 
eveneens enkele te zien zullen zijn.

IJszeilboten tijdens een strenge win-
ter op de Westeinderplassen.

nadeslag zijn voor de mannen van 
Mönnich? Je zou haast denken van 
wel. Een smerige overtreding op Ri-
chard de Vries moest Romano Mc 
Nac bekopen met een terechte ro-
de kaart. F C Aalsmeer ging nu alles 
of niets spelen. En dat rendament 
kwam in de negen en tachtigste mi-
nuut. Een vrije trap op de rand van 
het strafschopgebied bood speci-
alist Mark Schut om zijn kwalitei-
ten te tonen. Verwoestend was zijn 
inzet, en de doelman van De Me-
teoor had het nakijken: 1-2. Zou 
het nog kunnen? Ja, natuurlijk, al-
les op alles, recht de ruggen, dan 
moet het goed komen, toch? En het 
kwam goed, het was invaller Mar-
ten Baardse die voor de zo nodi-
ge 2-2 zorgde. Dat was een mo-
kerslag voor de Amsterdammers, 
maar wel prachtige taferelen aan 
Aalsmeerse zijde. Op naar de ver-
lenging. Men kon haast niet meer, 
maar er moest toch nog twee keer 
vijftien minuten gevoetbald worden. 
Bij F C Aalsmeer was er meer animo 
om de wedstrijd gunstig te beëindi-
gen dan bij De Meteoor. De ploeg 
deed er van alles aan om het spel te 
ontregelen en de doelman was de 
grootste spelonderbreker. Maar het 
was totale slijtageslag, men kon er 
niet aan ontkomen, dit duel zou uit-
draaien op strafschoppen. De straf-
schoppen aan Aalsmeer zijde wer-
den alle vijf probleemloos geno-
men, de eerste vier van De Meteoor 
ook, maar de vijfde werd genomen 
door praatjesmaker Donny Geel, 
waar iedereen op hoopte gebeur-
de, huizenhoog ging de bal over. De 
derde klasse is binnen. 
Dit was een wedstrijd waar alles 
inzat, dankzij een perfect fluiten-
de scheidsrechter en secondanten 
was dit hele gebeuren een wed-
strijd waar nog lang over gespro-
ken zal worden.
F C Aalsmeer speelde met de vol-
gende spelers; Jeremaih Veldman, 
Damian Veldman, Nick Sluis, Erik 
Jansen, Richard de Vries, Alexan-
der Goes, Lennart Eberharter, Mark 
Schut, Barry Springintveld, Panet 
Machnikowski, Pawel Kocon, Elias 
el Hadji, Robert Jansen, Jouri van 
de Schraaf, Rafal Sliwinski, Stephan 
van Halm.
Theo Nagtegaal
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