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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:

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Leden gezocht voor 
nieuwe Adviesraad 

Sociaal Domein

Lees verderop in deze krant
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Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor Kudelstaart

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

voor Kudelstaart

welkom

BEZORGERS/STERS

Shadow is zoek!
Aalsmeer - De zwarte ‘tijger’ van 
kinderboerderij Boerenvreugd is 
zoek. Kater Shadow is niet meer 
gezien sinds tweede Pinksterdag, 
maandag 5 juni. Shadow is meest-
al heel honkvast en daarom maken 
de medewerkers zich grote zorgen. 
Meestal komt hij aan het eind van 
de dag tevoorschijn, maar nu is hij 
nergens te vinden. Shadow is een 
zwarte, bijna 2-jarige gecastreer-
de kater. Hij is niet zo heel groot 
en slank gebouwd. Hij draagt een 
groen halsbandje met een goud-
kleurige adrespenning en hij is ge-
chipt. De kater houdt van kroelen, 
maar is niet echt een allemans-

College gaat laatste jaar van raadsperiode in

Lentenota: Investeren in 
leefbaar Aalsmeer
Aalsmeer - Het college gaat het 
laatste jaar in van deze raadsperio-
de. Veel van het collegeprogramma 
is uitgevoerd. Ook in dit laatste jaar 
zet het college vol in op de thema’s 
uit het collegeprogramma: zorg-
zaam, leefbaar en ondernemend. 
De gemeente blijft investeren in 
zorg, onderwijs, economie, recrea-
tie en toerisme, wonen en leefbaar-
heid. Daarnaast presenteert het col-
lege een structureel sluitende meer-
jarenbegroting. Dat past bij het uit-
gangspunt van een solide fi nanci-
eel beleid en de wens om zaken op 
orde willen hebben. Alleen het be-
grotingsjaar 2018 sluit licht negatief. 
Conclusie burgemeester Jeroen No-
bel: “We hebben de fi nanciën goed 
op orde. We kunnen investeren en 
de lasten van de inwoners gaan niet 
omhoog.” 
Naast de uitvoering van het college-
programma heeft de gemeente met 
een aantal nieuwe ontwikkelingen 
te maken, zoals nieuwe eisen die 
verdere digitalisering stellen en de 
invoering van de Omgevingswet in 
2019, die de nodige ambtelijke voor-
bereidingen vereist. Andere ontwik-
keling van invloed op de begroting 
is dat de precario-inkomsten al in 
2022 wegvallen, omdat het Rijk de 
overgangstermijn heeft verkort van 
tien naar vijf jaar. Het is een ‘terug-
val’ in de Aalsmeerse gemeentekas 
van zo’n 1,4 tot 1,5 miljoen euro, is al 
berekend. De renovatie van het ge-
meentehuis is een groot project de 
komende jaren. Aan het monumen-
tale pand is, sinds de bouw begin 
jaren zestig, nauwelijks meer aan 
groot onderhoud gedaan.  

Woonlasten niet omhoog
Het verlagen van de lastendruk voor 
inwoners is een breed gedragen 
wens van college en raad. De On-
roerend Zaak Belasting (OZB) gaat 
niet omhoog en de rioolheffi ng is in 
de jaren 2016-2018 per huishouden 
65 euro lager. 
De thema’s van het collegepro-
gramma zijn vertaald in verschil-
lende speerpunten. Daarbij is duur-

zaamheid een belangrijke pijler die 
als een rode draad door alle speer-
punten heen loopt. De gemeen-
te heeft inmiddels de nodige erva-
ring opgedaan om zorg en onder-
steuning op maat te bieden aan in-
woners die dat nodig hebben. Zij zet 
het ingezette beleid voort dat met 
name gericht is op preventie. Dat dit 
beleid zijn vruchten afwerpt, zien we 
aan het toenemende aantal vragen 
voor lichtere zorg terwijl het aantal 
zwaardere hulpvragen lijkt te stabi-
liseren. Er is extra capaciteit nodig 
voor jeugdhulpverlening en voor ge-
zinscoaches. Naar verwachting leidt 
de preventieve inzet door deze pro-
fessionals over een aantal jaren tot 
een daling van de kosten van ge-
specialiseerde (jeugd)hulp.

Economisch perspectief
Aalsmeer is een belangrijke econo-
mische motor in de regio. Om die 
economische kracht te versterken 
heeft de raad vorig jaar de econo-
mische uitvoeringsagenda vastge-
steld. Onderdeel daarvan is Zaai, 
een programma voor startende on-
dernemers in Aalsmeer. Vanwege 
positieve resultaten heeft het colle-
ge de wens om Zaai voort te zetten 
de komende drie jaar. Met de uit-
voeringsagenda Recreatie en Toe-
risme werkt de gemeente samen 
met ondernemers aan versterking 
en promotie van deze sector.

Vernieuwing en onderhoud
De gemeente heeft de afgelopen 
jaren fl ink geïnvesteerd in de ver-
nieuwing en het onderhoud van de 
openbare ruimte, (sport)facilitei-
ten en voorzieningen. Veel plannen 
zijn gerealiseerd. De planning is dat 
de vierde sporthal bij het zwembad 
aan de Dreef in september offi cieel 
haar deuren opent. Duurzaamheid 
heeft ook hier meegespeeld: Op het 
dak staan liefst 320 zonnepanelen! 
Komende jaren staat nog een aan-
tal projecten op de planning, onder 
meer de renovatie van het hoofdveld 
van voetbalcomplex Beethovenlaan 
en de verbetering van het binnen-

klimaat van scholencomplex De Mi-
kado. Met het buurthuis van de toe-
komst slaat het college een nieuwe 
weg in ten aanzien van maatschap-
pelijk vastgoed. Idee is dat instellin-
gen en verenigingen accommoda-
ties gaan delen, waardoor er meer 
onderlinge samenwerking en be-
trokkenheid ontstaat. Daarnaast is 
een multifunctioneel gebruik van 
het maatschappelijk vastgoed effi -
ciënter en goedkoper. 

Schiphol: betere balans 
Het college vindt dat er een bete-
re balans moet komen tussen groei 
van de luchthaven enerzijds en leef-
baarheid en kwaliteit van de leef-
omgeving voor Aalsmeer anderzijds. 
Dit jaar beginnen de onderhandelin-
gen voor een nieuw akkoord over de 
ontwikkeling van Schiphol na 2020. 
Om de belangen van Aalsmeer in 
het Schiphol dossier goed te behar-
tigen en de leefbaarheidsprojecten 
van Stichting Leefbaarheid Schip-
hol goed te begeleiden is extra ca-
paciteit nodig. “Wij willen goed be-
slagen ten ijs komen”, aldus wet-
houder Robbert-Jan van Duijn over 
het aantrekken van extra ambtelijke 
steun. “De lasten en de lusten zijn 
niet meer in balans. Aan de groei 
van Schiphol zit een grens, dit blijkt 
wel uit het onlangs gepresenteer-
de veiligheidsrapport. We willen ook 
meer gaan samenwerken met alle 
omliggende gemeenten.”

Goed wonen 
De woonagenda vormt de leidraad 
voor het woningbouwbeleid in 
Aalsmeer. De gemeente gaat ver-
der met de uitvoering van de woon-
agenda, gericht op verschillende 
doelgroepen. Zo is het de bedoeling 
dat er woningen voor jongeren wor-
den gebouwd op het VVA-terrein 
en senioren/zorgwoningen aan de 
Spoorlaan en de Roerdomplaan. Al-
le woningbouwprojecten bieden so-
ciale huurwoningen, zorgwoningen 
en woningen voor middeninkomens. 
De Lentenota wordt in de raad be-
handeld op 29 juni en 6 juli. 

Het college van B&W, van links naar rechts: wethouders Jop Kluis en Ad Verburg, burgemeester Jeroen Nobel en wet-
houders Robbert-Jan van Duijn en Gertjan van der Hoeven. 

vriend. Wie Shadow heeft gezien of 
meer informatie heeft, wordt ver-
zocht contact op te nemen met kin-
derboerderij Boerenvreugd aan de 
Beethovenlaan via facebook, twitter 
of telefonisch via 0297-345902.

Foto: Kinderboerderij Aalsmeer

Vergadering Ruimte en Economie op maandag 12 juni

Plan voor verblijfsrecreatie 
bij Terra Nova in commissie
Aalsmeer - Niet op dinsdag, maar 
op maandag 12 juni komt de ge-
meenteraad bijeen voor de open-
bare vergadering van de commissie 
Ruimte en Economie. Op de agen-
da de vaststelling van de structuur-
visie Landelijk Gebied Oost, het be-
stemmingsplan Aalsmeer Dorp, het 
uitvoeringsprogramma buitenruimte 
Aalsmeer en het beeldkwaliteitsplan 
Royal Terra Nova. De eigenaren van 
dit tuinbouwbedrijf hebben plan-
nen ontwikkeld om de voormalige 
tuinbouwgronden aan de Uiterweg 

222 om te toveren tot recreatiege-
bied. De kassen gaan plaatsmaken 
voor maximaal vijftien grondgebon-
den recreatiewoningen en enkele 
gemeenschappelijke voorzieningen. 
In totaal wordt 23.500 vierkante me-
ter aan kweekgronden onttrokken 
aan de agrarische bestemming. Cir-
ca 8.000 vierkante meter aan vrijko-
mende kassen gaat gesloopt wor-
den. Aan de voorzijde van het ter-
rein zal een kas behouden blijven. 
Het betreft een relatief nieuwe kas 
die dienst zal gaan doen als centra-

le verblijfsruimte. Met deze kas wil-
len de eigenaren een ode brengen 
aan het verleden en een verbinding 
leggen met de rijke tuinbouwhisto-
rie van het Uiterweggebied. Ook het 
bedrijfsgebouwtje dat dateert uit 
omstreeks 1893 aan de Ringvaart 
blijft behouden als beeldbepalend 
element. Langs de Ringvaart wordt 
een strook grond met een breed-
te van zo’n 20 meter ingericht als 
groene zone. Op het terrein wor-
den maximaal vijftien recreatiewo-
ningen gebouwd. Geheel in lijn met 

de structuurvisie wordt in de plan-
nen zoveel mogelijk een functione-
le verbinding gezocht met de wa-
terrecreatie. Vanuit die optiek zullen 
de vakantiehuisjes mogelijk worden 
voorzien van een boothuis. Te mid-
den van de recreatiepercelen is een 
gemeenschappelijke voorziening 
bedacht in de vorm van een natuur-
bad. Het is de bedoeling dat de gas-
ten aan de voorzijde van het terrein 
gaan parkeren. 
Het plan van Terra Nova past in de 
lijn om het Uiterweggebied nieuw 
leven in te blazen. Al vele kwekerij-

en zijn omgetoverd tot jachthavens. 
Er zijn overigens meer plannen om 
recreatievoorzieningen en vakantie-
huizen te realiseren aan de Uiter-
weg en er is nog het plan van Stich-
ting De Bovenlanden om een groen 
park te ontwikkelen in het verleng-
de van de Historische Tuin. 
De vergadering van de commis-
sie Ruimte en Beleid op maandag 
12 juni begint om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis en 
is openbaar. Belangstellenden zijn 
welkom om plaats te nemen op de 
publieke tribune. 

Eis rechter: Werk- en celstraf
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 2 
juni diende de rechtszaak tegen 
HAC-raadslid Bram Heijstek voor de 
rechtbank in Amsterdam. De inwo-
ner wordt verdacht van identiteits-
fraude, stalking, bedreiging, smaad 
en seksuele intimidatie. De rechts-
zaak werd bijgewoond door diver-
se inwoners uit de gemeente. Me-
nigeen heeft met grote verwonde-
ring naar de antwoorden van Heijs-

tek geluisterd op de vragen die ge-
steld werden door de rechters. De 
verdachte ontkende alles of zei het 
niet meer te weten. “Het was een to-
neelspel van één acteur”, aldus een 
aanwezige in een reactie. De offi -
cier van justitie heeft een werkstraf 
van 240 uur en een voorwaardelij-
ke celstraf van een half jaar geëist. 
Over twee weken, op vrijdag 16 juni, 
wordt de uitspraak gedaan. 
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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 Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Inloopcentrum zoekt vrijwilligers
Handig met laptop of tablet?
Aalsmeer - Het Inloopcentrum in 
gebouw Irene, aan de Kanaalstraat 
organiseert activiteiten voor (kwets-
bare) ouderen. Tegenwoordig kan je 
bijna niet meer zonder computer, ta-
blet en/of smartphone. Op vrijdag-
ochtend biedt het Inloopcentrum 
dan ook de mogelijkheid om vragen 
te stellen, tijdens Multimedia. 
Om zo veel mogelijk mensen te kun-
nen helpen, is er behoefte aan vrij-
willige ondersteuning. Er is voldoen-
de deskundige begeleiding en sa-
men met vrijwilligers en bezoekers 

wordt het programma draaiende 
gehouden. Bent u iemand die het 
één en ander weet van bijvoorbeeld 
tablets, smartphones en/of laptops? 
Lijkt het u leuk om bezoekers hulp 
te bieden? Het Inloopcentrum kan 
uw/jouw handen goed gebruiken. 
Contact opnemen met het Inloop-
centrum kan via emillenaar@zorg-
centrumaelsmeer.nl of telefonisch 
via 0622468574. Belangstellenden 
kunnen natuurlijk ook even langs 
komen bij het Ontmoetingscentrum 
in de Kanaalstraat 12. 

Open dag Stichting Help 
de Zwerfkat zaterdag
Uithoorn - Al 31 jaar verzorgt Stich-
ting Help de Zwerfkat voor opvang 
voor onplaatsbare zwerfkatten. Alle 
donateurs, adoptieouders en overi-
ge belangstellenden zijn van harte 
welkom om alle snorrende vriend-
jes te bezoeken tijdens de open 
dag, aanstaande zaterdag 10 juni 
van 12.00 tot 17.00 uur. Naast een 
bezoek aan het gezellige kattenver-
blijf ‘De Spinnerij’ kan er ook volop 
geknuffeld worden met alle poezen-
vriendjes.
Wie graag een kat financieel wil 
adopteren, of belangstelling heeft 

om vrijwilliger te worden, kan langs-
komen bij de informatiekraam. Een 
gratis kop koffie of thee staat voor 
alle bezoekers klaar. 
Wie niet in de gelegenheid is de 
open dag te bezoeken, maar de 
stichting toch een warm hart toe-
draagt, kan een financiële bijdrage 
overmaken. Kijk voor meer informa-
tie hierover op www.helpdezwerf-
kat.nl. De Stichting Help de Zwerf-
kat is gehuisvest aan de Thamer-
weg 61 in Uithoorn en is telefonisch 
bereikbaar via de nummers 0297-
566285 en 06-12725071.

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eerste 
maandag van de maand een con-
tainer staan op de parkeerplaats 
van The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Deze container kan ge-
vuld worden met oud papier, kar-
ton en verpakkingsmateriaal door 
particulieren en bedrijven. De op-
brengst komt ten goed van de koor-
kas. Maandag 12 juni staat de con-
tainer klaar van 10.00 tot 19.00 uur. 
Voor inlichtingen: Arie Koningen, te-
lefoon 0297-323847.

Inloop zondag voor 65+ers
Aalsmeer - Op zondagmiddag 11 
juni is er in de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer weer ‘Inloop’. Het 
thema van deze middag is ‘De kracht 
van liefde’. De ‘Inloop’ is voor alle se-
nioren vanaf 65 jaar in Aalsmeer en 
omgeving die de zondagmiddag zo 
lang vinden duren. 
De middagen hebben een open ka-
rakter en veel mensen hebben in-
middels de weg naar de ‘Inloop’ ge-
vonden. De inloopmiddag start om 
15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Er 
wordt begonnen met een kopje thee 
of koffie, er klinkt een verhaal of 
mooi gedicht. Aansluitend is er al-

le gelegenheid voor de ontmoeting 
met elkaar bij een goed gesprek of 
tijdens een van de spellen die klaar-
staan.
De middag wordt doorgaans be-
zocht door zo’n 20 à 25 mensen. Ie-
dereen vanaf 65 jaar is van harte 
welkom. De middag vindt plaats in 
het kerkgebouw van de Doopsge-
zinde Gemeente in de Zijdstraat 55. 
Telefoon kerkgebouw: 0297- 326527, 
Er wordt een vrijwillige bijdrage van 
2 euro per persoon gevraagd. Voor 
inlichtingen: Ellen van Houten, ou-
derenpastor, telefoon 06-14144344 
of kijk op www.dgaalsmeer.nl.

Peuterinstuif bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 14 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Van 9.30 tot 
10.30 uur is er verder weer de peu-
terinstuif. Samen met je kindje spe-
len, zingen, dansen en gymmen. Ie-
dere belangstellende is welkom in 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Urbanuskerk 
zaterdag open

Bovenkerk - Zaterdag 10 juni is het 
mogelijk om de toren van de Urba-
nus kerk in Bovenkerk te beklim-
men. Onderweg wordt onder ande-
re stilgestaan bij het torenuurwerk. 
Daarnaast zal de Japanse pianis-
te Mao Omori vanaf 13.00 uur in de 
kerk een aantal pianostukken spe-
len op de prachtige concertvleugel. 
Zij treedt samen op met een me-
de-studente. Het concert en toren-
beklimming is gratis, maar een bij-
drage in de kosten is natuurlijk al-
tijd welkom. De openstelling is van 
11.00 tot 16.00 uur. 

Salades bij Open 
Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd geserveerd door de Open Hof 
Keuken in het Baken in de Sport-
laan 86. Op het menu staan sala-
de’s. De kosten bedragen 4.50 eu-
ro per persoon. Vanaf 17.45 uur is de 
deur open en de maaltijd eindigt om 
ongeveer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting en 
is voor iedereen toegankelijk. Op-
geven kan via het emailadres dia-
conie@pgaalsmeer.nl of telefonisch 
via het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 11 juni. Ieder-
een is van harte welkom.

Met de Zonnebloem naar 
Blanckendaell Park
Kudelstaart - Op woensdag 31 
mei is de Zonnebloem Kudelstaart 
naar het Blanckendaell Park in Tuit-
jenhorn geweest. ’s Morgens om 
9.15 uur was het verzamelen op 
het kerkplein. Om 9.30 uur vertrok 
de bus met de gasten en vrijwilli-
gers richting Tuitjenhorn. De zon 
scheen al heerlijk en in de bus was 
het al een en gezelligheid, de men-
sen hadden er veel zin in. Om 10.45 
uur kwam de bus aan bij het park, 
eerst alle rolstoelen en rollators uit 
de bus. Voordat iedereen zijn of haar 
rolstoel of rollator had was het een 
kwartier verder. Om 11.15 uur zat 
iedereen te genieten van een kop-
je koffie/thee met cake. Na de kof-
fie kon een ieder, met een vrijwilli-
ger, gaan genieten van het mooie en 
ruim opgezette park. Er was genoeg 
te zien, veel mooie en bijzondere 
dieren, zoals flamingo’s, roofdieren 

veel soorten apen, pinguïns, bijzon-
dere vogels en nog veel meer. Om 
13.00 uur was het tijd voor een heer-
lijke lunch met als toetje een advo-
caatje met slagroom, dat was genie-
ten. Na de lunch was er nog tijd om 
het museum te bezoeken of nog te 
wandelen over het park. Nadat ie-
dereen was uitgewandeld kon men 
nog even genieten op het terras van 
een ijsje en het zonnetje. Om 16.00 
uur was het alweer tijd om richting 
de bus te gaan. Na een uurtje rij-
den kwam de bus weer veilig aan bij 
het kerkplein waar mensen werden 
opgehaald of thuis werden gebracht 
door de vrijwilligers. Zowel de gas-
ten als vrijwilligers hebben geno-
ten van het mooie park en zonnige 
dag. Voor informatie over de Zonne-
bloem of om vrijwilliger te worden 
kan contact opgenomen worden 
met Els Schaeferes via 0297-342414.

Deze week Oranje Fonds Collecte
Duizenden mensen de straat 
op voor socialer Nederland
Aalsmeer - Duizenden mensen 
gaan deze week de straat op voor 
een mooier en socialer Nederland. 
Zo’n 1200 verenigingen en stich-
tingen in heel het land doen van 6 
tot en met 10 juni mee aan de der-
de landelijke Oranje Fonds Collecte. 
Met de opbrengsten kunnen zij hun 
eigen organisatie draaiende hou-
den én steunen zij sociale projec-
ten in hun provincie. Deelnemen-
de organisaties mogen de helft van 
de opbrengst houden en besteden 
aan hun doelstelling. Hiermee kun-
nen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen 
voor de doelgroep of voor de vrijwil-
ligers, of noodzakelijk onderhoud 
bekostigen. De andere helft van de 
opbrengst gaat naar sociale projec-
ten in de provincie waar gecollec-
teerd is. Het Oranje Fonds steunt so-
ciale projecten in Nederland en het 
Caribische deel van het Koninkrijk. 

Jaarlijks steunt het met zo’n 30 mil-
joen euro duizenden initiatieven die 
ervoor zorgen dat mensen elkaar 
ontmoeten, minder eenzaam zijn, 
begrip krijgen voor elkaar en zich 
inzetten voor een ander. Koning Wil-
lem-Alexander en Koningin Máxi-
ma zijn sinds de oprichting het be-
schermpaar van het Oranje Fonds.

Foto: Oranje Fonds, 
Bart Homburg

372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
A. Christ uit Katwijk. Organist: 
Johan v/d Zwaard. 

. Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Marieke Franken. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. in Ont-
moetingskerk i.v.m. feestweek 
en 18.30u. met ds. K. van As uit 
Oostzaan.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

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

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

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

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Eucharistieviering 

m.m.v. kinderkoor.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

 

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Marco Wit-
tenberg.

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

Willem Plaizier. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Nico Eveleens. 
Collecte Vluchtelingenwerk Am-
stelland. Oppas op aanvraag: 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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. R.J. 
van Duijn, Kudelstaart. Organist: 
M. Noordam. Om 18.30u. Check 
In.

  - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 

 Zondag 
11 juni

Boom ‘gevangen’ door spinselrupsen

Veel vlinders in Aalsmeer?
Aalsmeer - “Op de hoek Siebold-
laan en de Zwarteweg in de tuin van 
het pand van Boulangerie staat een 
boom die helemaal vol zit met een 
of andere ziekte of netten van onge-
dierte. Het ‘spinnerag’ loopt van de 
ene naar de andere boom. Het ziet 
er allemaal heel vies uit.” Zo mailde 

de heer Kwak. Maar, het valt mee, 
sterker nog, het verdwijnt vanzelf 
weer. Het zijn namelijk zogenaam-
de spinselrupsen. Ze komen voor in 
mei en juni, veroorzaken geen scha-
de en veranderen eind juni in vlin-
ders. Dus, hopelijk veel vlinders in 
Aalsmeer dit jaar!

Europa Kinderhulp zoekt 
nog enkele vakantieouders
Aalsmeer - Europa Kinderhulp 
zoekt nog enkele vakantieouders 
die een vakantiekind ruim twee we-
ken een onbezorgde vakantie wil-
len geven. Het gaat om kinderen die 
opgroeien in moeilijke en zorgelijke 
gezinssituaties of tehuizen. Wat is er 
dan mooier om te kunnen genieten 
van een korte vakantie in Nederland 
bij een vakantieouder of gezin? Va-
kantieouders gevraagd voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar uit Oostenrijk 
van 17 juli tot en met 4 augustus en 
uit Berlijn kinderen tussen de 7 en 
10 jaar voor een vakantie van 24 ju-
li tot en met 10 augustus. Naast kin-
deren uit Oostenrijk en Berlijn ko-
men er ook nog kinderen uit ande-
re landen en steden, waaronder uit 
Hannover van 17 tot en met 28 juli, 
uit Nederland van 24 juli tot en met 
7 augustus en uit Parijs van 1 tot 
en met 17 augustus. De kinderen, 
in leeftijd van 5 tot en met 12 jaar, 
komen in de eerste plaats naar Ne-

derland om even weg te zijn uit hun 
thuissituatie. Gewoon meedraai-
en in een gezin is voldoende. Ge-
woon thuis in uw eigen achtertuin. 
Met zo weinig kunt u zoveel beteke-
nen. Deze ervaring is zo bijzonder, 
dat dragen ze hun hele leven verder 
mee en is van positief belang. Geen 
dure uitjes of luxe fratsen maar ge-
woon een vakantieperiode waar-
in rust, structuur, aandacht en ge-
borgenheid centraal staat. Durft u 
de uitdaging aan voor de komende 
zomervakantie? Alleenstaande, ou-
ders (met of zonder kinderen), opa’s 
en oma’s kunnen zich aanmelden. 
Kijk voor meer informatie op: www.
europakinderhulp.nl of bel Annette 
Laan via 0229-262571, Jolanda Lan-
gedijk via 072-5039231 of Carola 
Demmink via 023-8224647.



Muziek
Donderdag 8 juni:
* Koor Route 66 o.l.v. Rob van Dijk 
in zorgcentrum Aelsmeer vanaf 15u.
Zaterdag 10 juni:
* Ben’s Metalfest in N201 met op-
tredens 5 bands, 16.30-23.30u.
* Optreden band ‘Van Alles en Nog 
Wat’ in café Sportzicht v/a 21.30u.
* Remband live in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
* Optreden The Whatts in café Jop-
pe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 11 juni:
* Ska en reggae van Mr. Wallace in 
The Shack, Nieuwe Meer v/a 16u.
Vrijdag 16 juni:
* Voorstelling ‘Volle Bloei’ door Ka-
rin Bloemen in Crown Theater vanaf 
20.15u. Zaal open: 19.45u.
Zaterdag 17 juni:
* Optreden nieuwe Hobo String 
Band bij galerie Sous Terre v/a 21u.

Films
8 tot en met 15 juni:
* Film ‘Pirates of the Caribbe-
an: Salazar’s Revenge’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Dagelijks twee of drie 
voorstellingen in middag en avond.
Dinsdag 13 juni:
* Dinsdagmiddagfilm ‘Demain Tout 
Commence’ in Bioscoop Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 13.30u.

Exposities 
Donderdag 8 juni:
* Opening expositie over kunstkas-
ten in gemeentehuis om 16u.
Vrijdag 9 juni:
* Lezing en rondleiding door Connie 
Fransen in gemeentehuis om 15u. 
Expositie duurt tot en met 19 juli.
Tot eind juni:
* Kunstmaand ‘Ik Toon’ Hele maand 
juni kunstwerken van amateurs in 
etalages winkels Zijdstraat. 
Zaterdag 10 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. Om 12u. pre-
sentatie over vliegtuigmotoren.
* Expositie Summer Dreams in stu-
dio Sunny Neeter, Hornweg 196d. 
Opening om 15.30u. Tot 15 juli.
10 en 11 juni:
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag 10 
tot 16.30u. 
Tot en met 18 juni:
* Expositie Karin Borgman en Petra 
Boshart in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.
* Schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Pun-
terstraat. 
* Foto’s Bianca Tas in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart. 

Diversen
Donderdag 8 juni:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 9 juni:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 

buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Broekhof Bedrijven Toernooi bij 
FCA, Beethovenlaan vanaf 19.30u. 
Ook op 16 en 23 juni.
Zaterdag 10 juni:
* Vaardigheidswedstrijd brandweer 
bij politiebureau en jachthaven.
* Sportmiddag voor deelnemers Ju-
nior Pramenrace in The Beach, Oos-
teinderweg 247a vanaf 15u.
10 en 11 juni:
* Open Tuinen Weekend aan Drecht-
dijk, Ringdijk en Vuurlijn. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 17u.
Zondag 11 juni:
* Aalsmeer Roest Niet. Vertrek old-
timers om 9u. Bezichtiging v/a 15u. 
met plaatjes draaien door Kees en 
Marcel. Van 11 tot 17u. Lego-ten-
toonstelling Incidental City. Locatie: 
The Beach, Oosteinderweg 247a.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
11 tot en met 17 juni:
* Dorpsfeest in Rijsenhout met di-
verse (sportieve) activiteiten.
Maandag 12 juni:
* Presentatie schouwteam bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
12 tot en met 15 juni:
* Avondvierdaagse in Aalsmeer en 
in Kudelstaart. Start v/a 18u. bij kan-
tine AVA in Sportlaan.
Woensdag 14 juni:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado,  
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u. 
Peuterinstuif 9.30-10.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Buitenspeeldag in Oosteinde, Cen-
trum en Kudelstaart, 13.30 tot 16u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15. 
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan v/a 20u., 1, 3 of 5 km.
Vrijdag 16 juni:
* Open Hof Keuken vanaf 17.45u. in 
‘t Baken, Sportlaan.
Zaterdag 17 juni:
* Stemmen voor nieuwe kinderbur-
gemeester op Molenplein, 10-14u.
* Junior Pramenrace ‘Later als ik 
groot ben’. Start 13u. bij Stokkeland.
17 en 18 juni:
* Aalsmeer Flower Festival op zes 
locaties in gemeente. Zaterdag en 
zondag van 11 tot 17u.
17 tot en met 25 juni:
* Feestweek in Kudelstaart met da-
gelijks activiteiten, o.a. prutrace, fa-
miliedag en braderie.

Vergaderingen
Maandag 12 juni:
* Vergadering commissie Ruimte en 
Economie in gemeentehuis v/a 20u.
Woensdag 14 juni:
* Vergadering Adviesraad Sociaal 
Domein in gemeentehuis vanaf 15u.
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan vanaf 20u.
Donderdag 15 juni:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.

Dinsdag film ‘Demain Tout 
Commence’ in bioscoop
Aalsmeer - Aanstaande dinsdag-
middag 13 juni wordt weer een spe-
ciale film voor ouderen gedraaid in 
Bioscoop Aalsmeer. Gekozen is dit 
maal ‘Demain Tout Commence’.
Samuel (Omar Sy) leidt een zor-
geloos leven aan de zonnige zuid-
kust van Frankrijk met veel fees-
ten en weinig verantwoordelijkhe-
den. Tot Kristin, een van zijn vroe-
gere veroveringen, plots voor zijn 
neus staat en vertelt dat hij de va-
der is van haar paar maanden oude 
baby Gloria. Samuel is geschokt en 
verbaasd en voor hij het door heeft, 
is moeder Kristin er vandoor. Hem 
achterlatend met de baby. Halsover-
kop vliegt Samuel samen met Glo-
ria naar Londen. Hij is vastberaden 
Kristin te vinden en het kindje terug 

te brengen naar haar moeder. Maar 
zonder succes. Vader en dochter 
vestigen zich in Londen, waar Sa-
muel als stuntman gaat werken en 
zich ontpopt tot een liefdevolle, on-
conventionele vader. Acht jaar la-
ter zijn hij en Gloria een onafschei-
delijk duo. Maar dan duikt de moe-
der van Gloria opnieuw op en wil ze 
haar dochter terug! 
Omar Sy laat zich van zijn serieu-
ze kant zien in een komisch dra-
ma over een flierefluiter die plotse-
ling vader wordt van een dochter-
tje. De film begint om 13.30 uur. Ver-
zamelen vanaf 13.15 uur in de hal 
van Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 eu-
ro, inclusief een kopje koffie of thee 
plus koek.

Livemuziek in The Shack
Zondag ‘Mr. Wallace’ met 
zomerse ska en reggae
Oude Meer - Vorig jaar stond ‘Mr. 
Wallace’ nog in het voorprogram-
ma van Madness. Enorm trots dus 
is The Shack dat deze zevenkoppi-
ge bijzonder energieke en strakke 
feel-good-band zondag 11 juni op 
haar podium staat. Grijp je kans om 
deze grootse band live te zien in de 
intieme Shack-sfeer! Een must-see 
live act die elk publiek opzweept, 
meeneemt en uitbundig achterlaat. 
Sinds het voorjaar van 2010 knalt 
Mr. Wallace door heel Europa. De 
zevenkoppige female-fronted ska-
reggae formatie blijkt al snel een 
van de meest energieke en veel-
belovende ska en reggae-bands 
van Nederland te zijn. Met een re-
testrakke uptempo show speelt de-
ze band overal de zalen plat. Van-
af de eerste optredens is het duide-
lijk dat de band een succesformule 
bezit: een opvallend goede zange-
res, een knallend blazersduo, funky 
toetsenist en überstrakke ritmesec-
tie, gecombineerd met een enorme 
hoeveelheid enthousiasme. Mr. Wal-
lace profileert zich als een veelbe-
lovende ska band en tourt meerde-
re keren in het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië en 
heeft al vele festivals in Nederland 
opgevrolijkt.  Als kers op de taart 
zijn verschillende popprijzen in de 
wacht gesleept. Het gloednieuwe, 
live-in-de-studio opgenomen album 
Breathe Again, bevat een evenwich-
tige en originele mix van bevlogen 
ska en reggae nummers. Mr. Walla-
ce is Renske de Boer op zang, Tobi-
as Krüger op trompet en trombone, 
Jelle Hoeksma op tenorsax, Bart van 
Nunen op gitaar, Hans Oosterhaven 
op toetsen, Rudmer Gietema op bas 
en Anton Klunder op drums.

Ook voor in de agenda: 
Vrijdag 16 juni: The Implosions. 
Nieuwe fantastische bluesband met 
oude rotten! Zondag 18 juni: Hans-
ford & Son, Hans en Remco Mille-
naar, akoestisch op vaderdag.
Zondag 25 juni: Johnny Mastro & 
The Mama’s Boys (USA).
The Shack is geopend  zondagmid-
dag 11 juni vanaf 15.00 uur. Mr. Wal-
lace begint om 16.00  uur. Entree 10 
euro. Voor alle info: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer.   

Vijf fantastische bands zaterdag
Tweede editie van Ben’s 
Metalfest in N201
Aalsmeer - Zaterdag 10 juni is de 
tweede editie van Ben’s Metalfest 
in N201 aan de Zwarteweg. In no-
vember vorig jaar was de eerste edi-
tie van dit authentiek metalfestival 
waarbij in een goed gevulde N201 
vele metal-liefhebbers van jong tot 
oud een mooie dag hadden met 
goeie bands en een topsfeer. De 
volgende editie is op zaterdag 10 ju-
ni waar vijf fantastische bands een 
weergaloze pot metal zullen neer-
zetten! Het festival is een initiatief 
van Benny van den Dam, zelf drum-
mer bij heavy metalband Vexation. 
Nederland heeft heel wat te bieden 
op heavy metalgebied; het is al de-
cennia lang een heel grote en ac-
tieve scene die bekend staat om 
zijn toegewijde fans en muzikanten, 
veel gezelligheid en onderling res-
pect. Dit festival is in zijn geheel ge-
wijd aan de bands en de fans van 
dit genre zonder torenhoge prijzen 
en peperdure buitenlandse acts op 
het podium. Desalniettemin zijn de 
bands bepaald niet de minste: Hi-
bakusha, The Hangmen’s lament, 

Moonstruck, 3rd Machine en als 
hoofdact Powerized met Vicious Ru-
mors zanger Nick Holleman. Al de-
ze bands zijn welbekend bij een 
groot metalpubliek, maar hebben 
Aalsmeer nog nooit aangedaan, op 
Hibakusha na dan, want daar speelt 
Kudelstaarter Jochem Kok in. Alle 
bands spelen een lekker lang reper-
toire van 45 tot 60 minuten per band 
en er zal volop merchandise ver-
krijgbaar zijn. Ook aan de innerlij-
ke mens is gedacht, want er is eten  
verkrijgbaar aan de bar, ook vegeta-
risch. Meer info op de Facebookpa-
gina van Ben’s Metalfest. Zaal open: 
16.00 uur. Eerste band: 16.30 uur.
Entree: 12 euro per persoon.
De laatste band speelt tot ongeveer 
23.30 uur, dus met openbaar vervoer 
kun je na afloop nog overal naar-
toe. Mensen uit de buurt wordt ge-
vraagd zoveel mogelijk op de fiets te 
komen, het parkeerterrein van N201 
is uitsluitend bestemd voor arties-
ten en crew; bezoekers kunnen par-
keren op het industrieterrein aan de 
overkant.

Remband live in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 10 juni: Rem-
band live in Bacchus. Remco, Rem-
co, Hans, Ab en Ron nemen het pu-
bliek deze avond mee op hun tocht 
langs de rock en sonic klassiekers 
vanaf de sixties tot heden. De man-
nen hebben hun sporen allemaal 
ruimschoots verdiend in de regi-
onale muziek scene en brengen 
met veel verve de nummers waar 
ze zelf blij van worden. Kortom, het 
wordt weer een feestje in Bacchus, 
dus oefen die kelen alvast voor een 
avondje tijdloze nummers meegal-
men. De route loopt van Procol Ha-

rum via de Doors naar Stevie Won-
der tot aan David Bowie aan toe en 
vanaf daar nog heel veel meer.
Dus laat je verrassen! Kom op tijd, 
want vol is vol. De Remband is Hans 
Millenaar op zang, Remco Millenaar 
op gitaar en backing vocals, Ron 
Schalkwijk op drums en backing vo-
cals, Ab Hansen op bas en backing 
vocals en Remco de Hundt op alle 
keyboards en orgels. Cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat gaat 
open om 21.00 uur, aanvang optre-
den rond 22.00 uur. Entree: Uw/jouw 
gift

Optreden Whatts in Joppe
Aalsmeer - De bekende Aalsmeer-
se Whatts gaan komende zater-
dag 10 juni weer voor een dave-
rend optreden zorgen in café Jop-
pe. Al 40 jaar spelen de geroutineer-
de muzikanten met hun onuitputte-
lijke energie en enthousiasme me-
nig tent ‘plat’. André, Peter en Geor-
ge, de Whatsies van het eerste uur, 
hebben in de periode van 1977 tot 
1983 met de band door heel Neder-
land opgetreden. Daar kwam des-
tijds een eind aan door het over-
lijden van zanger en gitarist Luuk. 
De mannen gingen daarna verder 
met diverse andere bands: Geor-
ge onder andere met Woody Wood-
leg en Ten Beers After, André en Pe-
ter met Livin’ at A, Mac Jigger, Als 
Je Maar |Van de Straat Band en de 
Elf=Graceband. Vijf jaar geleden 
hebben André en Peter een muzi-
kale reünie gehouden ter ere van 
hun 35-jarige ‘muzikanten jubile-

um’. Hierna hebben de mannen sa-
men met gitarist Bob Enthoven een 
herstart gemaakt met The Whatts 
2.0 en sindsdien spelen de mannen 
weer de pannen van het dak. Met 
een compleet vernieuwd repertoire 
zorgen de nieuwe Whatts ook voor 
diverse verrassingen. Op de setlijst 
verschijnen de meest vreemde titels, 
zoals Mystery Tiger Train, Whole 
Lotta Billy, Stil Got Blues Zweet en 
Tranen, Sultans of California, Poor 
Lonesome Papa, Half a monkeyman 
en nog meer eigen bewerkingen. 
De meest uiteenlopende hits wor-
den door de mannen op creatieve 
manier gecombineerd, door elkaar 
gehusseld en opnieuw in elkaar ge-
zet tot een geheel eigen ‘gewhatso-
neerde’ versie. Nieuwsgierig gewor-
den? Iedereen is aanstaande zater-
dag 10 juni van harte welkom in ca-
fé/bar Joppe in de Weteringstraat. 
Aanvang 22.00 uur. Entree gratis.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:KOOPJE:

AANBIEDING: TIP:

Westerngitaar ‘Cort’  
(met element)  € 233,-

Tamboerijn
(diverse kleuren)  € 13,95

Lessenaar 'Boston'
(zwart)  € 19,95,-

Groot assortiment
(gitaar)kabels

Aalsmeer Roest 
Niet zondag!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 11 
juni is het eindelijk tijd voor het old-
timer evenement ‘Aalsmeer Roest 
Niet’. De rallybordjes liggen klaar 
voor alle 200 deelnemers, die in hun 
klassieke auto’s en op oude moto-
ren om 9.00 uur vertrekken voor een 
mooie tourrit door Aalsmeer en rui-
me regio. Vertrekpunt is The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a en  hier 
worden de eerste deelnemers vanaf 
ongeveer 15.00 uur weer terug ver-
wacht.  Voor bezoekers bestaat dat 
de mogelijkheid om de oltimers te 
bewonderen. Onder het genot van 

muziek, want Kees Markman en 
Marcel Wilkis komen plaatjes draai-
en!

Incidenten City en brandweer
Lego Incidenten City is een bijzon-
dere mini rampenstad die de groot-
ste brandweerincidenten verzame-
ling van Lego steentjes in de wereld 
in zich heeft. Het stadsoppervlak telt 
ruim 23 vierkante meter en er zijn 
meer dan 100.000 steentjes in ver-
werkt. Incidenten City is een onder-
deel van het Aalsmeer Roest Niet 
Kids programma op zondag 11 juni 
en is vrij toegankelijk in The Beach 
tussen 11.00 en 17.00 uur. Naast de 
beroepsbrandweermannen van In-
cidenten City is ook Brandweer 
Aalsmeer aanwezig.

Optreden zaterdag 17 juni
Nieuwe Hobo String Band 
in Tuintheater Sous Terre
Aalsmeer - Na enkele try-outs in 
het land, onder meer in café Jop-
pe, is het zover, de nieuwe Hobo 
String Band is compleet en gaat ‘on 
the road’. Het eerste echte optreden 
is zaterdag 17 juni aanstaande tij-
dens het Aalsmeer Flower Festival, 
in het Tuintheater van Sous Terre, 
de prachtig gelegen locatie tegen-
over de Watertoren, meer Aalsmeers 
kan het bijna niet! De nieuwe Ho-
bo String Band brengt oud en nieuw 
repertoire, zowel de ‘gouwe ou-
we’ nummers als de ‘Orange Blos-
som Special’ en ‘The Fallen Eagle’ 
worden afgewisseld met nieuwere 
songs van ‘CPR’ en ook het compo-
neren van eigen werk gaat de band 
goed af, gezien het aantal in de set-
list opgenomen eigen nummers.

De nieuwe Hobo String Band be-
staat uit Joseph Custers op zang 
en toetsen, JP Eerenberg op elektri-
sche gitaar, Peter van Soest op zang 
en basgitaar, JE Hoeve op zang, pe-
dal steel gitaar en banjo, Hans Riet-
veld op drums en percussie en Dick 
Kuin op zang en gitaar.
Tijdens speciale gelegenheden, zo-
als op 17 juni, wordt de band ver-
sterkt met de aanwezigheid van 
Leen Mulder die, zoals ieder hem 
kent, de viool en mandoline be-
speeld.
Dus, zet het maar vast in de agenda: 
17 juni vanaf 21.00 uur in het Tuin-
theater van Sous Terre aan de Ku-
delstaartseweg. De entree is 10 eu-
ro. Bij mooi weer wordt er buiten 
gespeeld.

Van links naar rechts: George van Es (bas/zang), André Alderden (gitaar/
zang), Peter Geleijn (drums) en Bob Enthoven (gitaar/zang).

Partyband Van Alles & Nog 
Wat in café Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 10 juni zal 
partyband Van Alles & Nog Wat 
vanaf 21.30 uur losbarsten in café 
Sportzicht. Deze coverband bestaat 
uit een 8-koppige formatie van erva-
ren en enthousiaste bandleden. Met 
Pieter Eggermont op drums, Hans 
Prent op basgitaar, bijgestaan door 
Nico Prent op de gitaar, heeft de-
ze band een zeer solide basis. Voeg 
hier de subtiele akkoorden van toet-
senist Bas Middelkoop en de iets 
minder subtiele accenten van trom-
pettist Rik Huijts en saxofonist Boris 
Bouwense aan toe en het kan al bij-

na niet meer mis gaan. De kers op 
de taart is echter zang, welke loep-
zuiver ingevuld wordt door maar 
liefst twee dames, Mirjam Blom en 
Conchita Dekker. Het repertoire 
omvat swingende klassiekers, afge-
wisseld met eigentijdse muziek van 
bijna elk genre.  Juist vanwege de-
ze variatie is de band in staat het 
publiek elke set weer te verrassen 
met interessante, soms onverwach-
te nummers. Het enige voorspelbare 
aan de muziek van Van Alles & Nog 
Wat is dit: Stil blijven staan zal lastig 
worden. Adres: Sportlaan 44.

AGENDA

André Rieu in 
de bioscoop
Aalsmeer - André Rieu, bij miljoe-
nen bekend als ‘De koning van de 
wals’, is één van de populairste klas-
sieke popartiesten ter wereld. Dit 
jaar is het precies dertig jaar ge-

leden dat André Rieu het Johann 
Strauss Orkest in zijn thuisstad 
Maastricht oprichtte. Om dat te vie-
ren wordt zijn energieke concert via 
satelliet op zaterdag 22 juli (20.00 
uur) en zondag 23 juli (15.00 uur) 
in 60 bioscopen in heel Nederland 
vertoond. Ook te zien in Bioscoop 
Aalsmeer. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.bioscoopaalsmeer.nl. 
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

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

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

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

Officiële Mededelingen
8 juni 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

www.ruimtelijkeplannen.nl en www.aalsmeer.nl (volg keu-
zemenu: wonen en leven/ bestemmingsplannen en struc-
tuurvisies/bestemmingsplannen).

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de vast-
gestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag beroep worden ingesteld door:
1.  degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt;
2.  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet 

in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instel-
len van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het voor-
alsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal 
in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn 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
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Marconistraat 26, 1433 KK (Z-2017/027098), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2017/027246), brandveilig ge-

bruik t.b.v. bar-restaurant de Praam
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2017/027297), het oprich-

ten van een kantoorgebouw Flora Holland
- Zwarteweg 61, 1431 VJ (Z-2017/027920), het vergroten 

van een garage
- Stommeerweg 105, 1431 EV (Z-2017/027888), het ver-

nieuwen van ramen aan de voorzijde van de woning
- Clematisstraat 19, 1431 SE (Z-2017/027988), het splitsen 

van de algemene ruimte tot 2 zelfstandige appartementen
- Geraniumstraat 29, 1431 SR (Z-2017/027986), het plaat-

sen van een afvalcontainer 
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie. 
- Hornweg 87, 1432 GE (Z-2017/008058), het oprichten van 

een bedrijfspand. Verzonden: 29-05-2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/015677), het ver-

bouwen van het tankstation met carwash. Toelichting: de 
aanvraag is ingetrokken door de aanvrager

20.45 4. Vaststellen bestemmingsplannen 
  ‘2e herziening Woonarken - Uiterweg 419’ 
  en Woonarken - Oosteinderweg 319
21.15 5. Vaststellen bestemmingsplan 
  ‘Aalsmeer Dorp’
22.00 6. Vaststellen bestemmingsplan en 
  beeldkwaliteitsplan ‘Royal Terra Nova’
22.40 7. Uitvoeringsprogramma Werken 
  Buitenruimte Aalsmeer 2017-2018

  Vragenkwartier

  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 15 JUNI 2017
Agenda voor de vergadering van de commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 15 juni 2017, 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. Voorschoolse voorzieningen Aalsmeer
20.35 4. Fase 2 ‘Het huis der gemeente’
21.25 5. Nota Verbonden Partijen
21.45 6. Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid

Onderstaande agendapunten zijn voorals-
nog hamerstuk in de raad van 29 juni en 
zijn op de commissieagenda geplaatst om 
de fracties de gelegenheid te geven hier 
nog kort op te reageren - indien gewenst. 
Technische vragen dienen vooraf gesteld 
te worden.

 7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
  Vervoerregio Amsterdam (10e wijziging)
 8. Verordening elektronische kennisgeving 
  Aalsmeer 2017
 9. Begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 
  (Veilig Thuis) 2018
 10. Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling 
  Amstelland-Meerlanden Overleg
 11. Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling 
  Openbare Gezondheidszorg Amstelland
 12. Jaarstukken AM Match
 13. Jaarstukken Omgevingsdienst 
  Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
 14. Wijziging Verordening Maatschappelijke 
  Ondersteuning
 15. Ontwerpbegroting 2018-2021 en voorstel 
  samenstelling bestuursorganen van 
  Vervoerregio Amsterdam
 16. Regionale samenwerking

  Vragenkwartier

  Sluiting

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 3E HERZIENING 
WOONARKEN- UITERWEG 159 EN BESTEMMINGSPLAN 
‘4E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN WOONARKEN - 
UITERWEG 154 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 23 mei 
2017 het bestemmingsplan ’ 4e herziening bestemmingsplan 
‘Woonarken - Uiterweg 154’ en tevens het daarmee samen-
hangende bestemmingsplan ‘3e herziening bestemmingsplan 
Woonarken- Uiterweg 159 ’ ongewijzigd hebben vastgesteld. 
De bestemmings-plannen hebben van 3 februari t/m 16 maart 
2017 voor een ieder als ontwerp ter inzage gelegen.

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ’4e herziening be-
stemmingsplan Woonarken- Uiterweg 154’ bestaat uit een 
bestaande ligplaats (ws. 8) op een woonarkenlocatie aan de 
Uiterweg 154. Het bestemmingsplan ’3e herziening bestem-
mingsplan Uiterweg 159’ziet op een wijziging op de planver-
beelding van het bestemmingsplan ’Woonarken ’ ter plaatse 
van de Uiterweg 159. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken-Uiterweg 
154’ beoogt één ligplaats voor een woonark voor permanente 
bewoning die momenteel gesitueerd is aan de Uiterweg 159 
naar de Uiterweg 154 ws8 te verplaatsen. De locatie van de 
nieuwe ligplaats valt ook binnen het plangebied van het be-
stemmingsplan ‘Woonarken’’ en is momenteel bestemd als een 
ligplaats voor woonschepen voor niet- permanente bewoning. 
Het bestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- Uiterweg 
154’ beoogt het gebruik voor niet- permanente bewoning ter 
plaatse om te zetten in een gebruik voor permanente bewo-
ning. Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor perma-
nente bewoning toe kan nemen, dient de oorspronkelijke lig-
plaats aan de Uiterweg 159 van de planverbeelding behorende 
bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd. 
Hierin wordt met de voorgestelde 3e herziening van het be-
stemmingsplan “Woonarken” voorzien. 

Procedure
De vastgestelde bestemmingsplannen 3e herziening Woonar-
ken- Uiterweg 159 (planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-
VG01) en ‘4e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiter-
weg 154 (planidentificatiecode NL. IMRO.0358.11F-VG01) met 
bijbehorende stukken liggen van 9 juni t/m 20 juli 2017 voor 
een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- de papieren versies van de bestemmingsplannen zijn in 

te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het ge-
meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer 
(openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur);

- de papieren versies van de bestemmingsplannen zijn te-
vens in te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het 
Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woens-
dag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 
uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);

- De plannen en de bijbehorende stukken zijn ook di-
gitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via  

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

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

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

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

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

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

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

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Blokker N.S. 08-05-1955 31-05-2017
Veiga dos Santos C.F. 14-06-1992 30-05-2017
Chambel de Oliveira P.M. 11-03-1988 30-05-2017
Misseyer C.B. 05-07-1966 30-05-2017
Kooijman A.W. 31-08-1961 30-05-2017
Krēgers I. 04-02-1976 30-05-2017
Chambel de Oliveira H.A. 15-05-1978 29-05-2017
Amador dos Santos Rosa J. 03-08-1983 29-05-2017

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. 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

Obeidi A. 21-08-1994 29-05-2017
Al Assadi R. 26-06-1975 29-05-2017
Hoffschlag M.R. 31-07-2015 29-05-2017
Bakker S. 24-09-1977 29-05-2017
Wulfowski J.P. 07-02-1967 29-05-2017
Fleeré P. 01-04-1995 30-05-2017
Al Rawwi A.S.A. 11-12-1979 30-05-2017

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

VERGADERING MAANDAG 12 JUNI 2017
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Eco-
nomie op maandag 12 juni 2017, 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, de heer 
  D. Van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Structuurvisie Landelijk Gebied Oost



Activiteit ‘Oervolk’ 
in het Bos

Amstelland - Wentel je op zon-
dagmiddag 11 juni tussen 12.00 en 
16.00 uur in het stoere leven van het 
Oervolk. Hoe leefden mensen in de 
oertijd? Maak een amulet, snijd een 
speer, ga op jacht en pluk eetba-
re kruiden. Een leuke activiteit voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders 
of begeleiders in het Amsterdam-
se Bos. De start is bij de Boswinkel 
en je bent van harte welkom. Graag 
wel even aanmelden. De kosten zijn 

Vandaag door Lex Berghuis
Opening fototentoonstelling 
‘Aalsmeer op de kast’
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
8 juni, wordt de fototentoonstelling 
‘Aalsmeer op de kast’ om 16.00 uur 
officieel geopend door Lex Berg-
huis, initiatiefnemer van het kunst-
kastproject in de gemeente. Foto-
graaf Arjen Vos maakte in opdracht 
van de gemeente een prachtige, ori-
ginele reportage van de inmiddels 
al zo’n vijftien beschilderde elek-
triciteitskasten. Als het aan Lex ligt 
komen er nog veel meer kleurige 
kunstwerken bij. Dit jaar staat in het 
teken van het Aalsmeer Flower Fes-
tival. Het kunstkasten project dient 
ter verfraaiing van de gemeente, 
maar is ook bedoeld om buurtbewo-
ners met elkaar in contact te laten 

komen. De fototentoonstelling van 
Arjen Vos is tot de derde week van 
augustus te zien in het gemeente-
huis. Wie kennis wil maken met al-
le deelnemers, kunstenaars en dich-
ters, krijgt hiervoor tijdens de ope-
ning de gelegenheid tot 18.00 uur. 
Naast de foto’s van Arjen Vos kun-
nen videobeelden van de ‘omtove-
ring’ van somber grijs en groen naar 
een kleurig kunstwerk bewonderd 
worden, evenals interviews met al-
le deelnemers te lezen zijn, gemaakt 
door Janna van Zon. 
De tentoonstelling gaan bekijken 
kan van maandag tot en met vrijdag 
tijdens openingsuren van het ge-
meentehuis.

Olieputten succesvol tot 
natuur ontwikkeld
Aalsmeer - Dankzij een gezamen-
lijk initiatief van Landschap Noord-
Holland, de provincie Noord-Hol-
land en Bodemzorg is in mei 2017 
de sanering van de ‘olieputten van 
Van Staveren’ (tegenover Aalsmeer-
derdijk 4-10) succesvol afgerond. In 
de jaren vijftig en zestig werd daar 
op legale wijze olieafval verwerkt 
in twee gegraven putten op een ei-
landje in de Oosteinderpoel.

Beëindigen nazorg
De locatie was jarenlang een zoge-
naamde IBC-locatie, waarbij de ri-
sico’s volgens het principe van Iso-
leren, Beheersen en Controleren 
door middel van inspecties en me-
tingen werden beheerst. Om de put-
ten stond een groot hek. De loca-
tie lag midden in een natuurgebied, 
maar was ongeschikt voor echte 
natuurontwikkeling. De IBC-maat-
regelen zouden in principe eeuwig-
durend in stand moeten worden ge-
houden. Dit is, zeker in een natuur-
gebied, geen ideale situatie. Daar-
om hebben Bodemzorg, de provin-
cie Noord-Holland en Landschap 
Noord-Holland besloten om samen 
een duurzame aanpak te ontwikke-
len. Deze eindige aanpak past ook 
in het landelijk Convenant bodem 
en ondergrond dat de diverse over-
heden met elkaar hebben geslo-
ten. Daarin is afgesproken om, waar 
mogelijk en verantwoord, de nazorg 

van verontreinigde locaties te be-
eindigen.

Definitief opgeruimd
Risico’s van de verontreiniging voor 
mens en natuur zijn definitief weg-
genomen. Nu de olie en verontrei-
nigde grond voor eens en altijd zijn 
opgeruimd, wordt de locatie ont-
wikkeld tot natuur. De aangeplante 
rietvegetatie zal zich via verschillen-
de stadia van verlanding tot moe-
rasheide ontwikkelen. Hierdoor ont-
staat natuur die uniek is voor West-
Nederland. Deze vegetatie is een 
geschikt leefgebied voor vele dier-
soorten en onder andere van groot 
belang voor de noordse woelmuis, 
die alleen in West-Nederland voor-
komt en ernstig bedreigd is.

Nazorg dankzij afkoop
Landschap Noord-Holland is ei-
genaar van het perceel. Bodem-
zorg heeft in 2006 de verantwoor-
delijkheid voor de verontreiniging 
via afkoop van de toenmalige eige-
naar overgenomen. Hierdoor kon 
Bodemzorg na afstemming met de 
provincie Noord-Holland en Land-
schap Noord-Holland de afweging 
maken voor een eindige aanpak. De 
Provincie heeft financieel bijgedra-
gen, vanwege de meerwaarde die 
de locatie dankzij de sanering kreeg 
voor de ontwikkeling van natuur en 
recreatie in Noord-Holland.

Nieuwe inrichting voor 
parkeerterrein bij FCA
Aalsmeer - De gemeente start 
maandag 12 juni met de herin-
richting van het parkeerterrein aan 
de Beethovenlaan. De aannemer 
Boogaard Infra zal de werkzaam-
heden uitvoeren. Het parkeerter-
rein is aan vervanging toe, daarom 
wordt nieuwe bestrating aangelegd. 
Tevens wordt er een extra rioollei-
ding aangelegd, hierdoor verbetert 
de afvoer. Ook het groen zal wor-
den vernieuwd, zodat er een mooier 
beeld ontstaat. De parkeercapaci-
teit wordt met 50 plaatsen vergroot 
en er komt belijning op het parkeer-
terrein. 
De werkzaamheden worden groten-
deels in de vakantieperiode uitge-
voerd, zodat de overlast zo weinig 
mogelijk is. Aansluitend wordt de 
Beethovenlaan tussen het parkeer-
terrein en de Sweelinckstraat aan-
gepakt. De straat wordt vernieuwd 
en anders ingedeeld. Het asfalt 
wordt vervangen door klinkers. De 
rijbaan wordt smaller gemaakt voor 
het realiseren van extra parkeer-
plaatsen langs de weg. 

Verkeershinder
De werkzaamheden worden in ver-
band met de bereikbaarheid gefa-
seerd uitgevoerd. Gestreefd wordt 
om steeds één helft van het par-
keerterrein beschikbaar te houden 
voor bezoekers. De toegang wordt 
zoveel mogelijk in stand gehouden. 
Tijdens de werkzaamheden aan het 
riool en later de nieuwe bestrating 
nabij de entree van het Midgetgolf-

terrein is dit niet mogelijk en wordt 
er parkeerruimte vrijgehouden op 
de Beethovenlaan. Voetgangers 
worden over noodpaden langs de 
werkzaamheden geleid. Geduren-
de de werkzaamheden in de Beet-
hovenlaan wordt langs het werk een 
smalle noodrijbaan aangebracht 
richting parkeerterrein en aanlig-
gende (sport)gebouwen/terreinen.

Planning
Volgens planning zijn de werkzaam-
heden aan het parkeerterrein eind 
augustus afgerond. Daarna volgen 
de werkzaamheden aan de Beetho-
venlaan. Deze werkzaamheden zul-
len tot medio/eind september du-
ren. 

Bereikbaarheid 
Het parkeerterrein is afgezien van 
voornoemde verhindering voor au-
toverkeer ter plaatse van de toe-
gangsweg steeds te bereiken. De 
aanliggende gebouwen/terreinen 
van het parkeerterrein ondervin-
den overlast van de werkzaamhe-
den. Dit zal met name in de eerste 
en tweede fase van de werkzaam-
heden zijn, omdat er voor de deur 
wordt gewerkt. De aannemer zorgt 
voor toegankelijkheid met loopplan-
ken, etc. De werkzaamheden, in-
clusief verminderde bereikbaarheid 
van het parkeerterrein, wordt met 
bebording aangegeven. De precie-
ze afsluitingsmomenten van de toe-
gangsweg worden hierbij meegeno-
men.Maak je eigen team Vlog

Zaterdag sportdag voor 
13e Junior Pramenrace
Aalsmeer - Op zaterdag 17 juni 
om 13.00 uur wordt alweer de 13e 
Aalsmeerse Juniorpramenrace geva-
ren vanaf het Stokkeland achter het 
gemeentehuis, hét kinderfeest van 
Aalsmeer en omstreken. Voor de in-
leveropdracht dienen de teams dit 
jaar een Vlog te maken. Hierbij wordt 
gevraagd aan te geven waarom jouw 
team moet winnen, of waarom jullie 
het gezelligste team zijn of hoe vaak 
je al meegevaren hebt. Het maakt 
eigenlijk niet uit wat je met je team 
vlogt, als je hele team er maar op 
staat. Deze Vlog dien je te plaatsen 
op de facebooksite van de Aalsmeer-
se Pramenrace en de Vlog met de 
meeste likes gaat er op 17 juni met 
een leuke prijs vandoor. 

Spectaculair
Maar voordat het zover is vindt aan-
staande zaterdag 10 juni om 15.00 
uur de sportmiddag plaats in the 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Alle deelnemende teams zullen strij-
den om het beste startnummer. Te-
vens zal foto de Boer en Kicks Fotos 
weer van de partij zijn, en worden de 
kinderen uiteraard verwend met een 

lekkere versnapering. Het belooft dit 
jaar een zeer spectaculaire sport-
middag te worden!!

Opdrachten
Om voldoende punten te behalen 
tijdens de opdrachten moeten al-
le teams in de praam 1 kippenei per 
persoon meenemen (meer mag ook, 
minder niet), een tennisbal voorzien 
van het startnummer, een stuk kar-
ton ter grootte van een A3, lijm en 
een goede watervaste stift. Tijdens 
de race zullen deze bij een opdracht 
nodig zijn. Zorg er dus tijdig voor dat 
jullie alle genoemde onderdelen in 
de praam hebben bij de start.

Wisselprijzen
Graag wil de organisatie iedereen 
die nog een bokaal van de junior-
race op de schoorsteen heeft staan 
vragen deze tijdens de sportdag 
in te leveren. Een aantal wisselprij-
zen is nog niet terug gegeven en het 
bestuur zou deze graag na de race 
weer willen uitreiken aan de winnen-
de teams. Vergeet niet voor het in-
leveren jouw teamnaam bij te laten 
graveren op de bokaal.

5 euro per kind en 2,50 euro per ou-
der of begeleider. Aanmelden en in-
formatie bij de Boswinkel aan de 
Bosbaanweg 5 via: 020-5456100 of 

www.amsterdamsebos.nl. De Bos-
winkel is iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 17.00 
uur.

Officiële Mededelingen
8 juni 2017

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Mr. Jac. Takkade 15 B, 1432 CA (Z-2017/014972), het 

plaatsen van een schuur. Verzonden: 24-05-2017
- Koningsstraat 77, 1432 PL (Z-2017/016654), het wijzigen 

van de gevel. Verzonden: 30-05-2017.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. 
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2017/019371), het op-

richten van een schuur op het achtererf van de woning. De 
beslistermijn is verlengd met zes weken.

- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2017/022355), het wijzi-
gen van een kas. 

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
vergunning. Op deze site vindt u de evenementenkalender 
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:

- Raadhuisplein (Z-2017/024848), KWF Spinningmarathon 
op 24 juni 2017, ontvangen 10 mei 2017

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.
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2017/021408), Kinder 

Waterski kamp op 10 en 11 juni 2017, verzonden 2 juni 
2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Edisonstraat 6 (Z-2017/023354) Rolo Events (Sporthal de 

Proosdijhal), ontvangen 2 mei 2017

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.
- Zijdstraat 50 (Z-2017/014369), Lunchroom 5 sterren, ver-

zonden 23 mei 2017
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, verzonden 31 mei 2017
- Ophelialaan 81 (Z-2017/005624) /Cospariano, verzonden 

31 mei 2017

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.
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, verzonden 31 mei 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Edisonstraat 6 (Z-2017/023354) Rolo Events (Sporthal de 

Proosdijhal), ontvangen 2 mei 2017

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.
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, verzonden 31 mei 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z-2017/027834) feest met optreden van een 

band op 10 juni 2017, melding akkoord 31 mei 2017
- Oosteinderweg 287E (Z-2017/027726) bruiloft met cere-

monie, BBQ en DJ bij ZAAI Kweek & Eet op 23 augustus 
2017, melding akkoord 30 mei 2017

- Oosteinderweg 287E (Z-2017/027727) Personeelsfeest met 
BBQ, en DJ bij ZAAI Kweek & Eet op 5 juli 2017, melding 

akkoord 30 mei 2017
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2017/028072) tijdens Kudel-

staart Kulinair zal 2x een half uur het Shantykoor de Brul-
boeien optreden bij Cafe op de Hoek op 23 juni 2017

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

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

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

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

t/m 20-07-17 De vastgestelde bestemmingsplannen 3e her-
ziening Woonarken - Uiterweg 159 (plani-
dentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-VG01) 
en ‘4e herziening bestemmingsplan Woonar-
ken - Uiterweg 154 (planidentificatiecode NL. 
IMRO.0358.11F-VG01) met bijbehorende stuk-
ken

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Start ‘Ik Toon’ maand met 
‘kunstige’ etalages
Aalsmeer - ‘Donderdag 1 juni is of-
ficieel de ‘Ik Toon maand’ van start 
gegaan. Een landelijk initiatief waar-
in amateurkunstenaars voor het 
voetlicht worden gehaald. Aalsmeer 
kan zich gelukkig prijzen met het 
Cultuurpunt dat een vrolijk en geva-
rieerd programma voor deze maand 
heeft georganiseerd. Van optredens 
van koren en muziekgezelschappen, 
tot het bijwonen van openbare re-
petities en tot kunst in de etalages 
van Aalsmeerse ondernemers. In 
opdracht van het Cultuurpunt heeft 
Dea Kraan - lid van de adviescom-
missie - in een aantal maanden heel 
wat kunstenaars en winkeliers bij-
een gebracht waarmee maar weer 
eens wordt bewezen dat kunst leeft 
in Aalsmeer.

In Aalsmeer bruist de kunst
Een bonte verzameling van ama-
teurschilders en beeldhouwers was 
naar de opening op de bovenver-
dieping van de bibliotheek - waar 
het Cultuurpunt haar domicilie heeft 
- gekomen om met elkaar het glas 
te heffen. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven benadrukte tijdens zijn 
korte openingsspeech nog eens het 
belang van het Cultuurpunt. Met 
een aantal voorbeelden toonde hij 
aan dat in Aalsmeer de kunst bruist.
Dit keer was de officiële openings-
handeling niet het dirigeren van een 
koor of het blazen op een trombo-
ne, maar geheel in stijl werd het ‘Ik-
Toon’-sjabloon roze gespoten en 
voorzien van een tag. Dit alles onder 
toezicht van Madeleine Heijligers, 
hoofd van het Cultuurpunt, en Len-
nard Gols, als combinatiefunctiona-
ris cultuur bekend bij alle scholieren 
van basis en middelbaar onderwijs. 
Hij zorgt onder andere voor de veel 
bezochte workshops.
In een opgelaten stemming vertrok 
het veel koppige gezelschap in gan-
zenpas naar de eerste etalage waar 
het werk is te zien van Wim Kees-
sen. “Oh dat zijn die prostituees van 
de televisie!” Goed bedacht was dat 

iedere kunstenaar van Dea de ge-
legenheid kreeg om iets te ver-
tellen van zijn of haar werk. Ook 
wist de docente met haar toelich-
ting nog wel iets zinnigs toe te voe-
gen. Het is duidelijk hoeveel belang 
zij hecht aan het tonen van kunst 
in het openbaar. De tocht langs de 
26 etalages werd een geanimeerde 
wandeling die eindigde bij de eta-
lages van Van Uffelen Mode op de 
Van Cleeffkade. De overige deelne-
mende winkeliers zijn: Van de Schil-
den Lingerie, Foto Kruyt, Ed Kriek, 
Gentlemen’s Place, GSM Doc, Ber-
tram & Brood, Eveleens Makelaars, 
Martinez Chocolade, The Phone 
House, Shoeby Fashion, Tabakshop 
Kees Boomhouwer, Beau Grandes, 
Stijl en Meer, Het Boekhuis, Shab-
biez, Total Copy Service, Henriette 
Footwear, Outlet Homedesign, We-
reldwinkel, Goemans Tapijt & Slaap-
comfort, N.A. Dames Opticien-Op-
tometrist, Foto de Boer, G&W Ge-
zondheidswinkel, Brood en Banket 
Vooges.

Workshops en muziek
Gedurende de hele maand juni zijn 
de kunstwerken nog te bewonde-
ren in de etalages in het Centrum 
van Aalsmeer, in alle deelnemen-
de winkels is een overzicht van de 
route beschikbaar. Naast de ‘Kunst 
in de Etalage’ wandelroute zijn er 
nog meer activiteiten rondom de ‘Ik 
Toon’ maand. Zo zijn er workshops 
muziek, theater en dans te volgen 
en is er de stoepkrijtwedstrijd van 
het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer op 
het Molenplein op 17 juni, is er een 
gratis concert ‘Muziek aan de Oe-
ver’ waar de Aalsmeerse verenigin-
gen zich presenteren op het Surfei-
land op 29 juni en zijn er verschil-
lende concerten en open repetities 
van koren en verenigingen. Kijk voor 
meer informatie over de ‘Ik Toon’ 
maand en het programma op de 
website van het Cultuurpunt: www.
cultuurpuntaalsmeer.nl/agenda.
Janna van Zon

Suppoost van dienst is zelf begenadigd amateurschilder

Jannie Harting: “Van negenluik 
‘Tafelmanieren’ word ik vrolijk”
Aalsmeer - De Aalsmeerse schil-
der Karin Borgman is samen met 
haar vriendin de beeldhouwer Petra 
Boshart neergestreken in het Oude 
Raadhuis. Samen bieden de twee 
kunstenaars een expositie waar de 
kracht, kleur, vakmanschap en ple-
zier van afdruipt. De deuren van het 
monumentale pand aan de Dorps-
straat worden open gehouden door 
een grote groep enthousiaste vrij-
willigers. Liefhebbers van kunst die 
zo nu en dan vertellen over hun fa-
voriete kunstwerk uit de actuele ex-
positie. Suppoost van dienst is de-
ze keer de begenadigd amateur-
schilder Jannie Harting-Den Das. 
Ze draait al heel wat jaartjes mee 

in het Aalsmeerse kunstcircuit. Zo 
doet ze geregeld mee met de ex-
positie van de Amazing Amateurs 
in het Oude Raadhuis. Als haar ge-
vraagd wordt wat nu haar favo-
riet kunstwerk van deze expositie 
is hoeft ze niet lang na te denken. 
Het is in eerste instantie een schil-
derij in de grote zaal. Volgens colle-
ga-suppoost Irene van Gelder zeg-
gen acht van de tien bezoekers iets 
over dit doek. Het gaat om het schil-
derij Alleen. ”Het is zo’n triest beeld”, 
vertelt Jannie Harting. “Daar zit ie-
mand die alleen thuis is. Alles is het 
huis uit. Mensen vallen weg uit je le-
ven, je kinderen zijn het huis uit, je 
partner valt weg en dan ben je al-

leen. Nu moet je het zelf doen. Het 
is iets dat in ieder mensenleven ge-
beurt. Je begint alleen en je blijft al-
leen over. Dan zit je daar je leven te 
overdenken en misschien is dat een 
mooi leven geweest. Ja, dat schilde-
rij dat doet me wat, maar ik zou het 
niet thuis aan de muur willen. Het 
ziet er zo triest uit ook, omdat die fi-
guur zwart is en dat wordt sterker 
omdat die tafel oplicht.”

Wat is in tweede instantie dan wel 
het favoriete werk dat een plekje 
aan thuis aan de muur zou kunnen 
krijgen? Het blijkt Jannie Harting 
om het negenluik ‘Tafelmanieren’ te 
gaan. “Dat is nu een heel leuk ding. 

Ik word er vrolijk van. Het is die 
combinatie van al die verschillende 
settings. Het is mooi geabstraheerd 
en niet alle details zijn uitgewerkt. 
Je kijkt er als het ware van bovenaf 
op en dat is een heel bijzonder per-
spectief. Het zijn silhouetten op ge-
kleurde vlakken en het is de kleur, 
die ’t ’m doet. Zo vertelt elk schilde-
rij iets over wat ze aan het doen zijn, 
het zijn schilderijen met inhoud.”

In het werk van Borgman vormen 
de mensen die met elkaar aan ta-
fel zitten een eenheid, een nieuw 
wezen dat een eigen leven leidt. Zij 
verbeeldt dat in een bijna abstracte 
vorm en met een grote gelaagdheid 
in kleur en expressie. Karin Borg-
man is beeldend kunstenaar, illu-
strator, docent en master kunstedu-
catie. Ze werkt daarnaast als eerste-
graads docent tekenen en ckv op 
het Veenlandencollege in Mijdrecht. 
Ze heeft ervaring met diverse kun-
steducatieve projecten in alle lagen 
van het onderwijs. Daarnaast is ze 
één van de motoren van De Kunst-
ploeg die projecten als De gebrei-
de boomgaard, Het selfieproject en 
Aan Tafel met... heeft gerealiseerd.
Naast het werk van Borgman zijn er 
beelden in allerlei soorten steen te 
zien. Ze zijn gemaakt door de beeld-
houwer Petra Boshart, dochter van 
een steenhouwer. Zij voelt zich aan-
getrokken door dit weerbarstige 
materiaal, dat vraagt om vakman-
schap, geduld, contemplatie en vol-
harding. Haar sculpturen bezitten 
een universele waarde. Ze lijken er 
altijd al te zijn geweest, maar zijn te-
gelijkertijd volkomen nieuw en on-
gekend. Hun abstracte vormen re-
fereren aan symbolen en artefacten 
uit verloren beschavingen of roe-
pen associaties op met de meest 
uiteenlopende voortbrengselen der 
natuur. Zo werken haar beelden, 
aards en spiritueel tegelijk, diep in 
op het onderbewustzijn van de be-
schouwer. De expositie in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat loopt 
nog door tot en met 18 juni en is van 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 te bezoeken.

Do-it! met zangeres Teske 
intiem en gezellig
Aalsmeer - Vrijdag 2 juni, de mus-
sen vallen van het dak, zo heet is 
het. De spanning hangt in de lucht, 
want het is weer tijd voor Do-it! Do-
it! is een project van Cultuurpunt 
Aalsmeer waarbij middelbare scho-
lieren hun ultieme culturele activi-
teit mogen organiseren. Deze editie 
is het tijd voor de derdejaars leerlin-
gen van de Groenstrook. Tijdens de-
ze editie hadden zij niemand minder 
dan Youtube ster en zangeres Teske 
de Schepper weten te strikken om op 
te komen treden in N201. Door diver-

se examenfeesten en een tropisch 
warme avond was de opkomst iets 
lager dan verwacht, maar daardoor 
werd het concert van deze zange-
res alleen maar intiemer en persoon-
lijker . Teske nam uitgebreid de tijd 
om tussen de nummers door vragen 
te beantwoorden en speelde diverse 
verzoekjes uit haar brede repertoire. 
Naast het optreden van Teske waren 
en workshops make-up, Dj en beauty 
waar de bezoekers aan deel konden 
nemen en nam DJ Akira van Geschikt 
de afterparty voor zijn rekening. 

Zaterdag opening expositie 
‘Summer Dreams’
Aalsmeer - In de sfeervolle ruim-
tes van galerie Sunny Art en Hwaran 
Flower Studio zijn twee vrouwen – 
Sunny Neeter en Soyoun Bang - be-
zig met het uitoefenen van hun vak 
als schilder en bloemiste. Op zater-
dag 10 juni om 15.30 uur hebben 
zij hun eerste gezamenlijke exposi-
tie ‘Summer Dreams’, die feestelijk 
wordt geopend door Ingrid Koppen-
schaar, curator in het gemeentehuis. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door Judith Glasbeek (dwars-
fluit). Beide kunstenaars worden 
geïnspireerd door de natuur en de-
len hun passie door bloemen en 
kunst samen te voegen. Hierdoor 
ontstaat een beeld waar kleuren 
zich schitterend lijken te versmelten 
tot één geheel. Het is een beleving 
op zich om dit alles op je in te laten 
werken. Sunny schildert lyrisch ab-
stract over de vergankelijkheid van 
het leven, over schoonheid en verval 
en gebruikt daarbij zand, dikke pas-
ta, pastel en oude organische ma-
terialen. Haar speciale kleurgebruik 
hebben haar een eigen handschrift 
gegeven. Soyoun maakt natuurlijke 

bloemarrangementen, geïnspireerd 
door alle dingen in het leven, zoals 
de natuur, kunst, voedsel, reizen en 
mooie ruimtes. Haar bedrijf Hwaran 
Flower Studio is zowel in Zuid Ko-
rea als Nederland erkend als gecer-
tificeerd bloemiste. De studio’s van 
Sunny en Soyoun zijn te vinden op 
het Siem Kooy Bedrijventerrein aan 
de Hornweg 196d. Voor meer infor-
matie: www.sunnyart.eu of bel 06-
54682551 en www.facebook.com/
hwaranflower of bel 06-49636735. 
Een kijkje gaan nemen kan tot en 
met 15 juli.

Wandelen langs de Poel 
met IVN-natuurgidsen
Amstelland - De IVN-natuurgidsen 
staan zondag 11 juni klaar om be-
langstellenden mee terug in de tijd 
te nemen. De poeloever is de laat-
ste eeuwen nagenoeg onveranderd 
gebleven. Het riet langs de oever 
wordt weliswaar gesneden, maar 
niet meer gebruikt, beroepsvissers 
en botenbouwers zult u er niet meer 
vinden, maar de natuur heeft zich 
staande gehouden. Grassen, orchi-
deeën en vleesetende planten zijn 
er in overvloed, het veen danst nog 
steeds onder je voeten en de Kare-
kieten krassen het riet uit.

Verzamelen om 10.00 uur ter hoog-
te van de Urbanuskerk aan de 
Noorddammerlaan 126 te Amstel-
veen. Hier staan de gidsen klaar om 
wandelaars mee te nemen naar dit 
prachtige stukje Amstelveen. De 
wandeling duurt circa 1,5 uur, in af-
stand niet lang, maar het pad langs 
de Poel is wel zanderig en hobbelig 
en misschien niet zo geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Er zijn geen kosten aan verbonden 
en vooraf aanmelden is niet nodig. 
Toch nog meer weten? Bel of sms 
dan: 06-25083910.

Nadia Lievaart te gast bij 
‘Echt Esther’ op de radio 
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 8 
juni, schuift Nadia Lievaart aan ta-
fel bij ‘Echt Esther’. Nadia is auteur, 
tekstschrijver en dichter. Zij schreef 
onder andere de roman ‘Reis naar 
mij’. Nadia heeft zelf ook de helen-
de kracht van schrijven aan den lij-
ve ondervonden. Daarnaast helpt 
Nadia in haar onderneming ‘Schrij-
vershart’ hooggevoelige onderne-
mers met het omzetten van beeld 
en gevoel in teksten, zoals blogs en 
nieuwsbrieven. Haar grote passie is 
ondernemers helpen zichzelf zicht-
baar te maken door te schrijven. 
Heb je een vraag voor Nadia? Mail 
dan naar esther@radioaalsmeer.nl.

Kinderburgemeesters
Op wie ga jij stemmen 17 juni bij de 
verkiezing voor de nieuwe kinder-
burgemeester? Ben je er al uit of 
ben je nog een zwevende kiezer? 
Zorg dan in ieder geval dat je vrij-
dag luistert naar ‘Let’s Go’. De kan-
didaten Tilou, Derek, Myrthe, Shahd, 
Joran en Merel komen dan langs in 
de studio van Radio Aalsmeer. Kim 
gaat ze van alles vragen. Misschien 
heb jij ook wel een vraag voor één 
van de kandidaten of voor hen al-
lemaal? Dan is vrijdag het moment 
om deze te stellen! Stuur je mail 
naar letsgo@radioaalsmeer.nl of 
laat hem achter op de Facebook-
pagina van Let’s Go. Je kan vrijdag 
ook bellen naar de studio op 0297-

325858 of kom gezellig langs en stel 
je vraag gewoon live!

Handbal of voetbal?
Maandag 5 juni was bloemiste Ode-
ke Tas de 173e gast in de Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’. Op-
gegroeid op de Uiterweg als kwe-
kersdochter van Wim en Linda Tas, 
ging Odeke na de basisschool naar 
‘de Groenstrook’. Haar groene vin-
gers zijn haar thuis met de paple-
pel ingegoten. Zoals gebruikelijk 
heeft ook Odeke een nieuwe gast 
bereid gevonden voor de volgen-
de uitzending. Als was dat dit keer 
niet makkelijk. De 174e gast is Pie-
ter Leegwater. Hij werkt op de bloe-
menveiling en is oud-voetballer bij 
VV Aalsmeer. Tegenwoordig traint 
hij de handbalmeiden van RKDES. 
“Ik ben erg benieuwd wat hij nu leu-
ker vindt: voetbal of handbal”, aldus 
de Aalsmeerse bloemiste. Het ant-
woord op deze vraag, is maandag 
12 juni te horen vanaf 19.00 uur in 
‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, di-
gitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne non-stop 
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter en Facebook.

Verlichte boten en vuurwerk
Nog 85 dagen tot volgende 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Sommigen zijn al aan 
het aftellen naar de volgende edi-
tie van Vuur en Licht op het Wa-
ter. Het evenement met de verlich-
te botenshow en een groots vuur-
werk op het water bij de Westein-
derplassen vindt zoals gebruikelijk 
plaats op de eerste zaterdag in sep-
tember. Dit jaar is dat in het laatste 
weekend van de zomervakantie op 
2 september. De hoofdsponsor voor 
het evenement is gevonden en ve-

le andere sponsoren worden mo-
menteel benaderd om het evene-
ment mogelijk te maken. De orga-
nisatie is bezig om een goed plan te 
maken voor alle benodigde pontons. 
Daar zijn er nogal wat van nodig om 
voldoende plaats te bieden aan het 
mega vuurwerk. 
De bekende aankondigingsborden 
laten nog even op zich wachten, 
maar het Vuur en Licht op het Wa-
ter virus begint al behoorlijk op te 

spelen. Mike (Multi) van der Laar-
se: “Dat moet ook wel, we hebben 
adrenaline nodig om alles weer op 
z’n plaats te krijgen voor het eve-
nement. Op de avond van 2 sep-
tember komt alles bij elkaar en dan 
moet het piekfijn voor elkaar en 
goed afgestemd zijn. Die ene avond 
vraagt echt weken van gedetailleer-
de voorbereiding.” Gelukkig zijn er 
talloze vrijwilligers en organisaties 
die meewerken aan die voorberei-
dingen. Ap Eigenhuis: “We hebben 
wel draaiboekjes voor van alles en 
nog wat, maar het gaat er uiteinde-
lijk om dat in een goede sfeer ve-
le handen uit de mouwen gestoken 
worden. Het is ieder jaar een genot 
om te zien hoe dat op gang komt 
en toewerkt naar de eerste zaterdag 
van september.” 
De organisatie is ook blij dat de ge-
meente vlot een vergunning afgege-
ven heeft. De evaluatie van het eve-
nement van 2016 met alle instan-
ties was daarvoor al positief verlo-
pen. Gezien de toenemende drukte 

bij het evenement is het belangrijk 
dat er een goede samenwerking is. 
Het totale aantal toeschouwers en 
deelnemers (aan de verlichte bo-
tenshow) komt op meer dan 20.000 
uit, verspreid over een groot aantal 
locaties en het water van de West-
einderplassen. Met name langs de 
Aalsmeerderdijk en de Leimuider-
dijk is het de laatste jaren veel druk-
ker geworden, en dat geldt ook voor 
de Loswal in Kudelstaart. De orga-
nisatie is nu gevraagd om ook de 
gemeente Haarlemmermeer van het 
evenement op de hoogte te stellen 
en hen voldoende informatie te ge-
ven om eventueel passende maat-
regelen te kunnen nemen. Omdat 
het evenement gratis is, zijn er geen 
kaartjes en is er geen toegangs-
poort. De precieze aantallen bezoe-
kers zijn dus niet bekend, maar dat 
Aalsmeer op 2 september in grote 
getale uit gaat lopen voor Vuur en 
Licht op het Water lijkt wel vast te 
staan. Het is één van de evenemen-
ten waar Aalsmeer trots op is.
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Opbrengst verjaardagscadeau
Donatie van 2.960 euro 
voor Jeugdsportfonds
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer heeft 2.960 euro ontvan-
gen van de vrienden van Eddy Kool. 
De actie werd door Eddy gestart 
als cadeautip voor zijn 50e verjaar-
dag en bracht dit fantastische be-
drag op.
Het Jeugdsportfonds Aalsmeer 
geeft sportkansen aan kinderen en 
jongeren uit gezinnen waar niet ge-
noeg geld is om lid te worden van 
een sportvereniging. Voor die kinde-

ren betaalt het Jeugdsportfonds de 
contributie en in bepaalde gevallen 
de sportattributen tot een maximum 
van 225 euro per kind. 
De opbrengst van deze sympathieke 
particuliere actie garandeert deel-
name van 13 kinderen aan sport-
activiteiten! Meer weten over het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer? Ga dan 
naar de website www.jeugdsport-
fonds.nl/aalsmeer of mail naar 
aalsmeer@jeugdsportfonds.nl.

Vrijwilligers gezocht voor 
collecteweek Rode Kruis
Aalsmeer - De Rode Kruis collecte-
week vindt plaats van 18 tot en met 
24 juni. Dan gaan vrijwilligers langs 
de deuren en wordt aandacht ge-
vraagd voor de activiteiten van het 
Rode Kruis in Nederland. Er worden 
nog vrijwilligers gezocht die willen 
helpen de collecte tot een succes 
te maken. De volledige opbrengst 
van de collecte komt ten goede aan 
Het Rode Kruis Aalsmeer en Ku-
delstaart. Het geld gaat besteed 
worden aan diverse activiteiten, zo-
als rolstoelfietsen, de taalklas, soos-
middagen, de Rode Kruis interven-
tieboot en de activiteiten van het 
jeugd en jongerenteam. Opgeven 
kan bij Judith Noordam via jnoor-

dam@rodekruis.nl. Meer informatie 
over collecteren voor het Rode Kruis 
is te vinden op www.rodekruis.nl.

Eigen Haard biedt Friendscontract aan

Samen met vrienden een 
woning huren 
Aalsmeer - Ook in Aalsmeer biedt 
Eigen Haard de kans om met vrien-
den een vrije sector woning te hu-
ren in Aalsmeer. Met een Friends-
contract kunnen drie vrienden sa-
men een woning huren van mini-
maal 870 euro per maand. Het kan 
al in andere plaatsen waar de wo-
ningbouwvereniging actief is. De 
woningen worden aangeboden aan 
via eigenhaard.nl.
 
Friendscontract
Met een Friendscontract bepaal je 
zelf met wie je een woning deelt. 
“Via dit contract geven we een grote 
groep woningzoekenden de moge-
lijkheid om samen met vrienden een 
zelfstandige woning te huren”, zegt 
Mieke van den Berg, bestuurder bij 
Eigen Haard. “Alle huurders zijn ver-
antwoordelijk voor de woning en het 
betalen van de totale huur. Verhuist 
één van de bewoners, dan zorgen 
de huurders samen voor een nieu-
we ‘Friend’ of een huuropzegging.”
 
“Extra kans”
Wethouder Robbert-Jan van Duijn 
met in de portefeuille wonen: “In 

de Aalsmeerse Woonagenda en de 
prestatieafspraken tussen de ge-
meente Aalsmeer en Eigen Haard 
zijn de friendscontracten opgeno-
men. Ik ben erg blij dat Eigen Haard 
in Aalsmeer friendscontracten aan-
biedt. Hierdoor krijgen jongeren de 
kans om met elkaar een woning te 
huren en krijgen zij een extra kans 
op de woningmarkt.”
 
Voorwaarden 
Voor een Friendscontract gelden 
wel enkele voorwaarden: De mini-
mum leeftijd van alle huurders is 
18 jaar. Het aantal ‘Friends’ is ge-
lijk aan het aantal slaapkamers. Op 
de huurovereenkomst kunnen maxi-
maal drie personen. Voor twee per-
sonen geldt dat het jaarinkomen la-
ger is dan 36.166 euro per persoon; 
de derde persoon mag maximaal  
43.500 euro per jaar verdienen. Stu-
diefinanciering telt niet mee als in-
komen. Er moet voldaan worden 
aan de gezamenlijke inkomenseis. 
Er wordt geen garantstelling bij een 
Friendscontract geaccepteerd en 
de minimum contractduur voor alle 
‘Friends’-huurders is 1 jaar.

Presentatie in Crash over 
vliegtuigmotoren
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
10 juni is in het CRASH Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 een 
presentatie over vliegtuigmotoren 
die in de luchtvaart zijn gebruikt. 
De middag begint om 12.00 met 
een korte introductie over diver-
se soorten motoren door Hans Wal-
recht. Daarna laat Henk Verhoef aan 
de hand van enkele motoren die uit 
Mecano zijn opgebouwd zien hoe 
het allemaal werkt. Hij neemt onder 
andere een stermotor mee en een 
deel van een schuivenmotor die hij 
momenteel aan het bouwen is.
Aangezien het museum Crash 40-
45 veel onderdelen bezit van neer-
gestorte bommenwerpers en ja-
gers heeft het ook een aantal mo-
toren die onbedoeld zijn open-

gewerkt door de inslag op land of 
zee, waaronder enkele Bristol Her-
cules schuivenmotoren. Hierbij zijn 
deskundigen van CRASH aanwe-
zig om alle vragen te beantwoor-
den. De presentatie is voor bezoe-
kers van het museum gratis. En-
tree voor het museum kost 3,50 eu-
ro voor volwassenen, 1,50 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor kin-
deren tot 6 jaar is de toegang gratis. 
Het museum, dat gevestigd is in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is 
geopend op zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. Voor meer informatie over 
de collectie van het museum en het 
werk van de Stichting CRASH ’40-
’45 kan men kijken op de website 
www.crash40-45.nl.

Maak een selfie en win een prijs!
Op water en fruit tijdens 
de avondvierdaagse
Aalsmeer - Op maandag 12 ju-
ni start de avondvierdaagse. JOGG 
Aalsmeer is erg blij dat veel leerlin-
gen van Aalsmeerse basisscholen 
wederom mee zullen lopen en vier 
dagen achter elkaar in beweging 
zijn. Naast dat wandelen natuurlijk 
al heel gezond is, kan de Avondvier-
daagse nóg gezonder worden! Hoe? 
Met water en fruit. Want met water 
en fruit loop je gezond de vierdaag-
se uit! Dit jaar helpt Albert Heijn de 
avondvierdaagse tot een leuk en 
gezond beweegfestijn te maken. In 
Aalsmeer delen medewerkers tij-
dens de loop water en fruit uit. In 
Kudelstaart wordt op maandag met 
sponsoring van AH Kudelstaart fruit 
uitgedeeld en Sportservice zorgt dat 
de JOGG watertonnen klaar staan 
om water te tappen. 
Samen met de partners van JOGG 
Aalsmeer worden kinderen gesti-
muleerd om voor water en fruit te 
kiezen! Sportservice organiseert 

hiervoor een speciale selfieactie. 
Het is aan de kinderen om een zo 
leuk mogelijke selfie te maken tij-
dens het lopen. Het stuk fruit of het 
flesje water moet op de foto goed 
zichtbaar zijn. De foto kunnen ze 
plaatsen op de Facebookpagina van 
Sportservice Aalsmeer met vermel-
ding van hun naam en school. Op 
vrijdag 16 juni wordt bekend ge-
maakt wie er met een toffe prijs van-
door gaat!
Het in beweging brengen van kinde-
ren en hun ouders tijdens de avond-
vierdaagse sluit goed aan bij de 
JOGG-aanpak in Aalsmeer. JOGG 
staat voor Jongeren Op Gezond Ge-
wicht en zet zich in om gezond eten 
en bewegen voor jongeren makke-
lijk en aantrekkelijk te maken. Niet 
eenmalig, maar als blijvend onder-
deel van een langdurige aanpak. In-
zet is om een gezonde leefstijl bij 
kinderen en hun ouders/verzorgers 
te bevorderen en te behouden.

Zorglessen voor kinderen
Aalsmeer - In navolging op het 
succes in de Haarlemmermeer zijn 
in Aalsmeer twee zorglessen gestart 
voor kinderen met een (lichte) mo-
torische en/of emotionele achter-
stand. Het gaat om Motorische Re-
medial Teaching (MRT) en ClubEx-
tra. De lessen vinden elke woens-
dag plaats in gymzaal de Rozen in 
Aalsmeer. Aanmelden voor MRT en/
of ClubExtra kan door een e-mail 
te sturen aan jogg@sportservice-
aalsmeer.nl. 
MRT is een zorgles voor kinderen 
met een (lichte) motorische achter-
stand. Kinderen van 4 tot en met 12 
jaar  ervaren tijdens deze les plezier 
in bewegen. Ze krijgen een breed 
scala aan motorische vaardigheden 
aangeleerd. Hierdoor nemen kinde-
ren met meer zelfvertrouwen deel 
aan activiteiten tijdens de gymles, 
op het schoolplein en het spelen op 
straat. In kleine groepjes (maximaal 
8 kinderen) wordt in tien groepsles-
sen gericht gewerkt aan de moto-
rische ontwikkeling. Het accent ligt 
vooral op spelvormen en zeer veel 
verschillende bewegingsvormen. De 
les vindt elke woensdag plaats van 
13.30 tot 14.15 uur. Kosten bedra-
gen 25 euro voor in totaal 12 lessen. 
ClubExtra is een club voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar, die moeite 

hebben om mee te komen met acti-
viteiten op een reguliere vereniging, 
de gymles en/of tijdens het buiten-
spelen. Dit kan komen door een so-
ciaal-emotionele achterstand, mo-
torische achterstand en/of doordat 
zij gedragsmatig uit de toon vallen. 
Hierdoor kunnen zij problemen er-
varen in de omgang met leeftijdsge-
nootjes en moeite hebben met het 
aanleren van motorische vaardig-
heden. Door ClubExtra vinden deze 
kinderen weer aansluiting. Doordat 
de kinderen werken in kleine groe-
pen (maximaal 10 kinderen), krijgen 
zij veel individuele aandacht. De 
les duurt 1,5 uur en bestaat uit een 
sport- en cultuuractiviteit. Hierdoor 
groeit het zelfvertrouwen, krijgen ze 
meer plezier in bewegen en in hun 
deelname aan cultuuractiviteiten. 
De les is elke woensdag van 14.30 
tot 16.00 uur. Kosten bedragen 4 eu-
ro per les. In Haarlemmermeer zijn 
de lessen een groot succes geble-
ken. “Yes, het is mij gelukt” en “Ik 
heb nieuwe vrienden gemaakt” zijn 
slechts een paar quotes van deelne-
mende kinderen. Met vragen of om 
aan te melden kan contact worden 
opgenomen met Iris de Vries. Zij 
is bereikbaar via telefoonnummer 
023-5575937 en per email: jogg@
sportserviceaalsmeer.nl.

Presentatie schouwteam 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 12 juni 
houdt Viva Aquaria weer een gezel-
lige avond in buurthuis Hornmeer. 
Op 27 mei is het schouwteam, be-
staande uit Carel Keim en Jan Mans, 
weer een dag op pad geweest om 
de deelnemers te bezoeken die hun 
aquarium aan de kritische blikken 
van de twee heren ter beschikking 
hadden gesteld. Carel en ook Jan 
hebben van elke bak weer vele fo-
to’s gemaakt. Deze zullen worden 
getoond en door Jan van commen-
taar worden voorzien, uiteraard kan 
de eigenaar of eigenaresse zijn/haar 
verhaal vertellen over hoe de hobby 

wordt beleeft.
Uit de voorgaande jaren is geble-
ken dat het een bijzonder gebeuren 
is en ook wel een beetje spannend 
is, om je bak op het grote scherm te 
zien, en wat er over wordt bespro-
ken. Deze avond is zoals altijd voor 
een ieder gratis te bezoeken. Ben 
je beginnend aquariumliefhebber? 
Hier kan je een hoop van opsteken!!
De avond in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 begint om 
20.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854.

Van 17 tot en met 25 juni
Feestweek in Kudelstaart 
met prutrace en braderie
Kudelstaart - Over ongeveer an-
derhalve week gaat alweer de der-
de Feestweek Kudelstaart van start. 
Om precies te zijn, in de week van 
zaterdag 17 tot en met zondag 25 
juni organiseert de Feestcommis-
sie Kudelstaart deze Feestweek. 
Dit doet zij zeker niet alleen, zo is 
er voor onder andere RKDES, de 
Pretpeurders, en Atletiek vereni-
ging Aalsmeer een (grote) rol weg-
gelegd. Daarnaast is er behoorlijke 
medewerking van onder andere Ri-
chard Piller (braderie), Kees Schol-
te (Keez toernooi) en de heren Mike 
Multi en Henk van Leeuwen (Mid 
Summer Sinterklaas).Hieronder in 
het kort het programma wat voor ie-
dereen wel een gezellige middag of 
avond biedt.
17 juni: Feestavond met medewer-

king van Patrick Willemse in 
het Dorpshuis

18 juni: Prutrace bij RKDES.
19 juni: KeezToernooi; een span-

nende spelavond waarin op 
zoek gegaan wordt naar het 
eerste Kudelstaartse Keez 
Kampioenen Koppel.

20 juni: MidSummer Sinterklaas-
avond met medewerking 

van Mike Multi en Henk van 
Leeuwen. Aanvang 20.30 
uur in het Dorpshuis.

21 juni: Braderie; het jaarlijks terug-
kerende grootse succesfes-
tijn.

22 juni: Kienavond met prachtige 
prijzen.

23 juni: Kudelstaart Kulinair. Heerlij-
ke gerechten van de plaat-
selijke horeca-onderne-
mers.

24 juni: Beachvolleybal, vertrouwd 
achter het Dorpshuis.

24 juni: Kinder Keez-middag in het 
dorpshuis.

25 juni: Familiedag met onder an-
dere touwtrekken door de 
Pretpeurders, achter het 
Dorpshuis.

25 juni: Kidsrun (5 kilometer) door 
AVA achter het Dorpshuis.

Voor meer informatie of alles nog 
eens nalezen? Ga naar de face-
bookpagina van de Feestcommissie 
of naar de website www.feestweek-
kudelstaart.nl of kijk in het huis aan 
huis verspreidde programmaboekje. 
Vragen? Mail naar: feestcommis-
siekudelstaart@gmail.com.

Bijzondere tuinen tijdens 
Open Tuinen Weekend
De Kwakel - Het Open Tuinen 
Weekend vindt aanstaande za-
terdag 10 en zondag 11 juni weer 
plaats. Dit jaar is de route klein en 
het aantal te bezoeken tuinen be-
perkt met slechts vijf tuinen, maar 
de te bezoeken tuinen zijn erg 
mooi. Aan de Achterweg 15 in De 
Kwakel is de tuin van de familie van 
Doorn. Eén van de mooiste tuinen 
in de regio. Bijzondere bomen met 
een heel grote variatie van plan-
ten en struiken, nodigt uit tot een 
ontdekkingsreis in deze tuin. Op de 
nummers 32 en 34 hebben de fami-
lies Raadschelders en Blommestijn 

Struinen door 4 eeuwen 
buitenleven in Amstelland
Amstelland - Wester-Amstel lan-
ceert ter gelegenheid van de 11ste 
Amstellanddag op 11 juni een au-
diotour door het park en de tui-
nen van Wester-Amstel. Bezoe-
kers kunnen zich laten meevoeren 
op een wandeling langs de mooiste 
plekjes en uitzichten van de oud-
ste buitenplaats van het Amstel-
land. Onderweg verhaalt de rent-
meester, nazaat van de laatste be-
woners, over de vele gebeurtenis-
sen die zich hier sinds 1662 hebben 
afgespeeld. Kleurrijke bewoners, 
merkwaardige voorvallen en histo-

rische doorkijkjes, komen allemaal 
aan bod. Nu al kunnen bezoekers 
genieten van een 17e eeuwse bui-
tenplaats met prachtige tuinen, een 
monumentaal park en vele culture-
le evenementen. Met de authentie-
ke en onderhoudende verhalen van 
de audiotour wordt een bezoek nóg 
leuker. De audiotour duurt onge-
veer een uur en is te downloaden 
via de website www.westeramstel.
com. De audiotour is beschikbaar in 
zowel een Nederlandstalige als een 
Engelstalige versie en werkt op An-
droid, IOS en Windowsmobile.

Wester-Amstel is een prachtige bestemming voor een fietstocht.

Familiebezit
Wester-Amstel is een historische 
buitenplaats, gesticht door Nicolaas 
Pancras, burgemeester van Amster-
dam. Het was toen én vandaag de 
perfecte manier om aan de druk-
te van de stad te ontsnappen. Het 
huis, de poort, de theekoepel én het 
park zijn rijksmonument. Het park is 
het oudste groene monument van 
de gemeente Amstelveen. Ooit sier-
den meer dan vijftig buitenplaatsen 
de Amstel. Nu zijn er nog drie. Wes-
ter-Amstel is de oudste en springle-
vend. Het is nog steeds familiebezit, 
Groengebied Amstelland pacht het 
sedert 1989. Wester-Amstel is ge-
legen aan de Amsteldijk Noord 55 
in Amstelveen. Het park is geopend 
voor bezoekers op werkdagen van 
9.00 tot 16.30 uur en op zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 16.30 uur. 
In het park zijn diverse banken en 
picknickgelegenheden. Ook vinden 
er regelmatig exposities, lezingen 
en concerten plaats. 

de tuinen in dezelfde stijl vol met 
een groot scala van vaste plan-
ten. Een bezoek zeker waard. De 
Drechtdijk is al leuk om over te rij-
den, met het water en de brugge-
tjes. Op nummer 42 woont de fa-
milie Lek met een mooie tuin be-
plant met veel vaste planten en 
heesters afgewisseld met gezel-
lige zitjes. Van de Drechtdijk door 
naar de Ringdijk 16a. Voor en ach-
ter het huis ligt een prachtige tuin 
van ruim 2000 vierkante meter met 
een grote variatie aan planten en 
dieren. Een mooie tuin die voor de 
eerste maal meedoet. In deze tuin 
zijn bezoekers alleen op zondag 
11 juni welkom. Hier schuin tegen-
over, aan de Vuurlijn 36, is de zorg-
boerderij ‘Inner Art’ van de fami-
lie Hoogendoorn. Een wandeltuin, 
boomgaard en een grote moes-
tuin vormen een fraai geheel. Het 
bezoek kan hier afgesloten worden 
met een hapje en een drankje op 
het terras. Het Open Tuinen Week-
end is zowel zaterdag 10 als zon-
dag 11 juni van 10.00 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.groei.nl 
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Jan Kwak: “Evenementen organiseren 
geeft mij altijd een goed gevoel”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Arnaud Brouwer 
van jachthaven Stenhuis vertelde in 
april over dat van hem. Dit keer is 
Jan Kwak aan het woord. Zijn lijst 
van bestuurs- en vrijwilligerswerk is 
lang. Dit jaar is hij Koninklijk onder-
scheiden voor zijn vele vrijwilligers- 
en bestuurswerk.

Wie ben je?
“Ik ben Jan Kwak, geboren in Uit-
hoorn in 1946. Word volgende 

maand 71. Met mijn vrouw Irma 
Eveleens hoop ik volgend jaar maart 
vijftig jaar getrouwd te mogen zijn. 
We hebben elkaar leren kennen op 
de Mulo in de Schoolstraat en na 
een driedaags schoolreisje is de 
vonk overgeslagen bij het plaatsje 
Godinne s/Meuse in België. Op ons 
huis en onze boot staat daarom ook 
de naam ‘Godinne’. We hebben twee 
dochters gekregen; Cynthia en Leo-
nie en twee kleinzoons.” 
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“We zijn begonnen in Uithoorn in 
een woonboot, toen naar Mijdrecht 

Jan Kwak met de hond van zijn dochter. 

 De Schijnwerper op...

verhuisd en door familieomstandig-
heden bijna vierenveertig jaar gele-
den naar Aalsmeer gekomen. Irma 
wilde dichterbij haar familie wonen, 
want ze is hier geboren en ze kan 
eigenlijk helemaal niet zonder de 
Watertoren.”

Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik heb na mijn diensttijd eerst bij 
een chemisch bedrijf gewerkt, daar-
na werd ik, omdat ik goed mijn ta-
len sprak, bij Wed. P. Eveleens aan-
genomen als rechterhand van de 
verkoopdirecteur. Later werd ik 
daar salesmanager. In 1981 start-
te ik mijn eigen bedrijf Jatoplant, 
een (jonge) planten export bedrijf. 
Dit heb ik in 2003 overgedaan aan 
mijn schoonzoon. Voor dat werk heb 
ik veel gereisd naar het buitenland. 
Ik was vaak onderweg, vliegtuig in 
vliegtuig uit. Toch heb ik toen ook 
altijd tijd vrij kunnen maken voor 
vrijwilligerswerk.”

Wat zijn je hobby’s? 
Vrijwilligerswerk zit Jan Kwak in het 
bloed. Al in 1970 was hij betrokken 
bij de oprichting van een Open Jon-
geren Centrum in Mijdrecht, was 
hij voorzitter bij diverse commissies 
en zat hij tien jaar als voorzitter van 
Wijkraad Stommeer Zuid Oost in 
Aalsmeer.  Toen hij in 2003 een keer 
bloed liet prikken in het Rode Kruis 
gebouw zag hij een briefje hangen 
dat  het Rode Kruis Aalsmeer een 
notulist zocht. “Ik begon en binnen 
anderhalf jaar werd ik tot voorzitter 
gekozen. Dat heb ik achtenhalf jaar 
gedaan. Ik ben nu Erelid én coördi-
nator activiteiten. Bijna 3 jaar ben ik 
voedselverwerver van de Voedsel-

bank geweest tot eind vorig jaar. In 
diezelfde tijd deed ik er ook nog het 
Secretariaat van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer bij. Ik ben vrijwilliger 
bij Tafeltje Dekje en ik ben voorzitter 
en coördinator bij KWF Aalsmeer. 
Vooral voor de werkzaamheden bij 
het KWF, de Voedselbank, BVA en 
het Rode Kruis ben ik voorgedra-
gen om een ‘lintje’ te ontvangen 
en bij afgelopen ‘lintjesregen’ werd 
ik daarmee verblijd. Voor het werk 
voor de wijkraad heb ik eerder ook 
al een ‘Rozenpenning’ van de Ge-
meente Aalsmeer mogen ontvan-
gen.” Of er nog tijd over is voor an-
dere hobby’s zegt Jan: “Ik sport bij 
de Amstelhof, vaar als het kan met 
onze sloep op de Poel en lees regel-
matig. Het liefst detectives.”  

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Het ‘ons-kent-ons’ gevoel. En de 
gunfactor die mensen mij geven. Ik 
heb een groot netwerk opgebouwd 
en dat is handig met al mijn werk-
zaamheden. Tja, en de Poel dus. Die 
prachtige Westeinder Plassen.” 
 
En wat zou je willen veranderen 
in het dorp?
“Er zou wat meer roering in het 
Dorp moeten komen. En bij dat ge-
vaarlijke kruispunt aan het begin 
van de Uiterweg zou wel een ro-
tonde mogen komen. En de overlast 
van vliegtuiglawaai, dat zou wel wat 
minder kunnen. Want het  is mij veel 
te druk in de lucht.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“Het organiseren van evenementen 
geeft mij altijd  een goed gevoel. Op 
8 oktober staat er bijvoorbeeld weer 
een KWF Korenmarathon in Studio’s 
Aalsmeer op het programma. Gewel-
dig, hoeveel mensen daar op af ko-
men, hoeveel koren er aan mee doen 
en hoeveel blijdschap dat een ieder 
geeft, inclusief mezelf. Ook zijn we 
bezig met een Spinning Estafette op 
het Raadhuisplein op 24 juni aan-
staande waarvan de volledige op-
brengst naar het KWF Aalsmeer gaat. 
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Op 15 juni is de jaarlijk-
se Internationale Dag tegen Oude-
renmishandeling met diverse activi-
teiten in het hele land zo ook in de 
regio Amsterdam-Amstelland. Deze 
keer staat 15 juni geheel in het te-
ken van financieel misbruik bij ou-
deren. Signaleren, stoppen en voor-
komen. 

Handig boekje met tips 
Ouderenmishandeling omvat meer 
dan lichamelijk of psychisch ge-
weld. In Nederland worden onge-
veer 30.000 ouderen per jaar slacht-
offer van financieel misbruik of fi-
nanciële uitbuiting. 
De verwachting is dat dit aantal de 
komende jaren zal stijgen mede 
door de vergrijzing. Financiële uit-
buiting begint meestal klein, door 
geld achter te houden na het bood-
schappen doen. De pleger blijkt 
vaak een familielid of een bekende 
van het slachtoffer. Deze vorm van 
ouderenmishandeling wordt onvol-
doende gesignaleerd door hulpver-
leners, familie en verzorgenden. Vei-
lig Thuis Amsterdam-Amstelland 
heeft een puzzelboekje ‘Financi-
en in eigen hand’ speciaal ontwik-
keld voor ouderen. Dit is een han-
dig boekje met tips voor een goed 
en veilig financieel beleid. Het boek-

je is te bestellen via preventievoorlic
hting@020veiligthuis.nl.

Activiteiten 
Op diverse plekken kunnen oude-
ren, professionals en andere geïn-
teresseerden zich laten informeren 
over het onderwerp financieel mis-
bruik. Het programma staat vermeld 
op www.020veiligthuis.nl. Wanneer 
het vermoeden bestaat dat een ou-
dere wordt mishandeld of dat een 
verzorgende (financieel) misbruik 
van een oudere maakt, dan kan men 
24 uur per dag (gratis) bellen met 
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 
via 0800–2000. Dit advies- en meld-
punt huiselijk geweld en kindermis-
handeling is er voor iedereen, dus 
ook voor ouderen.

Dag tegen Ouderenmishandeling

Financieel misbruik ouderen 
signaleren en stoppen

Workshop Social Media 
Bootcamp in bibliotheek
Amstelland - Of je nu een banen-
zoeker, (startende) ondernemer of 
ZZP’er bent, jezelf online onder-
scheiden is tegenwoordig erg be-
langrijk. Hoe je dit precies doet leer 
je in de Social Media Bootcamp ge-
geven door social media expert 
Huub van Dommelen. Je gaat ac-
tief aan de slag en leert hoe je so-
ciale media - als Facebook, LinkedIn 

en Twitter - voor jou kan laten wer-
ken om die droombaan of nieuwe 
klant te vinden. De focus in de boot-
camp ligt op het gebruik van soci-
ale media in de dagelijkse praktijk, 
in relatie tot marketing en publici-
teit. De kracht van deze training is 
dat je samen aan het werk gaat en 
is gericht op jouw dagelijkse prak-
tijk. Daar liggen immers de kansen. 

Sponsors gezocht!
Fietstocht Dirk Raams voor 
Mike Multi Foundation
Aalsmeer - Op 19 mei 2018 zal Dirk 
Raams vertrekken voor een fiets-
tocht door Canada en Amerika. Op 
21 mei zal hij starten in Glace Bay 
in de provincie Nova Scotia in Ca-
nada. Op 18 juni zal hij, na een klei-
ne 5.000 kilometer gefietst te heb-
ben, zijn tocht eindigen op Mallo-
ry Square Key West in Florida. Dirk 
gaat deze tocht fietsen voor de Mike 
Multi Foundation. De keuze voor de 
Mike Multi Foundation was dit keer 
snel gemaakt voor Dirk. Hij en Mike 
Multi zijn al jaren goed bevriend en 
Mike is jarenlang sponsor geweest 
tijdens Dirk zijn triathlon- en hard-
loop-carrière. Dirk vindt bewegen 
en sporten zeer belangrijk voor ie-
der mens en wil op deze manier 
iets terug doen voor Mike. Ieder-
een die deze actie een warm hart 
toedraag kan Dirk tijdens zijn tocht 
sponsoren. Voor 500 euro krijgt u 
een groot logo op Dirk zijn shirt of 
broek. Voor een klein logo betaalt u 
250 euro. Ook kunt u voor 100 eu-
ro een etappedag kopen, die dag zal 
dan naar u of uw bedrijf vernoemd 
worden. Er zijn slechts 29 etap-
pes. Ook is er een speciaal reke-

ningnummer geopend, waar u bij-
voorbeeld een bedrag per kilome-
ter kunt doneren of gewoon een do-
natie kunt doen. Het rekeningnum-
mer is: NL34RABO0300168950. Al 
het geld wat op deze rekening bin-
nenkomt zal geheel ten goede ko-
men van de Mike Multi Foundation. 
Voor meer informatie over dit fan-
tastische initiatief kan contact op-
genomen worden met Dirk Raams 
via diraams@gmail.com of via de 
Facebookpagina: ‘Dirk Raams fietst 
voor de Mike Multi Foundation 
in Canada en Amerika’ of kijkop   
www.mikemultifoundation.nl.

Bijeenkomst voor Zaai deelnemers bij Jumpstart

Richard van Hooijdonk: 
“De tijd blijft niet stilstaan”
Aalsmeer - Vrijdag 2 juni kwamen 
ZAAI deelnemers uit Aalsmeer, Am-
stelveen en Haarlemmermeer op 
uitnodiging van Zaai Aalsmeer en 
Jumpstart.nl (een bedrijf van Ger 
Loogman) naar zijn locatie aan 
de Aalsmeerderweg om te luiste-
ren naar een ongelooflijk boeiende 
voordracht van de trendwatcher en 
futurist Richard van Hooijdonk. Voor 
deze inspirerende spraakwaterval 
het woord kreeg, toonde eerst wet-
houder Ad Verburg zijn blijdschap 
over de grote opkomst van de al er-
varen en nog toekomstige Zaai deel-
nemers en over de geboden locatie. 
Want Ger Loogman - dit jaar geko-
zen tot ondernemer van het jaar zo-
wel door Aalsmeer als door de pro-
vincie Noord-Holland - kon in eigen 
huis laten zien dat deze keuze geen 
toevallige was. Met zijn program-
ma: Jumpstart biedt deze vernieu-

wer geweldige kansen aan jonge 
ondernemers. In de daarvoor door 
hem beschikbare ruimte kan naar 
hartenlust worden gebrainstormd 
over nieuwe interessante toekomst-
gerichte innovaties. De tekst op de 
muur: Work Play Grow geeft precies 
aan waar Jumpstart voor staat. Zich 
richten op de toekomst en daarbij 
vooral gebruik makend van het ta-
lent van dynamische inventieve jon-
ge mensen. “Zij komen met ideeën 
en samen kijken wij of deze haal-
baar zijn en hoe deze uitgevoerd en 
gefinancierd kunnen worden.” Het 
credo is: Loogman wacht niet af, 
maar verdiept zich en kijkt vooruit!

De wereld van morgen
Met de eerste zin van de hoofdgast 
van deze bijzondere middag: ‘Is het 
erg wanneer robots de taken gaan 
overnemen van de mens?’ was de 

toon gezet. “Over vijf jaar staat er 
geen mens meer achter de lopen-
de band.” Animaties toonden hoe 
zelf bestuurbare auto’s leren obsta-
kels te ontwijken. De angsthazen 
die nu nog de handen voor de ogen 
houden, zullen er echt aan moeten 
geloven. Ook zij zullen meemaken 
dat deze auto’s op de markt wor-
den gebracht. Natuurlijk zijn de au-
to’s voorzien van een zelfreinigen-
de laklaag waardoor een wasstraat 
overbodig wordt. Loogman verblik-
te of verblooste niet wanneer hij dit 
hoort. Hij ziet de toekomst met ver-
trouwen tegemoet. De beschouwing 
van Van Hooijdonk voerde nog veel 
verder. “De tijd blijft niet stilstaan, 
Verandering is de enige constante.”
 
Een ingebrachte chip
“Je moet even pijn lijden, maar daar-
na biedt het zoveel mogelijkheden”, 

weet de futuroloog vanuit ervaring. 
“De eerste mens die duizend wordt 
is al geboren.” Het is een zin waar-
bij de geboeide luisteraars toch nog 
weer net een beetje meer recht-
op gingen zitten. Het lijkt alsof met 
een aantal ingebrachte chips weef-
sel, botten, organen zich zo kun-
nen vernieuwen dat het lichaam het 
veel langer volhoudt dan nu het ge-
val is. De strijd tegen ernstige ziek-
ten wordt gewonnen. En wat ge-
dacht van het idee dat de mens ver-
liefd kan worden op een robot en 
er wellicht ook sex mee kan bedrij-
ven. Ook weer aan de hand van een 
animatie lijkt die gedachte zo gek 
nog niet. “Er komt een generatie die 
klaar is met de overheid. Zij moeten 
de ruimte krijgen.” Wethouder Ver-
burg leek het - gezien zijn reactie 
- geen slecht idee te vinden. Maar, 
toegegeven er is niet één scenario. 
Er leiden meerder wegen naar Ro-
me. “Kiezen voor één weg is misma-
nagement”, was een klipklare con-
clusie. “Je moet het gereedschap 
aangereikt krijgen zoals onder an-
dere passie, nieuwsgierigheid. En er 
moet een verbod komen op kwaad-
aardigheid. Kleine werkbare bedrij-
ven hebben de toekomst. Blijf ver-
jongen met het personeel, zij zoe-
ken de uitdaging en de vrijheid.“ En 
vervolgens denderde de ‘sneltrein’ 
verder. 
“Ach de aarde zal verdwijnen, maar 
wees gerust dan zijn er allang ande-
re planeten ontdekt waar de mens 
heerlijk kan wonen.” De opmer-
kingen en vragen tussendoor ga-
ven aan dat men zeker in het be-
gin moest wennen aan het tem-
po van de voorspelde toekomst. De 
antwoorden werkten echter zo aan-
stekelijk dat het publiek steeds en-
thousiaster werd. Men begon ze-
ker na afloop van deze inspireren-
de middag mee te denken. Opeens 
leek het wel alsof geen idee meer 
te gek was. Men ging de uitdaging 
aan open te staan voor een andere, 
ruimere vorm van denken. Een com-
pliment aan de man die wereldwijd 
zijn visie met passie en grote over-
tuiging verkondigt, theater voorstel-
lingen maakt voor volwassenen en 
jeugd. Van Hooijdonk is geen doem-
denker, maar iemand die met veel 
fantasie de toekomst interessanter 
maakt. 
Janna van Zon 

Voor werkzoekenden kan de inzet 
van bijvoorbeeld Linkedin en Face-
book heel nuttig zijn om vacatures 
op het spoor te komen of om zich ‘in 
de picture’ te zetten. Voor onderne-
mers geldt hetzelfde: hoe kan ik so-
cial media effectief inzetten om mijn 
bedrijf te profileren en aantrekke-
lijke projecten op het spoor te ko-
men? Dit is een Social Media Boot-
camp, dus dat betekent zelf actief 
aan de slag met eigen smartphone, 
laptop of tablet. 
De Social Media Bootcamp is op 
donderdag 15 juni van 19.00 tot 
22.30 uur met een inloop vanaf 

18.30 uur. Locatie is de bibliotheek 
Amstelveen Stadsplein. Een plek re-
serveren kan via www.debibliothee-
kamstelland.nl

Zwanen van Ada Bruine 
de Bruin bij Eveleens
Aalsmeer - De kansen die Make-
laardij Karin Eveleens al jaren biedt 
aan kunstenaars om te komen ex-
poseren in het kantoor aan de Pun-
terstraat 2 creëert voor het per-
soneel een prettige werksfeer, is 
voor de bezoekers een extra ver-
rassing en voor de kunstenaar een 
stimulans en mogelijkheid om het 
werk te tonen aan een breder pu-
bliek. Deze maanden valt de eer te 
beurt aan Ada Bruine de Bruin. Re-
cent stond in de Nieuwe Meerbode 
een foto van een zwanenechtpaar 
met hun jongen. Het liet zien hoe 
mooi de natuur kan zijn. Wie kijkt 

naar de schilderijen van Ada Brui-
ne de Bruin herkent de evenzo na-
tuurgetrouwe verbeelding. Ook haar 
zwanen tonen diezelfde statigheid, 
moed, zorgzaamheid en de kracht. 
Je moet toch wel van steen zijn wil 
je als kijker niet vertedert raken van 
de pluizige donsjes die net uit het ei 
lijken te zijn gekropen. Veilig onder 
moeders vleugels en altijd is er dan 
wel een brutaaltje die het zeker gaat 
redden in het leven. Loop gewoon 
even binnen om de schilderijen van 
dichtbij te bekijken. En laat Ada dan 
weten wat u/jij van haar werk vindt. 
Janna van Zon



VGB: Snelle duidelijkheid 
strategie FloraHolland 
Aalsmeer - “Willen wij als BV Ne-
derland de wereldwijde draaischijf 
in de internationale bloemen- en 
plantenbranche blijven dan moeten 
we als handelaren en kwekers ons 
collectief hervinden. Dat vraagt ook 
om snelle duidelijkheid over de stra-
tegie bij de uitrol van het wereld-
handelsplatform FloraMondo, die 
FloraHolland nu ontwikkelt.” Dat zei 
interim-voorzitter Lex Ebus van de 
VGB tijdens de algemene ledenver-
gadering van Royal FloraHolland op 
1 juni. Een primeur overigens: Nooit 
eerder voerde een vertegenwoor-
diger namens de georganiseerde 
bloemen- en plantengroothandel 
het woord tijdens een offi ciële bij-
eenkomst van de kwekerscoöpe-
ratie in de ruim honderdjarige ge-
schiedenis van Royal FloraHolland 
en haar voorgangers. 

Respectvol opereren
Lucas Vos, CEO Royal FloraHolland 
introduceerde Ebus, die als handels-
kweker ook lid is van de veilingor-
ganisatie, omdat de VGB als partner 
ook werkt aan een transitie. ‘Wij leg-
gen onze focus op onze drie kern-
taken: belangenbehartiging, anten-
nefunctie en netwerkorganisatie. In 
die zin zijn we dé gesprekspartner 
van de Royal FloraHolland, waarvan 
vele leden onze leveranciers zijn’, al-

dus Ebus als antwoord op een van 
de vragen van Vos in de verrassen-
de dialoogsessie. ‘Dat moet ook lei-
den tot een nieuwe samenwerking’. 
De interim-voorzitter stelde op zijn 
beurt ook veel vragen, met name 
over het wereldhandelsplatform 
FloraMondo dat Royal FloraHol-
land als belangrijkste onderdeel van 
haar Strategie 2020 neerzet. ‘Blijven 
we elkaar als spelers op een gelijk 
speelveld respectvol de bal toespe-
len, of wordt FloraMondo de ‘bol.
com van de bloemen en planten’? 
Hoe gaat het betalingsverkeer ge-
stalte krijgen? Wie krijgen toegang 
tot dat platform’ vroeg Ebus aan in-
terviewer Vos namens de handel. De 
VGB leden vertegenwoordigen ruim 
65% van de omzet van Royal Flo-
raHolland. Bij de kritische benade-
ring sprak Ebus namens de VGB zijn 
waardering uit voor de geboden ge-
legenheid om namens de klanten bij 
deze ledenvergadering van de co-
operatie het woord te kunnen voe-
ren. “Terecht ziet FloraHolland in di-
gitalisering van de afzet veel kan-
sen. Daarbij willen wij met al onze 
leden volwaardig met de veilingco-
operatie samenwerken om de ster-
ke internationale positie vanuit Ne-
derland bij de bloemen- en planten-
afzet verder te ontwikkelen”, lichtte 
Ebus na afl oop toe.

Bibliotheek gaat langer open
Aalsmeer - De Bibliotheek Amstel-
land is continu bezig met het verbe-
teren en uitbreiden van de dienstver-
lening en wil een organisatie zijn van 
grote toegevoegde waarde. Een ver-
rijkende plek voor jong tot oud, om 
te ontspannen, te leren of verrast te 
worden. Een inspirerende plek ook 
met een groeiend aanbod van edu-
catieve en culturele programma’s. 
Een toegankelijke plek met boven-
dien openingstijden die nog beter 
aansluiten op behoeften van klanten.

Introductie selfservice
De Bibliotheek Amstelland verruimt 
daarom de openingstijden vanaf 3 
juli door selfservice-uren in te voe-
ren in al haar vestigingen; Amstel-
veen Stadsplein, Amstelveen West-
wijk, Aalsmeer en Uithoorn. Selfser-
vice waarbij de klant zelfstandig ge-
bruik kan maken van de bibliotheek-
faciliteiten. Tijdens de selfservice-
uren worden bezoekers welkom ge-
heten door vrijwilligers. De vrijwilli-
gers assisteren eventueel bij het ge-
bruik van de apparatuur. Voor com-
plexere vragen, informatie over het 
abonnement of advies over informa-

tie en media, kan men na de selfser-
vice-uren terecht. Er zijn dan profes-
sionele medewerkers van de biblio-
theek aanwezig.

Even wennen
De grootste veranderingen vanaf 3 
juli zijn dat alle vestigingen ande-
re openingstijden krijgen, dat de bi-
bliotheek in totaal 28 uur per week 
meer geopend is, iedere vestiging 
dagelijks selfservice uren kent en 
dat de openingsuren verschuiven 
van de late avond naar de ochtend. 
“Andere openingstijden met mo-
menten waarop er geen professio-
nele bibliotheekmedewerker aan-
wezig is, dat kan even wennen zijn. 
De vrijwilliger zal niet op alle vragen 
antwoord hebben. Ook voor ons is 
het spannend. De eerste tijd zal niet 
alles vlekkeloos verlopen, maar we 
hebben er vertrouwen in dat het 
goed uitpakt. Mochten bezoekers 
iets opmerken dat onze service kan 
verbeteren, dan horen we dat uiter-
aard graag”, licht Teamleider Publie-
ke Dienstverlening Lizet van Zeg-
veld de veranderingen toe. “De Bi-
bliotheek Amstelland werkt aan een 

Angela van Schuilenburg 
neemt tandartspraktijk over
Rijsenhout - De eenendertigjari-
ge Angelica van Schuilenburg komt 
oorspronkelijk uit Aalsmeer, woont 
met man en kind tegenwoordig in 
Kudelstaart en werkt in Rijsenhout. 
Zij heeft per heden de tandarts-
praktijk overgenomen van mevrouw 
S. Negrea aan de Leimuiderdijk. 
Over hoe het allemaal zo gekomen 
is vertelt zij enthousiast: “Al vanaf 
dat er in groep 3 vriendschapsboek-
jes ingevuld werden, schreef ik bij 
‘wat wil je later worden’ altijd ‘tand-
arts’. Dat is nooit anders geweest. Ik 
ben mijn studie in 2003 begonnen 
aan de Universiteit ACTA Amster-
dam en ben in 2009 afgestudeerd. 
Tijdens de opleiding behandelde ik 
direct al patiënten. Na het behalen 
van mijn diploma ben ik aan de slag 
gegaan bij een praktijk in Nieuw-
koop én hier, bij Tandartspraktijk 
E.Warnars-Heijboer. Dat was heel 
spannend natuurlijk. Ik ben echt 
voor de leeuwen geworpen, maar de 
beste leerschool is in de praktijk. Na 
één jaar ben ik ook een halve dag 
voor mevrouw Negrea aan de slag 
gegaan. Ik heb inmiddels een mooie 
klantenkring opgebouwd. Nu zij een 
praktijk in Amsterdam heeft overge-
nomen ben ik offi cieel een samen-

werkingsverband aangegaan met 
mevrouw Warnars.”

Tandartspraktijk Rijsenhout
Angelica zal vier dagen in de week 
aanwezig zijn in de praktijk. Het be-
treft een praktijk voor algemene 
tandheelkunde. “Dat maakt het zo 
afwisselend. Wij doen geen specia-
lismen, maar juist alles. Van contro-
les uitvoeren, pijnklachten behan-
delen, tandsteen verwijderen, tot 
aan het plaatsen van kronen. Mocht 
het nodig zijn dan verwijzen wij door 
naar vaste adressen waar we zeer 
goede contacten mee onderhouden. 
Het is gevarieerd werk. Ik heb het 
erg naar mijn zin.” Vaste assisten-
tes Trudy, Lilian, Betty en Marleen 
blijven in Tandartspraktijk Rijsen-
hout werken. Er kunnen nog nieuwe 
patiënten worden aangenomen. Dit 
kan telefonisch: 0297-327969 of via 
het contactformulier op de website 
tandartsrijsenhout.tandartsennet.nl. 
De praktijk is te vinden aan de Lei-
muiderdijk 87 te Rijsenhout. Aan de 
achterzijde is er een ruime, gratis, 
parkeergelegenheid. Angelica tot 
slot: “Ik heb heel veel zin in het op-
bouwen van deze praktijk!” 
Door Miranda Gommans  

Een medisch pedicure laat zien wat zij in de dagelijkse praktijk doet.

LOB-bedrijvencarrousel 
bij de Groenstrook
Aalsmeer - Traditiegetrouw heb-
ben op donderdag 1 juni zeven-
tien bedrijven op Wellantcollege de 
Groenstrook de leerlingen wegwijs 
gemaakt in de verschillende sec-
toren. De bedrijfspresentaties over 
groen, zorg & welzijn, detailhandel 
en techniek werden door de leerlin-
gen van leerjaar twee met interesse 
en plezier ontvangen. Op de Groen-
strook wordt veel aandacht besteed 
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 
(LOB). Dit houdt in dat de leerlin-
gen worden begeleid in hun studie- 
en beroepskeuze. De bedrijvencar-
rousel is daar een belangrijk onder-
deel van. Leerlingen volgen gedu-
rende een middagprogramma drie 
presentaties van bedrijven om zo 
een indruk van de arbeidsmarkt te 
krijgen. Wat prettig werkt, is dat in-
middels vele presentatoren al meer-
dere jaren hun presentaties verzor-

gen. Hierdoor weten de bedrijven 
waar onze leerlingen behoefte aan 
hebben. Zo koppelt Loogman Tan-
ken en Wassen aan hun presenta-
tie een quiz met een prijsje. Groot-
handel Gunters en Meuser liet leer-
lingen een blokje hout afzagen, wat 
zo dicht als mogelijk bij de 118 gram 
moest zitten. Een leerling kreeg het 
voor elkaar om precies een blok van 
118 gram af te zagen en kreeg een 
zaag cadeau. Mevrouw Kleijn, me-
disch pedicure, behandelde een 
leerling. Na afl oop kregen de leer-
lingen een voetverzorgingspakket 
mee naar huis. Dit zijn maar enke-
le voorbeelden. De leerlingen waar-
deerden alle presentaties. De school 
is zeer blij met de toezeggingen die 
vele bedrijven hebben gedaan voor 
volgend jaar! Kijk voor meer infor-
matie over de Groenstrook op: www.
wellant.nl.

Stofcollectie No Limits 
bij Decorette Piet
Aalsmeer - Binnen de Toppoint 
gordijnen en vouwgordijnen col-
lectie, heeft Decorette Piet ook wa-
terafstotende en weersbestendige 
stoffen. Deze stofcollectie heet de 
No Limits. Dit is een unieke stof-
soort binnen het assortiment. De 
stof komt van oorsprong uit de bo-
tenwereld, is vuilafstotend, vocht- 
en schimmelwerend. Door het ge-
bruik van polyacryl en hoogwaar-
dige kleurstoffen waarmee de ga-
rens grondig geverfd zijn, beschik-
ken deze over de hoogst haalbare 
kleurechtheid. Ideaal voor wanneer 
u graag gordijnen of vouwgordijnen 
in de badkamer, keuken of zelfs bui-

ten wilt plaatsen. Misschien wel de 
mooiste eigenschap van No Limits 
hebben de look & feel gordijnen van 
linnen en katoen. Vanwege de ster-
ke garens zijn deze op verschillen-
de manieren te gebruiken, als strak 
gordijn, als vouwgordijn, of stoer 
met ingeslagen ringen. Tevens bui-
ten bruikbaar in een terrasoverkap-
ping of veranda.
En mocht het nodig zijn, dan zijn No 
Limits stoffen goed reinigbaar. Ze 
behouden hun kleur en zijn krimp-
vrij. Meer weten? De medewerkers 
van Decorette Piet vertellen graag 
meer. Adres: Oosteinderweg 67. Te-
lefoon: 0297-324353.

Iedere dinsdagochtend is er in het Wijkpunt voor Elkaer een                  
gezellige gespreksgroep. Heerlijk om met elkaar in gesprek te gaan over 
de dingen die u/ons bezighouden... een vrijblijvende ochtend voor  ie-
dereen, u kunt zo binnen lopen! De consumptie is voor eigen rekening. 
We beginnen tussen 10.00-10.30 met een kopje koffie. Voelt u zich 
welkom om een keer langs te komen en kennis met ons te maken.      

Op woensdag 14 juni willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer weer een 
heerlijke maaltijd voor u bereiden. Deze keer maakt de kok een Suri-
naamse cocktail met daarbij stokbrood met kruidenboter. Daarna een 
kipspies met stroganoffsaus. Als groente serveren we witlof met ham en 
kaas uit de oven, daarbij een boerensalade en aardappelkroketjes. Als 
toetje is er tropische fruitcocktail met naar keuze slagroom. De kosten 
voor deze maaltijd bedragen 10 euro. Voor meer informatie of reser-
veren kunt u  bellen met het Wijkpunt 0297-820979. U bent hartelijk 
welkom vanaf 17.30 uur.  

Op zondag 18 juni (vaderdag) is het Wijkpunt “net als elke zondag” 
geopend voor een gezellige middag. Elke zondag tussen 14.30-16.30 uur 
is er de mogelijkheid om wat te komen drinken. Bij mooi weer zetten wij 
het terras ook buiten zodat u heerlijk kunt genieten van het weer en de 
gezelligheid rondom. Wees welkom. 

Op vrijdag 16 juni is er een feestelijke Italiaanse maaltijd in Wijkpunt 
voor Elkaer. We beginnen met een minestronesoep met stokbrood en 
kruidenboter, daarna spaghetti met een romige carbonarasaus (is met 
o.a. spek,champignons, ui, en kaas). Als rauwkost daarbij serveren wij 
natuurlijk een tomatensalade met feta, ook komen er twee verschillende 
soorten geraspte kaas op tafel... Als toetje is er tiramisu met naar keuze 

slagroom. De kosten voor deze heerlijke maaltijd en een gezellige 
avond zijn 10 euro. Voor meer informatie of reserveren kunt u bel-

len met onze gastheer of gastvrouwen op 
nummer 0297-820979. U bent  

hartelijk welkom vanaf 17.30 uur. 

                                                                                                          
                                   

                          

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

het zorgcentrum woont.

Opruiming bij Boekhuis
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer 
houdt tot en met zaterdag 17 ju-
ni een grote opruiming van boe-
ken, wenskaarten en een deel van 
de inventaris. Door de voorraad op 
te schonen kan de nieuwe eige-
naar van de boekwinkel per 1 ju-
li een frisse start maken. Tijdens de 
opruiming worden de wat oudere 
boeken (ouder dan twee jaar) ver-
kocht voor 50% van de oorspronke-
lijke verkoopprijs. Deze boeken val-
len niet meer onder de vaste boe-
kenprijs en mogen daarom met kor-
ting worden verkocht. Er zitten ti-
tels tussen uit alle genres, van ro-
mans tot spannende boeken, kin-
derboeken, geschiedenis, tuinboe-

ken, kookboeken, religie, sport, etc. 
Een ideale kans om voor een mooi 
prijsje een fl inke stapel (vakantie)
boeken te scoren. Tussen de boe-
ken zitten nog vele pareltjes die 
dus slechts de helft kosten. Ook de 
wenskaarten gaan in deze periode 
in de uitverkoop. Op bijna het hele 
assortiment geldt hier 3 halen is 2 
betalen. Daarnaast is ook een deel 
van de inventaris te koop, waaron-
der tafels, enkele boekenkasten en 
een toonbankvitrine. Natuurlijk kunt 
u tijdens de opruiming ook voor al-
le nieuwe boeken gewoon terecht in 
het Boekhuis. De winkel is te vinden 
op Zijdstraat 12 in het Centrum. Zie 
ook: www.boekhuisaalsmeer.nl

Open dag Ubink geslaagd
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
3 juni hield Handelskwekerij Ubink 
aan de Mijnsherenweg haar jaarlijk-
se open dag. Van de mogelijkheid 
om kennis te maken met de cactus-
teelt is goed gebruik gemaakt. Veel 
interesse was er voor het grote as-
sortiment aan cactussen en vet-
planten. De kwekerij is liefst 50.000 
vierkante meter groot en dit was be-
hoorlijk imposant om in te vertoe-
ven. Niemand hoefde met lege han-

den naar huis. Succulenta Neder-
land hield, net als andere jaren, een 
beurs waar standhouders hun ei-
gen geteelde planten te koop aan-
boden. Kinderen gingen naar huis 
met hun eigen cactus. Tijdens de 
open dag mochten zij hun eigen 
cactussen zaaien. Nu maar gedul-
dig het groeien afwachten, want het 
gaat langzaam… Geslaagd weer de 
open dag!
Foto: www.kicksfotos.nl

Betaalbaar en hoogwaardige kwaliteit

Timpaan presenteert een 
nieuw woningconcept
Rijsenhout - Timpaan heeft een 
nieuw en betaalbaar woningcon-
cept gepresenteerd: De Smart-
woning. Het concept spreekt een 
groeiende groep één- en tweeper-
soonshuishoudens aan, waaronder 
starters en senioren. Het kopen van 
een grondgebonden woning komt 
met het concept voor velen bin-
nen handbereik, ook voor singles 
of mensen die minder te besteden 
hebben. De Timpaan Smartwoning 
is een betaalbare, kwalitatief hoog-
waardige woning. De woning is 
maar liefst 6 meter breed, heeft een 
glazen gevel, een veranda en een 
groot dakoverstek. Daarnaast heeft 
de woning standaard een EPC van 
0 en is om te vormen naar nul-op-
de-meter (NOM). Op 31 mei heeft 
Han Assink, commercieel directeur 
van Timpaan en de bedenker van 
de Timpaan Smartwoning, tijdens 

de jaarlijkse vastgoedbeurs de Pro-
vada het concept onder grote be-
langstelling gepresenteerd. Ook de 
stand van Timpaan was uitgevoerd 
als Smartwoning, om geïnteresseer-
den een eerste indruk te geven van 
de woning. De woningen kunnen 
worden gegroepeerd rond een ge-
meenschappelijk binnengebied, zo-
als een hofje, zonder dat dit nega-
tieve gevolgen heeft voor de grond-
exploitatie. Het zeer effi ciënte ruim-
tegebruik en de hoge woningdicht-
heid zorgen voor een aantrekkelijke 
grondexploitatie waardoor een hoge 
grondwaarde en een lage verkoop-
prijs mogelijk is. 
Dat maakt het Smartconcept inte-
ressant voor veel locaties. De Tim-
paan Smartwoningen worden naar 
verwachting dit jaar in projecten 
in Heiloo en Ursem in verkoop ge-
bracht.

Jos Koeckhoven van het Concours en Ron Leegwater van de Rabobank teke-
nen sponsorcontract.

Na 2 jaar terug van weggeweest
Rabobank trotse sponsor 
van Concours Hippique
Aalsmeer - In het Haarlemmermeers 
bos kan genoten worden van een 
groots paardenevenement: op zater-
dag 17 en zondag 18 juni aanstaan-
de zijn er spring- en dressuurwed-
strijden tot op het hoogste niveau en 
op zaterdagavond is er een prachti-
ge showavond met de Future Guys, 
wereldkampioen mennen IJsbrand 
Chardon en een echte polowedstrijd! 
Daarnaast zijn er diverse optredens 
en activiteiten, zoals het Food Truck 
Festival en Kinderactiviteiten. Rabo-
bank Regio Schiphol is van oudsher 
zeer betrokken bij dit hippisch eve-
nement en is er dan ook trots op dat 
de hele regio Haarlemmermeer en 
Aalsmeer weer volop kennis kan ma-

ken met de paardensport tijdens dit 
geweldige weekend. Samen met Le-
denraadslid Jos Koeckhoven onder-
tekende Ron Leegwater van de Ra-
bobank het contract tijdens een ge-
slaagde bijeenkomst voor alle spon-
sors in Papa’s Beach House in het 
Haarlemmermeerse Bos. Hier werd 
naast de sponsorcontract-onder-
tekeningen alle aanwezigen uitge-
breid en enthousiast bijgepraat door 
het bestuur van het Concours Hip-
pique. Ron hoopt dat met name de 
gehele regio komt kijken en genieten 
en benadrukt nogmaals dat de toe-
gang gratis is. Absoluut een aanra-
der! Kijk voor meer info op www.con-
courshaarlemmermeer.nl.

toekomstbestendige bibliotheek. 
Lezen, leren, informeren, maar dan 
ingevuld op een manier die past bij 
deze tijd. Het is hard nodig om ons 
als Bibliotheek te blijven ontwikke-

len, zodat we de rol voor de samen-
leving optimaal vervullen”, besluit 
zij. De nieuwe openingstijden zijn te 
vinden op www.debibliotheekam-
stelland.nl
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Schuurbrand in Mendelstraat
Aalsmeer - Op zaterdag 3 juni 
even voor twee uur in de middag is 
brand uitgebroken in een schuur in 
de Mendelstraat. De politie en de 
brandweer waren snel ter plaatse. 
De brandweer had het vuur snel on-
der controle. De schuur heeft rook- 

en waterschade. Een bewoner is per 
ambulance naar het ziekenhuis ver-
voerd vanwege inademen van rook. 
Oorzaak van de brand is vermoede-
lijk kortsluiting. Er wordt verder on-
derzoek gedaan. 
Foto: Marco Carels

Aangiftes politie 
over cybercrime

Aalsmeer - De politie heeft de 
laatste tijd meerdere aangiftes 
gekregen over cybercrime. Inwo-
ners worden gebeld door iemand 
die zegt te werken bij een beken-
de computergigant. In het ge-
sprek doet deze medewerker ge-
loven dat er problemen zijn met 
de sofware of de computer. De 
medewerker dringt aan om snel 
maatregelen te nemen om verde-
re en grotere problemen te voor-
komen. Daarvoor zijn aanpassin-
gen op de computer nodig. Tegen 
betaling wil de medewerker deze 
wel even verhelpen. De politie ad-
viseert om hier niet zomaar op in 
te gaan en zeker niet tot betaling 
over te gaan. Blijf kritisch. Vraag 
bijvoorbeeld naar een telefoon-
nummer om terug te kunnen bel-
len en zeker naar de naam van de 
medewerker. 

Toename auto-
inbraken in Bos

Aalsmeer - De laatste tijd heeft 
de politie een toename moeten 
vaststellen van het aantal inbra-
ken in auto’s in het Amsterdamse 
Bos. Bezoekers worden aangera-
den geen waardevolle spullen in 
de auto’s achter te laten. Laat ook 
geen artikelen achter in de kof-
ferbak. 

Rijverbod voor 
alcomobilist

Aalsmeer - Om één uur in de 
nacht van dinsdag 6 op woens-
dag 7 juni werd de aandacht van 
agenten getrokken door een au-
to die reed op de busbaan van de 
Legmeerdijk zonder verlichting. 
Bij controle werd geconstateerd 
dat de auto een velg had zon-
der band. Omdat alcohol geroken 
werd, is de bestuurder gevraagd 
te blazen. Bij de daarop volgende 
ademanalyse bleek de bestuur-
der, een 35-jarige man uit Ter Aar, 
925 Ugl (2.15 promille) te blazen. 
De bestuurder heeft een rijver-
bod gekregen en moet zich ver-
antwoorden bij justitie. Zijn voer-
tuig was ernstig beschadigd door 
het rijden en moest worden weg-
gesleept.

Controles door 
politie op water

Aalsmeer - Bij weer mooi weer 
gaat de politie samen met de ge-
meente intensiever controleren 
op het water van de Westeinder-
plassen. Dit in verband met toe-
nemende klachten over hard va-
rende boten en bootjes. Er wordt 
veel melding gemaakt van over-
last op het water door onder an-
dere jeugdigen met bootjes.

Politie zoekt getuigen
Weer schietincident op 
het Raadhuisplein
Aalsmeer - Op het Raadhuisplein 
is rond vier uur in de nacht van 
woensdag 31 mei op donderdag 1 
juni wederom een schietincident 
geweest. Meerdere kogels hebben 
het hotel-restaurant geraakt. Het 
is het tweede schietincident in kor-
te tijd.
Een medewerkster van het hotel laat 
weten geschrokken te zijn. “Een ho-
telgast heeft de politie gebeld na het 
horen van de schoten.” De eigena-
ren van het hotel zijn zich van geen 
kwaad bewust en willen benadruk-
ken dat zij enkel slachtoffer zijn.
Bij de vorige schietpartij kon via 
getuigen achterhaald worden dat 
er een schermutseling was op het 
plein en dat de kogels daarna het 
hotel raakte. Het was toen geen ge-
richte actie en daar wordt nu ook 
van uitgegaan. Wat dit keer de aan-
leiding van het schietincident is, is 
nog onduidelijk. De politie doet on-

derzoek. Het is volgens de mede-
werkster van het hotel een onge-
lukkige timing. “Ze zijn net vandaag 
bezig met de laatste hand te leggen 
aan het camerasysteem. De instal-
lateur is net weer aan de slag. Dan 
hebben we een goed werkend ca-
merasysteem hangen.”
De eigenaren van het hotel gaan 
vandaag aangifte doen. Getuigen 
laten weten dat er ’s avonds wel va-
ker vreemde dingen op het Raad-
huisplein gebeuren. “We gaan met 
de gemeente hierover praten”, laat 
een medewerkster van het hotel tot 
slot weten.
De Forensische Opsporing heeft on-
derzoek gedaan bij het hotel. De re-
cherche gaat nog een buurtonder-
zoek verrichten. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 0900-
8844.
Foto: KaWijKo Media

Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur

Lift aan kant Van Cleeffkade voor 
toegankelijker gemeentehuis
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 15 juni komt de gemeente-
raad bijeen voor een openbare ver-
gadering van de commissie Maat-
schappij en Bestuur. De bijeen-
komst staat onder voorzitterschap 
van Dick Kuin en ter behandeling 
op de agenda staan onder andere 
het beleid met betrekking tot Voor- 
en Vroegschoolse Educatie en fase 
twee van ‘Het huis der gemeente’. 
Voor het renoveren, verduurzamen, 

verbeteren van de toegankelijkheid 
en optimaliseren van het gebruik 
van het gemeentehuis is een krediet 
nodig van iets meer dan 5,6 miljoen 
euro. Het ontwerp van Prof. Ir. Jo-
hannes Fake Berghoef heeft onder-
houd nodig. De raadzaal heeft reeds 
een modern jasje gekregen en nu is 
fase twee aan de beurt, verdere re-
novatie, onderhoud en verduurza-
ming van dit gemeentelijke monu-
ment. Ook willen de bestuurders 

de toegankelijkheid voor senioren 
en mensen met een fysieke beper-
king verbeteren. In een eerdere fa-
se is een buitenlift aangebracht bij 
de bordestrap. De lift is storingsge-
voelig en voldoet niet aan de huidi-
ge eisen. Voorgesteld wordt om een 
transparante buitenlift te plaatsen 
tegen de zijgevel aan de zijde van 
de Van Cleeffkade. De lift kan vanaf 
deze locatie elke verdieping berei-
ken. De huidige lift in het gemeen-

tehuis blijft voor alle gebruikers met 
een toegangspasje. De buitenlift bij 
de bordestrap wordt verwijderd, zo-
dat de gedenksteen weer kan wor-
den teruggeplaatst en de oorspron-
kelijke situatie, zoals Berghoef had 
bedoeld, weer hersteld wordt. Vol-
gens de bedenkers van dit voorstel 
doet de transparant gesloten lift aan 
de zijkant van het pand nagenoeg 
geen afbreuk aan de bestaande uit-
straling van het gemeentehuis. 
In het renovatieplan is verder het 
ombouwen van de keuken tot ruim-
te waar privacygevoelige gesprek-
ken gevoerd kunnen worden op-
genomen, evenals het efficiënter 
en overzichtelijker inrichten van de 
burgerzaal met voorlichtingspane-
len, overleg- en wachtplekken. Ach-
ter de kamer van de bodes komt 
een pantry, die tegelijk kan worden 
gebruikt door de catering bij gro-
te evenementen en bijeenkomsten 
in de burgerzaal. Er zijn twee sce-
nario’s uitgewerkt voor het gebruik 
van de bestaande kantoor- en ver-
gaderruimten en het (her)inrichten 
van het souterrain. Beide gaan de 
fracties bespreken. Een besluit volgt 
in de raadsvergadering van 29 juni. 
Als het plan dan groen licht krijgt, 
wordt gestart met het aanvragen 
van een omgevingsvergunning, het 
opstellen van het programma van 
eisen en het maken van een plan-
ning. Er wordt overigens vanuit ge-
daan dat het gemeentehuis open 
kan blijven tijdens de werkzaamhe-
den. Tijdens de verbouwing van de 
trouwzaal, zal deze gedurende een 
bepaalde periode niet beschikbaar 
zijn als trouwlocatie. 

De vergadering van de commissie 
Maatschappij en Bestuur op 15 ju-
ni begint om 20.00 uur in de raad-
zaal en is openbaar voor belangstel-
lenden.

Er staat veel te gebeuren!
Wijkoverleg in Hornmeer 
Aalsmeer - Er gaat in de komen-
de tijd veel gebeuren in de Horn-
meer. Het is daarom zinvol als in het 
wijkoverleg voor de zomervakan-
tie de stand van zaken wordt door-
genomen. Met de bewoners van de 
Hornmeer en andere belangstellen-
de wordt dit besproken in het ge-
plande wijkoverleg op woensdag 14 
juni om 20.00 uur in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan.
De gemeente heeft toegezegd dat 
zij de vorderingen van de werk-
zaamheden aan de parkeerterrei-
nen en het VVA-terrein zullen toe-
lichten.
De eerste fase van schoeiingwerk-

zaamheden zijn afgerond en het be-
stemmingsplan voor de Roerdom-
plaan is in behandeling, zodat de 
realisatie van de woningbouw dich-
terbij komt. Het nieuwe buurthuis in 
de voormalige VVA-kantine is opge-
leverd en na een aantal werkzaam-
heden zal het in gebruik genomen 
kunnen worden. Informatie hierover 
is ook aanwezig op deze avond. Het 
bestuur van het wijkoverleg acht 
het ook nuttig om met elkaar te dis-
cussiëren over de wijzigingen in het 
openbaar vervoer dat in de komen-
de jaren doorgevoerd zal worden. Al 
met al voldoende punten voor een 
zinvol Wijkoverleg

Vergadering Adviesraad 
Sociaal Domein (Wmo)
Aalsmeer - In de Nieuwe Meer-
bode van vorige week is al aange-
geven dat de Wmo-raad omgezet 
is in een Adviesraad Sociaal Do-
mein (ASD). Het werkterrein van 
de ASD (het geven van gevraagd 
en ongevraagd advies aan het Col-
lege van B&W) is thans breder dan 
die van een Wmo-raad. In de afgelo-
pen week is de wervingscampagne 
voor nieuwe leden van start gegaan. 
Wanneer de ASD voldoende nieuwe 
leden heeft kunnen aantrekken, zal 
de officiële installatie plaatsvinden. 
Op de vergadering van woensdag 14 
juni zal de ASD geïnformeerd wor-
den over een tweetal zeer essenti-
ele zaken, namelijk de Verordening 
Jeugdhulp Aalsmeer 2018 en de 
Strategienotitie Aanbesteding reïn-
tegratie. Ook in de komende maan-
den zullen weer vele momenten zijn 
waarop de ASD advies zal geven. 
Voorafgaande aan de vergadering 
bestaat er tussen 14.30 en 15.00 uur 
de mogelijkheid om leden van de 
ASD deelgenoot te maken van er-

varingen met de WMO, Jeugdbeleid 
en Participatiewet. De ASD handelt 
geen individuele vragen en klachten 
over toekenning, weigering of uit-
voering van hulp af, maar kan wel 
een luisterend oor bieden met als 
doel het optimaliseren van het So-
ciaal Loket en de WMO voorzienin-
gen/diensten. In voorkomende ge-
vallen zullen de bevindingen van 
de ASD zo nodig anoniem bespro-
ken worden met het Sociaal Loket of 
desbetreffende beleidsambtenaren. 
De ASD vergadert voorlopig iedere 
tweede woensdag van de maand in 
het gemeentehuis. De eerstvolgen-
de vergadering is op woensdag 14 
juni om 15.00 uur. 
Zie voor agenda en verslagen de 
website van de Wmo-raad: www.
wmoraadaalsmeer.nl. De site zal zo 
spoedig mogelijk aangepast wor-
den. Heeft u interesse in het lid-
maatschap van de ASD? Neem dan 
contact op met de secretaris van de 
ASD, de heer Guus Droppert via pa-
gus42@kabelfoon.nl.

Sirenes: Niets 
aan de hand!

Aalsmeer - Vrijdag 9 juni wordt 
voor de achttiende keer het Kin-
derbeestfeest georganiseerd in Ar-
tis te Amsterdam. De besloten feest 
is voor ruim 4.000 chronische zie-
ke en/of gehandicapte kinderen 

en hun ouders en broers en zus-
jes. Ze worden opgehaald door 
de hulpdiensten van de politie en 
de brandweer uit ziekenhuizen in 
heel Noord-Holland en Flevoland. 
Dus: Sirenes in colonne: Niets aan 
de hand, maar ga wel aan de kant. 
Het Kinderfeestbeest is vrijdag van 
17.30 tot 21.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.kinderbeest-
feest.nl.

College van B&W krijgt een 8
Rekenkamer presenteert 
onderzoek subsidiebeleid
Aalsmeer - Op donderdag 1 ju-
ni overhandigde Frank Hordijk van 
de rekenkamer Aalsmeer twee on-
derzoeken aan René Martijn, de vi-
cevoorzitter van de gemeenteraad. 
De rekenkamer heeft onderzoek ge-
daan naar de informatievoorziening 
aan de raadsleden over de grondex-
ploitaties en naar het subsidiebeleid 
van de gemeente.
De rekenkamer is een instrument 
van de gemeenteraad. Het doel van 
rekenkameronderzoek is om de 
raad, het college en de ambtelijke 
organisatie aanbevelingen te geven 
te komen tot een effectiever en ef-
ficiënter beleid waar Aalsmeer uit-
eindelijk beter van wordt. Daarnaast 
wil de rekenkamer een bijdrage le-
veren aan een grotere transparantie 
van het gemeentelijk handelen en 
de versterking van de publieke ver-
antwoording. 
Het college van B&W kreeg een 
rapportcijfer 8 van de rekenkamer 
voor de informatievoorziening aan 
de raad over de grondexploitaties. 
Zo’n begroting over de opbrengsten 
en kosten van een ruimtelijk plan is 

vaak ingewikkelde materie. Het in-
zichtelijk en begrijpelijk houden van 
deze informatie voor de raadsleden 
is dan ook van groot belang, vooral 
omdat er veelal grote bedragen mee 
zijn gemoeid.
De rekenkamer heeft voor het on-
derzoek naar het subsidiebeleid een 
groot aantal subsidiedossiers ge-
trokken. Naast een aantal inhoude-
lijke aanbevelingen op de individue-
le dossiers is de belangrijkste con-
statering van de rekenkamer dat het 
directe verband tussen het beleid 
en de afspraken met gesubsidieer-
de instellingen weinig zichtbaar is. 
De raadsfracties spreken hier verder 
over in de commissie Maatschappij 
en Bestuur van 15 juni. De rekenka-
mer bepaalt zelf welke onderwerpen 
onderzocht worden maar staat altijd 
open voor suggesties. De raads-
fracties maar ook inwoners kunnen 
suggesties doen voor nieuwe on-
derzoeksonderwerpen. Frank Hor-
dijk liet tijdens zijn presentatie door-
schemeren dat de rekenkamer over-
weegt om het onderzoek in 2017 te 
richten op de BV ESA.

Zaterdag op 2 locaties in Aalsmeer
Vaardigheidstoetsen voor 
16 brandweerkorpsen
Aalsmeer - Op zaterdag 10 juni or-
ganiseert de brandweerkazerne 
Aalsmeer samen met het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité gewes-
telijke brandweervaardigheidstoet-
sen voor 16 collega brandweerkorp-
sen uit diverse provincies. Het Alge-
meen Brandweer Wedstrijd Comi-
té (ABWC) is een stichting, die als 
hoofdtaak heeft de vakbekwaamheid 
van de Nederlandse brandweerkorp-
sen te bevorderen door het jaarlijks 
organiseren van de brandweer vaar-

Bedankt jongens 
voor jullie hulp!

Kudelstaart - Langs deze weg wil 
ik de twee behulpzame jongens be-
danken die mij donderdag 1 juni in 
Kudelstaart hielpen toen ik met mijn 
fiets gevallen was. Zij stapten van 
hun fiets af, zetten mijn fiets over-
eind en deden de gekochte plantjes 
weer in mijn mandje en vroegen of 
het goed ging. Ik was wel geschrok-
ken natuurlijk, maar had alleen een 
wond op mijn elleboog. Ik was op 
weg naar een vriendin voor een 
kopje thee, misschien 500 meter 
verder. Daar de wond uitgewassen 
en een verbandje om gedaan. Vol-
gende dag even de dokter er naar 
laten kijken, het was oké, wel een 
tetanus prik gekregen, dagen erna 
wel een beetje stijf. Maar jongens 
nogmaals heel erg bedankt voor jul-
lie alleraardigste hulp. 

Wenny Combee-Wies

heidstoetsen voor de collega’s uit 
het land. Zaterdag 10 juni vinden in 
Aalsmeer op twee locaties vaardig-
heidstoetsen plaats in de klasse 112 
en klasse TAS-HD. Op de 112-baan 
is een incident geënsceneerd waar-
bij het accent kan liggen op brand-
bestrijding met zowel hoge als lage 
druk en hulpverleningswerkzaamhe-
den, maar ook een chemicaliën in-
zet kan tot de mogelijkheden beho-
ren. In de klasse TAS-HD ligt de na-
druk op binnenbrandbestrijding met 
het aflegsysteem hogedruk. Inwo-
ners van Aalsmeer en Kudelstaart 
zijn van harte welkom om te komen 
kijken naar de verrichtingen van de 
16 brandweerploegen. De vaardig-
heidstoetsen vinden plaats in en bij 
het politiebureau aan de Dreef en bij 
één van de jachthavens aan de Ui-
terweg. Aan het einde van de dag 
zal de Commandant van de Regio-
nale Brandweer Amsterdam – Am-
stelland omstreeks 18.30 uur in de 
brandweerkazerne aan de Zwarte-
weg 77 de prijzen uitreiken aan de 
winnende teams.

digheidstoetsen. Brandweerlieden 
uit heel Nederland worden in team-
verband getoetst op veilige werk-
wijzen, vaardigheden en kennis van 
het repressieve brandweervak. Deel-
name aan deze toetsen gebeurt op 
vrijwillige basis. De vaardigheids-
toetsen (voorheen brandweerwed-
strijden) worden in competitiever-
band afgenomen. Aan het einde van 
het seizoen mag het winnende team 
zich Landskampioen noemen. Vaar-
digheidstoetsen zijn eigenlijk geën-
sceneerde, maar zeer realistische 
vormgegeven brand- en/of onge-
valsscenario’s. De deelnemers aan 
deze toetsen worden beoordeeld 
door juryleden. Het korps Aalsmeer 
wat zelf jaarlijks met twee ploegen 
deelneemt aan deze vaardigheids-
toetsen heeft het oefenen hoog op 
de agenda staan en organiseert dan 
ook dit jaar weer graag vaardig-
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Culturele activiteiten en workshops
Kinderplein ‘Ik Toon’ tijdens 
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Op zaterdag 17 juni zal 
Cultuurpunt Aalsmeer aanhaken bij 
het Aalsmeer Flower Festival op het 
Molenplein met een dag vol gratis 
culturele activiteiten en workshops. 
Het Cultuurpunt organiseert deze 
middag in het kader van de ‘Ik Toon’ 
maand. Dit is een maand waarin 
amateurkunst en de beoefenaars 
daarvan centraal staan. 
Op het kinderplein is van alles te 
doen. Zo presenteert De Werkschuit 
zich met een aantal leuke workshop 
en kunnen kinderen meedoen aan 
de jaarlijkse stoepkrijtwedstrijd van 
het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer. 
De makers van de mooiste vijf te-
keningen worden beloond met een 
korte cursus (9 weken) van Cultuur-
punt Aalsmeer. Ook vindt deze dag 
de verkiezing van de kinderburger-
meester plaats op het plein. Er komt 
een echt stemhokje en een heuse 
stembus te staan.
Daarnaast is er een doorlopend 

workshopprogramma in de Cultuur-
punt Arena. Hier kunnen kinderen 
workshops dans en muziek volgen, 
maar ook even helemaal losgaan tij-
dens de Djembé les van de Djem-
bikkels. Kortom, een dag vol leuke 
culturele activiteiten. JOGG (jonge-
ren op gezond gewicht) zal zorgen 
voor water en fruit. 
De Beeldende workshops worden 
verzorgd door de Werkschuit en zijn 
van 11.00 tot 17.00 uur. Stemmen 
op de nieuwe kinderburgemeester 
kan tussen 11.00 en 14.00 uur. De 
stoepkrijtwedstrijd is van 11.00 tot 
15.00 uur en de prijsuitreiking hier-
van is om 15.30 uur. Organisatie is 
het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer. Je 
talent ontdekken op een instrument 
kan van 11.30 tot 12.00 uur en deel-
nemen aan de dansworkshop kan 
van 12.15 tot 12.45 uur. Beiden bij 
Cultuurpunt Aalsmeer. De djembik-
kels in actie zien kan van 14.30 tot 
15.00 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. 

Kindertekeningen fleuren 
plantenkas in de Tuin op
Aalsmeer - De zeggingskracht van 
de kindertekening is in de kunstwe-
reld een begrip. Picasso beweerde 
dat hij er zijn leven over deed om 
weer zo te tekenen als een kind. Po-
etische woorden maar de kinderte-
kening wordt doorgaans niet be-
waard. Er is vrijwel niets bekend 
over kindertekeningen uit vervlo-
gen eeuwen. Daar moet verande-
ring in komen bedacht curator en 
kunstdocent Annefie van Itterzon. 
Zij plant de kindertekening letter-
lijk in het zonlicht en wel in een 
plantenkas van de Historische Tuin. 
Ruim baan aan fantasie was de op-
dracht voor haar leerlingen. ‘Meta-
morfose van dier naar plant’. We-
ken lang werd er geschilderd op 
grote houten panelen. In totaal 25 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 
uit Aalsmeer jaar laten zien wat pu-
re creativiteit is! Een vakman heeft 
de werken haarscherp op de gete-
kende lijn uitgezaagd. De kinderte-

keningen zijn een soort monument 
geworden en kunnen zo eeuwen 
mee. Onlangs werd in de media ge-
schreven dat kindertekeningen van 
nu minder goed zouden zijn in de 
vorige eeuw. De tentoonstelling 
‘Metamorfosen’ laat zien dat 2017 
juist bruist van jong talent. De ten-
toonstelling is een ode aan de na-
tuur. Wil je zelf ook wel eens op 
hout schilderen? Noteer dan 17 en 
18 juni in de agenda en kom naar 
de plantenkas van de Historische 
Tuin. Zowel zaterdag als zondag 
staan dit weekend materialen klaar 
voor kinderen om zelf aan de slag 
te gaan. De workshops tijdens het 
Aalsmeer Flower Festival zijn beide 
dagen tussen 13.00 en 17.00 uur. 

Tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Metamorfosen’ 
is van zaterdag 17 juni tot en met 
22 juli te zien in de Historische Tuin 
Aalsmeer, ingang Praamplein.

Workshops Mad Science 
in bibliotheken
Aalsmeer - De Spannende Boe-
ken weken komen er weer aan en 
dat vraagt natuurlijk om een span-
nende workshop. Zou je later ook 
bij de politie of recherche willen 
werken? Mad Science geeft je al-
vast wat handvatten om een goe-
de speurneus te worden. Leer hoe 
je vingerafdrukken moet bestude-
ren, onbekende poeders die bij ver-
dachten gevonden zijn kan onder-
zoeken en tandafdrukken van ver-
dachten neemt. Maak een duidelijk 
profiel van de dader en je bent een 
grote hulp voor de recherche!
De workshop Mad Science: weten-
schap voor detectives is op zaterdag 
10 juni van 15.30 tot 16.30 uur in bi-
bliotheek Amstelveen Westwijk. Ge-
schikt voor kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 12 jaar. Een kaart-
je kopen kan via www.debibliothee-
kamstelland.nl of in de bibliotheek 
zelf. Let op: om iedereen alles zelf 
te laten doen, is het aantal plaat-
sen beperkt. Wees er dus snel bij. Er 

worden ook nog andere Mad Scien-
ce workshops georganiseerd. Zo is 
er de workshop Mad Science: Re-
cherchewerk voor leeftijd 6 tot en 
met 12 jaar op zaterdag 17 juni in 
bibliotheek Aalsmeer. De workshop 
Mad Science: Statische elektriciteit 
voor 6 tot en met 12 jaar is op zater-
dag 24 juni in bibliotheek Uithoorn 
en ten slotte de Mad Science zo-
merkamp: Freaky, voor leeftijd 7 tot 
en met 11 jaar is van maandag 24 
tot en met donderdag 27 juli in bibli-
otheek Amstelveen Stadsplein.

Opening buurtboekenkast 
en kinderzwerfboekstation
Aalsmeer - Ongeveer 25 kinderen 
van Buitenschoolse opvang De Be-
renboot luisterden afgelopen dins-
dag ademloos naar kinderboeken-
schrijfster Marieke Smithuis, die 
voorlas uit haar eigen boek Lotte & 
Roos. De kinderen en andere ge-
nodigden waren naar het gemeen-
tehuis gekomen voor de feestelijke 
opening van het eerste Aalsmeer-
se kinderzwerfboekstation. In heel 
Nederland zijn er inmiddels al meer 
dan 100 van dergelijke kinderzwerf-
boekstations en ze voorzien duide-
lijk in een grote behoefte. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven en kinderburgemeester Sop-
hie openden gezamenlijk de fees-
telijke bijeenkomst en benadruk-
ten het plezier en het belang van 
lezen. Gertjan van der Hoeven: 
“De gemeente vindt dat iedereen 
mee moet kunnen doen aan de 
Aalsmeerse samenleving. Dit bete-
kent voor kinderen en jongeren dat 
zij de kans moeten krijgen zich zo 
goed mogelijk te ontwikkelen. Lezen 
is erg belangrijk voor de ontwikke-
ling van kinderen, daarom vinden 
we het ook erg leuk dat alle kinde-
ren van Aalsmeer nu gratis aantrek-
kelijke boeken kunnen meenemen 
uit het kinderzwerfboekstation op 
het gemeentehuis of boeken die zij 
gelezen hebben er naar toe kunnen 
brengen. Overigens kunnen ook al-

le kinderen tot 18 jaar gratis lid wor-
den bij de bibliotheek.” 
Het Kinderzwerfboekstation is een 
landelijk netwerk dat er naar streeft 
om in alle wijken van Nederland 
voor alle kinderen gratis boeken ter 
beschikking te stellen. De gemeen-
te Aalsmeer omarmt dit initiatief en 
heeft daarom in de burgerzaal een 
dergelijk station ingericht. Zonder 
administratie of kosten kunnen kin-
deren daar boeken meenemen om 
te lezen. Het kinderboekenstati-
on wordt gevuld met kinderboeken 
die mensen over hebben. De buurt-
boekenkast werkt in feite hetzelf-
de als het kinderzwerfboekstation, 
maar dan alleen met boeken voor 
volwassenen. Van de buurtboeken-
kast zijn er inmiddels al een tiental 
in Aalsmeer. Gemeenteraadslid Rik 
Rolleman legde tijdens de opening 
uit dat het idee van de Aalsmeer-
se buurtboekenkast een initiatief 
van bewoners is. Op facebook is te 
vinden waar de buurtboekenkasten 
zich bevinden.
De kinderen werden zoals altijd 
in het gemeentehuis getrakteerd 
op gezonde hapjes en drankjes. 
Aalsmeer is tot slot een JOGG ge-
meente. JOGG staat voor Jongeren 
Op Gezond Gewicht en zet zich in 
om gezond eten en bewegen voor 
jongeren makkelijk en aantrekkelijk 
te maken. 

Marie-Louise Hoes: ‘Echt 
evenement voor de buurt’
Aalsmeer - Voor Bobby’s Buiten-
speeldag in Oosteinde heeft Marie-
Louise Hoes de overkoepelende or-
ganisatie op zich genomen en deze 
dame op leeftijd heeft de touwtjes 
goed in handen en houdt ze strak. 
De weken voor aanvang belt zij al 
haar ‘klantjes’ en zorgt dat het op de 
dag zelf piekfijn verloopt. Er komen 
springkussens, er zijn leuke sport- 
en spelactiviteiten, de brandweer 
is present en onder andere kun-
nen kinderen zich laten schminken. 
Er gaan diverse picknicktafels ge-
plaatst worden en de ijscoman komt 
langs! Een behoorlijke klus, maar 
Marie-Louise heeft er zichtbaar ple-
zier in. “Het is een echt evenement 
voor de buurt. Vorig jaar was het 
heel druk en zo gezellig. Het was 
ook prachtig weer.” De organisatie 
heeft zij op zich genomen nadat de 
initiatiefnemers het tweede jaar lie-
ten weten geen tijd meer te hebben. 
De dames lieten een geweldig en 
uitvoerig draaiboek achter en hier 
maakt Marie-Louise dankbaar ge-
bruik van. Ze is zelfs enigszins on-
der de indruk wat deze buurtbewo-
ners helemaal zelf voor elkaar ge-
kregen hebben. “Ze hebben echt al-
les zelf geregeld. Ik vond het zon-
de om dit verloren te laten gaan. Ik 

gebruik hun draaiboek om allerlei 
mensen te bellen en opdracht te ge-
ven.” Overigens zijn vrijwilligers voor 
allerlei diensten deze middag van 
harte welkom. Bobby’s Buitenspeel-
dag in Oost wordt om half twee of-
ficieel geopend en duurt tot vijf uur 
in de middag. Een dergelijk buiten-
evenement staat en valt natuurlijk 
bij het weer. Er wordt op een zonni-
ge dag gerekend, maar als het echt 
heel slecht is met regen en wind 
gaat het feest niet door. Marie-Loui-
se hoopt in ieder geval dat het weer 
een heel gezellig buurtfeest wordt.

Activiteiten op diverse locaties
Buitenspeeldag op 14 juni
Aalsmeer - Woensdagmiddag 14 
juni tussen 13.00 en 17.00 uur is 
het weer Bobbie’s Buitenspeeldag 
op de speelvelden in de Snoek-
baarsstraat. Bobbie’s buitenspeel-
dag is inmiddels al een echte tra-
ditie geworden in Nieuw- Oostein-
de, een traditie waar de kinderen 
ieder jaar naar uitkijken. Wethou-
der Jeugd Gertjan van der Hoeven 
geeft om 13.30 uur het startsein en 
dan kan de pret beginnen. De kin-
deren kunnen springen op grote 
springkussens, dansen bij de work-
shops van het Cultuurpunt, voetbal-
len met Sportservice Aalsmeer, een 
brandweerauto bewonderen en nog 
veel meer. De kinderen krijgen gra-
tis verfrissend water en fruit in het 
kader van het gemeentelijke Jon-
geren Op Gezond Gewichtprogram-
ma. Het wijkoverleg Aalsmeer-Oost 
zorgt voor een verkoelend gratis ijs-
je voor alle kinderen.

Vrijwilligers gezocht
Echter, Bobbie kan dit niet alléén 
organiseren. De organisatie zoekt 
tenminste nog 10 à 15 vrijwilligers 
die het leuk vinden om hen op de-
ze dag hierbij te helpen. Aanmelden 
als vrijwilliger hoeft niet maar mag 
wel. Dat kan bij de organisator van 
het evenement Marie Louise Boom-
Hoes marielouise.hoes@gmail.com. 

Verkeersmaatregelen
De Snoekbaarsstraat wordt op 14 
juni ‘s middags tussen de Brasem-

straat en de Koningsstraat afgeslo-
ten voor autoverkeer. De afsluiting is 
van 13.00 tot circa 17.30 uur. 

Buitenspeeldag in Kudelstaart 
Op woensdag 14 juni organiseert 
De Binding in samenwerking met 
cultuurpunt Aalsmeer en de sport-
service Aalsmeer de buitenspeeldag 
in de Graaf Willemlaan. Hoewel de 
buitenspeeldag dit jaar, wegens on-
verwachte ruimtegebrek (het veldje 
wordt geëgaliseerd), kleiner van op-
zet zal zijn, wordt er evengoed een 
leuke middag van gemaakt met als 
doel: lekker buitenspelen, bewegen, 
omgaan met andere kinderen, nieu-
we mogelijkheden ontdekken, enz. 
Het Cultuurpunt organiseert van 
13.30 uur tot 14.00 uur een musical-
workshop en van 15.00 uur tot 15.45 
uur een workshop ‘ontdek je talent’ 
Wil je hier aan meedoen zorg dat 
je dan op tijd bent. Kijk voor meer 
informatie op www.debinding.nl. 
Deelname aan de Buitenspeeldag is 
gratis. Tijd: 13.30 tot 16.00 uur in de 
Graaf Willemlaan.

Workshops
De docenten van Cultuurpunt gaan 
als een reizend circus langs de ver-
schillende locaties. Zo kun je zowel 
in Aalsmeer Oost bij Bobbies Buurt 
Buitenspeeldag, bij de Dolfijn in het 
centrum en bij de Binding in Ku-
delstaart deelnemen aan een work-
shop muziek en musical. De work-
shops zijn helemaal gratis. 

Verschillende locaties
Op een rijtje gezet waar je buiten 
kunt spelen en deelnemen aan di-
verse spelletjes en activiteiten. 
Aalsmeer-Oost: grasvelden bij 
Snoekbaarsstraat van 13.30-17.00 
uur, Wat is er te doen: streetdan-
cing, voetbalschieten, panna, knik-
keren, buitenspeelkampioenschap 
en nog veel meer.
Aalsmeer Centrum: De Dolfijn, Bac-
carastraat van 13.30-16.00 uur. Wat 
is er te doen: streetdancing, knikke-
ren, stoepranden, voetballen, bad-
minton en nog veel meer.
Kudelstaart: Jeugd- en jongeren-
centrum Place2Bieb, Graaf Willem-
laan 2 van 13.30-16.00 uur. Wat is er 
te doen: streetdancing, pijl en boog-
schieten, broodjes bakken, lucht-
kussen en nog veel meer.

Veel belangstelling voor 
voorronde NK knikkeren
Aalsmeer - Een prachtige, zonni-
ge middag woensdag 31 mei. Goed 
weer om te knikkeren en dat werd 
ook fanatiek gedaan op het ter-
rein naast sporthal De Bloemhof. 
De voorronde van het NK knikke-

ren werd georganiseerd door Sport-
service Aalsmeer – Haarlemmer-
meer en op deze wedstrijd kwamen 
veel kinderen af. Ongeveer even-
veel meisjes als jongens gingen in 
de eerste ronde de strijd met elkaar 

Zoektocht nog in volle gang
Maritt blij met reactie van 
wethouder over Werkschuit
Aalsmeer - Enige weken geleden 
schreef de negenjarige Maritt Nie-
sing, leerling bij de Werkschuit, een 
persoonlijke brief met tekening naar 
de burgemeester. Ze vroeg daarmee 
aandacht voor een nieuwe locatie 
van de Werkschuit. Afgelopen vrij-
dag ontving Maritt een mooie, per-
soonlijke reactie van wethouder Ro-
bert-Jan van Duijn. “Samen met an-
deren binnen de gemeente ben ik 
hard op zoek naar een nieuwe lo-
catie voor de Werkschuit, zodat al-
le kinderen, volwassenen en docen-
ten gewoon door kunnen gaan met 
kunst maken”, aldus de wethouder. 
De gemeente heeft haar focus nu 
gericht op een pand aan de Oos-
teinderweg. Een pand zonder ra-
men, gelegen aan een drukke weg, 
niet centraal in Aalsmeer en boven-
dien met een hoge huur. Maritt vindt 
dat De Werkschuit en haar cursis-

ten een betere locatie in het mooie 
Aalsmeer verdienen. De reactie van 
wethouder van Duijn biedt goede 
hoop voor de creatieve Aalsmeer-
ders. Maritt is blij met de persoon-
lijke brief van de wethouder en gaat 
uit van een goede afloop.

Een stoeltje?
Aalsmeer - Kinderen kunnen soms 
zo grappig uit de hoek komen, daar-
om wil ik één van de uitspraken van 
onze zoons delen:
Mijn man rijdt in de auto richting 
dorp. Het puin van het Rabobank ge-
bouw wordt weggeruimd met gro-
te happers. Onze zoons (6 en 4 jaar) 
zitten achterin en kijken hun ogen 
uit bij het zien van de grote hap-

pers. ‘Papa, hier stond toch vroeger 
een stoeltje?’ Mijn man kijkt om zich 
heen. Het is druk en ondertussen 
probeert hij op het verkeer te letten. 
‘Papaaa! Hier stond toch een stoel-
tje??!!’ Waar heeft hij het over? 
Op het moment dat hij wil vragen 
waar zijn zoon het over heeft valt de 
oudste van 6 hem bij. ‘Nee sufferd, 
daar stond vroeger een bank!’

Groetjes Hein, Geeske, 
Ben en Justus Meijer

aan. Er werd gespeeld per leeftijds-
categorie, maar tijdens de finale-
ronden waren er verschillen in leng-
tes (oftewel leeftijd). De één vatte 
het knikkeren luchtig op. Een knik-
ker niet in de pot. “Ach jammer.” 
Een ander was veel fanatieker en 
moest nog net niet huilen toen ver-
loren werd. De omstanders vonden 

het overigens ook reuze spannend 
en keken met gespannen gezichten 
naar de wedstrijdjes. De voorronde 
is gewonnen door Michael Karpa-
thios. Hij mag deelnemen aan het 
NK knikkeren op 1 juli in Amers-
foort. De beker voor lokaal kampi-
oen kreeg hij uit handen van wet-
houder Gertjan van der Hoeven.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Diepe buiging voor veteranen
Aalsmeer - Stichting 4 en 5 mei 
organiseerde zaterdag 3 juni voor 
de tweede keer op verzoek van 
de gemeente een gedenkwaar-
dige en vrolijke ontmoeting voor 
de Aalsmeerse veteranen. Onder-
steund door vele sponsors, het Co-
mité Nationale Veteranendag, de 
gemeentes Aalsmeer en Amstel-
veen, Rabobank Regio Schiphol en 
Studio’s Aalsmeer was het moge-
lijk de veteranen respect te betui-
gen voor hun moed. Voormalig wet-
houder Ulla Eurich, medeoprichtster 
van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, 
verwelkomde de aanwezigen in The 
Club van Studio’s Aalsmeer. “Vete-
ranen beschermen wat ons dierbaar 
is: de wereldvrede.” 
Voor hen die er niet meer zijn was 
de minuut stilte en het Wilhelmus. 
Bij veteranen moet niet alleen ge-
dacht worden aan degenen die bij-
na een eeuw geleden geboren zijn, 
zoals de 92 jarige heer Buskermolen 
die diende in Indonesië, maar ook 
aan de jongste lichting zoals Nigel 
Koster 21 jaar oud en Johan van de 
Coolwijk 22 jaar. Zij verlieten allebei 
voor maanden huis, haard en vrien-
din. De opgedane ervaring in Irak 

maakte dat zij anders tegen de we-
reld zijn gaan aankijken en dat de 
missies er wel degelijk toe doen. Die 
zelfde ervaring deelt ook fotograaf 
Arjen Vos. Hij beleefde in zijn vrij-
gezellen jaren mooie tijden als mi-
litair, maar het was niet alleen maar 
avontuur. Toch zag hij dat juist door 
hun aanwezigheid de vrede in Sinai 
werd gehandhaafd. “Wij waren daar 
echt nodig.”

Begrip voor de veteranen
Loco burgemeester Ad Verburg 
nam de honneurs waar van burge-
meester Jeroen Nobel. In een lan-
ge toespraak benadrukte hij nog 
eens hoe belangrijk de steun aan de 
veteranen is en ook het thuisfront 
moet daarbij niet vergeten wor-
den. “Aalsmeer telt 140 veteranen, 
maar velen van ons kennen ze niet. 
Er moet meer begrip komen voor 
de veteranen en hun belevingswe-
reld. Veteranen hebben zich inge-
zet in dienst van de vrede. Velen van 
hen komen met rijke ervaringen te-
rug, maar het kan ook anders lopen. 
Dan is er professionele hulp nodig.” 
Woorden als kameraadschap, loy-
aliteit, plichtsgetrouw, geestelijke 
en lichamelijke gezondheid, veer-
kracht, groei kwamen regelmatig 
voorbij. Evenals de aandacht voor 
hulp van het thuisfront. “Het huis-
front heeft een eigen missie. Deel je 
ervaringen, het is van belang om be-
grip te krijgen van familie en men-
sen uit de omgeving”, was de raad 
van Luitenant-kolonel Jan Komen, 
die namens de Nederlandse Krijgs-
macht sprak. 

Trots
Mooi was de gedeelde ervaring van 
de 23 jarige Isabeau Jensen - doch-

ter van Paul Jensen. Vanaf zijn ze-
ventiende bij de Marine, werd acht 
keer uitgezonden. Tot haar vijfde zijn 
er slechts foto’s van Isabeau en haar 
vader wanneer er afscheid geno-
men moet worden. Alleen met haar 
moeder, zij was het gewend. “Wij 
hadden een hechte band.”
Die band wilde de dochter ook met 
haar vader, tijdens een lange uitzen-
ding naar Curaçao gingen vrouw 
en dochter mee en was hij iede-
re avond thuis, het gezin compleet. 
Maar vanaf haar 16de tot haar 18de 
jaar was hij weer buiten beeld. “Ik 
was kwaad, wilde die zelfde hech-
te band die ik met mijn moeder had. 
Waarom was hij niet trots op mij. Ik 
had veel verdriet en vond dat dit zijn 
schuld was. Het respect voor mijn 
vader groeide toen het tot mij door-
drong wat een vredesmissie bete-
kende. Toen is het respect voor mijn 
vader gegroeid.” Om dat respect 
daadwerkelijk te tonen liet Isabeau 
in Morse code het woord Trots op 
haar enkel tatoeëren. “Je kunt nooit 
genoeg trots zijn op een veteraan.”

Tour of Duty in Concert
Nadat ieder The Club had verlaten 
wachtte er een heerlijk concert in 
het theater. Onder leiding van di-
rigent Ritmeester Harold Lenssen 
speelde de Fanfare ‘Bereden Wa-
pens’ favoriete songs uit de vetera-
nen top-50 van de militairen op vre-
desmissies. Gelardeerd met inter-
views met veteranen waarin duide-
lijk werd hoe belangrijk muziek ook 
is in deze onzekere tijden. Een moe-
der die om de vrede te dienen haar 
kinderen thuis goedverzorgd ach-
terlaat, maar dan ziet hoe kinderen 
in een oorlogsgebied moeten leven. 
Voor haar was er een prachtig lied 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

waaruit zij veel troost wist te ha-
len. Ook Generaal buiten dienst Van 
Uhm kwam aan het woord. “Vetera-
nen zijn normale mensen die abnor-
male dingen willen doen. Vrede en 
vrijheid zijn niet vanzelfsprekend.” 
Zanger Dennis Croon - zelf drie 
keer uitgezonden - wist waarover 
hij zong en dat was te horen. En dat 
zelfde telde voor zangeres Ingrid 
van den Nieuwenhuizen, een goed 
geschoolde stem die vele harten 
sneller deed kloppen. De aanwezi-
ge veteranen, van jong tot oud, wa-
ren diep geraakt door het concert. 
In de Pianobar werd onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
geanimeerd nagepraat over deze 
mooie middag. En bij het weggaan 
was er voor ieder een tas met daar-
in het boek Oorlogen en vredesmis-
sies waarin Nederlandse veteranen 
van 1940 - 2000 vertellen over hun 
ervaring. De bijgevoegde folder: Ve-
teraan in de klas, maakt duidelijk 
dat dit boeiend onderwijs oplevert. 
En dat deed deze middag ook. Het 
respect voor veteranen is door al-
le verwoordde ervaringen verveel-
voudigd. 

Veteranensociëteit 
Hoe geweldig dit groots opgezet ini-
tiatief ook is, dat door de vele spon-
sors en vrijwilligers werd mogelijk 
gemaakt, veteranen hebben veel 
meer behoefte aan ontmoeting en 
saamhorigheid. Dat er nu ook een 
Veteranensociëteit Aalsmeer in het 
leven is geroepen is van een even-
zo groot belang. Ook deze middag 
bleek hoe belangrijk het uitwisselen 
van ervaring is. Veteranen die zich 
willen aansluiten bij de Veteranen-
sociëteit Aalsmeer kunnen dat la-
ten weten op veteranenaalsmeer@
gmail.com of bellen naar Stichting 
4 en 5 mei Aalsmeer, 0297-331812.
 
Landelijke veteranendag 
Zaterdag 24 juni is de Nationale Ve-
teranendag op het Malieveld te Den 
Haag. Tot die tijd zal de Wall of Ho-
nour in het gemeentehuis staan 
waar iedereen een boodschap voor 
een veteraan op kan schrijven en 
een witte anjer erbij kan prikken als 
teken van respect en waardering 
voor alle veteranen. 

Janna van Zon

40e Weekaatje: Een 
geweldig feest!
Aalsmeer - Vrijdag 2 juni kwamen 
maar liefst 271 kinderen het prach-
tig versierde kampterrein op, om 
aan het 40e Weekaatje deel te ne-
men. Tijdens de opening zette wet-
houder Robbert-Jan van Duijn een 
aantal mensen in het zonnetje en 
de kampstaf bedankte de twee le-
den die afscheid hebben genomen 
van de staf: Jan Pieterse en Wendy 
van Schip. Overigens is Wendy een 
andere, hele belangrijke taak gaan 
vervullen, de EHBO. Met een lan-
ge polonaise werden de 22 groe-
pen kinderen voorgesteld aan het 
publiek. Zo kon iedereen zien hoe 
mooi ze verkleed waren. De tenten 
en kramen waren door de leiding 
aangekleed met slingers, maar ook 
hele mooie bouwwerken kwamen er 
aan te pas, wat allemaal weer pun-
ten opleverde voor de groep. 
Na het afscheid van ouders en be-
kenden gingen de kinderen op de 
foto en daarna was het tijd voor het 
eerste spelonderdeel; de teambuil-
dingspelen. Het zoeken van woord-
combinaties, in een grote berg zoe-
ken naar de juiste paar sokken, en 
nog veel meer. Na deze spelen gin-
gen de jongste kinderen naar bed 
en voor de oudere groepen was er 
nog een nachtspel. Daarna had de 
nachtwacht een beste taak om het 
kampterrein stil te krijgen.
Zaterdag begon de dag met regen. 
Onweer werd er ook voorspeld, dus 
het renspel op het open veld werd 
vervangen voor een spel hints in de 
kantine. Later werd het droog en 
konden de kinderen verder met Pol-
dersporten. Over de sloot met een 
loopmat of een touwbrug om pun-
ten te scoren of een vlot door het 
water trekken, iedereen deed zijn 
best. Na deze inspanning was het 
even de beurt aan de leiding. Zij 
moesten met een kwast tussen de 
tenen een mooi geverfd schilde-
rij maken. Sommige leiders hebben 
zelf hier een verborgen talent laten 
zien. ’s Avonds was een ouderwets 
gezellige discoavond. Het Weekaa-
tje Got Talent had 5 optredens. Ont-
zettend dapper om voor zo’n groot 

publiek op te treden. De winnaar 
werd Maud Noordam met “Mag ik 
dan bij jou” van Claudia de Breij. 
Zelfs de DJ kreeg kippenvel bij het 
horen van haar stemgeluid. 
Zondag werd eerst het douanespel 
gespeeld en daarna was het tijd 
voor de elfkamp. Vele luchtkussens 
en andere waterspelen waren op het 
veld uitgezet. Altijd weer een spek-
takel om te zien. Er werd enthousi-
ast gespeeld door de deelnemers en 
leiding. Zondagmiddag konden de 
ouders en andere belangstellenden 
de kinderen nog even zien spelen 
en op het kampterrein gezellig bij-
praten. ’s Avonds werd er gezwom-
men in de Waterlelie. Daarna waren 
de meesten rozig en sliepen snel na 
zo’n inspannende dag. De laatste 
dag werd er een spelenkermis ge-
houden. Maar liefst 50 kleine spel-
letjes stonden in de kantine en hal 
opgesteld. Iedereen kon zelf kiezen 
wat hij wilde spelen en hopen dat 
hij muntjes voor de groep kon ver-
dienen. ’s Middags was het oprui-
men en werd de einduitslag bekend 
gemaakt:
A-groepen:
1. Space, 54 punten
2. Wintersport, 52
3. Sterren, 47
4. Spelletjes, 38
5. Dans en Muziek, 35
6. Boerderij en Duckstad, 24
8. Bloemenfestijn, 22
9. Avonturen, 20
10. Diepzee, 19
B-groepen:
1. Wild West, 65 punten
2. Sprookjes en Holland, 59
4. Pinksterpop, 56
5. Televisie, 49
6. Disney en Piraten, 47
8. Smurfen, 46
9. Mysterie en 
Olympische Spelen, 45
11. Circus, 30
12. Dieren, 20
Van de eerste tot de laatste minuut 
heeft de kampstaf genoten van dit 
mooie festijn. Iedereen die dit week-
end mogelijk heeft gemaakt wordt 
ontzettend bedankt.

Op 2 juli clubkampioenschappen
Dressuurwedstrijden bij 
Funny Horse goed bezocht
Aalsmeer - Op tweede pinkster-
dag konden alle manege en pen-
sionklanten van Funny Horse weer 
meedoen aan een dressuurwed-
strijd. Ondanks het vrije weekend 
en andere evenementen in de regio 
werd de wedstrijd goed bezocht. Op 
2 juli worden weer de clubkampi-
oenschappen verreden, een evene-
ment waar al drukke voorbereidin-
gen voor getroffen worden. De hele 
dag zullen alle leden proefjes rijden, 
is er een demonstratie van A kader 
amazone Zoë Kuintjes, is er de he-
le dag een ruitersportzaak aanwe-
zig. Ook kinderkleding Djevy-D en 
een snackwagen zijn de hele dag 
op het terrein. Aan het eind wordt 
traditiegetrouw afgesloten met een 
parade en prijsuitreiking. Voor de 
eerste week van de zomervakantie 
is nog plaats in het pony en instruc-
tiekamp. Opgeven hiervoor kan nog 
tot en met 15 juni. Ook niet leden 

D junioren van Atletiekvereniging Aalsmeer op de 60 meter horden.

Jeugd atletiek
Knappe prestaties junioren 
AVA bij Pinkstermeerkamp
Aalsmeer - In het Pinksterweek-
einde vond bij AV Startbaan in Am-
stelveen de jaarlijkse Pinkstermeer-
kamp plaats. De meerkamp vond 
plaats op zondag en maandag, dus 
de junioren moesten twee keer naar 
Amstelveen dit weekeinde.

Meisjes D junioren
Bij de meisjes D1 junioren de-
den Roanna Geleijn, Noelle Vos en 
Gwen Alewijnse mee. Totaal deden 
er 21 D1 junioren aan deze meer-
kamp mee die uit 6 onderdelen be-
stond. Na de eerst dag stonden de 
AVA meisjes op goede posities in 
het klassement. De tweede dag de-
den ze er nog een schepje boven-
op. Noelle liep een hele snelle 60 
meter horden (11.98 sec) en sprong 
naar 4.11 meter bij het versprin-
gen, hiermee werd zijn heel knap 
zesde. Roanna haalde nieuwe per-
soonlijke records bij het kogelsto-
ten en speerwerpen. Gwen deed 
dit ook, maar sprong ook nog naar 
een nieuw persoonlijk record bij het 
verspringen. Op de afsluitende 600 
meter liepen alle 3 de meisjes erg 
goed, waardoor Roanna uiteindelijk 
achtste werd en Gwen tiende. He-
le knappe prestaties van de meisjes 
op hun eerste echt meerkamp.
Bij de meisjes D2 junioren deed Lisa 
Kraan mee. Lisa haalde persoonlijke 
records op de 60 meter horden, bij 
het hoogspringen en bij het speer-

werpen. Ook op de afsluitende 600 
meter liep zij een hele mooie tijd.

Jongens D junioren
Bij de jongens D junioren deed al-
leen Finn Rademaker mee. Zijn 
meerkamp bestond maar liefst uit 
7 onderdelen waarvan 3 op zondag 
en 4 op maandag. Op de 80 meter 
en 80 meter horden haalde hij hele 
mooie persoonlijke records. Op zijn 
afsluitende 1000 meter werd hij heel 
knap tweede in 3.16 min. Uiteinde-
lijk eindige hij op de zevende plaats 
in een veld van 21 jongens.

Pupillen
Voor de pupillen was er op zondag 
een kleine meerkamp met een 60 
meter sprint en 600 meter. Alle kin-
deren starten door elkaar en zo kon 
het gebeuren dat bijna alle AVA pu-
pillen in dezelfde 60 meter sprint se-
rie startten. Voor AVA deden Ryan 
Waasdorp, Merel de Vries, Jenne-
cy Prokop, Silvan Oud, Lisa de Vries, 
Sophie Lucas, Steven Waasdorp, 
Justin Alewijnse en Colin Alewijnse 
mee. De kinderen hadden een leu-
ke middag met hele mooie presta-
ties. Als klap op de vuurpijl liep Sop-
hie Lucas nog een clubrecord op de 
600 meter van 2.07,09 min.
Een leuk, gezellig en sportief Pink-
sterweekeinde en een heel goed 
georganiseerde wedstrijd door AV 
Startbaan.

5 tegen 5 toernooi voor 
jongeren bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdag 24 juni or-
ganiseert RKDES een 5 tegen 5 toer-
nooi voor jongeren (meisjes/jongens). 
Iedereen kan aan dit toernooi deel-
nemen. Een leuke en gezellige ma-
nier om samen met je vrienden ken-
nis te maken met de voetbalsport! Je 
kan je opgeven met minimaal 4 spe-
lers en een keeper en je speelt dus 
op een klein veld. Voetbalschoenen 
en scheenbeschermers zijn verplicht. 
Het maakt niet uit hoe jouw team is 
samengesteld, voetballers en niet-
voetballers kunnen dus bij elkaar en 
ook jongens en meisjes kunnen ge-

zamenlijk een team vormen. Lid wor-
den van RKDES kan natuurlijk ook 
zonder mee te doen met het toernooi. 
Op de site (www.rkdes.com) staan de 
trainingstijden voor de maand juni. Er 
wordt getraind in de samenstelling 
van het team voor volgend seizoen. 
Wil je een keer mee komen trainen? 
Kom dan gezellig langs! Het toernooi 
begint op 24 juni om 10.00 uur en de 
prijsuitreiking is om 12.00 uur. Aan-
melden voor het JO14/JO15-toernooi 
kan bij Gerrit ter Reehorst via ger-
ritterreehorst@gmail.com. Opgeven 
kan tot vrijdag 23 juni. 

Atleten AVA nemen deel aan races
Leuke battle voor C-junioren 
bij Global Athletics
Aalsmeer - Om atletiek niet alleen 
voor atleten maar ook voor het pu-
bliek spannender en aantrekkelijker 
te maken werd de atletiekaccom-
modatie in Nijmegen zaterdag 3 ju-
ni omgebouwd tot een festivalter-
rein met foodtrucks, bars, een kids-
corner en muziek. Tijdens de races 
werden er speciale elementen toe-
gevoegd. Voor Nienke van Dok be-
tekende dit The Battle over 1500 
meter tussen de jongens en meis-
jes C-junioren. De meisjes kregen 
23 seconden voorsprong op de jon-
gens. Nienke die al snel in de wed-
strijd de overige meisjes op geruime 
afstand liep, bleef voor een twee-
tal jongens tot 300 meter voor de 
finish. De laatste 100 meter vocht 
Nienke een sterke eindsprint uit 
met de derde jongen in de race. De-
ze sprint verloor ze nipt. Met een tijd 
van 5:02,69 minuten kan Nienke van 
Dok terugkijken op een goede wed-
strijd en een geslaagd experiment. 
Op donderdagavond 1 juni verbe-
terde Milan Biesheuvel (JC) het 

clubrecord op de 600 meter tijdens 
wedstrijden in Barendracht. Zijn tijd 
is 1:32,52 minuten.

Nienke van Dok (342). 
Foto: Erik Witpeerd

zijn welkom. Informatie bij Ingrid 
van den Broek via 06-53535314.

Uitslagen van de dressuurwedstrij-
den op 5 juni:
Klasse B
1. Emma van Diemen -Marloes
2. Mette Schuit -Dartel
3. Liscia Zwerver -Marloes
4. Nienke Ramselaar -Marloes
Klasse L1
1. Amy Moen -Macho
2. Eva Vorster -It’s me
3. Nikki Bosse -Franciska
Klasse L2
1. Afke Wierdsma – Beaunini
2. Thijmen Alderden -Abydos
3. Ashley Moolhuizen -Unieko
Klasse FHB
1. Tiffany Vester -Snowy
2. Dina Amkari -Simone
3. Sam Rosa Voorn -Snuitje
Klasse Vaardigheid
1. Zara van Tol -Simone
2. Yara Goezinne – It’s me
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Australische wielrenners 
naar Ronde Rijsenhout
Rijsenhout - Zes Australiërs komen 
weer naar de Ronde van Rijsen-
hout op donderdag 15 juni. Ze ne-
men deel in de categorie profs met 
B contract, Elite, Belofte en Ama-
teurs. De organisatie Wieler Comi-
té Ronde van Rijsenhout en HSC de 
Bataaf is uiteraard vereerd met hun 
bezoek. Het verzoek via hun coach 
Tim en hun ploeggenot Roy Pie-
ters aan de voorzitter van het co-
mité Willem van Dongen is dus met 
veel plezier ontvangen. Zij waren in 
2015 ook aanwezig en hebben toen 
de organisatie toegezegd ooit eens 
terug te keren in dit echt Holland-
se Rondje om de kerk. Tevens waren 
zij bereid Rijsenhout en de Ronde 
te promoten in hun vaderland. Al-
le zes jongens van de ploegenach-
tervolging die in april 2017 wereld-
kampioen werden hebben de over-
steek gemaakt en komen dus naar 
het mooie dorp aan de Westein-
derplassen. Sam Welsford en Cal-

lum Scotsen hebben op de Olympi-
sche Spelen ook nog eens als indivi-
du een zilveren medaille gewonnen. 
Naast vele andere bekende topren-
ners, zoals Koos Jeroen Kers, Mit-
chell Huenders, Teun Groeneveld, 
Roy Pieters, Lieven Anthonise, Lars 
van de Vall kunnen bezoekers dus 
ook de jongens uit Australië (Came-
ron Meyer, Alexander Porter, Kel-
land O’Brien, Nicholas Yallouris, Ro-
han Wight, Sam Welsford, Came-
ron Scott en Callum Scotson) ont-
moeten in Rijsenhout. De wedstrijd 
voor deze categorie start om 19.15 
uur. Het gehele programma mee-
beleven en genieten van topsport? 
Alle belangstellenden zijn van har-
te welkom. Het programma: Dikke 
Banden Race start 15.15 uur, Basis-
licentie Amateur, Junioren en Nieu-
welingen 16.30 uur. Junioren, Ama-
teurs en Sportklasse 18.00 uur. En 
de categorie profs met B contract 
Elite, Belofte en Amateurs 19.15 uur.

Atletiek, lange afstand
Nederlands record voor 
Wim Metselaar van AVA
Aalsmeer - De 1000 meter, een 
verraderlijke en loodzware afstand 
waarbij zowel de sprinters met in-
houd als de middellangeafstands-
lopers hun klasse maar al te graag 
laten zien. Maar ook snelle lange-
afstandslopers kunnen onder de 
kanshebbers voor de winst en top-
tijden gaan. Na dagen van zomerse 
omstandigheden was er op dinsdag-
avond 30 mei veel wind in Edam en 
daar ondervonden veel atleten hin-
der van. Maar dit gold niet voor al-
le atleten. Wim Metselaar van Atle-
tiek Vereniging Aalsmeer (AVA) liep 
naar een nieuw Nederlands record 
in een tijd van 4:03,06 minuten in de 
categorie M75. Wim zal tijdens het 
NK Masters te Gouda op 9 en 10 juni 
deelnemen aan de 400 en 800 meter.

Wim Metselaar (archiefbeeld). 
Foto: Bjorn Paree

Nog plaatsje vrij in competitie
Derde ZABO-titel op rij 
voor Sportcafé de Midi’s
Aalsmeer - Het zaalvoetbalteam 
van Sportcafé de Midi’s is voor het 
derde jaar op rij kampioen gewor-
den van de ZABO-competitie. Van 
de veertien wedstrijden won de 
ploeg dertien keer, speelde nul keer 
gelijk en verloor slechts éénmaal. 
Het nieuwe ZABO-seizoen start 

medio september en heeft als opzet 
om zoals vanouds van start te gaan 
met tien deelnemende teams. Er is 
nog een plaatsje vrij. Geïnteresseer-
de zaalvoetballers kunnen contact 
opnemen met secretaris Richard 
Piller via 06-37346909 of stuur een 
mail naar: info@zaboaalsmeer.nl.

6.500 euro voor Dream4kids
2.250 Deelnemers aan 
veertigste Dorpentocht
Aalsmeer - Een hele mooie dag 
om een stuk te fietsen, alleen of sa-
men, was het zondag 4 juni. Men-
sen op de racefiets, velen op een 
elektrische fiets. Maar gelukkig ook 
nog veel ‘gewone’ fietsen. En de op-
brengst was voor een goed doel. De 
Stichting Dorpentocht organiseer-
de de alom bekende Dorpentocht –
fietstocht. De 40e editie alweer.
Ruim 2.250 deelnemers meldden 
zich op één van de vele startpos-
ten, die door de vrijwilligers van de 
Stichting Dorpentocht vrolijk wa-
ren opgetuigd met vlaggetjes in vele 
kleuren en mooie Beach vlaggen in 
de ‘huiskleur’ van de Stichting Dor-
pentocht, feloranje.
De 40e versie van de Dorpentocht 
was ouderwets gezellig. Veel ou-
de bekenden. Het weer was met 20 
graden buitengewoon geschikt voor 
een leuke fietstocht door de mooie 
omgeving van Amstelveen. Daar-
om besloten ruim 2.250 mensen om 
deel te nemen aan dé recreatieve 

fietstocht van het jaar om zo geld te 
verzamelen voor het goede doel. Dit 
jaar was dat goede doel de Stich-
ting Dream4kids. In totaal is een be-
drag van 6.500 euro bijeen gefietst. 
Stichting Dream4kids organiseert 
droomdagen voor kinderen tussen 
6 en 12 jaar die te kam-pen heb-
ben met een jeugdtrauma. Dream-
4Kids laat de allergrootste dromen 
van kinderen in vervulling gaan tij-
dens een op maat gemaakte droom-
dag. Dit draagt bij aan het vertrou-
wen in zichzelf en de wereld en het 
geeft moed en positieve energie om 
weer in dromen te geloven. 
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 6.500 euro 
overhandigen aan de voorzitter van 
de Stichting Dream4kids, die de-
ze gift met veel plezier in ontvangst 
nam.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet winnaar 
vlucht vanuit Roye

Aalsmeer - Voor afgelopen za-
terdag 3 juni stond er een Mid-
fond (midden afstand) vlucht op 
het programma vanuit Morlincourt 
in Frankrijk, maar het weer in Euro-
pa werkte niet mee. Regen, mist en 
nevel zorgden er voor dat de vlucht 
uitgesteld moest worden naar eer-
ste Pinksterdag. Ook moest men za-
terdag Morlincourt verlaten en uit-
wijken naar het 5 kilometer korter 
gelegen Roye. Om 07.00 uur kon-
den zondagmorgen de duiven bij 
mooi weer en westen wind gelost 

Ben van Dam winnaar van 
dartseizoen in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 30 
mei was de laatste dartavond van 
het seizoen in het Middelpunt. Er 
werd geen competitie meer ge-
speeld, maar koppeldarten stond 
op het programma. Dit is gewonnen 
door het koppel Victor van Schie en 
Kees de Lange. Franklin Dolk en Pe-
ter Bakker behaalden de tweede 
plaats, derde werden Ben van Dam 
en Hans Dolk en vierde Sebastiaan 
Dolk en Henk van der Stroom. Hier-
na werd bekend gemaakt wie er 
het beste was van het seizoen. De-
ze eer ging naar Ben van Dam met 
88 punten, tweede Peter Bakker met 
74 punten, derde Franklin Dolk met 
71 punten, vierde Hans Dolk met 68 
punten, vijfde Kees de Lange met 66 

punten, zesde Sebastiaan Dolk met 
58 punten en zevende Henk van der 
Stroom met 29 punten. Er werd door 
meerdere spelers een 180 gegooid, 
maar als je dan niet uitgooit dan ein-
dig je toch net niet bij de eerste drie. 
Victor van Schie, vaste gastspeler, 
had het prima gedaan. Hij had met 
de enkele keer dat hij er was toch 
nog 32 punten behaald. Na de prijs-
uitreiking werd er nog een rond-
je rond de klok gespeeld. De eerst 
dartavond in het nieuwe seizoen is 
op dinsdag 5 september vanaf 20.00 
uur in het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. Zaal open om half acht. 
Wie na de vakantie zin heeft om ac-
tief te blijven en 16 jaar of ouder is, 
wordt uitgenodigd te komen darten. 

Team vinzwemmen van 
Oceanus scoort op NK
Aalsmeer - Wat een fantas-
tisch weekend. Met zes zwem-
mers, twee coaches, drie vrijwilli-
gers, één sponsor en drie fans ver-
scheen Oceanus op 3 en 4 juni aan 
de start van het Nederlands Kampi-
oenschap Vinzwemmen in het Pie-
ter van den Hoogenband zwemsta-
dion in Eindhoven. Voor Ashley van 
der Wal (Aalsmeer) was het haar 
tweede NK. En wat is Ashley ge-
groeid het afgelopen jaar! Ze zwom 
prima tijden, verbeterde al haar ou-
de tijden en won twee zilveren en 
één bronzen plak. Noa Middel-
koop (Aalsmeer) ging voor de eer-
ste keer mee. Zij zwom in de best 
wel zware B categorie. Tussen mei-
den, die allemaal een jaar ouder wa-
ren, hield zij zich prima staande en 
kon ze haar eerste zilveren medail-
le mee naar huis nemen. Een mooi 
resultaat voor haar eerste NK. Voor 
Linn Arendse (Aalsmeer) en Yvan-
ka Ashby (Amstelhoek) was het hun 
laatste jaar als B junior. Ze waren 
flink bezig met wat de dames van 
de A deden en ondertussen zwom-
men ze wat ze moesten zwemmen. 
Linn kwam met zes gouden en één 
zilveren plak prima voor de dag. Ze 
verbeterde al haar tijden en moest 
alleen op de 50 meter met vinnen 
Hanna voor zich laten. Yvanka ging 
voor de lange afstanden en won zo-
wel op de 800 als op de 1500 me-
ter goud. Voor de kortere afstan-
den moest zij Linn voor zich laten, 
maar dat resulteerde toch in vier zil-
veren plakken. Ook de heren Liam 
Glebbeek (Aalsmeer) en Michel van 
Langeraad (Aalsmeer) zwommen 
een prima toernooi. De A-categorie 

is hier zo groot en er wordt zo hard 
gezwommen dat het heel knap is 
dat Liam en Michel beiden een zil-
veren plak behaalden. Een NK zon-
der vrijwilligers en sponsors bestaat 
natuurlijk niet. Mariette Middelkoop 
voorzag de zwemmers van persoon-
lijke zeepflessen. Om met je voeten 
in een vin te komen, heb je groe-
ne zeep nodig, tijdens een wedstrijd 
is het altijd een hele toer om je ei-
gen zeep terug te vinden. Door deze 
persoonlijke flessen zijn ze nu mak-
kelijk te herkennen. Coaches Bren-
da Starreveld en Karin van Oost-
veen hebben de zwemmers het he-
le jaar getraind en nu ook super ge-
coached. En wat is het dan leuk om 
na een jaar elke week langs het bad 
(en vaak ook twee keer week) in-
structie te geven en dan zien dat 
dit op het NK tot resultaat leidt. Ze 
doen het toch maar even samen!
Lady speaker Laura Reemst heeft 
twee dagen alles aan elkaar ge-
praat, gezorgd dat iedereen op tijd 
op het startblok stond, dat ieder-
een de juiste medaille kreeg en dat 
de vuvuzelas niet door de start door 
tetterden. Juryleden Cassey Gleb-
beek en Owen Ashby hebben super 
eerlijk geklokt en twee dagen de be-
nen uit hun lijf gelopen van zwem-
badrand naar kloktafel. Natuurlijk 
konden deze toppers het niet zon-
der de fans Mariette, Pien, Ronald 
en Margret, die schor zijn van het 
aanmoedigen. Kortom, weer een NK 
om met veel plezier op terug te kij-
ken. Met een gezellig team, waar 
ook tijdens het bowlen op de za-
terdagavond aan de teamspirit ge-
werkt werd! 

worden en konden de duiven snel 
huiswaarts keren. Om 10.36.59 uur 
meldde zich de 14-234 zich op het 
thuishonk bij Cees van Vliet in Ku-
delstaart en met een gemiddelde 
snelheid van 1450,708 meter per 
minuut was deze de snelste van 
de vereniging, eerste in het Ray-
on en tweede van heel Noord Hol-
land. John van Duren uit Amstel-
veen werd tweede en Wim Wijfje uit 
De Kwakel derde. De uitslag van de 
vlucht Roye met 271 duiven en 16 
deelnemers:
1. C. van Vliet Kudelstaart
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  W. Wijfje De Kwakel
4.  Comb. v. Leeuwen & 
 v. Grieken Aalsmeer
5.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
6.  J. Vijfhuizen De Kwakel
7.  L. v.d. Sluis Uithoorn
8.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9.  Darek Jachowski Mijdrecht
10. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
11. A.J. van Belzen Kudelstaart
12. D. Baars Kudelstaart
13. Donna de Klerk Nieuw Vennep
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. Tim Rewijk De Kwakel
16. A. v.d. Wie Aalsmeer

De winnaar van Roye links 
Cees van Vliet.

NK Triathlon Olympische afstand
Menno Koolhaas en Davy 
Heijsteeg tonen klasse
Aalsmeer - Oceanus atleten lieten 
het paarse hart weer kloppen tij-
dens de NK Olympische afstand af-
gelopen weekend in het Sloterpark 
in Amsterdam. Het NK werd verre-
den tijdens de Eredivisie wedstrijd 
voor teams waarbij individuele atle-
ten werden toegelaten die zich ge-
kwalificeerd hadden. Aan de start 
vele Oceanus leden die zonder wet-
suit in het 22 graden warme water 
de 1500 meter mochten zwemmen. 
Na 750 meter was er nog een ‘land-
lap’, waarbij de atleten een 50 me-
ter over het land liepen om vervol-
gens het water weer in de te dui-
ken voor de tweede ronde van 750 
meter. Na het zwemmen waren het 
Donald Hillebregt (Davilex) en Men-
no Koolhaas(Squadra) die in de 
kopgroep terecht kwamen op een 
kleine minuut gevolgd door Jeffrey 
Reijnders (Canyon Fushion), Da-
vy Heijsteeg (Davilex) en de ande-
re atleten van Oceanus Yoeri Se-
verin, Sander Berk, Freek de Boer 
en Job Teblich. Op het fietsonder-
deel werd er zeer hard gereden over 
40 kilometer, waarbij de atleten el-
kaar goed in de gaten konden hou-
den tijdens de zes ronden fietsen. 
De kopgroep van vier man werd na 
20 kilometer bijgehaald door een 
groep kanshebbers, gevolgd door 
de groep met Davy en Yoeri. De ove-
rige Oceanus atleten draaiden goed 
mee in de achtervolgende groepen. 
Na 40 harde kilometer moest er vier 
ronden van 2,5 kilometer gelopen 
worden, waarbij meerdere hoogte 
meters gemaakt moesten worden 
bij het beklimmen van de bruggen. 
Menno kon het hoge tempo van Jo-
rik van Egdom (wereldkampioen) en 
Donald niet bijhouden, maar wist 
wel de derde plaats (1.51.51) overall 
binnen te slepen achter Jorik (eer-

ste) en Donald. Davy had zijn de-
buut op de Olympische afstand en 
liet zien dat zijn trainingsopbouw, 
bij Oceanus, Atletiekvereniging 
Aalsmeer en Fitness Aalsmeer on-
der leiding van coach John Heijs-
teeg, goed uitpakte. Met de tiende 
plek bij atleten onder 23 jaar was de 
18 jarige atleet heel tevreden met 
zijn persoonlijke record van 1.57.44
Het Oceanus triathlon team finish-
te ook op goede posities waar-
bij er een tiende plek als team bin-
nen gehaald is. Met deze plek staat 
het team na twee wedstrijden op de 
veertiende plek in de tussenstand.
De volgende wedstrijd is het NK 
Sprint op 1 augustus in Rotterdam.
In de ochtend waren er ook ver-
schillende afstanden waarbij Ocea-
nus mooie resultaten wist te boe-
ken. Frans van Heteren stond met 
een tijd van 2.05.05 als derde plek 
op het podium op de 1 /4 Triathlon 
- Olympische afstand (1500-40-
10) gevolgd door Jan van Heteren 
(31e) in 2.19.50. In de vroege och-
tend waren de jeugdtrainers aan de 
beurt om hun kunsten te laten zien. 
Op de Sprint afstand over 750-20-5 
wist John te finishen in 1.14.28 als 
29e overall en Ton Kleijberg behaal-
de een mooi resultaat om in 1.28.41 
te finishen.

Zilver Owen Geleijn op DK wielrennen

Goed begin Nils Eekhoff 
krijgt geen passend slot
Rijsenhout - Wielrenner Nils Eek-
hoff heeft vorige week weinig tijd 
gehad om na te genieten van zijn 
overwinning in Parijs-Roubaix. 
Vijf dagen na het succes stond de 
19-jarige inwoner van Rijsenhout al-
weer aan de start van een nieuwe 
uitdagende wedstrijd, de Boucle de 
la Mayenne, een categorie 1-vier-
daagse in Frankrijk, zijn eerste rit-
tenwedstrijd tussen gelouterde be-
roepsrenners. De ‘Rookie’ van het 
profpeloton verraste de twee eer-
ste dagen opnieuw in positieve zin: 
28ste in de 4,5 kilometer lange pro-
loog, dertien seconden achter win-
naar Johan le Bon, en knap tien-
de in de massasprint aan het einde 

van de eerste etappe. Op de derde 
dag kreeg hij echter te kampen met 
maagproblemen en moest het pelo-
ton laten gaan. Hij finishte nog wel 
met achterstand. Aan het einde van 
de slotetappe stapte de nog steeds 
niet fitte renner van Team Sunweb 
voortijdig uit de koers. Aan de Bou-
cle de Mayenne werd deelgenomen 
door 123 renners, onder wie twee 
winnaars van Tour de France-etap-
pes: de huidige Franse kampioen 
Vichot en Riblon. De Nederland-
se wereldkampioen veldrijden Ma-
thieu van der Poel won in het de-
partement onder Parijs twee ritten 
en werd de nummer één in de eind-
stand.

Tweeling
Owen Geleijn uit Rijsenhout en 
zijn Amstelveense clubgenoot En-
zo Leijnse bewegen zich in het Ne-
derlandse nieuwelingenpeloton bij-
na als een Siamese tweeling. Het 
duo van WTC De Amstel wisselt met 
regelmaat stuivertje op de uitsla-
genlijsten. Afgelopen zaterdag was 
Owen Geleijn de beste van de twee 
met een zesde plaats in de Omloop 
van de Maasvallei, de enige klim-
klassieker van het land. Enzo Leijn-
se eindigde als achtste. In het dis-
trictkampioenschap van Noord-
Holland, verreden op het wielerpar-
cours in Sloten, waren twee dagen 
later de rollen weer omgedraaid: 
Leijnse werd de nieuwe kampioen, 
Geleijn ging met het zilver naar huis. 
Tristan Geleijn kwam na 50 kilo-
meter racen als zestiende binnen. 
Aalsmeerder Franklin Wessels werd 
in Alkmaar elfde in het DK voor be-
loften en in het DK van Midden-
Nederland in Amersfoort klasseer-
de de Aalsmeerse junior Leon Buijs 
zich als dertiende.

Gerard en Coby 
winnen op soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook tij-
dens de vakantieperiode gaan de 
speelmiddagen door. Nieuwe joke-
raars en klaverjassers zijn van harte 
welkom. Op donderdag 1 juni is het 
jokeren gewonnen door Gerard de 
Wit met 75 punten. Trudy Knol werd 
met 134 punten tweede en Bets 
Teunen met 138 punten derde. Bij 
het klaverjassen was de hoogste eer 
deze week voor Coby van der Lin-
den met 5167 punten, gevolgd door 
Kees van de Meer met 5166 punten 
en Jan Weij met 5121 punten. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.



Leimuiden - Op zaterdag 10 ju-
ni wordt het traditionele Sprietlo-
pen over de Drecht in Leimuiden 
gehouden. Een jong maar inmid-
dels niet weg te denken onderdeel 
is de duoloop. Twee sprietlopers lo-
pen dan tegelijk over twee sprieten 
vanaf de Drechtkade naar de over-
kant van het water. De twee duolo-
pers houden ieder het uiteinde van 
een touw vast. Raakt één van de 
twee iets uit balans en geeft zij of 
hij een kort rukje aan het touw; dan 
kan dat zo maar foute boel beteke-
nen voor de andere loper. Het is dus 
zaak in balans te blijven met je duo-
partner. Want de opdracht is: samen 
droog over! 

Uitdagen
Dit jaar wordt de Duoloop een nog 
belangrijker onderdeel van het eve-
nement. Alle bedrijven, clubs en in-
stanties in het dorp worden dit jaar 
uitgedaagd een afvaardiging naar 
het evenement te sturen. Maar het 
Sprietloopcomité wil nog meer en 
introduceert de Sprietchallenge. Via 
de Facebookpagina van Piet Spriet-
lopen kan iedereen iemand anders 
uitdagen op zaterdag 10 juni de 
challenge aan te gaan en samen 
de oversteek te wagen. De leukste 
en origineelste Sprietchallenge wint 
een prijs. Bij de senioren een fles 
champagne, bij de junioren een te-
goedbon voor de kermis.

Wat is Sprietlopen?
Over het riviertje de Drecht liggen 
twee sprieten (houten palen), van 
oever naar oever. De deelnemers – 
bij voorkeur verkleed – lopen over 
de paal naar de overzijde. Deelne-
mers die droog overkomen, gaan 

door naar de volgende ronde. Uit-
eindelijk gaat het natuurlijk alle-
maal om het winnen van de Wis-
selspriet! Deelnemers worden inge-
deeld in vier categorieën, afhanke-
lijk van leeftijd en geslacht. Per ca-
tegorie zijn drie prijzen beschikbaar 
plus een heuse Wisselspriet! Verder 
is er een prijs voor de meest onfor-
tuinlijke deelnemer en de best ver-
klede deelnemers bij de jeugd én de 
senioren.
Leuk om te vermelden: 111 jaar ge-
leden werd het Sprietlopen in Lei-
muiden voor het eerst georgani-
seerd. De oudste vermelding van 
het Sprietlopen in het dagblad De 
Rijnbod dateert van 26 augustus 
1906. De huidige serie Sprietloop-
evenementen bestaat nu 15 jaar!
Het Sprietlopen begint zaterdag 10 
juni om 14.00 uur. Inschrijven kan 
die dag vanaf 13.00 uur in de feest-
tent bij de Tolbrug en tot 13.00 uur 
in Café en Partycentrum Keijzer aan 
de Dorpsstraat 30. Eerder inschrij-
ven kan ook. Inschrijfformulieren 
zijn verkrijgbaar bij Keijzer, ook is 
een formulier te downloaden van de 
site www.ocleimuiden.nl.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Tijd voor avondvierdaagse
Aalsmeer - Het is alweer bijna zo-
ver, vanaf maandag 12 tot en met 
donderdag 17 juni wordt de Avond-
vierdaagse weer georganiseerd in 
Aalsmeer. Vier avonden wande-
len langs de mooiste plekjes van 
Aalsmeer! De startplaats van deze 
vierdaagse wandeltocht is net als 
voorgaande jaren de kantine van 
Atletiek Vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43a. Deelnemers kun-
nen kiezen uit de afstanden 5 of 10 
kilometer. 
Aanmelden kan via een e-mail naar 
avond4daagse_aalsmeer@hotmail.
nl. Vermeld bij aanmelding naam, 

adres, geboortedatum, de te lopen 
afstand en voor de hoeveelste keer 
aan de avondvierdaagse deelgeno-
men wordt. Kijk voor meer informa-
tie op avond4daagseaalsmeer.jimdo.
com. De kosten voor deelname be-
dragen 4 euro per persoon bij voor-
inschrijving. Voorinschrijving is mo-
gelijk tot uiterlijk vrijdag 9 juni. In-
schrijving is ook mogelijk aan de 
start op de eerste avond van de vier-
daagse, maar in dat geval bedra-
gen de kosten 5 euro per persoon. 
Starten is alle dagen mogelijk vanaf 
18.00 uur (op donderdag start de 5 
kilometer om 18.30 uur). 

Wielrennen
Ook Ronde van de Kerspelen 
prooi voor Jordy Buskermolen
Kudelstaart - Na zijn eerste klas-
siekeroverwinning in de helletocht 
van de Zuid-Hollandse eilanden 
met veel regen en valpartijen is de 
Kudelstaarter Jordy Buskermolen 
er in geslaagd een tweede klassie-
ker aan zijn erelijst toe te voegen. 
De renner van het SwABo Cycling-
team reed in de 155 kilometer lan-
ge Ronde van de Kerspelen met nog 
2 kilometer te gaan weg uit de kop-
groep van acht en kwam solo over 
de finish, een zeer bijzondere pres-
tatie. In het Friese Harkema vond 
op Pinksterzaterdag de start plaats 
van de 24e Ronde van de Kerspe-
len. Het parcours van deze wedstrijd 
is opgedeeld in drie grote rondes en 
een kleine ronde en een plaatselij-
ke ronde van 7,5 kilometer, die door 
de coureurs vijf keer afgelegd moest 
worden. In de drie grote rondes met 
vele bochten en smalle wegen wa-
ren er enkele renners, die probeer-
den in kleine groepjes of alleen weg 
te rijden uit het peloton. Echter, de 
gunstige weersomstandigheden 
met weinig wind zorgden voor een 
hoog tempo in het peloton, waar-
door de kans van slagen voor een 
kopgroep klein was.

Bij de tweede plaatselijke ronde de-
marreerde een groep van zes sterke 
renners uit het peloton, die al snel 
een tiental seconden voorsprong 
opbouwde. Jordy besloot om snel 
de sprong te maken naar dit zestal 
en sloot samen met een andere ren-
ner aan bij de kopgroep. De voor-
sprong op het peloton bleef conti-
nu zo’n 10 tot 15 seconden. De laat-
ste plaatselijke ronde moest de be-
slissing brengen. “De samenwer-
king in de kopgroep stokte en ik zag 
het peloton steeds dichterbij ko-
men. Toen besloot ik een alles-of-
niets poging te wagen en plaats-
te een demarrage om solo de finish 
te bereiken. Gelukkig bracht die de-
marrage mij succes.” Of Mitchell 
Huenders (nummer 2 in de uitslag) 
nog dicht bij kwam? “Zou best kun-
nen, ik heb tot de laatste 100 me-
ter niet meer om gekeken.” Busker-
molen staat na zijn overwinning di-
rect hoog in de stand van de club-
competitie, maar kijkt op korte ter-
mijn vooral naar het NK in Montfer-
land. “Dat is over twee weken al, de 
vorm is duidelijk aanwezig. Ik hoop 
ook daar mee te kunnen doen om 
de overwinning.”

Zeilen, Scherpe Jachten
Team De Koning-Knibbe 
wint Pinksterevenement
Aalsmeer - De Vereniging Klassie-
ke Scherpe Jachten (VKSJ) brengt 
liefhebbers van klassieke zeiljach-
ten samen om te varen en ervarin-
gen uit te wisselen. Ze wil daarmee 
deze vaak oude schoonheden opti-
maal in stand houden. Zo is er het 
traditionele Pinksterevenement op 
de Westeinderplassen, georgani-
seerd vanaf de jachthaven van Wa-
tersport Vereniging Aalsmeer. Or-
ganisatie en deelnemers troffen het 
met een unieke combinatie van veel 
zon en een doorstaande wind, over-
wegend uit westelijke richtingen. 
Hierdoor kon er een mooie wed-
strijdbaan met lange rakken worden 
uitgelegd en was het puur genieten 
voor zeilers en direct betrokkenen. 
Over twee dagen werden er vier 
races verzeild. Aan de start kwa-
men overwegend de zogenaamde 
S-Spanten, zowel houten als sta-
len van voor 1970, maar ook de po-
lyester jachten mochten meedoen. 
Met imponerende verschijningen, 

zoals de Zweedse Gazelle, een ma-
honie S-spant uit 1935 van 15 me-
ter lang, en de Taila, een grenen S-
spant uit 1949. Door de grote ver-
schillen in waterlijnlengte wordt er 
gevaren met een tijdscorrectiefac-
tor. Het team van Bob de Koning en 
Nico Knibbe (WV Aalsmeer) werd 
uiteindelijk totaalwinnaar. Zij had-
den hun fraai gerenoveerde ‘Bom-
melton’, een Friendship 28 uit 1970, 
zeilend met een rif in het grootzeil 
goed onder controle. Niet verwon-
derlijk voor een team van met el-
kaar meer dan 100 jaar zeilervaring! 
‘Fladderak’, een stalen S-Spant uit 
1954, werd met schipper Wim Groot 
(Bergen) fraai tweede voor de ‘Sar-
celle’ uit 1938 van de gebroeders 
Van Dam uit Oude Wetering. Op 
www.vksj.nl is buitengewoon boei-
ende en goed gedetailleerde infor-
matie over deze klassieke, springle-
vende schoonheden op het water te 
vinden.
Theo van Mierlo

Voetbal
Vrijdag Broekhof Bedrijven 
Toernooi bij FC Aalsmeer 
Aalsmeer - Het voetbalseizoen is 
alweer een paar weken ten einde 
en het Weekaatje is eveneens ach-
ter de rug. Dus, tijd voor alweer de 
volgende activiteit bij FC Aalsmeer. 
Aanstaande vrijdagavond 9 juni 
wordt om half 8 afgetrapt voor de 
eerste wedstrijden van het Broekhof 
Bedrijven Toernooi. Het belooft een 
sportieve en gezellige avond. Be-
langstellenden worden uitgenodigd 
om het bedrijfsleven van Aalsmeer 
aan te komen moedigen. 
De komende drie weken wordt er op 
vrijdagavond 7 tegen 7 gevoetbald 
op een half veld. De wedstrijden du-
ren 30 minuten en alle 12 deelne-
mende teams komen tegelijk in ac-
tie, mis dus niets en kom op tijd naar 
de Beethovenlaan 120.

De volgende wedstrijden beginnen 
deze vrijdag om 19.30 uur:
1. Salab – Oz Import
2. Rapid Logistics – Met & Co
3. Oz Export 1 – Gavita
4. New generation Flowers – Levarht
5. Oz Export 2 – Bloom
6. Hilverda – Johan van Dijk 
Om 20.15 uur begint de tweede ron-
de met de volgende wedstrijden:
1. Oz Import – Rapid Logistics
2. Salaba – Met & Co
3. Gavita – New Generatio Flowers
4. Levarht – Oz Export 1
5. Bloom – Hilverda
6. Oz Export 2 – Johan van Dijk
Na afloop is er de mogelijkheid 
om nog even na te praten over de 
wedstrijden in de kantine van FC 
aalsmeer. 

Handbalwedstrijden in Neuss
Eigen vervoer Jongens C
Aalsmeer - Er werd dit weekend 
gehandbald over de landsgrenzen. 
Verschillende teams van handbal-
vereniging FIQAS vertrokken vrij-
dag 2 juni naar Neuss in Duitsland. 
Onder andere de kampioenen van 
Nederland, de jongens C, gingen 
de eer van Aalsmeer en Nederland 
verdedigen. Aan het grote interna-
tionale toernooi nemen diverse lan-
den deel. 
De jongens C werden vervoerd in 

een prachtige bus met besticke-
ring. Nederlands Kampioen Hand-
bal Jongens C 2016-2017 staat ver-
meld op de bus, die verder gesierd 
wordt met een foto van het team, 
genomen tijdens de huldiging on-
langs voor het gemeentehuis. Dank-
zij KMPA en Kicks’s Foto’s was deze 
overweldigende entree in Neuss tot 
stand genomen. Het maakte vast in-
druk op de tegenstanders! 
Foto: www.kicksfotos.nl

Honkbal
Belangrijke winst Thamen
De Kwakel - De honkballers van 
Thamen kregen afgelopen vrijdag 
The Herons uit Heerhugowaard op 
bezoek, de koploper in de 2e klasse. 
Belangrijke punten waren er dus te 
verdienen om in de top 3 te blijven 
en uitzicht te blijven houden op het 
kampioenschap. The Herons wisten 
in de eerste inning meteen te sco-
ren door twee honkslagen van Jan-
sen en Netz: 0-1. Thamen wist de 
stand in de gelijkmakende eerste 
inning weer gelijk te trekken door 
een homerun van Menno Schouten, 
zijn vierde homerun in drie wedstrij-
den.
In de tweede inning liepen The 
Herons uit naar 1-3. Een driehonk-
slag van Van Wijk en een tweehonk-
slag van Timmermans en een twee-
honkslag van Has. Thamen pitcher 
Maikel Benner en catcher Mike van 
Rekum pasten daarna hun strate-
gie aan en hielden de deur op slot 
samen met het prima verdedigen-
de werk van hun veld. Thamen pak-
te in de gelijkmakende vierde in-
ning de voorsprong. Benner kreeg 
vier wijd en Rick Groen sloeg een 
honkslag. Op een foutieve aangooi 
na de hit van Riordon van Loenen 
wist Benner te scoren. Francis Mar-
tina sloeg een tweehonkslag waar-
op Groen kon scoren en Van Loe-
nen kwam over de thuisplaat na een 
doorgeschoten bal, 4-3. In de vijf-
de inning kwam Bekker op de pit-
cherplaat voor The Herons en ver-
ving Vernooy. Ernst Koole kreeg vier 
wijd, Benner bereikte het tweede 
honk door een fout van de korte-
stop bij zijn aangooi naar het eer-
ste honk. Groen bereikte het eerste 
honk door een fout van de eerste 
honkman en Koole kon daarop sco-

ren. Van Loenen sloeg een honkslag 
in het rechtsveld waarop Benner 
kon scoren. Groen ging uit op de hit 
van Van Rekum. Martina sloeg een 
tweehonkslag waarop Van Loenen 
en Van Rekum konden scoren: 8-3.
Ondertussen lukte het The Herons 
niet om te scoren. In de zevende 
inning kwam Van Loenen op het 
eerste honk met vier wijd, wist het 
tweede honk te stelen en bereik-
te het derde honk op de geslagen 
bal van Van Rekum. Martina sloeg 
weer een tweehonkslag waarop Van 
Loenen kon scoren: 9-3. In de ge-
lijkmakende achtste inning wist The 
Herons één puntje terug te halen 
door honkslagen van Haller en Tim-
mermans en een opofferingsslag 
van Bekker: 9-4. Schouten sloeg in 
de gelijkmakende achtste inning 
een tweehonkslag en kon scoren op 
de honkslag van Benner: 10-4.
Vrijdag 9 juni komt RCH Pinguins 
3 op bezoek aan de Vuurlijn in De 
Kwakel. Ook deze wedstrijd start om 
19.30 uur. Publiek is welkom.

Maikel Benner op de heuvel voor 
Thamen. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 9 juni 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ieder-
een is van harte welkom. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrij-
ving. Het koppelkaarten op 2 ju-
ni is gewonnen door Mia Huijkman 
en Theo Nagtegaal met 5530 pun-
ten. Op twee Paul Schouten en Ge-
rard Presser met 5350 punten en op 
drie George Lemmerzaal en Man-
fred de Grauw met 5339 punten. De 
poedelprijs was voor Piet Gortzak en 
Fred Maas met 3549 punten.

Weer baanloop 
bij AVA

Aalsmeer - Woensdagavond 14 ju-
ni kan iedereen weer meedoen met 
de recreatieve baanloop bij Atletiek 
Vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43a. Belangstellende hardlo-
pers/sters kunnen kiezen uit de af-
standen 1, 3 of 5 kilometer. Deel-
name kost drie euro voor niet-le-
den van AVA. Het startschot wordt 
gegeven om 20.00 uur en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico-loopchip die aan 
de deelnemers wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-
schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een prachtige 
plant. Ook supporters zijn van har-
te welkom. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl 

Nel wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 14 ju-
ni vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 31 mei is gewonnen door 
Nel de Koning met 5151 punten. Op 
twee is Rinus Buskermolen geëin-
digd met 5146 punten, op drie Lenie 
van Klink met 5045 punten en op 
vier Wim Reuling met 4856 punten.

Wandelen met 
elkaar in ‘t Bos

Aalsmeer - Donderdag 15 juni van 
19.00 tot 20.30 uur kunnen liefheb-
bers weer mee lopen in het Amster-
damse Bos. De conditie opbouwen 
voor hoofd en lichaam. Verzamelen 
op de parkeerplaats halverwege de 
Bosrandweg tegenover de Rietwij-
keroordweg. De wandeling is voor 
iedereen (man/vrouw, jong/oud) die 
zin heeft om lekker te lopen en an-
deren te ontmoeten; gezellig en ge-
zond. Na de wandeling is er koffie 
of thee bij de startlocatie. Om op de 
hoogte te blijven van de wandelin-
gen en voor vragen kan een e-mail 
gestuurd worden naar opstapme-
toosterkerk@hotmail.com. Initiatief-
nemers van het wandelen zijn An-
ne Marie van Elswijk en Ina van Wil-
legen.Bridgeavond in 

de Studio’s
Aalsmeer - Op woensdag 14 juni 
organiseert Bridgeclub Onder Ons 
vrij bridgen in de Studio’s aan de 
Van Cleeffkade 15. Inschrijven van-
af 19.15 uur, aanvang 19.45 uur. De 
kosten zijn 3 euro per persoon. Voor 
de oneven geëindigde paren is er 
altijd een plantje. Wie 8 van de 15 
avonden heeft meegedaan speelt 
gratis mee op de slotdrive op 23 au-
gustus. Uitslag afgelopen week: A-
lijn: 1e Jaap en Henk Noordhoek 
58.33%, 2e Joris van der Zwaard 
en Martin van der Laarse 55.00%, 
3e Cock Bunnik en Ans van Wees 
54.17%. In de B-lijn: 1e Jan en Jelly 
Breetvelt 62.50%, 2e Toon en Dirma 
Koningen 59.52% en 3e Irene van 
Gelder en Diny Maarse 57.14%.

Sprietchallenge in Leimuiden
Duoloop: Samen droog over

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club de Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis. Het 

Handbal interlands
Samir van FIQAS speelt in 
Nederlands Herenteam
Aalsmeer - Bondscoach Joop Fie-
ge heeft de selectie bekend ge-
maakt voor de komende interlands 
van het Nederlands Herenteam. De 
handballers hebben een druk pro-
gramma. 
Op zaterdag 10 juni spelen ze om 
16.00 uur een oefeninterland tegen 
België in de Maaspoort van Den 
Bosch. In de EK-kwalificatiereeks 
nemen ze het op woensdag 14 ju-
ni om 19.30 uur op tegen Denemar-
ken in Topsportcentrum Almere en 
op zondag 18 juni wacht om 19.15 
uur de uitwedstrijd tegen Hongarije.

Cirkelspeler Samir Benghanem van 
FIQAS Aalsmeer had de bonds-
coach al op zijn eerste lijstje gezet, 
maar nu is het zeker dat de hand-
baller van het jaar deel uit gaat ma-
ken van het Nederlandse team. 
De selectie bestaat uit vijftien spe-
lers, waarvan vijf afkomstig uit het 
kampioensteam van OCI Lions en 
drie uit de nummer twee van Neder-
land, Targos/Bevo. 
Remco van Dam, eveneens van FI-
QAS Aalsmeer, is geselecteerd als 
reservespeler.
Foto: www.kicksfotos.nl

kaarten begint om 20.00 uur. Op 
31 mei is Ben Blom eerste gewor-
den met 5348 punten, op twee Jan 
Raadschelders met 5082 punten en 
plaats drie voor Corrie Durieux met 
5072 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Gerard Presser met 
3580 punten.
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