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WERKZAAMHEDEN 
AALSMEERDERWEG IN DE NACHT

Tussen 11 juni en 13 juli 2018 vinden ’s nachts asfalteer-
werkzaamheden plaats aan de Aalsmeerderweg. De werktij-
den zijn tussen 20.00 en 05.00 uur. Ze vinden alleen plaats 
in de nachten van de maandag, dinsdag, woensdag en don-
derdag. Binnen deze tijden zal de gehele rijbaan worden 
afgesloten binnen de desbetreffende fase. Overdag is de 
rijbaan (deels) open voor het verkeer, maar wel met enige 
hinder. 

Houdt rekening met bezoek en leveranties als de werkzaam-
heden in uw gedeelte van de straat gepland staan. Te voet 
blijven woningen wel altijd bereikbaar. Ook de hulpdiensten 
kunnen altijd bij de panden komen als dat nodig is. Voor 
meer informatie kijk verderop in deze krant bij officiële me-
dedelingen of op www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering
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Luistert naar de naam ‘Poes’, weg sinds de nacht van 
vrijdag op zaterdag. Misschien per ongeluk opgesloten 
geraakt in uw schuur of garage? Of zwervend in uw 
straat? Poes wordt vreselijk gemist.
Karin Eveleens, Dorpsstraat/Lijnbaan, 06-53 276 966

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkomWij zijn met  op zoek naar serieuze welkom
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 Aalsmeerderweg, tussen Machineweg en Kerkweg (140 kranten)
 Omg. Karperstraat, Brasemstraat (140 kranten)

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:

Wie wint de Jan Stenhuis Bokaal?
Zaterdag spelletjesmiddag 
voor Junior Pramenrace
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
9 juni gaan de Junior Pramenrace 
deelnemers strijden om het laag-
ste startnummer voor de junior-
race, nummer één. Door middel 
van diverse spelletjes kunnen de 
teams punten verdienen en het 
totaal aantal bepaalt wie de win-
naar wordt van de Jan Stenhuis 
Bokaal. Deze wisselprijs is vorig 

jaar gewonnen door het team ‘Tot 
dat het Zinkt Junior’. Het team 
mocht een jaar lang de prijs koes-
teren, maar deze moet aanstaan-
de zaterdag toch echt ingeleverd 
worden. Misschien wint het team 
weer, maar misschien gaat een 
andere deelnemer er met de prijs 
vandoor. Zaterdag de ontkno-
ping. De spelletjes beginnen om 

Ondernemers Schoolstraat boos over late aankondiging
Weer wegwerkzaamheden in Centrum

Een groot deel kwam er zelfs pas 
op dinsdag achter, omdat brie� es 
over deze ‘klus’ pas aan het ein-
de van de middag verspreid zijn. 
“Het is toch niet waar”, werd ver-
bouwereerd gereageerd. “Zijn alle 
straten in het Centrum weer open 
na maanden van werken aan het 
riool, zijn we weer voor lange tijd 
onbereikbaar.”  Veel tijd om de 
aankondiging te laten bezinken 
hadden de bewoners en bedrij-
ven niet. Op dinsdag werd direct 
aangevangen. Het wekte grote er-
gernis. “Geen stijl. Dit kan toch wel 
in overleg en waarom wordt dit zo 
laat aangekondigd?” De gemeen-
te laat in een reactie weten dat 
de brief over de werkzaamheden 
al twee maanden terug klaar lag 
voor Liander en de uitvoerder om 
te verspreiden. Op de vraag waar-
om dit niet is gebeurd, zegt de ge-
meente het antwoord schuldig te 
moeten blijven. Wel gaat contact 
opgenomen worden met de ener-
giemaatschappij.

Werk op één plek
Een aantal eigenaren van de 
bedrijven in de Schoolstraat, 
heeft zelf maar overleg gehad 
met de uitvoerder en contact 
opgenomen met de gemeen-
te en best met een positief re-
sultaat. De boosheid was na-
melijk het grootst vanwege 
het feit dat de hele straat afge-
sloten wordt terwijl op slechts 
één plek, bij het elektriciteits-
huis, werkzaamheden verricht 
gaan worden. “Moet daarvoor 
de hele straat dicht? Dat hoeft 
toch niet.” Zuchtend werd ge-
zegd dat de ambtenaren in Am-
stelveen vast niet weten dat 
de Schoolstraat een bedrijvige 
straat is en een belangrijk on-
derdeel is van het wegennet in 
het Centrum. 

Instellen ‘keerlussen’
Tijdens de afsluiting voor de ri-
olering afgelopen half februa-
ri waren ‘keerlussen’ ingesteld, 

waardoor de bedrijven, scholen 
en woningen bereikbaar ble-
ven vanaf de Markt- en vanaf de 
Dorpsstraat. Deze twee ‘keer-
lussen’ worden opnieuw gere-
aliseerd tot opluchting van de 
bedrijven, scholen en bewo-
ners. “Zijn we toch ook bereik-
baar voor leveranciers en klan-
ten die met de auto komen, par-
keren bijna voor de deur dus.” 

Dubbel overlast
Ondanks dat inmiddels al enigs-
zins lacherig wordt gereageerd 
(“In Aalsmeer is altijd wat te be-
leven”), is de wrange smaak nog 
niet geheel weg. “Het is toch ei-
genlijk te gek voor woorden dat 
deze werkzaamheden niet ge-
lijk aangepakt zijn tijdens het 
vervangen van het riool? Nu 
hebben we dubbel overlast.” En 
niet voor een weekje of twee.” 
Liander in de brief aan onder-
nemers en bewoners: “Wan-
neer alles volgens planning ver-
loopt, eindigen de werkzaam-
heden op 20 juli.” Net voor aan-
vang van de zomervakantie 
klaar. “Wat een planning. Een 
acht voor de gemeente”, wordt 
tot besluit cynisch gezegd. 

Het eerste graafwerk is verricht, maar het gat gaat nog groter worden. Alle elektriciteitskabels gaan afgekop-
peld worden van het PEN-huisje, waarin ook nog asbest gevonden is…

15.00 uur en zijn in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a.

Kinderburgemeester
Teams die even niet ingedeeld zijn 
voor een spelletje, kunnen hun 
stem uit gaan brengen op de nieu-
we kinderburgemeester. Want net 
als vorig jaar is het zaterdag moge-
lijk een keuze te maken tussen de 
zes kandidaten, die ook aanwezig 
zijn tijdens de sportmiddag.

Inschrijven
Volgende week zaterdag 16 ju-
ni gaat vervolgens de 14e Juni-
or Pramenrace van start. Dit jaar 
veel nieuwe teams, maar ook be-
kende namen hebben zich aan-
gemeld. Op de Facebookpagi-
na van SPIE staat een lijst met de 
deelnemers die zich tot nu toe 
hebben ingeschreven. Inschrij-
ven voor de Juniorrace kan trou-
wens tot uiterlijk 13 juni.

Knutselen
Deelnemers hebben nog even de 
tijd om een superheld te knut-
selen voor bij de post De Zot-
te Wilg en om naar de winkel te 
gaan voor de inleveropdracht bij 
de IJzeren brug, want daar moet 
elk team minimaal 1 fl es limona-
de en 1 pak schoolkoekjes inleve-
ren. De limonade en schoolkoek-

jes zijn voor de kinderen van de 
Voedselbank in Aalsmeer. De Ju-
nior Pramenrace is tot slot feest 
voor alle kinderen!

Junior Praambode
Net als voor de ‘grote’ race maakt 
de Nieuwe Meerbode ook dit jaar 
weer een Junior Praambode. Als 
vanouds een uitneem-krant waar-
in (geheime) opdrachten staan, 

het bestuur zich voorstelt en on-
der andere teams aan het woord 
komen. Jouw team in deze krant 
of heb je ander nieuws? Stuur je 
verhaaltje (liefst met foto) naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 
Een mooie advertentie om teams 
succes te wensen, is natuurlijk 
ook mogelijk. Hiervoor kan con-
tact opgenomen worden via 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl.

Aalsmeer - Verbazing en best ook woede bij de bewoners en on-
dernemers in de Schoolstraat afgelopen maandag 4 juni na het 
horen van de aankondiging dat er werkzaamheden uitgevoerd 
gaan worden en de straat voor zeker zeven weken afgesloten 
wordt voor alle verkeer. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, 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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Dovenvertolking en vertaling 
in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Tentdienst in Ontmoe-
tingskerk. Om 18.30u. dienst 
met ds. B.J. Eikelboom uit Rot-
terdam.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Kloos-
terhof Woordcommunievie-
ring met Nico Kuiper. Zondag 
in Karmelkerk om 9.30u. Vie-
ring m.m.v. Aurora en om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag: Geen viering.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

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

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

Zondag 10u. Dienst met ds. 
N.A. Gillebaard uit De Rijp.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Viering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dinsdag 
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Zomerstop. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met drs. Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst met Jaap Die-
leman. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. en 16.30u. Diensten 
met ds. M. Hogenbirk. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.

Dienst met ds. Liesbet Geijl-
voet. Collecte: Jeugdwerk. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
de Goei uit Amersfoort. Orga-
nist: Joh. v/d Zwaard. Om 19u. 
Check In. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. H.P.J. Schor-
mans uit Amersfoort. Organist: 
Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Gor Khatchi-
kyan. Babyoppas en aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

 Zondag 10 juni

Waar is Gijs?
Aalsmeer - Gijs is een cyperse ka-
ter, bruin/zwart van kleur en hij 
is al 11 of 12 jaar oud. Het dier 
wordt vermist vanuit de omge-
ving Clematisstraat sinds 21 mei. 
Gijs is erg schuw, maar wel heel 
lief. Zijn baasjes hebben posters 
opgehangen en melding gedaan 
bij de Dierenambulance, maar 
wie weet zijn er inwoners die de 
kater onlangs hebben gezien. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen via 06-4525 6806 of 0297-
331576.

Cursus ‘Werken met de 
e-overheid’ in de bieb
Amstelveen - De overheid vraagt 
van burgers hun zaken via inter-
net te regelen. Maar hoe doe je 
dat als je niet thuis bent op dit 
gebied? De Bibliotheek Amstel-
land biedt de helpende hand 
met de cursus werken met de e-
overheid. In de cursus wordt ant-
woord gegeven op vragen zoals: 
Hoe vraag je toeslagen aan, hoe 
maak je een afspraak met de ge-
meente en hoe vind je informa-
tie over bijvoorbeeld pensioen-
opbouw? Door in te loggen met 
een DigiD (de digitale handteke-
ning voor de overheid) kan je al-
les vinden over uitkeringen en 
persoonsgebonden budgetten. 
De Bibliotheek Amstelland biedt 
samen met Seniorweb cursussen 
aan waarin mensen leren een Di-

giD aan te vragen en te gebrui-
ken. Tijdens de cursus komen ver-
schillende overheidswebsites aan 
de orde, waaronder de site van de 
SVB, de gemeente en de Belas-
tingdienst. Ook wordt uitgelegd 
hoe de berichtenbox van Mijn 
overheid werkt.
In vier wekelijkse bijeenkomsten 
van twee uur wordt je helemaal 
bijgespijkerd op dit gebied. De 
cursus is gratis en inclusief les-
materiaal. De eerstvolgende cur-
sus start dinsdag 12 juni. Het ver-
volg is op 19 juni, 26 juni en 3 ju-
li van 11.00 tot 13.00 uur in Biblio-
theek Amstelveen Westwijk. Aan-
melden kan bij Anton Furnée: 
via: a.furnee@debibliotheekam-
stelland.nl of telefonisch via 020-
6414126.

Song of Joy sluit seizoen af 
met concert in Kloosterhof
Aalsmeer - Het Interkerkelijk 
Koor ‘Song of Joy’ uit Kudelstaart 
sluit het zangseizoen af met een 
concert in de vernieuwde serre/
huiskamer van Verzorgingshuis 
Kloosterhof in de Clematisstraat. 
Het concert vindt plaats op dins-
dagavond 12 juni en begint om 
19.30 uur. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.  
Het is al jaren een goede ge-
woonte van Song of Joy om het 
zangseizoen af te sluiten met een 
uitvoering in één van de verzor-
gings- of verpleeghuizen in de 
regio. Dat gebeurt op de vaste 
repetitieavond van het koor, de 
dinsdagavond. Dinsdagavond 12 
juni zal het koor een concert ge-
ven afgewisseld door samenzang 

en enkele gedichten. Het belooft 
een mooie avond te worden en  
gerekend wordt op veel belang-
stellenden van bewoners van het 
Kloosterhof en voor omwonen-
den van de Clematisstraat. Hierna 
breekt het zomerreces aan voor 
het koor en starten de repetities 
weer op 28 augustus als voorbe-
reiding op het Najaarsconcert in 
Rijsaterswoude. 

Kerkdiensten en vieringen
Het koor is nog beschikbaar voor 
medewerking aan kerkdiensten 
en bijzondere vieringen. Neemt 
u dan contact op met de secreta-
ris, bereikbaar onder nummer 06-
22507107 of kijk op de website 
www.songo�oy.nl 

Chinees buffet 
in ‘t Baken

Aalsmeer - Op vrijdag 15 juni 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het me-
nu staat een chinees buffet. De 
kosten bedragen 4,50 euro per 
deelnemer. Vanaf 17.45 is de deur 
open en de maaltijd eindigt om 
ongeveer  20.00 uur. Het doel van 
de Open Hof Keuken is ontmoe-
ting en is voor iedereen toegan-
kelijk. Aanmelden vooraf is wel 
noodzakelijk en dit kan via: diaco-
nie@pgaalsmeer.nl of telefonisch 
via het nummer van de diaconie: 
06-41700923 tot zondag 10 juni.

Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer
Nieuwe bus voor vervoer 
ouderen in Aalsmeer
Aalsmeer - De Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer 
is in het leven geroepen om voor 
de ouderen van Aalsmeer en Ku-
delstaart extra voorzieningen te 
realiseren, die niet kunnen wor-
den gefinancierd uit de normale 
Zorgcentrum- en Thuiszorgbud-
getten. Het doel van de stichting 
is om ouderen ‘dagen met een 
gouden randje’ te bieden. 
Onlangs heeft het bestuur van de 
Stichting het Zorgcentrum ver-
blijd met een substantiële bijdra-
ge in de aanschaf van een nieu-
we bus voor personenvervoer. De 

bus zal worden gebruikt voor het 
vervoer van ouderen in Aalsmeer 
en naar andere bestemmingen, 
bijvoorbeeld door het eigen reis-
bureau waar cliënten van het 
Zorgcentrum gebruik van kun-
nen maken. De Stichting kan haar 
doelstellingen alleen bereiken 
met hulp van haar donateurs. Als 
u de Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer hierbij wilt steunen dan 
kan dit door u op te geven als do-
nateur of begunstiger. De donatie 
kan worden gestort op rekening-
nummer NL90 RABO 0300110421 
t.n.v. Stichting Vrienden van Zorg-

centrum Aelsmeer, onder vermel-
ding van ´donateur´. De mini-
mumbijdrage voor het donateur-
schap is 15 euro per jaar.  
Ook eenmalige giften zijn uiter-
aard welkom. Wilt u er dan bij ver-
melden dat het om een eenmali-
ge gift gaat. 
Alle gelden die binnenkomen 
worden volledig besteed voor 
de ouderen van Aalsmeer en Ku-
delstaaart.

Thema: ‘Was ik maar...’
Inloopmiddag voor 65+
Aalsmeer - Op zondagmiddag 
10 juni is er in de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer weer in-
loop voor iedereen vanaf 65 jaar. 
Het thema deze middag is ‘Was 
ik maar…(over look-a-likes en 
zo)’. De inloop is voor alle senio-
ren  in Aalsmeer en omgeving die 
de zondagmiddag zo lang vinden 
duren. De middagen hebben een 
open karakter en veel mensen 
hebben inmiddels de weg naar 
de inloop gevonden. 
De inloopmiddag start om 15.00 
uur en duurt tot 16.30 uur. Er 
wordt begonnen met een kop-
je thee of koffie, er klinkt een ver-
haal of mooi gedicht. Aanslui-

tend is er alle gelegenheid voor 
de ontmoeting met elkaar bij een 
goed gesprek of tijdens een van 
de spellen die klaarstaan.
De middag wordt doorgaans be-
zocht door zo’n 20 à 25 men-
sen. Iedereen vanaf 65 jaar is van 
harte welkom. De middag vindt 
plaats in het kerkgebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55 in het Centrum. Tele-
foon kerkgebouw: 0297- 326527, 
Er wordt een vrijwillige bijdrage 
van 2 euro per persoon gevraagd.
Voor inlichtingen: Ellen van Hou-
ten (ouderenpastor), telefoon 06-
14144344. Meer informatie op: 
www.dgaalsmeer.nl.

Peuterinstuif 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 13 ju-
ni van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting bij de Oost-
Inn. Gezelligheid onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. 
Van 9.30 tot 10.30 uur is er ook de 
peuterinstuif voor kindjes tot vier 
jaar. Samen met je kindje(s) spe-
len, zingen, dansen, een verhaal-
tje voorlezen en gymmen. Be-
langstellenden zijn hartelijk wel-
kom in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de  Catharina Amalialaan 
66. Inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
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7 JUNI

 Kaartsoos voor ouderen in 
het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Fietstocht Pedaalridders rich-
ting Nieuwveen. Start 13.30u. 
bij parkeerplaats, Dreef. 

 Wandelen in het Bos van 19 
tot 20.30u. Start hoek Bos-
randweg en Rietwijkeroord-
weg.

 Businessmeeting voor on-
dernemers bij FCA in kantine 
Beethovenlaan vanaf 20u. 

 Optreden Bindingkoor o.l.v. 
Henk Trommel in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 19.45u. 

 Expositie in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Te zien tot en 
met 17 juni, donderdag tot en 
met zondag tussen 14 en 17u.

 Schilderijen van Afke Borg-
man in Gezondheidscentrum, 
Drie Kolommenplein.

8 JUNI
 Optreden Nostalgia in wijk-

punt Voor Elkaer, Kudelstaart 
vanaf 14.30u.

 Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg van 20.30 tot 00u.

9 JUNI
 Wedstrijdzeilen, 6-uur van 

Aalsmeer. Start 10u. bij WV 
Schiphol en Aalsmeer, Uiter-
weg.

 Open Tuinen Weekend. Der-
tien tuinen open,10 tot 17u.

 Excursie met Doopsgezin-
de Gemeente op Westeinder. 
Vertrek 12u. bij steiger aan 
Praamplein.

 Lezing in Crash Museum over 
DC-3 Dakota vanaf 13u. Adres: 
Fort Aalsmeer, Aalsmeerder-
dijk, Aalsmeerderbrug. Open 
iedere zaterdag 11 tot 16u.

 Honingslingeren op de His-
torische Tuin, ingang Praam-
plein van 13.30 tot 15.30u. 
Open: di. t/m zo. 10 tot 16.30u.

 Spelletjesmiddag voor deel-
nemers Junior Pramenrace in 
The Beach, Oosteinderweg 
v/a 15u.

 Jubileumconcert Aalsmeers 
Harmonie 90 jaar in Studio’s, 
Van Cleeffkade vanaf 20u. 

 Jubileumconcert Caritas in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
vanaf 20u.

 Dansavond met soulmuziek 
door 3 Britse Dj’s in Dorpshuis 
Kudelstaart van 20 tot 01u.

 Lachen in Bacchus, Gerbe-
rastraat met sketches en caba-
ret vanaf 21.30u.

 Optreden band Shitt Happens 
in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21.30u.

10 JUNI
 Aalsmeer Roest Niet, toer-

tocht met nostalgische voer-
tuigen. Start 9 tot 12.30u. en 
finish 14.30 tot 18u. bij The 
Beach, Oosteinderweg 247a.

 Open Tuinen Weekend. Der-
tien tuinen open 10 tot 17u.

 Inloopmiddag voor 65+ bij 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 van 15 tot 16.30u.

  Dire Straits undercover in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

11 JUNI
 Klaverjassen in ’t Hofplein, Cle-

matisstraat, 13.30 tot 16.30u.

12 JUNI
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

Hofplein, Clematisstraat van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag 
en donderdag.

 Koffie en sjoelen in De Spil, Ku-
delstaart van 10 tot 12u.

 Taalpunt in Amstelland bibli-
otheek, Marktstraat van 11 tot 
13u. Iedere dinsdag.

 Info-punt Kudelstaart in Pla-
ce2bied, Graaf Willemlaan 1 
open 12.30 tot 14.30u.

 Bridgen in ’t Hofplein, Clema-
tisstraat 16 van 13.30 tot 16u.

 Sportinstuif voor 55+ in De 
Bloemhof, 13.30 tot 15.30u.

 Concert Song of Joy in Kloos-
terhof, Clematisstraat vanaf 
19.30u.

13 JUNI
 Inloop en peuterinstuif bij 

Oost-Inn in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66 van 9.30 
tot 11.30u.

 Koffie- en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26a van 
10 tot 12u.

 Walking footbal voor 60+ bij 
FC Aalsmeer aan Beethoven-
laan vanaf 10u.

 Buitenspeeldag voor jeugd in 
Snoekbaarstraat in Oosteinde, 
in Kudelstaart, Centrum en Rij-
senhout van 13 tot 17u.

 OVAK-soos in het Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.

 Vrij bridgen bij Onder Ons in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeff-
kade. Aanwezig: 19.15u. 

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

14 JUNI
 Wielerronde door straten van 

Rijsenhout. Start met Dikke 
Banden Race om 15.15u. Start 
profs om 19.15u. aan de Werf.

t rt en n sh ond g j he e ch
‘Aalsmeer Roest Niet’ met 
zo’n 200 oldtimers
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
10 juni is Aalsmeer weer ‘the pla-
ce to be’ voor de liefhebbers van 
klassieke auto’s en motoren. Na 
de succesvolle eerste editie in 
2018, wordt dit gezellige evene-
ment inmiddels al voor de elf-
de keer georganiseerd. De eer-
ste oldtimer start om 9.00 uur bij 
The Beach aan de Oosteinder-
weg en hier vindt tevens ‘s mid-
dags de finish plaats. De wagens 
worden hier vanaf circa 14.30 tot 
18.00 uur welkom geheten waar-
bij tegelijk informatie over de be-
treffende auto of motor gege-
ven wordt. Aan Aalsmeer Roest 
Niet doet zo’n 200 oldtimers van 

voor 1988 deel. Er wacht de deel-
nemers na de start, tot ongeveer 
12.30 uur, een gezellige toerrit 
van zo’n 160 kilometer door de 
wijde omgeving. Van de finish 
wordt een leuk evenement ge-
maakt voor jong en oud met hap-
jes, drankjes en muziek. De deel-
nemers kunnen een prijs winnen. 
Deze wordt toegekend door een 
deskundige en volstrekt objec-
tieve jury. In stijl, bijpassende kle-
ding, aan de start verschijnen kan 
hierbij extra voordeel opleveren... 
Publiek is van harte welkom, zo-
wel bij de start als bij de finish. 
Wie van ‘oude’ auto’s en motoren 
houdt, is hier natuurlijk bij!

Lachen in Bacchus met 
‘Ken uw klassiekers’
Aalsmeer - Zaterdag 9 juni or-
ganiseert cultureel café Bacchus 
weer een avond vol humor met 
het programma ‘Ken uw klassie-
kers’. Op een op zichzelf al komi-
sche wijze presenteren Hans van 
der Meer en Cees van der Ven 
sketches en cabaret op het grote 
Bacchus filmscherm. Het beeld en 
geluidmateriaal is bijna allemaal 
beschikbaar op YouTube. Vroeger 
werd dat uitgezonden via radio of 
televisie. Maar sommige stukjes 
komen nog van de oude ouder-
wetse langspeelplaat. Echte klas-
siekers dus. In november 2017 
was de eerste editie van ‘Ken uw 

klassiekers’. Toen werd er voor-
al Engelse humor getoond. Deze 
keer is het Nederlands. Een tipje 
van de sluier: “Zet het vuur onder 
de kroketten maar uit”, Stiften, de 
Tegenpartij en “Jjjjaaaaaa hoooor, 
daar is ie weer”. De echte ken-
ners van de Nederlandse groot-
heden op humor gebied zullen 
niet veel moeite hebben hier de 
rest van de tekst bij in te vullen. 
Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat is zaterdag open vanaf 
21.00 uur en het programma be-
gint om 21.30 uur. De toegang 
is gratis en iedere liefhebber van 
humor is welkom.

r e r tse s chter de dr t e s
Zaterdagavond dansen 
op ‘ouderwetse’ soul
Kudelstaart - Zaterdag 9 juni zal 
het Dorpshuis, Kudelstaart op zijn 
grondvesten schudden van het 
geluid van echte Soul muziek en 
wel op vinyl 45s. Drie Britse DJ’s 
gaan van 20.00 tot 01.00 de bes-
te Soulhits uit de geschiedenis 
draaien, alsmede andere gewel-
dig Soul liedjes die minder be-
kend maar toch net zo mooi zijn.
Laat je heupen draaien op mu-
ziek van de oude Motown top-
pers, zoals de Supremes, Tempta-
tions, Four Tops, Vandellas, Edwin 
Starr en Marvin Gaye. Andere ou-
de bekenden zullen ook worden 
gehoord, denk aan Sam & Dave, 
Bandwagon, James Brown, Otis 
Redding, Aretha Franklin en vele 

anderen. De DJs zijn Loma Russ 
(Russell Gilbert uit Aalsmeer), 
mede-promotor van de maan-
delijkse avonden van Northern 
Soul Amsterdam die in Café Ba-
tavia plaatsvinden, Billy Millar uit 
Schotland, en de organisator van 
deze avond, Howard Boss uit Ku-
delstaart die na 30 jaar weer aan 
het draaien is geraakt en onlangs 
heeft opgetreden met de oude 
Motown formatie Martha Reeves 
and the Vandellas op een Soul 
Cruise. De entree bedraagt 6 eu-
ro aan de deur en 5 euro in de 
voorverkoop bij het Dorpshuis 
en Marskramer in Kudelstaart, 
restaurant de Jonge Heertjes in 
Aalsmeer of bij Howard Boss zelf.

Howard Boss (Big Boss Man), Russell Gilbert (Loma Russ) en Billy Millar.

edere ee  vemu e

Dire Straits undercover in 
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Zondagmiddag 
10 juni staat er weer een top-
band bestaande uit zes fantas-
tische muzikanten op het podi-
um van The Shack. Getrakteerd 
wordt op een wervelend eerbe-
toon aan de muziek van de Brit-
se band Dire Straits. Een paar jaar 
geleden stonden deze muzikale 
giganten in een volgepakte un-
dercovertent op de Zwarte Cross. 
Zondagmiddag spelen ze nog 
één keer die verpletterende Dire 
Straits Undercoversessie! Als mu-
zikant moet je uiteraard van goe-
de huize komen wil je het reper-
toire van Dire Straits goed neer 
kunnen zetten, en drummer Chris 
van der Meer en zijn muzikale 
maten Roy Jansen (gitaar), Ulrich 
De Jesus (gitaar), Guido Vrouwe 
(bas), Erik Smans (toetsen) en Ger 
Savelkoul (zang) zijn daar uiter-
mate goed in geslaagd! Zanger-
gitarist-songwriter Mark Knopfler 
was veruit het bekendste lid van 
de in 1977 opgerichte band Dire 
Straits. De band is bekend gewor-
den met nummers als Sultans of 
Swing, Private Investigations, Bro-
thers in Arms en Money for No-
thing. De band had meteen grote 
successen met zijn debuutalbum 
Dire Straits en de single Sultans of 
Swing, en met de albums en sin-
gles die in de jaren daarop volg-
de, bleef er het succes met over-
al ter wereld uitverkochte con-
certen. Tot na 1995, toen was het 

wat hun betreft klaar en heeft Di-
re Straits niets nieuws meer uit-
gegeven en nog eenmaal opge-
treden. Gelukkig zijn daar boven-
staande klasse muzikanten die de 
Shack-bezoekers muzikaal gaan 
verwennen met het beste van Di-
re Straits.

Blondie en Remband
Het weekend daarna, op vrijdag 
15 juni, wederom een verplette-
rende undercoversessie met deze 
keer de muziek van Blondie cen-
traal. Natuurlijk komen alle gro-
te hits voorbij, gebracht door een 
viertal professionele muzikan-
ten. Zondagmiddag 17 juni is het 
podium voor de lokaal bekende 
Remband! Denk aan de tijdloze 
nummers van onder andere Pro-
col Harum, Styx, The Doors, Deep 
Purple en Joe Cocker.
The Shack is zondag 10 juni open 
vanaf 15.00 uur en Dire Straits un-
dercover begint om 16.00 uur. En-
tree: 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   

Shitt Happens zaterdag 
live in café Joppe
Aalsmeer - De classic rock cover-
band Shitt Happens uit Alphen 
aan den Rijn komt aanstaande 
zaterdag 9 juni optreden in café 
Joppe. De vijfmansformatie trak-
teert op rock, blues en country 
uit de zestiger jaren tot heden. 
Niet de standaard covers van be-
kende bands heeft Shitt Hap-
pens in haar repertoire opgeno-
men, maar juist  nummers met 
een ‘oh, ja’ gehalte. De vijf muzi-
kanten van Shitt Happens heb-
ben hun sporen in de ‘coverscene’ 
ruimschoots verdiend. Of het 
nu om een optreden in een ca-

fé, op een festival of tijdens een 
besloten feest gaat, Shitt Hap-
pens staat garant voor een op-
treden vol dampende rockcovers. 
De setlijst bestaat grotendeels uit 
songs die niet meer weg zijn te 
denken uit de rock geschiedenis. 
Nummers van The Doors, CSN&Y, 
Jethro Tull, John Mayer, Kings of 
Leon, Van Morrison, Allman Bro-
thers, maar ook Johnny Cash, El-
vis Presley, Jerry Lee Lewis passe-
ren de revue. Het optreden in ca-
fé Joppe in de Weteringstraat be-
gint zaterdag rond 22.00 uur en 
de toegang is zoals altijd gratis.

u e veren g ng est t  j r
Zaterdag jubileumconcert 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zaterdag 9 juni 
vindt het jubileumconcert van 
Aalsmeers Harmonie plaats. De 
muziekvereniging presenteert 
een gevarieerd, muzikaal pro-
gramma in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. Onder andere 
verleent Benjamin Murck zijn me-
dewerking aan het speciale pre-
sentatie ter gelegenheid van het 
90-jarig bestaan. Al eerder heeft 

de Harmonie vereert met zijn be-
zoek. In 2015 kreeg hij de hele 
zaal mee met zijn gezellige ma-
nier van presenteren en zijn ge-
weldige zangkunsten. Het con-
cert begint om 20.00 uur en kaar-
ten zijn te koop bij het Boekhuis 
in de Zijdstraat en verkrijgbaar 
via www.aalsmeersharmonie.nl/
ticketshop.
Foto: Eigen foto Sursum Corda
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Dé vioolspecialist

Elektrische gitaar
‘Richwood’  € 169,-

Lessenaar  ‘Boston’ 
(zwart)  € 29,95

Ook het adres voor 
reparatie en onderhoud 

gitaren en violen

Kleurige ukelele
‘Mahalo’ vanaf  € 29,95

AANBIEDING:

Ook het adres voor 
TIP:KOOPJE:

NIEUW:





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

GEMEENTE AALSMEER  VASTSTELLING 
BESTEMMINGSPLAN ‘HERZIENING HORNMEER  
VVA TERREIN’ Z2017/019074

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat met ingang van 8 juni 2018 t/m 20 juli 2018 het bestem-
mingsplan ‘Herziening Hornmeer - VVA terrein’ inclusief de 
bijlagen ter inzage ligt. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft 
het bestemmingsplan op 31 mei 2018 ongewijzigd vastge-
steld.

Inhoud bestemmingsplan
Het voormalige VVA terrein is gelegen tussen Dreef, Zwarte-
weg en N196. Het noordelijke, langs de Zwarteweg gelegen, 
deel van dit terrein vormt het plangebied van dit bestem-
mingsplan. Ter hoogte van het kruispunt van de Zwarteweg 
met de Burgemeester Kasteleinweg wordt het thans bestaan-
de woongebied doorbroken door de voormalige N201. De 
sportterreinen langs de Zwarteweg vormen een strategische 
schakel om deze versnippering te doorbreken. Herontwikke-
ling van de rand van dit terrein maakt het mogelijk een hoog-
waardige verbinding te maken tussen de dorpshelften aan 
weerszijden van de Burgemeester Kasteleinweg. Een door-
gaande woonbebouwing langs de Zwarteweg is hiervoor 
noodzakelijk. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 
maximaal 56 gestapelde sociale huurwoningen en maximaal 
24 grondgebonden sociale koopwoningen. Voor het creëren 
van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving wordt ingezet 
op behoud van ruimte en groen. Uitgangspunt is “wonen in 
een park”.

Wijziging Gebiedsvisie Aalsmeer 2020
Hoewel de woningbouwontwikkeling op het VVA terrein 
in overeenstemming is met de algemene uitgangspunten 
van de gebiedsvisie, is het niet in overeenstemming met de 
aan deze gronden toegekende functie van “(sport) park”. De 
gebiedsvisie heeft de status van een structuurvisie en het 
daarin vervatte beleid is daarom bindend voor de gemeente. 
De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie aangepast overeen-
komstig de inhoud van het bestemmingsplan.

Besluit hogere grenswaarden
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken tevens 
bekend dat zij in samenhang met het bestemmingsplan 
een besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor 
de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevels van 
bepaalde woningen hebben genomen op 17 april 2018. Het 
plangebied ligt binnen de geluidzones van de Burgemeester 
Kasteleinweg, Zwarteweg, Dreef en de Hortensialaan. Uit 
akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting ten 
gevolge van de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en 
Dreef hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar la-
ger is dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De ge-
luidbelasting ten gevolge van de Hortensialaan is lager dan 
de voorkeurswaarde van 48 dB. Aan de noordzijde van het 
plangebied is een brandweerkazerne aanwezig. Het langtijd-
gemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de brand-
weerkazerne inclusief sirene is in bepaalde perioden hoger 
dan de geldende grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 
Zonder het geluid van de sirene blijft het geluidniveau ten 
gevolge van de kazerne ruim onder de geldende normen. 
Een besluit om, via artikel 2.22 van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het tref-
fen van technische en organisatorische maatregelen voor het 
uitrukken van motorvoertuigen bij ongevallenbestrijding en 
brandbestrijding, is genomen op 25 januari 2018. De nieuw 
te bouwen woningen moeten in ieder geval een zodanige 
geluidisolatie bevatten dat een acceptabel binnenniveau van 
33 dB wordt bereikt.

Beeldkwaliteitsplan
Ten slotte maken burgemeester en wethouders bekend dat 
de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan VVA terrein heb-
ben vastgesteld op 31 mei 2018 (zie bijlage 1 bij de toelich-
ting op het bestemmingsplan). Dit plan doet onder andere 
uitspraken over de verschijningsvorm, kleurstellingen en ma-
terialisering van de woningen binnen het bestemmingsplan. 

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.08D-VG01
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer 
 https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het ge-

meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur;

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen in 
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aan-
melden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
t/m woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroep
Het instellen van beroep tegen de besluiten om het bestem-
mingsplan vast te stellen en hogere grenswaarden op grond 
van de Wet geluidhinder vast te stellen is mogelijk van 9 juni 
2018 t/m 20 juli 2018. Belanghebbenden die tegen de ont-
werpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of be-
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

langhebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen 
tegen de besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht ver-
schuldigd. Het indienen van beroep schorst de gevolgen van 
het besluit niet. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en 
het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder treden 
in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn 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. 
Het beeldkwaliteitsplan ‘VVA terrein’ en de wijziging van de 
gebiedsvisie treden in werking op de eerste dag na bekend-
making van deze besluiten. Tegen deze besluiten staat geen 
mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Werkzaamheden Aalsmeerderweg in de nacht
Dit jaar is de gemeente Aalsmeer gestart met de uitvoering 
van werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg. Tussen 11 juni 
en 13 juli 2018 vinden ’s nachts asfalteerwerkzaamheden 
plaats aan de Aalsmeerderweg. De werktijden zijn tussen 
20.00 uur en 5.00 uur in verband met de drukke bedrijvig-
heid. Ze vinden alleen plaats in de nachten van de maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag. Binnen deze tijden zal de 
gehele rijbaan worden afgesloten binnen de desbetreffende 
fase. Overdag is de rijbaan (deels) open voor het verkeer, 
maar wel met enige hinder. Houdt rekening met bezoek en 
leveranties als de werkzaamheden in uw gedeelte van de 
straat gepland staan. Te voet blijven woningen wel altijd be-
reikbaar. Ook de hulpdiensten kunnen altijd bij de panden 
komen als dat nodig is. Voor meer informatie kijk verderop in 
deze krant bij officiële mededelingen of op www.aalsmeer.nl 
bij Werk in uitvoering.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
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.officielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar 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 om-
gevingsvergunningen 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 
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbe-
kend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de 
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhou-
ding 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

Biegański K.E. 02-08-1953 01-06-2018
Geerling J. 23-07-1981 01-06-2018

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

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 inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet 
meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres 
niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-
ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Tłoczkowski M. 16-08-1987 30-05-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een ge-
motiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, 
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben 
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen 
en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;  
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Vervolg op volgende blz.
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De werkzaamheden aan het asfalt worden in 4 fases uitge-
voerd:

Fase Weggedeelte Periode

1 Machineweg tot Vanaf ma. 11 juni 20.00 uur
 huisnummer 270 tot vr. 15 juni 05.00 uur

2 Huisnummer 270 tot 340 Vanaf ma. 25 juni 20.00 uur
  tot vr. 29 juni 05.00 uur

3 Huisnummer 340 tot 374 Vanaf ma. 2 juli 20.00 uur
  tot vr. 6 juli 05.00 uur

4 Huisnummer 374 tot Vanaf ma. 9 juli 20.00 uur 
 zijweg naar Loogman tot vr. 13 juli 05.00 uur

De tijdsduur van bovenstaande planning is mede afhankelijk 
van het weer. Dit kan dus inhouden dat er wellicht in de leng-
te van de faseringen geschoven zou kunnen worden en dat 
wij door de vertraging ook in tijd eventueel uitlopen. Actuele 
informatie over kunt u terugvinden op de website van ge-
meente Aalsmeer, onder werk in uitvoering. Deze werkzaam-
heden zullen geluidsoverlast met zich meebrengen, maar de 
aannemer zal er alles aan doen om deze tot een minimum 
te beperken. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- Uiterweg 401, 1431 AM (Z18-002264), het vervangen van 

een dubbel woonhuis voor een enkel woonhuis en het 
maken van een betonpad. In de bekendmaking van 29 
mei jl. is een foutief huisnummer vermeld.

- Baccarastraat 15, 1431 RN (Z18-001511), Het transforme-
ren van het gebouw naar 9 appartementen, het verhogen 
van de nok en het maken van losstaande bergingen. In de 
bekendmaking van 20 april 2018 is een onjuiste omschrij-
ving van het project vermeld

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Haydnstraat 6, 1431 ZB (Z18-002394), het plaatsen van 

een carport, het wijzigen van enkele constructieonder-
delen, het aanbrengen van gevelisolatie, afgewerkt met 
stucwerk en houten gevelbekleding

- Jasmijnstraat 33, 1431 RH (Z18-002441), brandveilig ge-
bruik Woon- en zorgcentrum Amstel-Meer 

- Oosteinderweg 529, 1432 BK (Z18-002481), het oprichten 
van een loods voor agrarisch gebruik

- Kamerlingh Onnesweg 114, 1433 LK (Z18-002494), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel 
van de woning

- Herenweg 86, 1431 GX (Z18-002495), het vernieuwen van 
een boothuis

- Zeemanhof 10, 1433 LM (Z18-002528), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning

- Citroenvlinderstraat 109, 1432 MD (Z18-002529), het 
tijdelijk plaatsen van een bouwafvalcontainer van 3m3 
voor de woning 

- Zuiderpark 11, 1433 PP (Z18-002530), het plaatsen van 
een losstaande schuur

- Nabij Aalsmeerderweg 32, 1432 CR (Z18-002531), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. Schipholparkeren

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z18-002243), het rooien 

van houtgewas. Verzonden”: 29-05-2018
- Chrysantenstraat 23, 1431 BM (Z-2018/005233), het uit-

breiden van de woning en het wijzigen van de kozijnen 
aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 01-06-2018

Verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Teelmanstraat 2, 1431 GL (Z-2017/050606), brandveilig 

gebruik t.b.v. logies. Verzonden: 29-05-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Wilgenlaan 25, 1431 HV (Z18-001769), het vernieuwen 

van de bestaande garage/schuur. Het project is vergun-
ningsvrij. Verzonden: 31-05-2018

- Kudelstaartseweg 245 a, 1433 GH (Z18-001288), het 
plaatsen van een voordeur aan de voorzijde van het pand 
‘de Paardenstal’ naast de kerk. Het project is vergunnings-
vrij. Verzonden: 31-05-2018

Geweigerde ligplaatsvergunning voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning is geweigerd. Tegen de 
afgifte van dit weigeringsbesluit kunt u bezwaar maken. Hoe 
u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Westeinderplassen H2890 en H 2892 (Z18-001385), het 

aanmeren van een kleine woonark voor recreatief ge-
bruik bij privé-eiland in de Westeinderplassen. Verzon-
den: 13-07-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 

Vervolg van vorige blz.
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raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

COLLECTES

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

Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-001263), Geld inzame-

len voor Stichting van het Kind van 1 tot 7 juli 2018, ver-
zonden 5 juni 2018

TER INZAGE

t/m 08-06-18 het bestemmingsplan, het besluit hogere 
grenswaarden (bijlage 3 behorende bij de 
toelichting op het bestemmingsplan) en de 
overige relevante stukken

t/m 11-06-18 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 180, 
1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen 
van een woonhuis

t/m 14-06-18 zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Mr. Jac. Takkade 21, Aals-
meer - Zaaknummer 2017/001958

t/m 14-06-18 zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Rietwijkeroordweg 66 
- kwek/Noordpolderweg 13, Aalsmeer - 
Zaaknummer 2018/008158

t/m 28-06-18 verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van hoge-
re waarden vanwege het werkzaamheden 
bushaltes op het perceel Aalsmeerderweg

t/m 20-07-18 het bestemmingsplan ‘Herziening Hornmeer 
- VVA terrein’ incl. de bijlagen (Z-2017/019074)

Noord-Hollanders mogen meepraten
Provincie zoekt nieuwe 
commissaris van Koning
Amstelland - De provincie 
Noord-Holland gaat op zoek naar 
een nieuwe commissaris van de 
Koning (cdK). Wat voor persoon 
moet dat zijn? Welke eigenschap-
pen zijn belangrijk voor de nieu-
we commissaris? Deze maand 
kunnen Noord-Hollanders daar-
over meepraten op de websi-
te van de provincie. Moet het ie-
mand zijn die veel ervaring in 
de politiek heeft, iemand die be-
trokken en gemakkelijk te berei-
ken is? Iemand die duidelijk is? Ie-
mand die dicht bij de inwoners 
van Noord-Holland staat? Alle 
Noord-Hollanders kunnen daar-
over een online enquête invul-
len. Provinciale Staten gebruiken 
de uitkomsten van deze enquê-
te bij het opstellen van de profiel-
schets die in de uiteindelijke va-
cature voor de nieuwe commissa-
ris van de Koning komt.

Rollen en taken
Noord-Hollanders kunnen tot en 
met 1 juli meepraten over hun 
nieuwe commissaris via www.
noord-holland.nl/jouwcdk. Op 
de website staat informatie over 
de rollen en taken van een com-
missaris. Hier kunnen Noord-Hol-
landers ook laten weten aan wel-
ke eigenschappen zij de voorkeur 
geven. Moet de cdK de weg we-
ten in politiek Den Haag en Brus-
sel of eerder goed weten wat er 

speelt in heel Noord-Holland? Is 
eerlijk en duidelijk zijn belang-
rijk of liever diplomatiek en be-
dachtzaam. Moet de cdK juist 
open staan voor veranderingen 
of vooral een stabiele factor zijn? 
Daarnaast kunnen inwoners van 
Noord-Holland in een open vraag 
aangeven welke eigenschappen 
en vaardigheden zij nog meer be-
langrijk vinden. Twintig inzenders 
maken kans om als gast van Pro-
vinciale Staten aanwezig te zijn 
bij de officiële installatie van de 
nieuwe commissaris.
 
Ideeën voor profielschets
De huidige commissaris van de 
Koning van Noord-Holland, Jo-
han Remkes, legt zijn functie be-
gin 2019 neer. Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland maken 
een profielschets voor de nieuwe 
commissaris van de Koning. Dat 
is een overzicht van eigenschap-
pen en ervaringen die de basis 
vormen voor de vacature. Om 
dat zorgvuldig te doen, maken zij 
graag gebruik van de ideeën van 
Noord-Hollanders. In septem-
ber bieden zij de concept-pro-
fielschets aan Minister Kajsa Ol-
longren van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties aan. Daar-
na stelt de minister de vacature 
open. De planning is dat Noord-
Holland begin 2019 een nieuwe 
commissaris van de Koning heeft.

Huldiging voor en in gemeentehuis
Handbalkampioenen in 
het zonnetje gezet
Aalsmeer -  De handbalkampioe-
nen van FIQAS Aalsmeer zijn don-
derdag 31 mei gehuldigd voor en 
in het gemeentehuis. Een groot 
aantal fans en familieleden ston-
den op het plein klaar met vlag-
gen om de handballers een warm 
welkom te geven. De heren arri-
veerden bij het gemeentehuis in 
de ‘oude’ bus waarmee ze in 2009, 
bij het eerste kampioenschap, 
ook werden vervoerd.

“Wij zijn kampioen”
“Wij zijn kampioen, wij zijn kam-
pioen, wij zijn kampioen”, zon-
gen de handballers al ‘dansend’ 
voor het publiek en hun ‘zang- 
en danscapaciteiten’ herhaalden 
zij later nog een keer in het ge-
meentehuis. Beide keren klonk 
na afloop een luid applaus. En te-
recht, de mannen en hun trainers 
hebben keihard gewerkt om deze 
landstitel te bemachtigen.
In het gemeentehuis werd het 
team welkom geheten door wet-
houder Robbert-Jan van Duijn 
van sport. Slechts een week heeft 
hij deze portefeuille in zijn be-

Handbal en voetbal
Een klein boe-geroep kreeg wet-
houder Van Duijn toen hij beken-
de meer een voetballer te zijn. De 
handbalwedstrijd afgelopen za-
terdag 26 mei had hij wel bijge-
woond en hij gaf aan onder de in-
druk te zijn. “Het was fantastisch, 
machtig mooi om te zien.” Overi-
gens vinden de handballers zelf 
voetbal ook leuk. “Voor of na de 
training wordt er altijd even een 
balletje getrapt”, zo vertelde trai-
ner Bert Bouwer. Hij had een pas-
send cadeau voor ‘zijn’ mannen. 
Na de huldiging in het gemeen-
tehuis was er een gezamenlijke 
barbecue bij de Bloemhof en al-
le teamleden kregen van hem 

een voetbal met zijn handteke-
ning er op.

Vrijwilligers onmisbaar
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn mocht namens de gemeen-
te ook trakteren. De heren mo-
gen gaan handballen of voetbal-
len (“zelf weten”) in The Beach 
en er stonden diverse boeket-
ten bloemen klaar. Deze werden 
gegeven aan aanvoerder Samir 
Benghanem, speler Wai Wong 
(stopt met handballen, maar gaat 
trainingen bij FIQAS verzorgen), 
speler Kevin Hooijman (stopt we-
gens tijdsgebrek in het eerste, 
maar gaat de ‘kar trekken’ met en 
in het tweede team), trainer Bert 
Bouwer en assistent-trainer Pe-
ter Trier. Er waren toen nog twee 
bossen bloemen over. Door het 
team werd gekozen voor de da-
mes Gera en Petra, onmisbare be-
geleidsters, aldus allemaal.

Wedstrijd om de supercup
“Maar, onmisbaar zijn alle vrijwil-
ligers”, vulde voorzitter Mike van 
der Laarse aan. Hij bedankte tot 
slot alle spelers, trainers, fans en 
vrijwilligers voor het geweldige 
seizoen. “We hebben in alle fina-
les gestaan en omdat we lands-
kampioen zijn geworden, mogen 
we voor het eerst om de super-
cup gaan spelen. Deze wedstrijd 
tussen de bekerwinnaar (Bevo) 
en de landskampioen (Aalsmeer) 
vindt eind augustus plaats. Rond 
deze datum wordt ook de nieuwe 
sponsor bekend gemaakt. Zoals 
bekend heeft FIQAS aangegeven 
na achttien jaar de sponsoring 
van de club stop te zetten. De on-
derhandelingen met de nieuwe 
naamdrager zijn in een vergevor-
derd stadium.

Foto met schaal
Voor het gemeentehuis is een fo-
to gemaakt van het team samen 
met wethouder Robbert-Jan van 
Duijn en de kampioensschaal (te-
rug na een ‘vakantie’ in Grieken-
land). Deze foto krijgen alle spe-
lers in groot formaat en ingelijst 
ook als cadeau van de gemeente.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

heer en dan gelijk al zo een mooi 
gebaar te mogen doen. “Ik weet 
zeker dat Gert-Jan van der Hoe-
ven, die acht jaar sport heeft ge-
had in zijn portefeuille, nu jaloers 
op mij is”, aldus van Duijn. En daar 
zou hij weleens gelijk in kunnen 
hebben, want Van der Hoeven 
heeft diverse topsporters in het 
zonnetje mogen zetten en be-
leefde daar altijd veel plezier aan.
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Collectanten gezocht voor 
Maag Lever Darm Stichting
Aalsmeer - In de week van maan-
dag 18 tot en met zaterdag 23 
juni vindt de landelijke collecte 
voor de Maag Lever Darm Stich-
ting plaats. De impact van een 

spijsverteringsziekte op het da-
gelijks leven is groot. Door het 
hele land gaan daarom ruim 
14.000 collectanten van maan-
dag 18 tot en met zaterdag 23 ju-

De favorieten van de suppoosten van het Oude Raadhuis
Theo Hoogenbosch: “Door de kunst 
even aan iets anders denken”
Aalsmeer - De natuur in al haar 
rijkdom is een van de belangrijke 
inspiratiebronnen voor de kun-
stenaars Han Klinkhamer en Jac-
queline Bohlmeijer. Zij exposeren 
op dit moment in het Oude Raad-
huis. De een doet dat met schilde-
rijen de ander met keramiek. KCA 
houdt dat Oude Raadhuis draai-
ende met de inzet van een grote 
groep vrijwilligers. Aanleiding om 
zo nu en dan een van deze vrij-
willigers aan het woord te laten 
en te vragen naar het favoriete 
kunstwerk van de actuele exposi-
tie. Deze keer de favoriet van sup-
poost Theo Hoogenbosch.
Oud wiskunde- en natuurkun-
dedocent Theo Hoogenbosch is 
sinds 2008 actief als vrijwilliger bij 
de lokale galerie. De voormalig 
docent aan de Tuinbouwschool 
woont sinds 1979 in Kudelstaart 
en heeft hier zoals hij dat zelf zegt 

‘al heel wat voetstappen liggen’. 
Hij is er niet alleen suppoost. Hij 
helpt ook bij het inrichten van 
nieuwe exposities. 
Daarnaast heeft hij zich nog een 
tijdje bezig gehouden met het 
maken van het suppoostenroos-
ter. Naast zijn vrijwilligerswerk 
voor het KCA is hij ook te vinden 
bij het taalproject ‘beginnend le-
ren’ waar hij mensen helpt de Ne-
derlandse taal machtig te wor-
den.

Volken zijn op drift
Hij hoeft niet lang na te den-
ken als hem naar zijn favoriete 
kunstwerk wordt gevraagd. Zon-
der aarzeling kiest hij nummer 
45, een schilderij van Han Klink-
hamer. De vraagprijs is 1900 eu-
ro. Het heeft geen titel. “Kunst is 
voor mij een soort bezinning”, 
zegt Hoogenbosch. “Je kunt er 

even bij stilstaan, net als bij je ei-
gen zielenroerselen. Er zijn zoveel 
toestanden op de wereld. Volken 
zijn op drift geraakt zonder ook 
maar een sandaal aan hun voe-
ten. Kunst kan dan helpen om 
even aan iets ander te denken.”
 
Oersoep met vijf tinten groen
“In dit schilderij zitten voor mij 
dingen uit mijn jeugd. Ik zie hier 
in die vijf tinten groen een kerk 
of een boerderijtje en het duin-
landschap rond Den Helder. Dat 
noemde wij de Nollen.” (Noot re-
dactie: De Nollen beslaan een 
heuvelachtig binnenduingebied 
van zo’n veertien hectare, met 
kronkelende paden, vennetjes 
omringd met fluisterend riet.) “Ik 
heb er tot mijn 18e gewoond en 
ik was sterk. Zo heb ik geholpen 
op de boerderij bijvoorbeeld met 
de hooitijd. Ja, ik zie hier natuur 

in. Het is ook een soort oersoep 
met die vijf tinten groen. Ja, dit is 
nu een schilderij dat ik wel thuis 
zou willen hebben. Tenminste als 
het een uitleen was hoor.”

Levende natuur
Dat van die natuur klopt hele-
maal. Het werk van Han Klink-
hamer verwijst naar de levende 
natuur van zijn woon- en werk-
omgeving en dan vooral naar de 
schoonheid daarvan. Klinkhamer 
boetseert zijn landschappen met 
dikke lagen verf en wel zo dat je 
de klei in dat zompige landschap 
bijna ruikt. Steeds zijn het impres-
sies maar met een kleurgebruik 
die zwaar meeweegt voor de kij-
ker die soms een einder kan zien. 
Het zijn impressies van water, 
weiden en bewegende luchten. 
Maar ook stemmingen van de 
landschappen in de schilder zelf.

Schaven, schrappen en snijden
Opvallend zijn twee grote zwart/
witte werken op papier of beter 
van papier. Het lijken rijke bloe-
men- of klaverveldenvelden, na-
tuurlijk weiden waarin de diversi-
teit groot is. Geen mono-weiland 
met eiwitrijk gras voor de koeien. 
Klinkhamer noemt het een ‘decol-
lage-techniek’ waarmee hij deze 
landschappen maakt. Het komt 
er op neer dat hij met een oud 
Stanleymes een groot stuk pa-
pier bewerkt dat hij eerst in tinten 
zwart heeft beschilderd. Dan is 
het schaven, schrappen en voor-
zichtig snijden met dat oude mes 
dat onder de verf zit en helemaal 
naar zijn hand is gaan staan. Het 
resultaat is verassend. Van dicht-
bij een ruw vrijwel abstract op-
pervlak van zwarten en witten, 
maar van een afstandje een land-
schap bijna zoals we het ons al-
leen nog maar herinneren.
Het werk van deze schilder en 
ook het fantasierijke keramiek 
van Jacqueline Bohlmeijer is nog 
te zien tot 17 juni. Een expositie 
die de moeite van het bezoeken 
waard is. Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat is iedere donder-
dag tot en met  zondag open van 
14.00 tot 17.00 uur. 

Honing slingeren op de 
Historische Tuin
Regio - Zaterdag 9 juni is er weer 
honing slingeren op de Histori-
sche Tuin. In de bloemenschuur 
tussen 13.30 en 15.30 uur kan ge-
noten worden van deze bijzon-
dere workshop. De huisimker, 
Eric van der Meer, deelt met ple-
zier zijn kennis en kunde over de 
met uitsterven bedreigde bij. In 
verschillende stadia haalt hij de 
oogst van zijn bijenvolk binnen. 
Proef, kijk, ervaar en verwonder 
u over het gele goud. Vers getap-
te honing en andere cadeau-arti-
kelen zijn ruimschoots vertegen-
woordigd. Haal de lente in huis 
met deze natuurlijk zoete lekker-
nij van de Tuin. De entreekaart 
geeft toegang tot de demon-
stratie. Donateurs, kinderen tot 
12 jaar en museumkaarthouders 
kunnen zo naar binnen. 
Uiteraard kunnen bezoekers het 

hele jaar door terecht voor kleur-
rijke voorjaarsplanten om tuin of 
balkon op te vrolijken. 

De Historische Tuin is te bereiken 
via de ophaalbrug aan het Praam-
plein. Het tuinbouwmuseum is ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 16.30 uur. 

Tuinen langs op viertal wegen
Zoektocht Groei en Bloei 
naar ‘Bloemendorp’
Aalsmeer - Groei en Bloei afde-
ling Aalsmeer is al jaren actief ook 
om ons dorp er meer bloeirijk en 
kleurrijk uit te laten stralen. Ve-
len hebben het erover maar wei-
nigen doen er aan mee. Steeds 
meer woonwijken worden zo 
aangelegd dat er voor ‘kleur’ aan 
de kant van de openbare weg 
geen ruimte overblijft voor bloe-
men of planten. Wel een heg om 
de containers te verbergen, maar 
daarna houdt het op. Toch blijven 
het bestuur en de leden van Groei 
en Bloei zoeken naar dat ‘Bloe-

mendorp’. Daarom gaat een co-
mité van 25 juni tot en met 7 ju-
li tuinen kijken langs de Oostein-
derweg, de Aalsmeerderweg , de 
Hornweg en de Machineweg. 
Woont u aan één van deze we-
gen? Dan is er nog tijd om moei-
te te doen om een groenbon te 
winnen. 
Deze bonnen worden beschik-
baar gesteld door de Gemeente, 
tuincentrum Coen van Dijk en de 
afdeling Aalsmeer van Groei en 
Bloei voor de mooiste, bloeiende 
en groene tuinen. 

De gemeente heeft weer geraniumbakken gevuld langs het water bij de 
Van Cleeffkade. Een kleurig welkom in Bloemendorp Aalsmeer.

Collecte in Aalsmeer om 
insecten te redden
Aalsmeer - Van maandag 11 tot 
en met zaterdag 16 juni gaan dui-
zenden vrijwilligers van Natuur-
monumenten collecteren. De col-
lecte staat dit jaar in het teken 
van insecten. Het aantal insec-
ten neemt dramatisch af. En dat is 
erg, want insecten zijn cruciaal in 
haast ieder ecosysteem. Natuur-
monumenten roept heel Neder-
land op om de strijd aan te gaan 
voor de insecten. Ook Natuurmo-
numenten neemt extra maatre-
gelen om de leefwereld van in-
secten te verbeteren. Denk aan 
een grotere bloemenrijkdom in 
natuurgebieden, meer afwisse-
ling in het landschap en insect-
vriendelijk maaibeheer. Wil jij hel-
pen Nederland insectvriendelij-
ker te maken, dan is het nu het 
moment om te geven.
 
Actie nodig
“We hadden het niet zo in de ga-
ten, misschien omdat we ze niet 
misten. Maar het gaat slecht met 
de bijen, de vlinders en bijna al-
le andere insecten. Hun aantal 
neemt in een moordend tem-
po af. We kunnen deze kleinste 
beestjes niet missen. Ze zijn cruci-
aal in haast ieder ecosysteem. Als 
bestuiver, voor een gezonde bo-
dem, als opruimers en als voedsel 
voor onder andere vogels”, licht 
Marc van den Tweel, algemeen 
directeur van Natuurmonumen-
ten toe. “Er is dringend actie no-

dig om de leefwereld van insec-
ten te herstellen. Met 1 euro helpt 
u al 1 vierkante meter natuur in-
sectvriendelijker te maken. Alle 
kleine beetjes helpen de kleinste 
beestjes vooruit.’”

10.000 insectenredders
In ruim 300 gemeenten gaan on-
geveer 10.000 vrijwilligers van 
deur tot deur met een collecte-
bus. De collecte houden deze vrij-
willigers omdat zij het belangrijk 
vinden dat de natuur gezond en 
divers  blijft in Nederland. Ook in 
Aalsmeer gaan vrijwilligers huis 
aan huis. “Wij  maken ons zorgen 
om de insecten en lopen daarom 
graag in onze wijk”, zeggen wijk-
coördinatoren Menno Wiersma 
(Aalsmeer-Dorp) en Jan van der 
Meer (Aalsmeer-Oost)  enthousi-
ast. Hou jij ook van de natuur in 
Nederland? Geef dan tijdens de 
collecteweek van Natuurmonu-
menten.’

Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een ver-
eniging met ruim 700.000 leden 
en donateurs en 200.000 kinde-
ren die lid zijn van Oerrr. Zij heb-
ben een gezamenlijk doel: opko-
men voor natuur in Nederland. 
Daarom verwerft en beheert Na-
tuurmonumenten natuurgebie-
den. De natuurgebieden zijn bij-
na allemaal toegankelijk voor pu-
bliek. 

Radio Aalsmeer medewerkers Kim Maarse en Dennis Wijnhout in de 
Down Town Radio studio. Foto: Laurens Niezen.

Down Town Ophelia terug 
te luisteren op de radio
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was Radio Aalsmeer even Down 
Town Radio. Met een groot team 
verzorgde de locale omroep een 
live-uitzending vanaf Down Town 
Ophelia. Het werd een zeven uur 
durend sfeerverslag met inter-
views met deelnemers, winke-
liers, sponsoren en de organisa-
tie. Deelnemers konden zelf ook 
sfeer proeven bij de radio. Met 
heel veel plezier hebben alle vrij-
willigers van Radio Aalsmeer de-
ze bijzondere locatie-uitzending 
gemaakt. Deze bijzondere dag is 
in zijn geheel terug te luisteren 
via www.radioaalsmeer.nl.

Crowdfunding en prutracen
Crowdfunding betekent letter-
lijk ‘financiering’ door het ‘volk’. 
Het wordt regelmatig ingezet 
door start-ups, voor de financie-
ring van creatieve projecten, een 
goede doelenactie of om direc-
te hulp te bieden aan iemand in 
nood. Donderdagavond zijn Al-
fred van Muiden, Judith Webber 
en Lanthe Lammers van Tooren-
burg te gast bij Esther Sparnaaij 
in Echt Esther. Alfred is al 30 jaar 
actief op het gebied van financie-
ringsadvies. Hij heeft 10 crowd-
fundingprojecten begeleid van 
start tot eind. Judith startte kort-
geleden een crowdfundingactie 
voor een heel bijzondere start-up 
en Lanthe is bezig met crowdfun-
ding voor Natalya Pan van Loo. Zij 
raakte ernstig verminkt in haar 
gezicht door een aanrijding. Lan-
the is goed bevriend met de va-
der van Natalya en zet zich in om 
geld op te halen voor het herstel 
van Natalya’s gezicht, zodat de 
jonge vrouw sterk de toekomst in 
kan. Vragen? Mail naar esther@ra-
dioaalsmeer.nl
Vorige vrijdag is sidekick Kees ge-

trouwd en dus vindt de ‘Mark en 
Eric’ show een weekje later plaats 
dan normaal. Maar, aanstaande 
vrijdag zijn ze er met veel jonge 
Aalsmeerse ondernemers. Verder 
hoor je wat prutracen inhoudt 
en het laatste sportieve nieuws 
aanstaande vrijdag van 19.00 tot 
21.00 uur op Radio Aalsmeer.

Kinderburgemeester 
Op 9, 13 en 16 juni mogen al-
le kinderen van het basisonder-
wijs naar de stembus om de nieu-
we Kinderburgemeester van 
Aalsmeer te kiezen. Vrijdag ont-
vangt Kim bij ‘Let’s Go’ de zes kan-
didaten die in de race zijn voor de 
Kinderburgemeester. Kim krijgt 
hulp van de huidige Kinderbur-
gemeester Derek. Ben je er nog 
niet helemaal uit op wie je gaat 
stemmen? Luister dan vrijdag 
vanaf 18.00 uur naar Let’s Go! 

Dick in ‘Door de Mangel’ 
Maandagavond 4 juni was In-
grid van der Laarse-van der Meu-
len de 214e gast in de Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’. De 
kernwoorden die haar het best 
omschrijven zijn: sportief, posi-
tief en breed geïnteresseerd. De 
gast van deze week draagt ook 
weer een nieuwe gast voor. Ko-
mende maandag 11 juni is vanaf 
19.00 uur Dick de Kuijer de 215e 
gast in de goed beluisterde radio-
show. Hij is tegenwoordig voor-
zitter van de Stichting Beheer 
Watertoren Aalsmeer. Een vraag 
voor Dick? Mail deze dan naar 
info@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar de stu-
dio. Radio Aalsmeeris  te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. 

ni de straat op om geld op te ha-
len voor de patiënten met een 
maag-, darm- of leveraandoe-
ning. In Aalsmeer is de Maag Le-
ver Darm Stichting nog op zoek 
naar collectanten. Loop je ook 
een straatje mee voor de 2 mil-
joen buikpatiënten? Meld je dan 
aan als collectant via de site www.
mlds.nl/collecte. Je kunt ook con-
tact opnemen via 06-22345282 

met Bianca Boer (Aalsmeer, Ku-
delstaart) en 06-51127622 Yvon-
ne Capiteijns (Rijsenhout), lokale 
organisatoren voor de Maag Le-
ver Darm Stichting.

Onderzoek en voorlichting
De Maag Lever Darm Stichting 
faciliteert onderzoek en geeft 
voorlichting. Spijsverteringsziek-
ten als het Prikkelbare Darm Syn-

droom (PDS), colitis ulcerosa, de 
ziekte van Crohn en coeliakie 
(glutenallergie) hebben veel im-
pact op het dagelijks leven van 
patiënten door alle beperkingen 
die deze aandoeningen met zich 
mee brengen. Denk daarbij aan 

vermoeidheid, pijn door opvlam-
mingen of onbegrip in de omge-
ving. Daarnaast krijgen jaarlijks 
duizenden mensen een diagnose 
van kanker in één van de spijsver-
teringsorganen. Alleen darmkan-
ker eist al 14 levens per dag.  





10 7 juni 2018

Nieuw aan de Stommeerkade:
Kunstkasten van Engelien 
en Jacobien v/d Weijden
Aalsmeer - Na een onderbre-
king pakt de Nieuwe Meerbo-
de de wandeltocht deze zomer 
weer op langs de acht nieuw ont-
worpen kunstkasten. De reacties 
van de bewoners - zowel jong als 
oud - zijn lovend en ook de be-
trokkenheid blijft groeien. Mis-
sie is dus geslaagd en dat is niet 
alleen te danken aan de kunste-
naars die belangeloos de kasten 
beschilderen, maar ook zeker aan 
de initiatiefnemer van dit project; 
Lex Berghuis en zijn team Jolande 
Verboom en Giovanni Margaroli. 
Het schoonmaken van de kas-
ten en deze van een primer laag 
voorzien, nemen zij voor hun re-
kening. Ook het contact vooraf 
naar de omwonenden toe - door 
middel van brief en voorstellen 
kunstenaars - getuigt van profes-
sionaliteit. Dan zijn er de heerlij-
ke broodjes en drankjes voor de 
kunstenaars tijdens het schilde-
ren en tot slot het aflakken van de 
kasten. 
“Het enige wat wij hoeven te 
doen is schilderen”, geeft Enge-
lien lachend aan. Juist door de-
ze zorgvuldige werkwijze is de 
kunstkast een zowel door ge-
meente als inwoners gedragen 
plan geworden. Hoe het kunst-
kast project leeft, blijkt wel uit 
de reacties en afbeeldingen van 
kunstkasten uit andere plaatsen 
in Nederland maar ook vanuit 
het buitenland die via Facebook 
binnenkomen. Toch leuk om ook 
op internationaal niveau zo sterk 
voor de dag te komen!

Schoonheid van de winter
Het is een fascinerend natuur-
verschijnsel dat Engelien van der 
Weijden inspireerde voor deze 
kunstkast. De beginselen van het 
bevriezen van het water. Waar het 
samen vloeien van land en wa-
ter en de uitvergrootte sneeuw-
vlokken tot een sprookjesachtig 
beeld leiden. De gebruikte sub-
tiele kleuren benadrukken het 
mysterie nog meer en beant-
woorden exact aan het verzoek 
dat bewoners vooraf aan een ge-

sprek hadden aangegeven.  Het is 
de derde kunstkast van Engelien 
en de tweede keer dat zij werkt 
met de door Epifanes gespon-
sorde botenlak. “De verf vraagt 
om een heel andere benadering 
dan ik gewend ben met acrylverf, 
maar ik vond het een uitdaging 
om te doen waaraan ik een vol-
daan gevoel heb overgehouden.”

Lichtbron in de duisternis
Vooraf hadden moeder Engelien 
en dochter Jacobien van der We-
ijden geen afspraken gemaakt 
over het ontwerp, maar de twee 
naast elkaar staande kasten lij-
ken een symbiose te vormen. 
“De kunstkast is min of meer ge-
baseerd op een werk dat ik zelf 
heel mooi vind”, verklaart Jako-
bien. “Een lichtbron in de duister-
nis. Het staat voor contrast, dua-
liteit en tegenstellingen die ook 
weer een interactie met elkaar 
aangaan, elkaar mooier maken 
en daardoor weer een eenheid 
vormen.” 
Al eerder werkte Jakobien samen 
met Engelien aan het kunstkast 
project mee. De samenwerking 
pakte zo goed uit dat zij een her-
haling afspraken. “Ook deze keer 
besloten wij de kleuren op elkaar 
af te stemmen. Verder laten wij 
elkaar vrij in ons werk, maar vra-
gen elkaar tussendoor wel gere-
geld om advies of mening. De an-
der heeft vaak net even die nuch-
tere blik.”

Leuke contacten
Gedurende de dag - er werd ge-
schilderd van 10.00 tot 18.00 uur 
- werd duidelijk welke functie de 
kunstkast nog meer heeft dan al-
leen het verfraaien van het straat-
beeld. “Het onderlinge bewoners 
contact is leuk om te ervaren en 
ook de waardering die er was 
voor ons werk. Wij kregen van 
meerderen wat lekkers aangebo-
den. En na afloop hebben wij op 
de veranda van één van de bewo-
ners met uitzicht op de kunstkast 
een heerlijk glas rosé gedronken.”   
Janna van Zon 

Samenwerking KCa en Cultuurpunt
Sterke start Ik Toon met 
kunst in etalages
Aalsmeer - Vrijdag 1 juni startte 
in het Oude Raadhuis de Ik Toon 
Maand. Een landelijke actie waar 
200 gemeenten aan meewerken. 
Nederland telt zes miljoen men-
sen die op meerdere terreinen 
creatief bezig zijn. Voorgaande 
jaren organiseerde KCA de zeer 
succesvolle tentoonstelling Ama-
zing Amateurs aan het eind van 
het tentoonstelling seizoen. Ook 
het Cultuurpunt besteedde uit-
gebreid aandacht aan amateur 
kunst.  

Krachten bundelen
Dit jaar hebben KCA en het Cul-
tuurpunt hun kracht gebundeld 
en met veel succes. Het is de vo-
rige wethouder Gertjan van der 
Hoeven die een groot voorstan-
der was van het Cultuurpunt 
maar tevens pleitte voor een goe-
de samenwerking tussen KCA en 
Cultuurpunt. Het zal hem goed 
doen dat dit nu is gelukt. Het 
was aan de kersverse wethouder 
Wilma Scheltema-Alink de eer om 
door het maken van een groeps-
foto de Ik Toon Maand te openen. 
Vooraf gaf zij toe niet veel van 
kunst te weten, maar wel heel ge-
interesseerd is en heel blij is met 
kunst in haar portefeuille. “Ik ga 
mij echt sterk voor jullie maken.” 

Kunstgalerij in het Centrum
Heleen van Haaften (KCA), An-
dré Vulperhorst (Cultuurpunt), de 
één benaderde de kunstenaars 
en de andere de winkeliers. De sa-
menwerking had tot resultaat dat 
26 winkeliers hun etalages of een 
deel daarvan beschikbaar stel-
de om het werk te tonen van 42 
kunstenaars. Een wandeling door 
de Zijdstraat, Dorpsstraat, Raad-
huisplein en Van Cleeffkade werd 
een mini college met uitleg van 
de kunstenaars. Mooie Aalsmeer-
se taferelen van kassen die inmid-
dels zijn verdwenen en natuurlijk 
ontbreekt de watertoren niet, tel-
kens weer anders verbeeld. Op 
het Raadhuisplein is bij Mitra het 
werk te zien van Wim Lodder, Ma-
dy Beekman reist heel graag haar 
herinnering aan Azië levert een 
kleurrijk werk op. “Van der Schil-
den vroeg om vrolijke kleuren.” 
Fotowinkel Aalsmeer toont een 
aantal stillevens van Gerard Zee-
len. Neem de tijd om de techniek 
van het werk eens goed te be-
kijken. Kledingzaak van Uffelen  

boft enorm met zo een mooie 
collectie beelden gemaakt door 
Beeldhouwgroep Aalsmeer. Er 
zitten een paar juweeltjes bij. Eye 
Wish had net een mooi raam over 
voor de aquarellen van Agnes van 
der Wal. Gert- Jan van der Ham 
hangt met werk met een knipoog 
bij GSM Doc. Siphra’s Studio toont 
schilderijen van Alma de Jong en 
Yvonne Pool. Een indrukwekken-
de hond van Ingrid Wiebe-Otto 
siert de etalage van Bertram. Jan 
Stokkel is te zien bij Makelaar Eve-
leens. “Ooit begonnen met het 
beschilderen van melkbussen en 
nu schildert Jan karakteristieke 
vogels”, aldus de gids Heleen van 
Haaften. 
Bij Phone House exposeert Hen-
ny Bax, bij Malle Jan zijn de schil-
derijen van Gré van Leeuwen te 
bewonderen. Total Copy toont 
Janny Harting, en Henrita Foot-
wear het duo Frans Stokkel en J. 
Ravesloot. Fietsenwinkel Waning 
laat van Jeannette Hartgerink een 
mooi realistisch bloem stilleven 
zien en het werk van Arie Dek-
ker. “Ik probeer door de kleurstel-
ling diepte te creëren.” De Wereld-
winkel paste de etalage wat kleur 
betreft helemaal aan bij het werk 
van Nels de Vries. Twee werken 
van Milly Brouwer completeren 
de etalage van Goemans Tapijt. 
Foto de Boer toont Erika Hiem-
stra en Gijsje Woelders en de Ge-
zondheidswinkel Willy van Loon-
van Dijk. Bakkerij Vooges laat de 
Houtsculpturen van Maud Len-
fers zien. Het werk in de etalages 
van Martinez, Nico Dames, Die 
Mode, Shoeby, Gentlemen’s Pla-
ce, Boekhuis, Kees Boomhouwer 
wordt gedurende Ik Toon Maand 
nader besproken. 

Stembus geopend
Ook dit jaar zijn er voor de expo-
serende kunstenaars prijzen te 
winnen. Een juryprijs en een pu-
blieksprijs. Dit jaar kunt u voor 
Op de website van Cultuurpunt 
Aalsmeer en Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (www.skca.nl 
en www.cultuurpuntaalsmeer.nl) 
zijn de wandelroute en de link 
naar het digitale stemformulier te 
vinden. Er kan nog tot maandag 
25 juni gestemd worden. Tijdens 
het Slotconcert van IkToon op za-
terdag 30 juni wordt de winnaar 
bekend gemaakt.
Janna van Zon 

Wandelen langs kunstwerken (25)
De 2 steltlopers in Oost
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen zestig jaar op be-
kende, karakteristieke en verras-
sende plekken zijn geplaatst. De 
wandeling langs deze kunstwer-
ken gaat voort. De wandeling 
begon in het Centrum ging over 
het Stokkeland en via het Serin-
genpark in Zuid naar de Horn-
meer. Via de heksenkring langs 
de Westeinder vervolgens naar 
Kudelstaart gegaan en inmid-
dels via de Legmeerdijk beland 
in de nieuwe wijk Oosteinde. Een 
prachtige wijk waarin de nieuw-
bouw en bestaande bebouwing 
met bruggen met elkaar ver-
bonden zijn. Een wijk die het ze-
ker waard is om te gaan ontdek-
ken tijdens een wandeling of een 
fietstochtje en deze week kennis 
te maken met kunstwerk num-
mer 25:

Omhoog kijken
In de Boomgaard kan genoten 

worden van bijzondere kunst-
werken, waaronder ‘De Steltlo-
pers’ van Herman Lamers (Bus-
sum 1954). Twee aluminium beel-
den, twee tieners op bamboe 
stelten. Een jongen en een meis-
je die ieder naar de top klimmen 
van twee enorme stelten. Om-
hoog kijken dus!
De figuren zijn realistische afgiet-
sels van twee jonge mensen die 
op een trap zonder treden om-
hoog lijken te klimmen. De beel-
den symboliseren de overgang 
van kinderen naar een zelfstan-
dig leven.

Nog meer bloemen
De beelden zijn onthuld op 5 ja-
nuari 2007 door twee echte stelt-
lopers. De beeldengroep was de 
eerste kunst in Nieuw Oostein-
de, maar er zijn meer beelden 
inmiddels geplaatst. Volgende 
week weer iets met bloemen. Tja, 
Aalsmeer: Bloemendorp aan het 
water.

Start kaartverkoop in augustus
4 September het zevende 
Nostalgisch Filmfestival

dat van 1964, dat na een zonnige 
start uitgerekend tijdens het defi-
lé op de Dam door een wolkbreuk 
werd weggespoeld. Ook beelden 
van figuranten in de Samen Eén-
school en de majorettes in 1978.

Bouw Ophelialaan
Eindelijk heeft Dick Piet een film 
van de Ophelialaan weten te be-
machtigen, met beelden van de 
bouw van winkels en een brade-
rie in 1969. Vele inmiddels ver-
dwenen winkels (o.a. De Vries, 
Copini, Kapsalon Rosé, Jaap Klein, 
Buis, NMB, ’t Hobbyhuis, Bran-
der, Turkenburg, Van Eersel, L. en 
J. Bakker, Groeneveld en Schel-
ling) passeren in deze kleuren-
film de revue. De film bevat even-
eens beelden van een Luilakrel 
rond 1970. Aalsmeer-Oost komt 
aan bod in een film van de Ma-
chineweg in de jaren vijftig en 
zestig met nostalgische beelden 
van kapsalon van Van der Sluis en 
de slagerij van Leo Kroes. Voorts 

een door Dick Piet samengestel-
de film van beelden uit tientallen 
films (jaren zeventig tot negen-
tig) van Geert en Maarten Maar-
se. Onder meer van werkzaam-
heden op hun kwekerijen aan 
de Oosteinderweg en Jac. Tak-
kade, de laatste veildagen in de 
CAV en Bloemenlust, festivitei-
ten in Het Oosterbad, schaatsen 
op het Modderpoeltje, opbouw 
en afbraak van een corsowagen, 
scheepsbouwer Hogervorst en 
de olieramp bij Van Staveren in 
de Oosteinderpoel. 
Het programma is nog niet he-
lemaal rond. Dick Piet heeft veel 
films aangeleverd gekregen van 
particulieren, waardoor hij met 
een (luxe)probeem zit: “Welke 
films laat ik nu zien en welke be-
waar ik voor volgend jaar?” In ie-
der geval beloven de nostalgi-
sche filmmiddag en –avond in de 
feesttent op dinsdag 4 septem-
ber weer één groot feest der her-
kenning te worden. 

Afzwemmen met windkracht negen in de VIBA.

Aalsmeer - Afzwemmen in de VI-
BA met hoge golven en schuim-
koppen in de jaren zestig. Kolen-
vervoer over het ijs naar kwekers 
rond 1940. Stockcar races met 
sloopauto’s, inclusief een knok-
partij, aan de Zwarteweg in 1968. 
Het busstation aan de Horten-
sialaan in de jaren vijftig. Push-
ball aan de Hornweg in 1929. At-
lete Tilly van der Zwaard tijdens 
een wedstrijd en in de winkel 
van haar ouders in de Zijdstraat 
in 1962. ‘Aalsmeer’ voor het eerst 
zaalhandbalkampioen in 1952. 
Het Mini-Corso in een kas aan de 
Oosteinderweg in 1957. Het ze-
ven meter lange aquarium in res-

taurant ‘De Hoge Wilgen’ in 1974. 
En het Kindercorso rijdt in de ja-
ren zeventig door het dorp. De-
ze en nog veel meer andere nog 
nooit eerder vertoonde films 
kunt u zien op het Nostalgisch 
Filmfestival op 4 september. Voor 
het zevende achtereenvolgen-
de jaar herleeft Aalsmeer van 
weleer op de dinsdag van Feest-
week Aalsmeer. Samenstelling en 
presentatie van het programma 
is opnieuw in handen van Dick 
Piet. De middag- en avondvoor-
stellingen worden gehouden in 
een nieuwe, modernere feest-
tent. Bovendien zijn de klapstoe-
len ingeruild voor comfortabele 

Stockcar races aan de Zwarteweg in 1968.

kuipstoelen. Terwijl de kaartver-
koop voor de andere dagen van 
de Feestweek inmiddels al als een 
trein loopt, start die voor het Nos-
talgisch Filmfestival op donder-
dag 10 en vrijdag 11 augustus, ’s 
avonds tussen zeven en acht uur 
in het Boekhuis in de Zijdstraat. 
De toegangsprijs bedraagt 7,50 
euro, inclusief koffie/thee en gar-
derobe. 

Corso, zwemmen en majorettes
Naast eerder genoemde onder-
werpen, staan op het ruim twee 

uur durende programma films 
van het bezoek van de Britse mi-
nister van Buitenlandse zaken 
Chamberlain aan de CAV in 1928, 
één van de eerste vooroorlog-
se corso’s in 1932, zwemwedstrij-
den in Het Oosterbad in 1938, 
een rampenoefening op het ga-
rageterrein van Maarse & Kroon 
en de afbraak van het hoofd-
gebouw van deze busonderne-
ming aan de Stommeerweg in 
2002. Het Bloemencorso herleeft 
in een televisiereportage over de 
‘corsonacht’ in de CAV in 1968 en 

Lezing over DC-3 
in Crash Museum

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
9 juni om is er een lezing in het 
Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 over de legen-
darische DC-3 Dakota. De lezing 
wordt gegeven door Hans Wal-
recht en de heer Henk Verhoef 
demonstreert een Meccano mo-
del van de Dakota. Aanvang van 
de lezing is om 13.00 uur. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzets-

museum ’40-’45 is iedere zater-
dag geopend van 11.00 tot 16.00 
uur en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). De toegang be-
draagt €3,50 voor volwassenen 
en €1,50 voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Donateurs van de stich-
ting en veteranen hebben gra-
tis toegang. Kijk voor meer in-
formatie over de collectie van 
het museum en het werk van het 
Crash Luchtoorlog – en Verzets-
museum ’40-’45 op de website  
www.crash40-45.nl.





Aalsmeer - De vrijwilligers van 
het Brandweerkorps Aalsmeer 
doen wekelijks oefeningen om 
optimale inzet te kunnen ver-
lenen bij calamiteiten. Branden 
blussen is natuurlijk de hoofd-
taak van de spuitgasten, maar de 
brandweer verleent ook hulp bij 
aanrijdingen, ongelukken en bij 
storm gaan de heren en dames 
op pad om omgevallen bomen 
te verwijderen en gevaarlijke ont-
stane situaties te stabiliseren. 

Vogelbeschermers
En de brandweermannen heb-
ben begin deze week aange-
toond ook beschermers van vo-
gels te zijn. Afgelopen maandag 
4 juni was één van de vier jonge 
slechtvalken van het rooster bij 
de watertoren gesprongen of ge-
vallen. Een inwoonster zag de vo-
gel vliegen boven de Westeinder-
plassen. 
De landing bleek hij nog niet he-
lemaal onder de knie te heb-
ben. De Brandweer ging dezelf-
de avond een oefening uitvoe-
ren bij de steiger aan de Poel. Het 
team zag de slechtvalk op de weg 
zitten. Het verkeer raasde langs. 
De brandweermannen hebben 
de vogel gered, gebracht naar 
de vrijwilligers van de Stichting 
Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer 
en inmiddels zit de jonge slecht-
valk weer bovenop de trans. Hij 
lijkt helemaal in orde. Gelukkig 
maar. 

Eerste prijs
De Brandweer van Aalsmeer 
heeft ook een eigen wedstrijd-
ploeg. Zaterdag 2 juni is deze 
groep eerste geworden tijdens 
de hoofdklassewedstrijd in Graft-
de Rijp. Daarmee heeft ploeg zich 
gekwalificeerd voor de landelijke 
finale. Door dit fantastische resul-
taat behoort Aalsmeer nu al tot 
de beste zeven van Nederland. 
Wat een top prestatie! 

Open dag op 30 juni
De landelijke finale is op zater-
dag 29 september in Goes. Eerder 
kennis maken met de vrijwilligers 
van Brandweerkorps Aalsmeer 
kan op zaterdag 30 juni tijdens de  
open dag bij de kazerne aan de 
Zwarteweg waar een kijkje gege-
ven wordt in de gevarieerde ‘keu-
ken’ van de brandweer. Zeker al-
vast deze datum in de agenda no-
teren.
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Regisseur Jesse Bleekemolen 
presenteert de Young Impact
Amstelland - De 20-Jarige regis-
seur en producent Jesse Bleeke-
molen presenteert op woensdag 
6 juni de Young Impact Celebrati-
on in de Ahoy Rotterdam samen 
met onder andere Katja Schuur-
man, Stuk TV, Rico Verhoeven 
en Ronnie Flex. Deze dag vieren 
ruim 12.000 jongeren in Rotter-
dam Ahoy dat ze in actie zijn ge-
komen voor een betere wereld. 
Zij zijn onderdeel van Young Im-
pact, een beweging van jonge-
ren die hun talent in zetten om 
lokaal of wereldwijd een positie-
ve verandering te brengen. Ze 
verdienen op deze manier gra-
tis toegang tot een groot evene-
ment, de Young Impact Celebra-
tion, dat alweer voor de tweede 
keer plaatsvindt.
Dit in navolging van WE-day Ame-
rika, Canada en Engeland, dat uit-
groeide tot één van de grootste 
jongerenbewegingen ter wereld.
Jongeren komen relatief veel 
met zinloos geweld in aanraking. 
Geïntrigeerd door dit onder-
werp maakte de destijdse 17-ja-
rige regisseur Jesse Bleekemo-

len de hartverscheurende film 
Fataal over de rampzalige gevol-
gen van zinloos geweld. De film 
met onder meer Jeffrey Hamil-
ton, Priscilla, Stijn Fransen, Harry 
Piekema en Mamoun Elyounous-
si in de hoofdrollen ging in ok-
tober 2016 feestelijk in première 
(Pathé Tuschinski) en werd door 
ruim 32.000 bezoekers gezien. 
Daarnaast zagen ruim 13.000 
scholieren het filmdebuut van 
Jesse Bleekemolen als onderdeel 
van de ‘Fataal School Tour’ in sa-
menwerking met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. De film 
werd door publiek en pers zeer 
gewaardeerd. Momenteel is Blee-
kemolen bezig met de produc-
tie van Fataal de Musical, dat naar 
een script van Dick van den Heu-
vel (Afblijven, Spijt) in 2018/2019 
in de Nederlandse theaters te 
zien zijn. De inzet van Bleekemo-
len bleef zeker niet onbekend, zo 
schreef de minister van veiligheid 
en justitie Ferdinand Grapper-
haus Jesse een persoonlijke brief 
en werd hij onderscheiden met 
een officiële oorkonde.

Neem fototoestel of mobiel mee!
Rots- en vijvertuinen op 
Open Tuinen Weekend
Aalsmeer - Dertien tuinen zijn te 
bezoeken tijdens het Open Tui-
nen Weekend deze zaterdag 9 
en zondag 10 juni en organisa-
tor Groei en Bloei biedt een ge-
varieerd kijkje achter de heggen 
en hekken. Aan de Oosteinder-
weg kan kennis gemaakt worden 
met vaste plantentuinen, een vij-
vertuin en bijzondere groenten 
en eetbare bloemen. Welkom zijn 
inwoners op de nummers 137, 
215, 352 (rustpunt met koffie/
thee), 457 en 589. Aan de Noord-
polderweg 6 kunnen bijzondere 
planten, hanging baskets en ro-
zen bewonderd worden. Aan de 
Aalsmeerderweg zijn twee open 
tuinen te bezoeken. Op nummer 
164 met borders en klimrozen 
en op nummer 265 met groen-
tenteelt en verkoop hiervan (al-
leen op zaterdag). Naar de Oran-
jestraat in Oosteinde gaan, is 
een aanrader. Prachtige, bloei-
ende rotstuinen op de nummers 

26 en 10. In de Wilgenlaan 5 kan 
rond gelopen worden in een die-
pe tuin met een breed assorti-
ment planten. En tot slot dan ze-
ker even over de brug naar de 
Aalsmeerderdijk in Rijsenhout 
waar op nummer 533 bijzonde-
re bomen gepresenteerd wor-
den en op nummer 550 in de sier- 
en groentetuin genoten kan wor-
den van een kopje koffie of thee. 
Neem de tijd, de tuinen zijn zater-
dag en zondag open tussen 10.00 
en 17.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.aalsmeer.groei.nl. 

Fotowedstrijd
De KMTP Groei & Bloei Aalsmeer 
daagt u uit om mooie foto’s in de 
tuinen te nemen en toe te stu-
ren. De mooiste foto’s zullen in de 
Nieuwe Meerbode gepubliceerd 
worden en de jury heeft voor 
de winnaar een prijs. Foto’s kun-
nen gestuurd worden naar info@
aalsmeer.groei.nl. 

Zonnige lustrum editie 
fie s en s a

Aalsmeer - Na eerst de monster-
tocht twee maanden terug, nu 
dan toch echt de normale editie 
van de ABG-bromfietstocht, de 
vijfde editie. Zondag 3 juni werd 
al het oude ronkende geweld uit 
de schuur gehaald om mee te 
doen met deze lustrum editie van 
het Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap (ABG). In de wandelgan-
gen werd al verteld dat het een 
unieke tocht zou worden. En dat 
is gelukt door de organisatoren 
Kim, Dirk, Jan en Joost. Wat een 
prachtige route. Ruim 70 kilome-
ters over paden vlakbij Aalsmeer 
waar menig deelnemer nog nooit 
was geweest. Over wildroosters 
achter De Hoef tussen de koei-
en en hun vlaaien, over een wa-

tertje, een burg waar slechts één 
brommer tegelijk overheen kan 
komen. Langs de Vecht met fan-
tastische mooie huizen en door 
polders met schitterende ver-
gezichten. Ruim honderd ou-
de brommers hebben meege-
daan aan deze unieke route. On-
derweg een lunchpakketje en la-
ter in Baambrugge een kopje kof-
fie of wat fris. Het enthousias-
me van de toeschouwers onder-
weg, die genoten van het gesnor 
van de brommertjes, werd blij 
ontvangen door de deelnemers. 
Heel veel uren is gaan zitten in 
het poetsen en het mooi maken 
van de stalenrossen. Maar heel 
mooi en niet goed werken gaat 
niet samen. 

Brandweer Aalsmeer bij 
beste 7 van Nederland!

Opbrengst 6.800 euro voor Ursula
is e a e elen i  

nne w eel lu
De Kwakel - Innerwheel Club 
Aalsmeer organiseerde afgelo-
pen vrijdag 1 juni een  chique 
Gooische Vrouwen Bingo met 
als doel om een geweldig geld-
bedrag bijeen te kunnen bren-
gen voor haar  project. Het pro-
ject dat deze serviceclub de ko-
mende twee jaar onder haar  hoe-
de heeft, is het realiseren van een 
rolstoelvriendelijke speel- en be-
levingstuin voor cliënten met 
een meervoudige beperking van 
Landgoed Ursula in Nieuwveen.
Circa 150 dames, feestelijk ge-
kleed in roze en zilver, kwamen 
deze avond naar Dorpshuis De 
Quakel om een avond te genie-
ten van een spetterende bin-
go, uiteraard vergezeld van bub-
bels en heerlijke hapjes, aange-
boden door vele middenstanders 
en andere sponsoren uit de regio 
Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en 
Burgerveen. Het warme welkom 
door Mariska en Alida en hun 
team, de muzikale omlijsting van 
de Hobo String Band, de prachti-
ge prijzen die bij de bingo en in 

de loterij te winnen waren, waar-
onder een verblijf in een B&B in 
Spanje, een weekend in een bun-
galow in Arcen, een weekend ca-
brio rijden in een BMW of in een 
Fiat 500 cabrio, een workshop ke-
ramiek , diverse cadeaubonnen 
van kledingwinkels, beautysa-
lons, restaurants, bakkers, slagers, 
bloemenzaken, etc. maakten de-
ze avond tot een geweldige bele-
venis. In haar slotwoord aan het 
einde van deze avond bedank-
te een geëmotioneerde Maris-
ka de gulle gevers, de medewer-
kers van Dorpshuis De Quakel, de 
mannen van de band, de meisjes 
van de bingo, de leden van haar 
Innerwheel club voor hun enor-
me, belangeloze en enthousias-
te inzet. Ook maakte zij de fantas-
tisch opbrengst van 6.800 euro 
bekend.  Een Gooische Vrouwen 
Bingo waardig! Heel veel dank 
aan alle sponsoren, die ervoor 
gezorgd hebben dat Innerwheel 
club Aalsmeer deze avond tot 
zo’n grandioos succes heeft kun-
nen  maken.

“Het was een fantastische dag”
 naa  e ies s

Aalsmeer - Vorige week dins-
dag 29 mei, de warmste dag van 
de week, vertrokken om 8.30 uur 
vanaf het parkeerterrein van het 
zwembad aan de Dreef twee bus-
sen met 112 OVAK leden richting 
Noord Brabant. Gelukkig was het 
In de bus goed te doen en na on-
geveer anderhalf uur rijden kwa-
men de deelnemers aan in Drim-
melen, waar een prachtig schip 
van rederij De Zilvermeeuw lag te 
wachten. 
Nadat iedereen een plaatsje had 
gevonden vertrok, zoals gepland, 
de boot om 10.30 uur en werd 
er koffie met appelgebak ge-
serveerd. Al heel snel vulde het  
mooie zonnige bovendek zich, 
waar de (weinige) wind erg zijn 
best deed en het daardoor goed 
toeven was. De route ging via de 
schutsluis bij Werkendam, naar 
de Nieuwe en Beneden Merwe-
de, met langs de oevers onder 
andere de plaatsen Sliedrecht, 

Papendrecht, Zwijndrecht, Dor-
drecht en vervolgens richting de 
Moerdijkbrug. Onderweg wer-
den de deelnemers door de ka-
pitein voorzien van de nodige in-
formatie.
De verrassing van de dag was het 
lunchbuffet; het was geen lopend 
buffet maar een rijzend buffet! 
Geheel compleet kwam het buf-
fet uit de vloer omhoog. Een fan-
tastisch gezicht. Het buffet zag er 
geweldig uit, heel gevarieerd en 
alles was even lekker. Het laatste 
gedeelte van de boottocht ging 
door het prachtige natuurgebied 
de Biesbosch. Wat een schoon-
heid en wat een rust.  Na vijf uur 
varen arriveerden de deelnemers 
weer in Drimmelen en stonden 
de bussen op hen te wachten. Al 
met al was het een fantastische 
dag met heel veel enthousiaste 
reacties en bedankjes voor de or-
ganisatie. Er wordt terug gekeken 
op een bijzonder geslaagde dag!

Al vroeg in de rit was de eerste 
uitvaller en werd er geparkeerd 
op de meerijdende materiaalwa-
gen. Uiteindelijk zijn drie brom-
mers met pech opgeladen, is er 

twee keer een gaskabel gebro-
ken en één slecht werkende bou-
gie vervangen. De meegebrach-
te verbanddoos mocht dicht blij-
ven, dat is het belangrijkste, heel 
van huis en heel weer terug. Moe 
en voldaan was de gehele club na 
vijf uur weg te zijn geweest weer 
retour in Aalsmeer en werd er ge-
start met het brommers kieken. 
Altijd mooi om de verhalen te ho-
ren in de trend van ‘vroeger had 
ik er ook zo één’. Of ‘m’n man en 
ik zijn op zo een brommer vroe-
ger nog op vakantie geweest’. Het 
was nog lang gezellig bij Joppe. 
De volgende rit is een weekend-
je weg, deze is al vol geboekt. Nu 
eerst kijken naar oude auto’s bij 
Aalsmeer Roest Niet aanstaande 
zondag 10 juni bij The Beach aan 
de Oosteinderweg. Wie weet staat 
er nog een oud Zundappje tussen.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Jacqueline Wakker-Eveleens:
“Persoonlijk en zakelijk 
gegroeid door Zaai”
Aalsmeer - Ook het tweede jaar 
van Zaai - het coachproject voor 
startende ondernemers - is in-
middels succesvol afgerond. De 
gemeente Aalsmeer, Rabobank 
Regio Schiphol en ondernemend 
Aalsmeer zijn zo tevreden over de 
behaalde resultaten dat ook ko-
mend seizoen (van september 
2018 tot eind maart 2019) nieu-
we Zaailingen de mogelijkheid 
wordt geboden een traject be-
staande uit: masterclasses, inter-
visie avonden en coachsessies te 
volgen. De Nieuwe Meerbode is 
benieuwd hoe de eerste lichting 
Zaailingen de impact van Zaai 
heeft ervaren. Deze week Jacque-
line Wakkers - Eveleens.

Ervaring delen
Zaai is voor Jacqueline heel po-
sitief geweest. Daarom vindt zij 
het - als geboren en getogen 
Aalsmeerse - fi jn dat zij ook na 
het coachtraject nog oud-zaai-
lingen blijft tegen komen in het 
Aalsmeerse. “Wij hebben hetzelf-
de meegemaakt en het is goed 
dat wij daar met elkaar over kun-
nen praten.” Zelf heeft zij ook al 
weer iemand opgegeven en an-
deren aangeraden zich voor het 
komend seizoen aan te melden 
bij Zaai. 
“Als oud Zaailing vind ik het een 
goede zaak om onze ervaringen 
te delen met toekomstige Zaai-
lingen. Ik kan hen vertellen dat ik 
zowel zakelijk als persoonlijk ge-
groeid ben.” Dat Kirsten Verhoef 
hier een grote rol in speelt blijkt 
wel uit de complimenten die er 
steeds weer voor de traject-orga-
nisator zijn. “Zij heeft zo’n groot 
netwerk, zij denkt altijd aan je en 
zij gunt je het succes.”

Ontzorgen van werkgever
De ervaring die Jacqueline Wak-
ker-Eveleens heeft opgebouwd 
in de uitzendbranche heeft haar 

zoveel know-how opgeleverd dat 
zij met haar bedrijf CPA (Custo-
mized Payrolling Aalsmeer) heel 
wat werkgevers weet te ontzor-
gen. “Er is zoveel veranderd bin-
nen de wetgeving, alles is veel in-
gewikkelder geworden in verge-
lijk met de voorgaande jaren. Aan 
de ander kant gaat nu alles digi-
taal, hoewel dit ook weer een ei-
gen aanpak eist. Ik moet overal 
van op de hoogte zijn - heb daar-
voor ook cursussen gevolgd - en 
daarbij is belangrijk dat ik luister 
naar de wensen van de opdracht-
gever. Er zijn heel veel mogelijk-
heden. Mijn speerpunten zijn: 
ontzorgen, fl exibiliteit, maatwerk 
en persoonlijk contact. Daarom 
ga ik ook altijd naar de werkge-
vers toe.” 
Inmiddels heeft zij zo een goe-
de naam opgebouwd dat steeds 
meer mensen haar weten te vin-
den. “Ik heb er inmiddels een 
dagtaak aan”, glundert zij. 
“Door Zaai heb leren spreken in 
het openbaar en daar pluk ik nu 
de vruchten van. En wat ik ook 
heel positief van Zaai vind, dat 
wij als oud -zaailingen nog steeds 
welkom zijn op de georganiseer-
de masterclasses.’”
Voor meer informatie is Kirsten 
Verhoef (projectorganisatie) be-
reikbaar via 0297-366182 of via e-
mail kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

VVD fractie op bezoek 
bij bakkerij Borgesius
Aalsmeer  - Op een bijzonder zon-
nige maandag 28 mei bezocht de 
fractie van VVD Aalsmeer Bakke-
rij Borgesius. Het bakkersbedrijf 
gelegen op Greenpark Aalsmeer 
was tot voor kort bekend on-
der de naam Bakkersland. “De 
naamswijziging is de reden dat 
we nog geen bord op het bedrijf 
hebben hangen met een naam 
erop”, zegt Sven Off ers. Sven is 
kwaliteitsmanager bij Borgesius 
en ontvangt met veel enthousias-
me de VVD fractie. “We zijn nu on-
geveer 1 jaar actief in Aalsmeer. 
Voorheen werkten we vanuit een 
locatie in Zwanenburg. Dat pand 
was verouderd. Een verbouwing 
in Zwanenburg werd veel te duur 
waardoor werd besloten te ver-
huizen en een nieuw pand te be-
trekken”, vervolgt Sven. 
Bij de verhuizing naar Aalsmeer 
speelden vooral de bereikbaar-
heid, de uitvalswegen, de regio 
en de omvang van het pand een 
rol. Vanuit een groot en modern 
pand worden door Borgesius nu 
maar liefst 210 fi lialen van Albert 
Heijn bediend. Er wordt in grote 
hoeveelheden brood gebakken. 
“De locatie is geschikt om vooral 
grote aantallen brood te maken, 

effi  ciëntie is hier heel belangrijk”, 
aldus Sven. 
Sven leidt de VVD fractie rond in 
het enorme moderne pand. Hygi-
ene is heel belangrijk bij het pro-
duceren van brood. Dit betekent 
dat de VVD fractie, inmiddels ge-
kleed in speciale jassen, schoe-
nen en haarnetjes, voor aanvang 
van de rondleiding door een 
menselijke wasstraat loopt. De 
fractie is onder de indruk van het 
bedrijf. Zelfrijdende auto’s, gro-
te geautomatiseerde machines 
en enorme hoeveelheden brood 
komen voorbij. Ondanks de gro-
te mate van robotisering en auto-
matisering in het pand, is er toch 
nog behoefte aan extra perso-
neel. “Momenteel werken er 85 
vaste medewerkers bij Borgesi-
us. Wij zijn op zoek naar extra me-
dewerkers, want we zijn het afge-
lopen jaar snel gegroeid”, aldus 
Sven. 

Open dag
Op zaterdag 30 juni houdt Bor-
gesius een open dag. Omwonen-
den kunnen dan het pand bezoe-
ken. Wil je de open dag bijwo-
nen? Meld je aan via Opendag.
Aalsmeer@borgesius.nl.

Remco Maarse: ‘Mijn droom komt nu uit’

Café De Gouwetéén aan 
de Dreef is open!
Aalsmeer - Het etablissement 
aan de Dreef (voorheen Bon Ami 
en Feesterij de Bok) heeft weer 
een horecabestemming gekre-
gen. Café de Gouwetéén is een 
feit. Uitbater Remco Maarse is 
vanaf januari druk bezig om er 
zijn eigen onderneming te rea-
liseren. En dat is gelukt. De ver-
duisteringspanelen zijn van de ra-
men, de bar is vernieuwd, er han-
gen prachtige oude Aalsmeer-
se foto’s aan de wand en er zijn 
naast barkrukken ook knusse zit-
jes gecreëerd. Opvallend is de 
tien dartborden die aan de muur 
hangen en de pooltafel in het 
midden. Ook is er een tafelvoet-
bal te vinden. 
“We gaan er weer een gezellig ca-
fé van maken in combinatie met 
sport en voor iedereen toeganke-
lijk.” Aldus de Aalsmeerder in hart 
en nieren. Remco heeft rond zijn 
twintigste al horeca ervaring op-
gedaan. “In de Pannebar en in de 
Waterlelie. Maar vervolgens ben 
ik gaan werken in de kwekerij 
van mijn familie. Daar komt ook 
meteen de naam van mijn café 
vandaan. Ik heb het even opge-
zocht. Mijn over-over-overgroot-
vader kweekte in 1841 wilgente-
nen die hij verkocht aan manden-
vlechters. Die tenen brachten een 
hoop geld op. Zodoende riepen 
mensen ‘daar heb je Maarse met 
zijn Gouwe tenen’, maar dan op 
z’n plat Aalsmeers hè. Je spreekt 
het dus uit als Gouwe tien, maar 
je schrijft het met streepjes bo-
ven de e’s.” 

Een droom
Het bleef bij Remco altijd in zijn 
hoofd hangen, om iets te begin-
nen. “Het was een droom. Ik ken 
de eigenaren van het pand, dus 

heb ze vorig jaar zomer bena-
derd over de mogelijkheden. En 
mijn droom komt nu uit. Met hulp 
van familie en vrienden heb ik al-
les zelf gedaan. Waarom ik graag 
dartborden wilde is, omdat ik zelf 
fanatiek darter ben. Ik ben ook 
achttien jaar jeugdbegeleider ge-
weest. Er is vraag naar. Met con-
necties in de dartwereld moet 
het zeker gaan lukken. Amateurs 
zijn van harte welkom. Bezoekers 
zijn tevens welkom voor belang-
rijke sportwedstrijden op televi-
sie, maar ook gewoon voor een 
lekker drankje aan de bar en bin-
nenkort op het terras buiten.” De 
openingstijden zijn op woensdag 
en donderdag van 19.00 tot 01.00 
uur, vrijdag en zaterdag al vanaf 
16.00 uur tot na middernacht en 
zondag van 12.00 tot 11.00 uur. 
“Dartpijlen zijn aanwezig en een 
bittergarnituurtje is zo gemaakt.” 

Openingsweekend 
Afgelopen weekend was offi  cieel 
het openingsweekend van Café 
de Gouwetéén. Remco: “Het was 
echt top. Ik heb alleen maar po-
sitieve reacties gekregen en heb 
er enorm veel plezier aan be-
leefd. Vrijdagavond was super ge-
zellig en op zaterdag kwamen er 
maar liefst eenentwintig deelne-
mers op het eerste darttoernooi 
af. Marco Cornelissen won en de 
sfeer zat er goed in. Ik vind het al-
lemaal best spannend, maar heb 
er zin in. Op naar een mooie tijd 
en ik hoop veel van de bezoekers 
weer te zien. Voor nu alvast be-
dankt voor dit welkome gevoel.” 
Aanstaande zaterdag staat er op-
nieuw een toernooi gepland. Kijk 
op Facebook voor meer informa-
tie en overige evenementen. 
Door Miranda Gommans 

“Ik heb nog lang niet uitgeleerd”
Pedicurepraktijk Watermunt 
bestaat tien jaar
Aalsmeer - Voor Mariska van Et-
ten, drijvende kracht achter Wa-
termunt, zijn de tien jaren omge-
vlogen van haar praktijk voor pro-
fessionele voetverzorging.
 Over hoe ze begonnen is en wat 
ervoor allemaal bij kwam kijken 
vertelt ze in een openhartig ge-
sprek in haar frisse praktijkruim-
te aan huis: “Na de middelba-
re school heb ik de opleiding tot 
schoonheidsspecialiste afgerond 
en ging ik werken in een Beauty-
centrum in Alphen aan den Rijn. 
Daar heb ik als algemeen mede-
werkster mijn eerste ervaring op-
gedaan. Vervolgens heb ik jaren-
lang in Amstelveen in een drogis-
terij/parfumerie gewerkt. Hier-
voor heb ik mijn drogisterijpa-
pieren gehaald en ben ik daar 
bedrijfsleidster geworden, maar 
toen mijn dochter en zoon wer-
den geboren, was dat helaas niet 
meer goed te combineren. Een 
vriendin van mijn werkte destijds 
als kapster en kon iedere dag op 
tijd stoppen. Dat wilde ik ook! Het 
werd tijd om voor mezelf te be-
ginnen. In 2006 zijn we van Am-
stelveen verhuisd naar Aalsmeer 
en daar was ruimte voor een 
praktijk.” Over de naam van haar 
praktijk kan Mariska kort zijn: 
“We wonen in Maarse & Kroon-
hof, maar toen het hier gebouwd 
werd heette het project Water-
munt. Vandaar dat mijn pedicu-
repraktijk ook zo moest gaan he-
ten.” Maar hoezo ineens pedicu-

re? “Ik wilde werk waar veel re-
gelmaat in was. Voor klassieke 
schoonheidsbehandelingen kun 
je bij mij terecht, maar om als pe-
dicure aan de slag te gaan vond 
en vind ik nog steeds een mooie 
uitdaging. Ik heb mijn papieren 
gehaald voor Pedicure +, dat wil 
zeggen ook voetverzorging voor 
diabetici. Allround dus.” Pedicure-
praktijk Watermunt is aangeslo-
ten bij de erkende brancheorga-
nisatie ProVoet, en heeft een sa-
menwerkingsverband met diver-
se podotherapeuten. 

Mensen op visite 
Voeten verdienen de best moge-
lijke verzorging. Veel voetproble-
men worden opgelost door de 
pedicure. Mariska biedt een to-
taalpakket. “Je kunt bij mijn te-
recht voor een nagellakje, maar 
ik vind het uitdagend om proble-
men op te lossen en eventueel 
pijn te verhelpen. Daar ligt mijn 
hart. Ik zie graag mijn klanten te-
vreden vertrekken. Het is trou-
wens net of ik de hele dag door 
mensen op visite krijg.”
 
Summer Special
In de maanden juni, juli en au-
gustus biedt Mariska een speci-
ale summerspecial: Een pedicu-
rebehandeling, inclusief Shellac 
(zes tot acht weken een schitte-
rend hoogglans resultaat) voor 
maar 49 euro vijftig. “Daarnaast 
ontvingen mijn vaste klanten een 
cadeautje ter ere van mijn tienja-
rig jubileum, maar voor nieuwe 
klanten ligt er ook een presentje 
klaar.” Je kunt op afspraak terecht 
bij Pedicurepraktijk Watermunt 
aan Maarse & Kroonhof 44. Tele-
foonnummer 06-22233980. Kijk 
voor meer informatie op www.
pedicurepraktijkwatermunt.nl 
Mariska tot slot: “Ik heb het erg 
naar mijn zin als pedicure, maar 
ik ben nog lang niet uitgeleerd en 
heb mooie toekomstplannen!” 
Door Miranda Gommans 

Veilig en verantwoord 
varen op Westeinder!
Aalsmeer - Met deze zomer-
se dagen is het heerlijk varen en 
recreëren op de mooie Westein-
derplassen. Helaas vinden regel-
matig ongelukken op het wa-
ter plaats, met name veroorzaakt 
door onverantwoord gedrag, zo-
als te hard varen of met alcohol 
op varen. Deze zomer gaan ge-
meente en politie extra handha-
ven op het water, maar mensen 
moeten ook hun eigen verant-
woordelijkheid nemen. Laten ie-
dereen rekening houden met el-
kaar, zodat met z’n allen geno-
ten kan worden van dit prachtige 
plassengebied.

Belangrijke regels
Houd je aan de toegestane snel-
heid: Op de Grote Poel geldt een 
maximumsnelheid van 12 kilo-
meter per uur (buiten 50 meter 
van de oever), in doorvaarten van 
6 kilometer per uur. Op de ring-
vaart is de grens 9 kilometer per 
uur. Houd rekening met zwem-
mers. Vooral in de doorvaarten 
wordt veel gezwommen. Snel-
varen is alleen toegestaan op de 
snelvaarbaan voor speedboaten. 
Deze baan is open van 1 april tot 
1 oktober. Voor gebruik van de 
baan is een ontheffi  ng nodig en 
er gelden strenge regels. Zo ben 
je als schipper verplicht een do-
demanskoord te gebruiken en 
een zwemvest te dragen.  

Geldig vaarbewijs
Neem altijd een geldig vaarbe-
wijs mee. Voor het varen met 
snelle motorboten en waterscoo-
ters geldt 18 jaar als minimum-
leeftijd. Jongeren tussen de 16 en 
18 jaar mogen in een motorboot 
varen die niet harder dan 20 kilo-
meter per uur kan. Kinderen tus-
sen de 12 en 15 jaar mogen al-
leen in een boot varen die niet 
harder dan 13 kilometer per uur 
kan. Kinderen onder de 12 jaar 
mogen niet in een boot met een 
motor varen. Drink geen alcohol 
als u achter het roer staat of wees 
zeer matig met alcohol. 

Boetes
Op het overtreden van de regels 
staan forse sancties, bepaald door 
het Rijk: Snelheidsboetes kunnen 
oplopen tot 650 euro. Op varen 
zonder vaarbewijs staat een boe-
te van minimaal 550 euro. Alco-
holpromillage vanaf 0,51 promil-
le leidt tot een dagvaarding. Va-
ren in een motorboot door ie-
mand jonger dan 18 jaar wordt 
een boete van 210 euro gegeven. 

Varen op plaatsen waar het ver-
boden is levert een boete op van 
340 euro. Kijk voor meer informa-
tie over vaarregels op: www.va-

rendoejesamen.nl Meer informa-
tie over boetes is te vinden op: 
www.vaarbewijzen.nl/boetes-op-
het-water.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

 Dineren in Voor Elkaer
in Kudelstaart
Woensdag 6 juni, een heerlijk 
3 gangendiner met o.a. een 
heldere champignonsoep, 
beenhammetje, sperzieboon-
tjes + ui en spek, bonensalade, 
gefrituurde aardappelen en 
abrikozenmousse met slag-
room voor maar € 11,- Voor re-
serveringen tel. 0297-820979.

Suikerfeest 
Vrijdag 8 juni  kunt u genieten 
van een 3 gangen suiker-
feestmenu bestaande uit: 
rode linzensoep, mantarli 
tavuk sote (kip stoofschotel) 
tomatensalade, met mais en 
feta, doperwten met ananas, 
couscous met garnituur, 
vanilleijs met zoete hapjes 
voor maar € 11,-. Voor reserve-
ringen tel. 0297-820979.

Buurt boekenkast
Vanaf vandaag is er in het 
wijkpunt voor Elkaer een 
buurtboekenkast. Heel leuk, 
en de spelregels zijn simpel.
Spelregels :
** Ruil of leen een boek.
** Wanneer je een boek leent 
breng je deze weer terug 
nadat je hem uit hebt.

- Wanneer je een boek ruilt zet 
je er een ander boek voor in 
de plaats. (geen studieboeken, 
kookboeken, bouquetreeks of 
tijdschriften)
- 1 boek per keer lenen of 
ruilen.
- Kinderboeken en boeken 
voor volwassenen graag 
gescheiden houden.  
Tijden van het ruilen of lenen:
ma./di./wo./do./vr.  van 
09.00-17.00. Zondag van 
14.30-16.30 uur.
Let op; Het is niet de bedoe-
ling dat u oude boeken bij het 
wijkpunt komt inleveren!

Multi Media in ‘Voor Elkaer’
Bij Inloopcentrum Kudelstaart 
multi media kunt u met al uw 
vragen of problemen over uw 
mobiel, laptop of tablet
bij ons terecht. U bent van 
harte welkom op 13 juni van 
09.30-11.45 uur. We hopen 
tot ziens!

Kledingverkoop
op donderdag 14 juni is er een 
kledingverkoop in wijkpunt 
Voor Elkaer van H en A Mode 
van 10.00-12.00 uur. Er is 
deze ochtend geen mode-
show.

Dineren in Voor Elkaer

Activiteiten overzicht



 7 juni 2018 15

Veteranendag: Mooie duik 
in de wereld van militairen
Aalsmeer - Voor het derde op-
eenvolgende jaar werd afgelo-
pen zaterdag 2 juni Veteranen-
dag gehouden in Aalsmeer. Een 
dag voor alle inwoners om te ‘dui-
ken in de wereld van onze militai-
ren’, maar vooral als een eerbe-

toon aan de meer dan 140 vetera-
nen in de gemeente, die zich op 
verschillende missies hebben in-
gezet voor behoud van vrede en 
ter voorkoming van oorlog. “Ve-
teranen zijn van alle leeftijden, 
oud en jong, maar het gaat niet 

Spontane blijheid kenmerkt 
Down Town Ophelia
Aalsmeer - En daar kwamen zij 
zaterdag 2 juni aangemarcheerd 
– jong en oud, gehuld in knal ge-
le T shirts van Solidoe , achter 

het Show en Jachthoornkorps 
Kudelstaart de fanfare – om het 
Down Town Ophelia – een evene-
ment met een boodschap- luister 

bij te zetten. Als je met één woord 
deze dag zou moeten samen vat-
ten dan is het spontaniteit! En 
nog een ander woord dat de la-
ding dekt is: Blijheid. Niet alleen 
bij de mensen voor wie deze dag 
werd georganiseerd maar ook 
juist voor iedereen er om heen. 
Karen Koeslag was de eerste ge-
lukkige die op het podium mocht 
komen. Zij heeft – onder leiding 
van Michaël Glanz – het nieuwe 
kunstwerk gemaakt. Karen is heel 
creatief, exposeerde als eens in 
het Van der Togt Museum. Haar 
in de wind dansende veelkleurige 
ballon wordt geplaatst op de wit-
te muur Ophelialaan 151.

Illusionisten 
De twee illusionisten Roy en Jus-
tin Huiskens opende de dag. Wat 

een leuk duo – de broertjes Huis-
kens. Zij werden aangekondigd 
als de nieuwe generatie top illu-
sionisten. Hoe zij het toch al vro-
lijke publiek bespeelden met hun 
performance en trucs, het lever-
de vele ahhhhh’s teweeg. Iemand 
voor je neus te zien verdwijnen 
om vervolgens van gedaante te 
wisselen, het blijft een sensatie. 
Burgemeester Jeroen Nobel had 
er ook echt zin in en legde er in 
zijn openingswoord nog eens de 
nadruk op dat zo’n bijzonder eve-
nement nooit zou kunnen zon-
der alle vrijwilligers, sponsoren 
en winkeliers.

Politie mijn beste vriend
Karen zei het al: “De politie is mijn 
beste vriend en niet alleen van 
haar want de hele dag konden 
degenen die nu wel eens wilde 
weten hoe het is om in een echte 
politie auto te zitten meerijden. 
En natuurlijk moest al het verkeer 
aan de kant bij het horen van 
de sirene. Maud was samen met 
haar moeder helemaal vanuit 
Raalte op de trein naar Aalsmeer 
gekomen. Zij straalde dat zij de 
bakker mocht helpen met het uit-
delen van lekkernijen. Elise hielp 
haar tante Daniëlle met het uitde-
len van soep. Er werd onder vak-
kundige toezicht bier getapt en 
bij de slager worst uitgedeeld.

Loterij
De lieve goedlachse dames 
Kirsten en Dorien leverden hun 
vrije dag in om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. De opbrengst 
gaat naar Ons Tweede Thuis. Er 
waren ook mooie prijzen te win-
nen. Met enigszins ondeugende 
humor werd de loterij door Corry 
Loos aan elkaar gepraat. En kin-
deren voor wie deze dag bedoeld 
is traden op. Er werd gerapt, ge-
danst, gezongen. DJ Armin van 
Buuren zou werkelijk jaloers wor-
den op het bijval dat al deze po-
dium gasten kregen.

Dorcas Bruiden
Tot slot van deze geslaagde dag 

was er de modeshow deze werd 
geopend door twee bruiden 
die de jurk van het hun leven 
aan hadden. Voor hen was een 
droom in vervulling gegaan. Een 
echte bruidsjurk dragen, gevon-
den bij de Dorcas. En dan Fabi-
an in zijn zwarte pak, wow… Van 
klein tot groot zag iedereen er 
in hun feestkleding prachtig uit. 
Christiaan van Gentlemen’s Pla-

ce had zijn showmodellen goed 
geïnstrueerd. Als volmaakte mo-
dellen liepen de mannen over het 
podium.
Zanger Danny Terp zong; “Je krijgt 
die lach niet van mijn gezicht.” En 
dit spontaan meegezongen lied 
was tekenend voor deze bijzon-
dere blije dag. 
Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

om de leeftijd maar om de in-
zet in allerlei landen voor vrede 
en veiligheid”, aldus burgemees-
ter Jeroen Nobel tijdens de aan-
vang van de Veteranendag in het 
gemeentehuis. “Het is een dag 
voor u. Om elkaar te ontmoeten, 
met elkaar te praten”, vervolg-
de Nobel. “Militairen doen hun 
werk veelal onder risicovolle om-
standigheden. Vrede en veilig le-
ven zijn niet vanzelfsprekend. 
Met gevaar voor eigen leven uit-
gezonden worden, is intens en 
kan spanning en stress geven. 
De ervaring wat oorlog met men-
sen doet, heeft impact. Het geeft 
sombere, maar ook mooie ver-
halen, over kameraadschap en 
trouw bijvoorbeeld.” 
Veteranen zijn natuurlijk niet al-
leen militairen die hebben ge-
diend tijdens de Tweede Wereld-
oorlog of in Indonesië, maar ook 

zij die ingezet zijn in dienst van de 
vrede in onder andere Syrië, Af-
ghanistan, Somalië en wat langer 
geleden in Kosovo en Litouwen. 
Jong en oud, nog actiefdienend 
of oud-militair, allen zijn veteraan.

Vlag hijsen
De Veteranendag werd officieel 
geopend voor het gemeentehuis 
met het hijsen van de vlag bij het 
oorlogsmonument en het ope-
nen van de Wall of Honour in het 
gemeentehuis. Hier binnen wer-
den de militairen en hun naasten 
welkom geheten door voorzitter 
Erwin Huisman van het Vetera-
nencomité en burgemeester No-
bel. Er werd een toespraak gege-
ven door schout-bij-nacht Peter 
Reesink en Arabist en kapitein-
tolk Thomas Milo nam de aanwe-
zigen mee op reis. In 1983 was hij 
één van de zes avontuurlijke Dut-
chbatters die in drie open Nekaf-
jeeps met een maximumsnelheid 
van 75 kilometer per uur de ruim 
5.000 kilometer vanuit Libanon 
en via Beiroet naar huis reden. Hij 
vertelde levendig over zijn bele-
venissen tijdens deze zeker niet 
ongevaarlijke reis. 

Demonstraties en muziek
Voor de inwoners (niet-militairen) 
was het programma deze dag 
heel wat luchtiger. Op het Raad-
huisplein waren demonstraties 
van defensie, stonden infostand 
over werken bij Defensie, stich-
ting Hulphond en het Vetera-
neninstituut. Er was een gezellig 
foodplein en wat later in de mid-
dag werd het publiek getrakteerd 
op optredens in een grote kar van 
de Hucksters en van de Remband. 
Het leek wel bandjesavond (al-
leen ’s middags)… 

Keep Them Rolling
In de Zijdstraat stonden leger-
voertuigen van Keep Them Rol-
ling en deze verplaatsten zich la-
ter allemaal naar het Raadhuis-
plein. Inwoners konden instap-
pen voor een rondrit door het 
Centrum en van deze mogelijk-
heid werd goed gebruik gemaakt. 
Er zijn diverse rondjes gereden. 
Voor de kinderen was er verder 

een speurtocht uitgezet. In eta-
lages van negen winkels in de 
Zijdstraat en aan het Raadhuis-
plein waren vragen neergezet 
met letters en deze letters vorm-
den samen een woord. Er wa-
ren prijzen mee te winnen en de-
ze zijn beschikbaar gesteld door 

Meer Aalsmeer winkeldorp. Al 
met al een hele leuke, gezelli-
ge en mooie kennismakingsdag 
met militairen en veteranen. Het 
weer werkte ook mee. Het is de 
hele middag droog gebleven. Pas 
ver na afloop viel er een kleine re-
genbui. 
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Historisch moment voor coöperatie en haar leden

Invoering Ledenraad bij 
Royal FloraHolland
Aalsmeer - Tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering van Roy-
al FloraHolland van 31 mei is met 
een meerderheid van 79 pro-
cent ingestemd met de invoe-
ring van een Ledenraad per 1 ja-
nuari 2019. De nieuwe structuur 
– waarbij de Algemene Ledenver-
gadering (ALV) komt te vervallen 
– verbetert de kwaliteit van be-
sluitvorming binnen de coöpe-
ratie. De statutenwijziging kreeg 
steun van meer dan de benodig-
de 2/3 van de stemmen.

Historisch moment
Jack Goossens voorzitter raad 
van commissarissen: “Het instel-
len van een Ledenraad is een his-
torisch moment voor de coöpera-
tie en haar leden. Hiermee zetten 
we een enorme stap naar meer 
structurele invloed van de leden”. 
In de afgelopen anderhalf jaar is 
met de leden van de coöperatie 
in consultatiesessies gesproken 
over dit onderwerp en diverse 
andere strategische thema’s. De-
ze dialoog wordt voortgezet van-
uit de Ledenraad. Ze biedt leden 
de kans via de Ledenraad invloed 
uit te oefenen op het beleid van 
Royal FloraHolland en de Leden-
raad te voeden met ideeën.

Samenstelling Ledenraad
De komende maanden kunnen 
leden zich kandidaat stellen voor 
de Ledenraad. Een voordrachts-
commissie – bestaande uit leden 
– maakt een eerste selectie met 
als doel te zorgen voor een juis-
te afspiegeling van het ledenbe-
stand. De leden stemmen tijdens 
de allerlaatste ALV in december 
dit jaar over de voorgedragen 
kandidaten, waarna de Leden-
raad bestaande uit ongeveer 40 

leden, geïnstalleerd zal worden.
Steven van Schilfgaarde, CEO 
Royal FloraHolland, presenteer-
de tijdens de ALV de aange-
scherpte strategie van de coö-
peratie. Van Schilfgaarde: ‘We fo-
cussen ons op onze kernactivitei-
ten: het versterken van de fysie-
ke en digitale marktplaats. Daar-
bij hoort het doorontwikkelen 
van logistieke en financiële dien-
sten en diensten gericht op kwe-
kers”. Van Schilfgaarde benadruk-
te in de toelichting op de jaarre-
kening dat Royal FloraHolland fi-
nancieel gezond is, maar dat er 
met het oog op het uitvoeren 
van de strategie keuzes gemaakt 
moeten worden.

Afscheid
Tijdens de ALV werd afscheid ge-
nomen van Caroline Princen, lid 
van de raad van commissaris-
sen. Zij is het aan einde van haar 
eerste termijn en is niet beschik-
baar voor een volgende. Voorzit-
ter Jack Goossens bedankte haar 
zeer voor de bijdrage in haar peri-
ode als commissaris.

35 Veilingklokken
Met 100.000 transacties per dag 
en duizenden soorten bloemen 
en planten is Royal FloraHolland 
dé internationale marktplaats en 
kennispartner die bijdraagt aan 
het succes van kwekers en hun 
klanten. Royal FloraHolland heeft 
een jaaromzet van 4,7 miljard eu-
ro en 4.141 leden waarvan 602 
buitenlandse leden. Er zijn circa 
2.500 klanten. In 2017 zijn er to-
taal 11,7 miljard stuks bloemen 
en planten verkocht. Momenteel 
zijn er 35 veilingklokken verdeeld 
over 4 vestigingen (Aalsmeer, 
Naaldwijk, Rijnsburg, Eelde).

Kunstbeurs aan Westeinder 
succesvol verlopen
Aalsmeer - In het weekend van 
2 en 3 juni vond de achtste editie 
van de Kunstbeurs aan de West-
einderplassen plaats. Honderden 
kunstliefhebbers bezochten Ga-
lerie Sous-Terre om te genieten 
van een groot aanbod aan kunst.
Op het parkeerterrein van de ga-
lerie aan de Kudelstaartseweg 
was zoals gebruikelijk weer een 
grote tent neergezet. Hier en in 
de galerie was een groot aan-
tal stands te bezichtigen. Door in 
gesprek te gaan met de kunste-
naars konden bezoekers het ver-
haal achter het werk uit de eer-
ste hand vernemen. Vooral op 
zondag werd de beurs goed be-
zocht. Bezoekers gingen geïnspi-
reerd naar huis, al dan niet met 
een schilderij of kunstobject on-
der de arm.

De kunstbeurs was de laatste ac-
tiviteit op deze locatie onder de 
vlag van Sous-Terre. Na tien jaar 
heeft de eigenaar van de gale-
rie, Nol de Groot, besloten om de 
galerie om te vormen tot het Flo-
wer Art Museum. Vanaf heden is 
de locatie enkele weken gesloten 
voor publiek en wordt alles in ge-
reedheid gebracht voor de nieu-
we invulling. 

Flower Art Museum
Het Flower Art Museum wordt 
het eerste museum ter wereld dat 
geheel is gewijd aan kunst geïn-
spireerd op bloemen, planten en 
de natuur. Vanaf 6 juli is het el-
ke vrijdag, zaterdag en zondag 
geopend voor publiek. Zie ook: 
www.flowerartmuseum.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Absoluut Aalsmeer wil handhavingsbeleid aanpassen
Extra (besloten) informatief overleg 
over illegale woonsituaties
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dagavond 31 mei heeft de ge-
meenteraad gesproken over 
woningbouw op het voormali-
ge VVA-terrein en over de invul-
ling van het ‘scholengebied’ in 
de Roerdomplaan en de Meer-
valstraat. De raad heeft de pla-
nologische en financiële kaders 
vastgesteld voor de realisatie van 
maximaal 56 sociale huurwonin-
gen en 24 sociale koopwonin-
gen op het voormalige VVA ter-

rein langs de Zwarteweg. In de 
Hornmeer (scholengebied) mo-
gen maximaal 160 woningen, 
waaronder 60 zorgwoningen, ten 
zuiden van de Roerdomplaan en 
Meervalstraat gerealiseerd wor-
den. Via een motie van D66 stem-
de de raad unaniem in met een 
oproep aan het college om de in-
woners bij de plannen te betrek-
ken. Het woningbouwprogram-
ma van De Tuinen in Aalsmeer 
wordt op dit moment gefaseerd 

uitgevoerd. De raad heeft beslo-
ten 1,1 miljoen euro meer te re-
serveren voor de realisatie van 
het bouwprogramma als gevolg 
van veranderende marktomstan-
digheden en de aantrekkende 
woningmarkt. Verder heeft de ge-
meenteraad de financiële kaders 
voor alle meerjarige ruimtelijke 
grondexploitaties herzien en de 
programmarekening 2017 vast-
gesteld. Met de Programmareke-
ning 2017 legt het college ver-

Bloemen voor de nieuwe fractieassistenten van links naar rechts: Pim van 
Riet (D66), Sissi Mijwaart (VVD) en Ton Harte (CDA). 
Foto: Gemeente Aalsmeer

antwoording af aan de gemeen-
teraad over de uitvoering van de 
beleidsvoornemens in het afgelo-
pen jaar en over de gemeentefi-
nanciën. De gemeenteraad heeft 
de Programmarekening goedge-
keurd. Als een verrassing kwam 
het wel. De net aangestelde wet-
houder Robert van Rijn (VVD) 
gaat verhuizen naar Rijsenhout 
in Haarlemmermeer en dit bete-
kent dat hij voor het uitvoeren 
van zijn nieuwe baan ontheffing 
moet aanvragen aan de gemeen-
teraad. De raad had hier niet veel 
moeite mee, feliciteerde de wet-
houder met zijn nieuwe onderko-
men en verleende de benodigde 
ontheffing voor een periode van 
een jaar.  

Benoemingen
De raad heeft Ton Harte (CDA), 
Sissy Mijwaart (VVD) en Pim van 
Riet (D66) geïnstalleerd tot frac-
tieassistenten, raadslid Erik Ab-
benhues benoemd tot lid van de 
Regioraad Vervoerregio Amster-
dam en raadsleden Nanda Hau-
et en Willem Kikkert benoemd tot 
commissievoorzitters. De stem-
ming over de eerste plaatsver-
vangend voorzitter van de ge-
meenteraad is aangehouden tot 
de volgende vergadering.

Motie handhaving
Absoluut Aalsmeer riep het colle-
ge op om een overzicht van de il-
legale woonsituaties aan de raad 
te sturen en om een voorstel voor 
nieuw beleid te maken dat toe-
ziet op verruiming van mogelijk-
heden van legalisatie van illegale 
woonsituaties. De motie werd in-
getrokken nadat er een besloten 
informatief overleg werd toege-
zegd over de (on)mogelijkheden 
van het handhavingsbeleid.

Bloemen voor de nieuwe fractieassistenten van links naar rechts: Pim van Riet (D66), Sissi Mijwaart (VVD) en Ton 
Harte (CDA). Foto: Gemeente Aalsmeer

Opening deuren medio 2019
Eerste paal geslagen voor nieuwbouw 
Integraal Kind Centrum IKC Triade
Aalsmeer - Op dinsdag 29 mei is 
aan de Dreef in het bijzijn van de 
samenwerkingspartners de eer-
ste paal geslagen voor het nieu-
we gebouw van het Integraal 
Kind Centrum Triade. IKC Triade 
opent hier binnenkort haar deu-
ren voor kinderen van 0 tot 13 
jaar. Solidoe Kinderopvang en 
Stichting Jong Leren bieden op-
vang en onderwijs onder één 
dak, vanuit een gedeelde peda-

gogische visie. Het klimaatvrien-
delijk gebouw maakt gebruik van 
restwarmte en niet meer van gas. 
IKC Triade opent naar verwach-
ting medio 2019 haar deuren.

Inspanning en ontspanning
Directeur van IKC Triade Lau-
ra van Rossen: “We zijn ontzet-
tend blij dat de eerste paal van 
ons nieuwe gebouw geslagen is. 
De voorbereidingen zijn in vol-

V.l.n.r. Robbert-Jan van Duijn (wethouder Onderwijs Aalsmeer), Monic van Diemen (directeur Solidoe Kinderop-
vang), Laura van Rossen (directeur IKC Triade), Tom Houtkamp (medewerker huisvesting Stichting Jong Leren), 
John van Veen (bestuurder Stichting Jong Leren), Paul Bronstring (bestuurder Stichting Jong Leren en Nicole de 
Ridder (vestigingsmanager Solidoe Kinderopvang).

plek waar wij kinderen een veili-
ge en uitdagende omgeving bie-
den. Met dit aanbod ontzorgen 
wij Aalsmeerse ouders; hun kind 
kan van de kinderopvang naad-
loos doorstromen naar de basis-
school. Hij of zij kent dan het ge-
bouw, de kinderopvang bege-
leiders en de leerkrachten en er-
vaart daardoor minder verschil in 
manier van leren en spelen tus-
sen opvang en school.”

Nieuwe directeur
Laura van Rossen is per 1 mei ge-
start als directeur van IKC Triade: 
“Intussen werk ik alweer bijna 12 
jaar met veel plezier in het onder-
wijs. Hiervoor heb ik 10 jaar in het 
bedrijfsleven gewerkt voor grote 
ICT bedrijven. In de praktijk merk 
ik dat deze combinatie een ster-
ke basis is voor het leiden van een 
school. Mijn missie is om alle kin-
deren op hun eigen niveau uit te 
dagen. Elk kind verdient dage-
lijks persoonlijke aandacht. Ik ga 
uit van maximale mogelijkheden 
voor ieder kind en streef naar het 
creëren van kansen.”

Eigentijds aanbod
Het nieuwe gebouw, de buiten-
ruimte en de pedagogische vi-
sie zijn ingericht met bijzonde-
re aandacht voor sport en bewe-
ging. Zogenaamde ‘ateliers’ bie-
den de mogelijkheid om op ei-
gentijdse manier te leren en sa-
men te werken. Samenwerken 
en jezelf presenteren komen hier 
volop bij aan bod. In het gebouw 
wordt veel gebruik gemaakt van 
glas, zodat het een open en trans-
parant karakter krijgt. Het nieuw 
te bouwen IKC Triade is duur-
zaam en participeert in het rea-
liseren van een energieuitwisse-
lingsnet ‘Warmte-koude uitwisse-
ling Hornmeer’. 

Hierbij wordt restwarmte inge-
zet voor de omgeving, waaron-
der IKC Triade. De komende pe-
riode kan de voortgang van IKC 
Triade gevolgd worden via: www.
ikctriade.nl

Kind gewond aan hoofd na val van springkussen
Aalsmeer - Zaterdag 2 juni rond 
half vier in de middag is op de 
Ophelialaan een kind gewond 
geraakt na een val. Het kind is bij 
het spelen en klimmen op een 
springkussen ten val gekomen 

en een paar meter naar beneden 
gevallen. Volgens een omstander 
zou het slachtoffer op het hoofd 
gevallen zijn. Het slachtoffertje is 
per ambulance naar een zieken-
huis vervoerd.

Het ongeval vond plaats tijdens 
de feestelijke dag DownTown Op-
helia met allerlei activiteiten voor  
inwoners en waar aandacht werd 
gevraagd voor het vele wel kun-
nen van kinderen met het Down 

Syndroom. De dag is verder pri-
ma verkopen en teruggekeken 
wordt door zowel de organisatie 
als de bezoekers op een geweldi-
ge dag!
Foto: VTF / Laurens Niezen

le gang, maar met deze concrete 
stap komt ons doel steeds dich-
terbij. Met het IKC creëren we een 
omgeving waar kinderen zich op 
alle mogelijke manieren kunnen 
ontwikkelen tot zelfstandige, kri-
tische en ondernemende wereld-
burgers. Kinderen hebben be-
hoefte aan andere vaardigheden 
dan vroeger en wij spelen daarop 
in. Naast een sterke basis voor re-
kenen en taal bieden wij een pa-
let aan activiteiten om brede inte-
resse op het gebied van multime-
dia, sport en cultuur te ontwikke-
len en natuurlijk sociale vaardig-
heden. Dit alles met een goed 
evenwicht tussen inspanning en 
ontspanning. IKC Triade is een 
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Inbreker toch 
aangehouden

Rijsenhout - De politie heeft 
vrijdag 1 juni een 20-jarige man 
aangehouden op verdenking 
van een poging tot inbraak in 
een woning. Rond half acht in 
de avond kreeg de politie een 
melding dat een man probeer-
de in te breken in een woning 
aan Koeteburg. Agenten zijn 
ter plaatse gegaan en zagen 
bij het huis een jongen staan 
met een steen in zijn hand. Bij 
het zien van de politie ging de 
man er snel vandoor. Hij pro-
beerde te ontkomen door te 
vluchten via de sloot. De man 
kon toch aangehouden wor-
den. Op de Otweg is hij gear-
resteerd. Met een nat pak is hij 
meegenomen naar het politie-
bureau voor verhoor. Bij de wo-
ning zijn na onderzoek sporen 
van braak aangetroffen. De po-
litie wil alle getuigen bedanken 
voor hun snelle reactie.

Politiecontrole 
in de nacht

Aalsmeer - In de nacht van 
maandag 4 op dinsdag 5 ju-
ni heeft de politie extra aan-
dacht besteed aan grove snel-
heidsovertredingen binnen de 
bebouwde kom en alcohol in 
het verkeer. Er zijn acht perso-
nen beboet voor rijden onder 
invloed van alcohol. In drie ge-
vallen is het rijbewijs ingevor-
derd. Twaalf personen hebben 
een snelheidsovertreding be-
gaan met een overschrijding 
van meer dan dertig kilometer 
per uur. In twee gevallen is het 
rijbewijs ingevorderd.

Auto vliegt uit de bocht
Aalsmeer - Op dinsdag 5 juni 
rond acht uur in de avond is een 
bestuurder van een Volkswagen 
Golf uit de bocht gevlogen op de 
Legmeerdijk, net voor kruising 
met de N201. De auto beland-
de in de berm en kwam tot stil-
stand tegen het plaatsnaambord 
‘Aalsmeer’.
De hulpdiensten waren snel ter 
plaatse, maar de ambulance-

dienst kon na onderzoek weer 
vertrekken. De automobilist is ge-
schrokken, maar niet gewond ge-
raakt.
Een berger gaat de auto uit het 
groen takelen. Hoe het ongeluk 
heeft kunnen gebeuren, is onbe-
kend. De politie doet onderzoek.

Foto: Davey Photography/ 
Davey Baas

Visie na overleg met bewoners en ondernemers

Verouderde glastuinbouw 
wordt bedrijventerrein
Uithoorn - Het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Uithoorn wil van het glastuin-
bouwgebied tussen Poelweg en 
Noorddammerweg een regulier 
bedrijventerrein maken. Dat staat 
in de visie die het college voor-
legt aan de gemeenteraad. 
De glastuinbouwfunctie in dit ge-
bied is in de loop van de jaren na-
genoeg verdwenen en het ge-
bied bestaat inmiddels in hoofd-
zaak uit bedrijven anders dan 
glastuinbouw. Sinds 2005 staat 
het bestemmingsplan al veiling-
gerelateerde bedrijvigheid toe. 
De visie is tot stand gekomen in 
nauw overleg met de onderne-
mers en bewoners in het gebied. 
Na vaststelling door de gemeen-
teraad wordt de visie verder uit-
gewerkt in onder meer een be-
stemmingsplan.

Hoofdpunten van de visie
In de visie wordt het gebied inge-
deeld in drie zones: grootschali-
gere bedrijven aan de Randweg/
N201, een mix van kleinschali-
ge bedrijven en woningen aan 
de Noorddammerweg en ver-
dere herontwikkeling van glas-
tuinbouw naar bedrijven aan de 
Poelweg. De visie zet vooral in op 

ruimte voor lokale bedrijven. Er 
komen geen nieuwe woningen 
bij, wel kunnen bestaande wonin-
gen aan de Poelweg verplaatst 
worden naar de Noorddammer-
weg. In de visie staat ook de wens 
om de Poelweg te verbreden en 
een extra ontsluitingsweg in het 
gebied te maken. 

Greenport Aalsmeer
In 2015 is de Ruimtelijke Vi-
sie voor de Greenport Aalsmeer 
vastgesteld. Daarin worden uit-
spraken gedaan over de toe-
komst van de glastuinbouwge-
bieden. Alle glastuinbouwgebie-
den in de regio zijn ingedeeld in 
vijf gebiedscategorieën (van toe-
komstbestendig in categorie 1 
tot en met geen toekomst meer 
voor glastuinbouw als catego-
rie 5). Binnen de Uithoornse glas-
tuinbouwgebieden zijn drie ge-
bieden beschreven: Kernglas-
tuinbouwgebied De Kwakel (ca-
tegorie 1 gebied), Ruilverkave-
ling in De Kwakel (categorie 4 ge-
bied) en het gebied Tussen Poel-
weg en Noorddammerweg (ca-
tegorie 5 gebied). Voor het laat-
ste gebied is nu een gebiedsvisie 
gemaakt. De andere twee gebie-
den volgen.

Afscheid Marc Vergoossen na bijna 40 jaar
Hoge onderscheiding voor 
vertrekkend voorzitter VVD
Aalsmeer - Het was in meerde-
re opzichten een bijzondere Al-
gemene Ledenvergadering die 
de VVD Aalsmeer en Uithoorn 
afgelopen woensdag hield in 
het Dorpshuis Kudelstaart. En 
vooral voor scheidend voorzit-
ter Marc Vergoossen. Na sinds 
1979 (!) eerst voor de JOVD en la-
ter voor de VVD in Aalsmeer ac-
tief geweest te zijn als bestuurs- 
en gemeenteraadslid nam Marc 
Vergoossen afscheid als voorzit-
ter van het lokaal VVD netwerk 
Aalsmeer en Uithoorn.
En zijn activiteiten waren ook in 
Den Haag niet onopgemerkt ge-
bleven. Met een smoes was VVD 
Hoofdbestuurslid Lennart Sale-
mink richting Kudelstaart geko-
men om Marc daar tot zijn grote 
verrassing de Thorbecke penning 
uit te reiken. Het toekennen van 
deze penning gebeurt alleen aan 
mensen die zich op uitzonderlijke 
wijze en met grote inzet langdu-
rig hebben ingezet voor de par-
tij. Het warme en langdurige ap-
plaus vanuit de vele leden die 
op deze ledenvergadering afge-
komen waren ondersteunde de 
waardering voor Marc.

Woord aan twee wethouders 
Aansluitend werden de leden 
door de inmiddels tot wethou-
ders benoemde lijsttrekkers Jan 

Hazen (Uithoorn) en Robert van 
Rijn (Aalsmeer) geïnformeerd 
over het dankzij een stevige cam-
pagne prima resultaat van de 
VVD bij de recentelijk gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen. Bei-
den schetsten het verloop van 
de college-onderhandelingen en 
het resultaat dat zij voor de VVD 
binnen hadden weten te slepen.

Volgende verkiezingen
Volgend jaar mag de kiezer weer 
naar de stembus. Dit keer voor 
de leden van Provinciale Sta-
ten en het algemeen bestuur 
van de waterschappen. De le-
den van de VVD Aalsmeer en Uit-
hoorn hebben uitgesproken dat 
de belangen van de inwoners van 
Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn 
en De Kwakel ook daar goed be-
hartigd worden. En om de daad 
bij het woord te voegen hebben 
twee leden zich voorlopig kandi-
daat gesteld voor de verkiezingen 
van Provinciale Staten en twee le-
den voor de verkiezingen van het 
Algemeen Bestuur van het water-
schap Amstel, Gooi en Vecht. Hun 
namen worden op een later mo-
ment bekend gemaakt. 

Meer weten over de VVD, het mo-
gelijke lidmaatschap of zijn er 
vragen? Stuur dan een mail naar: 
bestuur@vvdaalsmeeruithoorn.nl 

Scheidend voorzitter Marc Vergoossen (links) toont trots de Thorbecke 
penning met bijbehorende oorkondedie hij kort daarvoor uit handen van 
VVD Hoofdbestuurslid Lennart Salemink heeft ontvangen.

Planning begin augustus weer open
Kerkweg blijft dicht tijdens 
onderhoud Aalsmeerderweg
Aalsmeer - De gemeente heeft 
besloten dat de Kerkweg afge-
sloten blijft aan de kant van de 
Aalsmeerderweg tijdens groot 
onderhoud aan de Aalsmeerder-
weg. Dit is noodzakelijk voor de 
veiligheid van alle bewoners aan 
de Kerkweg. De planning is dat 
de Kerkweg begin augustus weer 
open gaat voor het autoverkeer. 
Hierover is met diverse omwo-
nenden contact geweest.

Sluiproute
De gemeente heeft voor deze ver-
keersafsluiting gekozen omdat 
anders te veel (vracht)auto’s de 
Kerkweg inrijden tijdens de werk-
zaamheden aan de Aalsmeer-
derweg als sluiproute. De Kerk-
weg is een 30 km weg met weg-
versmallingen daarom deze niet 
geschikt voor veel (vracht) ver-
keer. De Kerkweg kan niet aan de 
Oosteinderweg afgesloten wor-
den, omdat er een bedrijf zit dat 
bereikbaar moet blijven. De Kerk-

weg blijft met hekken afgesloten, 
maar wel zo dat fietsers er tussen 
door kunnen. 

Veiligheid
Deze hekken staan er voor de 
veiligheid en de gemeente 
vraagt met klem aan inwoners 
en weggebruikers of ze de bor-
den niet weg willen halen. Op de 
Aalsmeerderweg zijn extra hek-
ken geplaatst op de rijbaan met 
een bord dat de Aalsmeerderweg 
doodlopend is, dat de Kerkweg 
afgesloten is en de Argusvlin-
derweg bereikbaar is. Ook zijn er 
borden geplaatst met de geplan-
de einddatum van de werkzaam-
heden. Vanaf de Machineweg en 
de Legmeerdijk wordt een omlei-
dingsroute toegevoegd naar de 
Kerkweg. 
Actuele informatie over de werk-
zaamheden aan de Aalsmeerder-
weg is te vinden op de website 
van gemeente Aalsmeer: www.
aalsmeer.nl/werkinuitvoering

Overdag rijbaan (deels) open
Aalsmeerderweg krijgt 
‘s nachts nieuw asfalt
Aalsmeer - Tussen 11 juni en 13 
juli vinden ’s nachts asfalteer-
werkzaamheden plaats aan de 
Aalsmeerderweg. De werktijden 
zijn tussen 20.00 uur en 5.00 uur 
in verband met de drukke bedrij-
vigheid. Ze vinden alleen plaats 
in de nachten van de maandag, 
dinsdag, woensdag en donder-
dag. Binnen deze tijden zal de 
gehele rijbaan worden afgeslo-
ten binnen de desbetreffende fa-
se. Overdag is de rijbaan (deels) 
open voor het verkeer, maar wel 
met enige hinder. Houd rekening 
met bezoek en leveranties als de 
werkzaamheden in uw gedeel-
te van de straat gepland staan. 
Te voet blijven woningen wel al-
tijd bereikbaar. Ook de hulpdien-
sten kunnen altijd bij de panden 
komen als dat nodig is. 

Vier fases
De werkzaamheden aan het as-
falt worden in vier fases uitge-
voerd. Fase 1 Machineweg tot 
Aalsmeerderweg nummer 270 is 
van maandag 11 juni 20.00 uur 
tot vrijdag 15 juni 05.00 uur. Fa-

se 2 Aalsmeerderweg nummer 
270 tot 340 is van maandag 25 
juni 20.00 uur tot vrijdag 29 ju-
ni 05.00 uur. Fase 3 Aalsmeerder-
weg nummer 340 tot 374 is van-
af maandag 2 juli 20.00 uur tot 
vrijdag 6 juli 05.00 uur. En fase 4 
Aalsmeerderweg nummer 374 
tot zijweg naar Loogman is van 
maandag 9 juli 20.00 uur tot vrij-
dag 13 juli 05.00 uur. 

Afhankelijk van weer
De tijdsduur van bovenstaande 
planning is mede afhankelijk van 
het weer. Dit kan dus inhouden 
dat er wellicht in de lengte van de 
faseringen geschoven zou kun-
nen worden en dat wij door de 
vertraging ook in tijd eventueel 
uitlopen. Deze werkzaamheden 
zullen geluidsoverlast met zich 
meebrengen, maar de aannemer 
zal er alles aan doen om deze tot 
een minimum te beperken. 
Actuele informatie over de werk-
zaamheden aan de Aalsmeerder-
weg is te vinden op de website 
van gemeente Aalsmeer: www.
aalsmeer.nl/werkinuitvoering. 

Initiatief Anita Klomp en Cock Bareuh
Verwendag voor ouderen: 
Hartverwarmend! 
Aalsmeer - Dinsdag 5 juni is op-
nieuw de verwendag voor ou-
deren georganiseerd door Ani-
ta Klomp en Cock Bareuh van het 
programma De Jukebox op Radio 
Aalsmeer. Om 14.00 uur kwam 
wethouder Wilma Scheltema van 
zorg de dag openen. Ze sprak de 
ouderen warm toe en compli-
menteerde Anita en Cock met het 
goede werk dat ze doen voor de 
ouderen. Ook beloofde ze dat ze 
in haar nieuwe functie haar best 
zal doen voor de ouderenzorg. 
En toen begon het feest. Daantje 
Lurks, bekend van het program-
ma Bloed, Zweet en Tranen kwam 
de ouderen weer blij maken met 
haar prachtige stem. De ouderen 
dragen haar een warm hart toe, 
zo bleek opnieuw. 
Er werd gezellig meegezongen, 
meegewuifd en de ouderen die 
goed ter been waren namen deel 
aan de spontaan ontstane po-
lonaise. Ook kwam Lia Nasserie, 
een mooie jongedame met een 
verstandelijke beperking, voor de 
ouderen zingen. Lia schrijft zelf 
de Nederlandse teksten op Indo-
nesische melodieën. Ook zij wist 
de zaal te beroeren.

Hapjes en loterij
Ondertussen werden de bewo-
ners van zorgcentrum Aelsmeer 
en de Rozenholm verwend met 
advocaatje met slagroom en 
heerlijke hapjes van kaas, worst, 
balletjes gehakt en kipfiletstukjes 
met satésaus tot Indische cake en 
spekkoek. Aan het einde was er 
ook een loterij. De bewoners had-

den bij binnenkomst een loot-
je gekregen en hier waren mooie 
cadeaus mee te winnen. Dankzij 
een groot aantal sponsors kon-
den er vele prijzen uitgedeeld 
worden. En ter herinnering aan 
deze gezellige middag heeft fo-
tograaf Bob Bakker allerlei leuke 
momenten op de gevoelige plaat 
vastgelegd. De foto’s zullen later 
overhandigd worden aan de ou-
deren.

Elk jaar
“Het was een super gezellige mid-
dag”, aldus Anita en Cock. “We zijn 
er maanden mee bezig geweest. 
Dankzij vele ondernemers uit 
Aalsmeer en Hoofddorp konden 
wij deze dag mogelijk maken. Al-
le gevers willen we nogmaals har-
telijk bedanken. Echt hartverwar-
mend.” De twee hebben zelf ook 
genoten van de middag. De ve-
le positieve reacties en de gezel-
lige sfeer heeft de twee doen be-
sluiten om vanaf nu elk jaar een 
verwendag voor ouderen te gaan 
organiseren. “Als je ziet hoe de 
mensen ervan genieten, is onze 
inzet voor de organisatie het dub-
bel en dwars waard!”

De Jukebox
Elke woensdag gaan Anita en 
Cock overigens de ouderen in 
de zorghuizen in Aalsmeer af 
om verzoekjes op te halen en die 
draaien ze dan in hun program-
ma De Jukebox elke woensdag-
avond tussen 18.00 en 20.00 uur 
op Radio Aalsmeer. “Heel leuk om 
te doen”, aldus de twee.

Het weer supergezellig tijdens de verwendag voor ouderen, die geopend 
werd door wethouder Wilma Scheltema.  Foto: Bob Bakker

Lidl mag/gaat 
bouwen!

Aalsmeer - Er kan nog enige tijd 
gebruik gemaakt worden van de 
ruime parkeergelegenheid in het 
Centrum, maar hier gaat nog dit 
jaar verandering in komen. Het 

nu tot parkeerlocatie bij de Sta-
tionsweg omgetoverde terrein 
gaat bebouwd worden. De proce-
dures tegen de komst van de Lidl 
zijn afgerond en niets lijkt de su-
permarktketen meer in de weg 
te staan om te gaan bouwen. Vol-
gens de gemeente gaat rond half 
juli een aanvang gemaakt wor-
den. 
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Zondag 10 juni in Leimuiden
Blaaskapellenfestival 
‘Dweilen tussen de Plassen’
Leimuiden - Het Blaaskapellen-
festival ‘Dweilen tussen de Plas-
sen’ Leimuiden organiseert zon-
dag 10 juni alweer voor het ze-
vende jaar een gezellige muzi-
kale middag. Om 13.30 uur zor-
gen diverse dweilbands op een 
drietal podiums rondom sport-
centrum Het Spant in Leimui-
den voor gezelligheid, vrolijk-
heid en muziek voor jong en 
oud. Rond 17.30 uur komen al-
le dweilbands bij het hoofdpodi-
um bijeen voor een grand fina-
le en uiteraard de prijsuitreiking. 
Een waar spektakel dat u niet wilt 
missen! DJ Glenn zorgt voor een 
gezellige muzikale afsluiting van 
de dag. Dit jaar kan genoten wor-
den van een zevental dweilbands 

uit diverse delen van Nederland. 
Naast de ‘Kap-Nah’ uit Den Haag 
en nieuwe deelnemers gaan dit 
jaar ook een aantal oude beken-
de van zich laten horen, zoals 
‘Booh’ uit Haarlem, ‘Nu je er toch 
Band’ uit Nieuw Vennep, ‘Party-
band’ uit Leiden, ‘De Sfeerblazers’ 
uit Lunteren, ‘Het lopend vuurtje’ 
uit Driebergen en ‘Ladderzat’ uit 
Roelofsarendsveen. De orkesten 
gaan de muzikale strijd aan om 
de titel! Naast het muzikale ver-
tier zijn er bij de podiums diverse 
terrassen waar hapjes en drankjes 
genuttigd kunnen worden. Meer 
informatie over het festival is te 
vinden op www.dweilentussen-
deplassen.nl en kijk op facebook 
voor de laatste festival updates.

Zaterdag in Doopsgezinde kerk
Jubileumconcert Caritas
Aalsmeer - Interkerkelijk koor 
Caritas bestaat 35 jaar en ter ge-
legenheid van dit jubileum wordt 
aanstaande zaterdag 9 juni een 
concert gegeven in de kerk van 
de Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat om 20.00 uur. Onder 
het thema ‘Sing to the Lord’ zingt 
Caritas psalmen.  De psalmen zijn 
al duizenden jaren oud, maar nog 
steeds inspirerend. Ze gaan over 
de dalen van het leven, maar er 
zijn ook psalmen die het uitzin-
gen van vreugde! Het koor zingt 
de psalmen die bewerkt zijn op 
allerlei muzikale manieren. Zo is 
er een heel levendig programma 
ontstaan met veel variatie in al-

lerlei muziekstijlen. De zangleden 
van Caritas hopen de Psalmen 
met veel passie te zingen, zodat 
de emotievolle betekenis van de 
liederen goed overkomt. Zij heb-
ben het afgelopen jaar hard ge-
werkt om samen met hun diri-
gent Arie Vooijs en pianist Peter 
van Dongen dit concert tot een 
succes te maken! De medewer-
king van Hans van Noord als toet-
senist en Gijs Wagenaar op de 
contrabas zullen daar zeker aan 
bijdragen. Vooraf wordt er een 
zomers drankje geserveerd en na 
afloop is er een gezellige borrel. 
De toegang bedraagt 10 euro en 
kaarten zijn te koop bij de entree.

Expositie schilderijen en 
beelden in Wester-Amstel
Amstelland - Tot en met zondag 
17 juni exposeren Pauline Zeij en 
Susana Baticón bij Wester-Amstel 
in Amstelveen.
Pauline Zeij schildert trefzeke-
re portretten van zowel mensen 
als dieren. Daarnaast maakt zij 
schilderijen, die een geheel ei-
gen magische wereld verbeelden 
en waar mens en dier elkaar re-
gelmatig ontmoeten. Haar beeld-
taal is zowel zacht en aaibaar als 
rauw en reëel en dat gaat moeite-
loos samen.   
Beeldhouwster Susana Baticón 
werkt het liefst met marmer, een 

steensoort die de mogelijkheid 
biedt tot gedetailleerde vorm-
geving. Haar beelden zijn zowel 
figuratief als abstract. Het zoe-
ken naar de perfecte vormge-
ving is van belang en het polijs-
ten maakt het beeld af.
De expositie is geopend van vrij-
dag tot en met zondag van 11.00 
tot 16.30 uur en op feestdagen. 
De toegang is gratis. Honden 
worden niet toegelaten. Buiten-
plaats Wester-Amstel is te vinden 
aan de Amsteldijk-Noord 55 in 
Amstelveen. Kijk voor meer infor-
matie op www.wester-amstel.nl

Muziek, toneel en kunstwerk maken
Historische dag Bovenkerk
Bovenkerk - Op zaterdag 9 ju-
ni gaat het gebeuren in Boven-
kerk. Het vervolg van de geslaag-
de reünie van twee jaar geleden: 
De eerste Historische dag van Bo-
venkerk. Op deze dag, die aan-
vangt om 10.00 uur, hoopt de or-
ganisatie Bovenkerkers het ge-
voel van weleer even terug te ge-
ven. Onder andere met Disco-
theek Charly die samen met de 
band B. Busters op de afterparty 
gaat optreden. En toneelvereni-
ging Tobo die in het Urbanuspark 
in de openlucht een paar keer 
een toneel stuk gaat opvoeren. 
En wie wordt kampioen spijker-
slaan? Er worden verschillende 
boomstammen neergezet en de 
bedoeling is dat je met niet meer 
dan drie slagen een spijker in de 
boomstam slaat. Er wordt steeds 
met twee mensen tegen elkaar 
gespeeld en daarvan gaat de win-
naar door. Uiteindelijk blijven er 
twee mensen over die gaan strij-
den voor het kampioenschap.. Ie-
dereen kan en mag mee doen. 
Meedoen kost slechts twee eu-
ro per persoon. Aanmelden kan 
op 9 juni bij de kraam van de lo-
terij vol met enveloppen op het 
parkeerterrein achter het Noord-
damcentrum. Het kampioen-
schap begint om 17.00 uur. 
Voor Café Restaurant Silversant  

wordt een Openlucht atelier in-
gericht voor kinderen en volwas-
sen die hun fantasie willen uitle-
ven. Je kan op deze bijzondere 
dag een schilderij maken van bij-
voorbeeld de prachtige kerk De 
Urbanus, Café Restaurant Silver-
sant, het Amsterdamse Bos of iets 
wat je al jaren hebt willen teke-
nen en/of schilderen. 
Je kunt ook aan een gezamen-
lijk schilderij werken. Van jong 
tot oud, iedereen is van harte 
welkom, er wordt gezorgd voor 
tekenborden, verf en pense-
len en een schilderdoek. Neem 
een krukje of iets dergelijks mee 
om op te zitten als je in de direc-
te omgeving wilt gaan werken. 
Er zijn drie enthousiaste vrijwilli-
gers aanwezig om zo nodig uitleg 
te geven en/of te begeleiden om 
er een prachtig kunstwerk van te 
maken. Je hoeft je van tevoren 
niet aan te melden. 
Er zijn deze dag nog veel meer ac-
tiviteiten, zoals ritjes in nostalgi-
sche bussen en het treintje, de to-
ren van de Urbanuskerk beklim-
men en onder andere oude foto’s 
en prenten van Bovenkerk(ers) 
bekijken in het Noorddamcen-
trum.
Stuur voor meer informatie een 
mail naar: chmvandenhelder@
gmail.com 

Rode loper uit voor 4e 
klassers Thamen
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 
1 juni organiseerde Scholenge-
meenschap Thamen in Uithoorn 
het jaarlijkse galafeest voor de 
vierdeklassers. De leerlingen had-
den zich extra feestelijk en chic 
aangekleed en arriveerden in 
fraaie of speciale voertuigen bij 
de school. Sommigen kwamen 
in een heuse Bentley of Rolls Roy-
ce, anderen hielden het ludiek 
en hadden plaatsgenomen op 
een tractor of vorkheftruck. On-
danks het regenachtige weer was 
de stemming zeer goed en stond 
er, zoals gebruikelijk, veel publiek 
langs de kant. Eenmaal uit de bo-
lides werden ze officieel ontvan-
gen door de directeur. Daarna lie-
pen de leerlingen over de rode 

loper naar binnen, waar het feest 
kon beginnen. Speciaal voor hen 
hadden docenten en de ouder-
vereniging in de versierde school 
voor vermaak gezorgd, onder an-
dere in de vorm van DJ’s, dans-
vloer, tafeltennistafels, voetbal-
tafels, plekken waar je een kaart-
je kon leggen, en een cocktailbar 
met alcoholvrije drankjes. Tijdens 
de avond werden ook de Gala-
queen en – king gekozen en ge-
kroond. Na dit spektakel wordt 
het voor sommigen rustig af-
wachten hoe de examens zijn ge-
maakt, anderen zullen nagelbij-
tend de periode tot 13 juni door-
brengen. Wat de uitslag ook is, 
het gala neemt niemand ze meer 
af. 

Onder grote belangstelling arriveren vierdeklassers van Thamen in een 
verlengde limousine.

Kwakel Open Air met de 
Huckters en CCR tribute
De Kwakel- Op zaterdag 9 juni 
organiseert stichting het maan-
dagavond comité een muziekfes-
tival op het evenemententerrein 
in De Kwakel. Het is een festival 
waar plaatselijke bandjes en mu-
zikanten hun kunsten gaan ver-
tonen .
Het festival wordt zaterdag 9 ju-
ni om 15.00 uur geopend door 
de band Take No Prisoners. Na 
dit geweld van geluid is het de 
beurt aan Hans & Remco Mille-
naar ( bekend van de Hucksters) 
voor een rustige noot, want na dit 
optreden staat de Kwakelse band 
De  Kaf op het podium. Hierna is 
het eerste opreden van Lost and 
Found deze middag. Deze muzi-
kale heren met hun akoestische 
rockcovers treden twee maal op. 
Vervolgens staat de band Hol-
lands Diep in de spots. Deze band 
speelt Nederlandstalige covers  
van de Dijk tot Doe Maar. Hier-
na speelt Lost and Found voor de 

tweede maal om daarna plaats te 
maken voor de band die dit jaar 
25 jaar bestaat : de Hucksters. De-
ze band is bekend in de regio en 
gaat er een mooie show van ma-
ken. Na dit optreden staat Boxin 
the Vox op het podium om het 
publiek te laten dansen op mu-
ziek met Ierse invloeden .
Als afsluiter van het festival trak-
teert de organisatie op een Tri-
bute to CCR. Deze band is be-
kend van optredens op de Zwar-
te Cross en in the Shack en speelt 
de beste nummers van de legen-
darische band Creedence Clear-
water Revival. Het festival  opent 
haar deuren om 15.00 uur en om 
0.00 uur zijn de laatste noten ge-
speeld. De entree is in de voorver-
koop 12,50 euro en aan de kassa 
15 euro. Kaarten in de voorver-
koop zijn verkrijgbaar bij de su-
permarkt in De Kwakel. Het eve-
nement is voor iedereen vanaf 
achttien jaar.

Witte ‘Queen of Roses’ 
nog altijd favoriet
De Kwakel - De witte Avalanche+, 
de favoriete roos van bloemis-
ten wereldwijd, wordt door een 
deel van de dertien Nederlandse 
Avalanche+ kwekers voor de der-
de keer aangeplant. In 1999 is de 
roomwitte Avalanche+ roos op de 
markt gekomen. Een groot aantal 
Nederlandse rozentelers heeft de-
ze variëteit geplant, omdat de ei-
genschappen van de roos een po-
sitieve indruk maakten bij alle ke-
tenpartners. De fantastische groei 
en goede ziekteresistentie zijn be-
langrijk voor de kwekers. De goe-
de transportmogelijkheden spre-
ken de exporteurs aan. De bloe-
mist is enthousiast over het ge-
ringe aantal doorns en het gemak 
waarmee de roos te verwerken is 
in arrangementen en zowel ge-
mengde als mono-boeketten. En 
de consument is uitermate tevre-
den over het vaasleven en de be-
leving van Avalanche+. 

Constante topkwaliteit 
De combinatie van alle sterke 
punten van Avalanche+ maakt de 
roos na ruim 18 jaar nog altijd de 
nummer één onder de witte ro-
zen. Om die reden plant een deel 
va de Avalanche+ kwekers de 

‘Queen of Roses’ nu voor de der-
de teeltperiode aan. Dit is uniek 
in de wereld van de sierteelt, waar 
deze vorm van constante topkwa-
liteit vrijwel nooit voorkomt. De 
aanvoer van Avalanche+ wordt 
intussen door het kwekerscol-
lectief gegarandeerd. De nieu-
we aanplant zorgt ervoor dat, 
na de groei van het nieuwe ge-
was, deze prachtige rozen ook in 
de toekomst jaarrond in topcon-
ditie verkrijgbaar zullen zijn. Zo-
dat iedereen van bloemisten en 
bruidsparen tot hipsters en influ-
encials van alom verkrijgbare wit-
te Avalanche+ rozen in uitsteken-
de kwaliteit zal kunnen genieten.

Wandeling door Poeloever

Kabalen

Amstelveen - IVN-natuurgidsen 
staan op zondag 10 juni om 10.00 
uur voor belangstellenden klaar 
om hen mee terug in de tijd te 
nemen. De Poeloever is de laat-
ste eeuwen nagenoeg onveran-
derd gebleven. Het riet langs de 
oever wordt weliswaar gesne-
den, maar niet meer gebruikt, 
beroepsvissers en botenbou-
wers zult u er niet meer vinden, 
maar de natuur heeft zich staan-

de gehouden. Grassen, orchidee-
en en vleesetende planten zijn er 
in overvloed, het veen danst nog 
steeds onder je voeten en de Ka-
rekieten krassen het riet uit.
Verzamelen om 10.00 uur ter 
hoogte van de Urbanuskerk aan 
de Noorddammerlaan 126 in Bo-
venkerk waarna de IVN-gidsen de 
groep meeneemt naar dit prach-
tige stukje Amstelveen. Als u met 
de auto komt, kunt u hem aan de 

Gevraagd:
Accu heggenschaar. 
Tel. 0297-326953
Te koop:
Apple iPhone 4s, incl. rood hoesje 
€75,-. Tel. 0297-322866
Te koop:
Weber barbecue met wieltjes, nieuw 
€25,-. Tel. 0297-327220/06-20720740
Te koop:
Vaste telefoon met grote- en snelkies-
toetsen €15,-. Tel. 0297-323867
Te koop:
Gasbarbecue met wokschotel z.g.a.n 
€150,-. 
Tel. 0297-323893/06-13356118
Te koop:
Zwitserland vignet voor 2018 ,hagel-
nieuw €20,-. Tel. 06-53996093
Gratis afhalen:
Grote Winkler Prins encyclopedie 20 
delen plus jaarboeken. 
Tel. 0297-344565
Gezocht:
Een paar m2 overdekte hobbyruimte. 
Tel. 06-55918895
Gezocht:
Oud omega herenhorloge. 
Tel. 06-53346064
Te koop:
Biertender -compleet met lekblad - 
ruilen voor tuinplant.  
Tel. 06-40562327
Te koop:
Fietsendrager voor twee fietsen 
Twinny Load €17,50. 
Tel. 0297-328576

overkant achter café Silversant 
parkeren. De wandeling duurt 
circa 1,5 uur, in afstand niet lang, 
maar het pad langs de Poel is wel 
zanderig en hobbelig, dus mis-
schien niet zo geschikt voor men-
sen die slecht ter been zijn. Deel-
name is gratis en vooraf opgeven 
is niet nodig. Mocht u toch nog 
meer willen weten, bel of sms 
dan: 06 25083910. Ze ook www.
ivn.n.l/afdeling/amstelveen



Rijsenhout - Op woensdagmid-
dag 13 juni staat de Haarlemmer-
meer in het teken van de nationa-
le Buitenspeeldag. Team Sport-
service organiseert samen met 
haar partners verschillende acti-
viteiten voor kinderen, want bui-
tenspelen is hartstikke leuk, ge-
zond en ook nog eens gratis.
De nationale Buitenspeeldag is 
een jaarlijks initiatief van Jan-
tje Beton en kinderzender Nicke-
lodeon. Ook Team Sportservice 
Haarlemmermeer zet zich hier al 
jaren voor in door de regio om te 
toveren tot één grote speelplek. 
Uit onderzoek blijkt dat het aan-
tal kinderen dat elke dag buiten 
speelt sinds 2013 is gedaald van 
20% naar 14%. Team Sportservice 
Haarlemmermeer zorgt er voor 
dat buitenspelen op een laag-
drempelige manier beschikbaar 
is door wekelijkse sportinstuiven 

en speciale vakantie-instuiven te 
organiseren. De nationale Buiten-
speeldag is een extra stimulans 
om het buitenspelen weer op de 
kaart te zetten. Op 13 juni kun-
nen kinderen gratis meespelen in 
Rijsenhout aan de Werf van 12.30 
tot 16.00 uur. Activiteiten: BMX, 
springkussen, voetbal, de bottle 
flip challenge en nog veel meer.
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Veel activiteiten in Snoekbaarsstraat
Elfde Buitenspeeldag in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Jantje Beton en Nic-
kelodeon willen van Nederland 
één grote speelplek maken. Op 
woensdag 13 juni staat de elfde 
Buitenspeeldag voor de deur. In 
het hele land hebben al meer dan 
605 scholen, bedrijven, buurtver-
enigingen, ouders, gemeenten 
en kinderen een activiteit aange-
meld. Ook in de Noord-Holland 
wordt op woensdag 13 juni vol-
op buiten gespeeld! In de provin-
cie zijn al 87 activiteiten, waaron-
der in Aalsmeer, Kudelstaart en 
Rijsenhout. 

Snoekbaarsstraat
Tussen 13.00 en 17.00 uur op 
woensdag 13 juni is het weer 
Bobbie’s Buitenspeeldag op de 
speelvelden in de Snoekbaars-
straat. De buitenspeeldag is een 
landelijk initiatief van Jantje Be-
ton en Nickelodeon om kinderen 
te stimuleren om meer buiten te 
spelen. Met de buitenspeeldag is 
de straat voor één dag weer van 
de kinderen en kunnen ze vei-
lig buitenspelen zonder op au-
to’s te hoeven letten. Wethouder 
wijkgericht werken, Wilma Alink-
Scheltema verricht om 13.30 uur 
de aftrap: “Geweldig dat er weer 
een buitenspeeldag komt in 
Nieuw Oosteinde. Het is erg fijn 
dat er Aalsmeerse vrijwilligers 

zijn die hier de schouders on-
der willen zetten. We zijn Jonge-
ren Op Gezond Gewicht gemeen-
te (JOGG) en een buitenspeeldag 
past prima in dat kader. Immers 
kinderen bewegen dan lekker en 
krijgen gratis water en fruit aan-
geboden.” Er zijn tal van activitei-
ten; de kinderen kunnen sprin-
gen op grote springkussens, dan-
sen bij de workshops van het Cul-
tuurpunt, muziek maken bij slag-
werkgroep Bovenkerk, voetballen 
met teamsportservice Aalsmeer 
en nog veel meer. 

Vrijwilligers gezocht
Echter, Bobbie kan dit niet alléén 
organiseren. De organisatie zoekt 
nog vrijwilligers die het leuk vin-
den om op deze dag te helpen. 
Aanmelden kan bij de organi-
sator van het evenement: Marie 
Louise Boom-Hoes via marieloui-
se.hoes@gmail.com. 

Verkeersmaatregelen
De Snoekbaarsstraat wordt op 
13 juni ‘s-middags tussen de 
Brasemstraat en de Konings-
straat afgesloten voor autover-
keer. De afsluiting is van 13.00 
uur tot circa 17.30 uur. Meer in-
formatie over activiteiten en aan-
melden als organisatie kan via  
www.buitenspeeldag.nl

Nationale Buitenspeeldag
Springkussen en voetbal 
op de Werf in Rijsenhout

Leerlingen Antoniusschool Kudelstaart

165,5 kilogram vuil na 
schoonmaakactie
Kudelstaart - Op vrijdag 1 juni 
organiseerde Dorpsraad weer de 
jaarlijkse schoonmaakactie in Ku-
delstaart. Ruim 80 kinderen van 
de Antoniuschool staken de han-
den uit de mouwen. Enthousiast 
gekleed in gele hesjes en hand-
schoenen bonden zij de strijd aan 
tegen het zwerfvuil met knijper-
tjes en vuilniszakken. Straten en 
plantsoenen werden grondig on-
der handen genomen en het af-
val werd netjes in vuilniszakken 
gedaan. Zij vertrokken om 13.30 
uur in kleine groepjes vanaf de 
school aan de Zonnedauwlaan. 
Om 14.45 uur werd er bij het win-
kelcentrum Kudelstaart weer ver-
zameld. 165,5 kilogram was het 
geweldige resultaat van ander-
half uur schoonmaken. Opmerke-
lijke vondsten waren een stofzui-
ger en een stuk beton. 
Alle leerlingen hebben met veel 

enthousiasme zwerfvuil opge-
ruimd. Als beloning kregen zij al-
len een ijsje voor de inspannin-
gen. 
Met deze schoonmaakactie 
wordt het zwerfafvalprobleem 
zichtbaar voor de kinderen en 
zijn ze zich bewust van dit pro-
bleem. De Antoniusschool heeft 
te kennen gegeven, dat zij in 
2019 graag weer met de groepen 
7 de strijd aan te gaan tegen het 
zwerfvuil en hun bijdrage leveren 
aan een schoon dorp. Daar wil de 
Dorpsraad graag gehoor aange-
ven.
De Dorpsraad wil de leerlingen 
en leerkrachten van de school 
die deze actie tot een succes heb-
ben gemaakt hartelijk danken. 
Ook een bedankje voor de Meer-
landen voor het verzorgen van al 
het materiaal, zoals hesjes, hand-
schoenen en knijpertjes.

Gratis workshops voor 
jeugd bij Cultuurpunt
Aalsmeer - De zomer staat weer 
voor de deur. Een mooi moment 
om kennis te maken met het 
cursusaanbod van Cultuurpunt 
Aalsmeer voor komend school-
jaar. Deze maand trekt Cultuur-
punt Aalsmeer daarom door 
Aalsmeer en Kudelstaart met di-
verse gratis workshops en jij kunt 
meedoen!

Pop Up Atelier 
Op woensdag 13 juni kun je tij-
dens de Buitenspeeldag van 
de Dolfijn (centrum), Bobbies 
Buurt (Oost) en de Binding (Ku-
delstaart) workshops muziek en 
musical volgen. Daarnaast krijg je 
iedere woensdagmiddag de kans 
om beeldend aan de slag te gaan 
in het Pop Up atelier van Cultuur-
punt Aalsmeer en Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer. Er zijn work-
shops zeefdrukken (13 juni), ab-
stract tekenen (20 juni) en stripte-
kenen (27 juni) te volgen. Zie voor 
uitgebreide informatie www.cul-
tuurpuntaalsmeer.nl/agenda.

Kinderplein
Ook dit jaar maakt Cultuurpunt 

Aalsmeer met het Kinderplein 
weer deel uit van het Flower Fes-
tival. Dit keer vindt dat plaats in 
The Beach, op zaterdag 16 en 
zondag 17 juni. Beide dagen wor-
den hier verschillende workshops 
aangeboden. Zaterdag staat he-
lemaal in het teken van circus en 
muziek. Heb jij altijd al eens op 
een eenwieler willen rijden of een 
bordje willen draaien, dan is dit je 
kans. En wil je even helemaal los-
gaan op de trommels en een vet-
te beat neerzetten, dan moet je 
ook zeker langskomen! 

Film en dansen
Op zondag kun je aan de slag met 
het maken van een stop motion 
filmpje op de iPad. Verzin je ei-
gen verhaal en laat de gekste ma-
terialen tot leven komen in je ei-
gen ontworpen film! Wil je liever 
lekker bewegen, dan kun je mee-
doen met één van de danswork-
shops. Gedurende dit weekend 
wordt hier ook de verkiezing van 
de nieuwe Kinderburgemeester 
gehouden. Met alle workshops 
mag je gratis meedoen! Kom jij 
ook? 

Lessen en projecten in evenwicht
Titel Cultuurschool 2018 
voor de Jozefschool!
Aalsmeer - Wat was het span-
nend! Nadat de nominatie be-
kend was geworden én de opna-
mes voor het filmpje waren ge-
maakt kwam het wel heel dicht-
bij. Woensdagmiddag 30 mei 
kwam het verlossende woord. 
De vakjury heeft de Jozefschool 
Aalsmeer de titel Cultuurschool 
van Noord Holland 2018 toege-
kend!
Gedeputeerde Jack van der Hoek 
heeft de prijs uitgereikt aan de 
cultuurbegeleiders Claudia van 
der Kroon en Debby de Waal, die, 

uit naam van het hele Jozefteam 
en de vakdocenten bevo en mu-
ziek, de beker en de geldprijs van 
500 euro in ontvangst mochten 
nemen.
Een citaat uit het juryrapport: ‘De 
jury prijst de school om het ge-
degen cultuurbeleid, waarin de 
structurele lessen en projecten 
in goed evenwicht zijn en rijk cul-
tuuronderwijs bieden’. Het volle-
dige rapport is te vinden op de 
website bij ‘cultuureducatie’ en 
het nominatie-filmpje is daar ook 
te vinden.

Musical-les Samen Een 
van Carlo Boszhard
Aalsmeer - Groep 8 van OBS Sa-
men Een was tot grote verrassing 
prijswinnaar geworden van de 
verloting van workshops musical-
les. Met als extraatje dat deze les 
werd gegeven door tv-presenta-
tor Carlo Boszhard.
De jongens en meiden van groep 
8 waren heel benieuwd, zou dit 
toch echt wel zo zijn!? Ja hoor, af-
gelopen maandag 4 juni was Car-
lo Boszhard aanwezig op OBS Sa-
men Een. Hij heeft de musical ge-

oefend met de kinderen, veel tips 
verteld en aanwijzingen gegeven 
voor een goede presentatie.
Hij was best streng en dat was al-
leen maar goed. Want dat wordt 
vast een heel goede uitvoering 
van de musical, die dinsdag 17 ju-
li ten tonele wordt gebracht voor 
alle ouders. Er is Carlo Boszhard 
beloofd om een opname van de-
ze einduitvoering toe te zenden 
en dat gaat Samen Een uiteraard 
doen!

Een groepsfoto met Carlo Boszhard mag natuurlijk niet ontbreken!

Groot feest op Het Kroontje
Aalsmeerderbrug - Afgelopen 
donderdag 31 mei was het groot 
feest op kinderdagverblijf Het 
Kroontje. Het vij�arig bestaan 
werd die dag gevierd met alle kin-
deren, ouders en juffen. Al sinds 
1998 is er een kinderdagverblijf 
aan de Kruisweg. Voorheen heet-
te dit kinderdagverblijf Het Woeli-
ge Nest. In 2013 heeft Het Kroon-
tje zich op die plek gevestigd en 
het kinderdagverblijf is nu al vijf 
jaar een veilige en vertrouwde 
plek voor de kinderen uit de om-

geving van Aalsmeer. Ook ouders 
die werken in Park Rijk, maar el-
ders wonen weten het kleinscha-
lige kinderdagverblijf te vinden. 
Het vij�arig bestaan werd ge-
vierd met de theatervoorstelling 
‘Gertje en Kriekje op de boerde-
rij’, opgevoerd door kinderthea-
ter DeepDeep. De kinderen heb-
ben in de afgelopen weken hard 
geoefend op de liedjes en ze heb-
ben genoten van de voorstelling. 
De feestmiddag werd afgesloten 
met een pannenkoekenmaaltijd. 

Groep 8 Samen Een op 
kamp op Texel
Aalsmeer - Zoals ieder jaar wordt 
het vierdaagskamp van groep 
8 van Samen Een gehouden op 
Texel. Vorige week was het weer 
zover en vertrok groep 8 met veel 
goede zin! De bus werd uitge-
zwaaid door alle andere groepen 
van de school. 
Op het eiland is alles gefietst en 
dat waren bij elkaar heel wat ki-
lometers. De dagen waren ge-
vuld met onder andere geo-coa-
ching, een bezoek aan de Slufter 

en een puzzeltocht. Het spel le-
vend Cluedo werd gespeeld en 
heel spannend was de spoken-
tocht in het bos. Wat was het don-
ker en griezelig. De bonte avond 
was in het thema Movies en com-
pleet met parade over de rode lo-
per! 
Of het overlopen ‘s avonds een 
beetje was gelukt hebben de kin-
deren ondertussen thuis kunnen 
vertellen. Ook dat het Texel kamp 
fantastisch leuk was!

Wethouder Wilma Scheltema feliciteert directeur, leerkrachten, kinderen 
en ouders van de Jozefschool met de prijs voor Cultuurschool van Noord-
Holland 2018. Foto: Gemeente Aalsmeer
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Waterski en wakeboard-
kamp voor jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 16 en 
zondag 17 juni organiseert de 
Waterski Vereniging Aalsmeer 
(WSVA) een jeugdkamp voor jon-
gens en meisjes vanaf 7 tot en 
met 17 jaar. Zowel beginners als 
gevorderden kunnen deelnemen. 
Met ervaren instructeurs en be-
geleiders starten de deelnemers 
op zaterdagochtend en kunnen 
de kinderen drie keer skiën of wa-
keboarden. Tussendoor is er een 
lunch en s’ avonds gaat de bar-

becue aan. Er wordt overnacht 
naast het clubgebouw in twee 
tenten. Op zondag eerst een ont-
bijtje en daarna kan er nog twee 
keer geskied of geboard worden 
en wordt het weekeinde afge-
sloten met een lunch. Dit jeugd-
kamp is bedoeld om de kinderen 
een boost te geven in de techniek 
van deze mooie sport. Wie mee 
wilt doen,dient een mail te stu-
ren naar info@wsva.nl voor meer 
informatie.

Waterskiles voor kinderburgemeester
Ook WSVA nu rookvrij!
Aalsmeer - Op 23 mei ontving 
het bestuur van Waterski Vereni-
ging Aalsmeer (WSVA) kinderbur-
gemeester Derek Buikema. Derek 
heeft een ambitie, en niet zo maar 
één. Hij wil alle primair onder-
wijs schoolpleinen én Aalsmeer-
se sportverenigingen waar veel 
jeugdleden komen rookvrij ma-
ken. Een mooie ambitie, welke de 
gemeente Aalsmeer en WSVA on-
dersteunen. Gezamenlijk gaan ze 
voor een ‘rookvrije generatie’.
Het was een zeer zonnige woens-
dag avond toen Derek het terrein 
van WSVA op het surfeiland fees-
telijk omgetoverde tot een rook-
vrije sportvereniging. Er mag dan 
nergens meer op en in het zicht 
van de sportvereniging gerookt 
worden. Dit geldt voor iedereen: 
leden, ouders bezoekers, spor-
ters, trainers, en andere bezoe-
kers. WSVA wil dit graag naar alle 
bezoekers van het surfeiland uit-
stralen.

Aandacht voor Rookvrije Sport-
verenigingen is belangrijk. Zien 
roken doet namelijk roken. Kinde-
ren en jongeren die anderen zien 
roken, gaan zelf ook eerder roken.
Na de feestelijke onthulling en 
mooie woorden van Derek was 
het tijd voor actie. Voorzitter van 
WSVA, Gaby Copini, had Derek 
belooft te leren waterskiën als de 
onthulling een feit was. Dus snel 
in het waterskipak gehesen en 
wat korte instructies op de wal. 
Daarna snel het water op. De-
rek bleek na wat oefenen een ta-
lentvolle waterskiër en komt ze-
ker nog een keer genieten van de 
mooie waterskisport. Na het ski-
en nog even vol gas, dat was pas 
echt vet!

Zondag open dag
Wil jij ook een keer proberen te 
waterskiën? Komende zondag 10 
juni is er een open dag. Kijk voor 
meer informatie op: www.wsva.nl

Kindervoorstelling in bibliotheek
‘Mevrouw Groen en de 
plastic soep’
Amstelland - Liëla Rigter komt 
naar de Bibliotheek Stadsplein 
voor de leerzame en fantasierij-
ke kindervoorstelling ‘Mevrouw 
Groen en de plastic soep’. Een 
voorstelling voor iedereen maar 
in het bijzonder voor kinderen 
van 6 t/m 8 jaar.

Mee op reis
In de oceanen dobbert een gro-
te brei van plastic, ook wel be-

kend als de plastic soep. Die plas-
tic soep troep is inmiddels al 34 
keer zo groot als Nederland. De 
voorstelling Mevrouw Groen 
gaat over het genieten van de 
natuur, het horen van de vogels, 
het zien van kleuren, en de sen-
satie van het bellenblazen. Me-
vrouw Groen neemt de kinde-
ren mee op reis over land en door 
zee. Kinderen mogen meehelpen 
om samen de troep van de plas-
tic soep op te ruimen. Een leu-
ke en leerzame voorstelling. Li-
ela Rigter bedacht het concept 
en speelt mevrouw Groen. Kin-
dervoorstelling: ‘Mevrouw Groen 
en de plastic soep’ is op zondag 
10 juni van 11.30 tot 12.15 uur in 
de Bibliotheek Stadsplein Amstel-
veen. Leeftijd 6 t/m 8 jaar. Kaart-
jes via de website van de biblio-
theek www.debibliotheekamstel-
land.nl of in één van de Amstel-
land Bibliotheken. Kosten: €4 (le-
den), €8 (niet-leden).

Dodehoekles in juni op 
alle basisscholen
Aalsmeer - In Nederland vallen 
jaarlijks gemiddeld 9 doden en 
40 tot 50 (zwaar)-gewonden als 
gevolg van dode hoek ongeval-
len. Daarom is voorlichting van 
levensbelang, met name aan de 
meest kwetsbare verkeersdeel-
nemers: kinderen. Door kinderen 
te leren zich veilig op te stellen 
rondom grote voertuigen, kun-
nen veel ongevallen voorkomen 
worden. 
In de gemeenten van de Vervoer-
regio staat juni in het teken van 
de ‘dode hoek’. Deze maand wor-
den er op 18 scholen in de regio 
Dodehoeklessen verzorgd door 
Veilig Verkeer Nederland (VVN). 
Deze leuke en leerzame les orga-
niseert VVN samen met verschil-
lende lokale transportbedrijven. 
De kinderen leren wat je het bes-
te kunt doen als je in het verkeer 
grote voertuigen tegenkomt. De 
lessen worden gratis aangebo-
den aan de scholen door Vervoer-
regio Amsterdam.

Groot gevaar 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
en de Vervoerregio zetten zich 
actief in op scholen om kinde-
ren uitleg te geven over de dode 
hoek. De Dodehoekles begint in 
de klas met een film en een quiz, 
waarin de kinderen leren wat de 
dode hoek is en hoe ze veilig kun-
nen omgaan met grote voertui-
gen in het verkeer. Met behulp 

van werkbladen gaan de leerlin-
gen vervolgens zelf aan de slag 
met opdrachten. Maar het span-
nendste gedeelte van de les is 
natuurlijk wanneer de kinderen 
plaats mogen nemen in de cabi-
ne van een echte vrachtauto.

Vuistregels
De kinderen leren tijdens de Do-
dehoekles twee belangrijke vuist-
regels:
1.  Vrachtauto of bus in de buurt? 

Blijf rechts en ruim erachter!
2.  Blijf altijd ruim 3 meter voor of 

achter de vrachtauto of bus!

Deze regels zijn natuurlijk niet al-
leen voor kinderen van belang, 
maar ook voor alle volwassen ver-
keersdeelnemers. Door ze in acht 
te nemen voorkomen we on-
gevallen! Veel volwassenen zijn 
zich ook niet bewust van de ge-
varen. Daarom hangen er in alle 
gemeenten van de Vervoerregio 
campagneborden om alle weg-
gebruikers te attenderen op het 
gevaar van de dode hoek.

Door onweer een dagje minder
Toch heel feestelijke 
avonddriedaagse!
Aalsmeer - Het was een roerige 
avondvierdaagse in Aalsmeer en 
Kudelstaart. En dit lag absoluut 
niet aan de organisaties, maar 
aan het weer. Het waren voor-
al warme, zonnige dagen, maar 
niet op dinsdag. Code rood werd 
aangekondigd met veel regen en 
onweersbuien. De organisatie in 
Aalsmeer en Kudelstaart beslo-
ten terecht deze avond niet te lo-
pen vanwege het niet kunnen ga-
randeren van de veiligheid van al-
le kinderen. 
Het is al met al een avonddrie-
daagse geworden, maar daarom 
niet minder geslaagd. “Het was 
weer een feestje. Wat hebben 
jullie allemaal goed gewandeld, 
die mooie medaille hebben jul-
lie heel erg verdiend”, aldus de or-
ganisatie van de Avond4daagse 
Aalsmeer. De laatste dag is fees-
telijk afgesloten met muziek van 
Drumcorps Ophelia en er was een 
extra verrassing. De vrijwilligers 
van de Brandweer Aalsmeer heb-
ben met de spuitslangen voor 
wat meer verkoeling gezorgd. Ui-
teraard worden er bloemen voor 

alle lopers, van familie en van on-
der andere de scholen zelf.
Ook de organisatie in Kudelstaart 
kijkt terug op een geweldig feest-
je. Alle lopers hebben dankzij 
sponsors de hele week kunnen 
genieten van gezonde groente 
en fruit. “Wat begin dit jaar begon 
met een noodoproep voor vrijwil-
ligers, is afgelopen donderdag-
avond geëindigd met een groot 
feest op het schoolplein aan de 
Zonnedauwlaan”, aldus de orga-
nisatie die alle vrijwilligers graag 
wil bedanken. Bij de finish wer-
den de wandelaars groots wel-
kom geheten met een ereboog 
en getrakteerd op muziek door 
René Aken en stond een spring-
kussen klaar voor degenen die 
nog energie over hadden.

Vrijwilligers gezocht
De organisaties van de avond-
daagse in Aalsmeer en Ku-
delstaart hopen beide volgend 
jaar op meer vrijwilligers te kun-
nen rekenen. Er waren er dit jaar 
te weinig om meer controlepos-
ten langs de routes te realiseren.

In Kudelstaart stond bij de finish de ereboog klaar.

Triade in rood, 
blauw en oranje

Aalsmeer - Van maandag 28 mei 
tot en met donderdag 31 mei lie-
pen 76 leerlingen van basisschool 
Triade Hornmeer (voorheen de 
Wegwijzer) een wandeling van 5 
of 10 kilometer tijdens de avond 
vierdaagse. Voor het eerst heeft de 
school er een thema aangegeven. 
Op maandag gingen de lopers in 
het rood gekleed. Op dinsdag zou 
de groep in witte kleding lopen, 
maar helaas liet het weer hen de-

Basisschool De Zuidooster trakteerde alle lopers bij binnenkomst op don-
derdag op een kleurige gerbera.

ze avond in de steek. En moest de 
wandeling overgeslagen worden. 
Woensdag hadden de jongens en 
meiden blauwe putfit aan en op 
donderdag, de finale dag, was ie-
dereen in het oranje gekleed. Het 
zag er heel gezellig uit. Na afloop 
hebben de kinderen hun welver-
diende medaille gekregen en een 
kleurrijke ballon. Het was een ge-
slaagde week.

Dagelijks wedstrijden bij RKDES
Schoolvoetbaltoernooi 
met 1.600 deelnemers
Kudelstaart - Afgelopen maan-
dag 4 juni is het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi van start ge-
gaan. Het populaire voetbaltoer-
nooi voor de jeugd van de basis-
scholen wordt om het jaar door 
FCA en RKDES georganiseerd. Dit 
jaar is RKDES aan de Wim Kand-
reef in Kudelstaart gastheer. 
Ruim 1.600 kinderen van alle ba-
sisscholen in Aalsmeer en Ku-
delstaart nemen deel. Het school-
toernooi startte met voetbalwed-
strijden voor de meisjes en jon-
gens van de groepen zes en ze-
ven. Op dinsdag 5 juni mochten 
de meisjes en jongens van de 
groepen vijf en acht hun voetbal-
talenten tonen. 

Minitoernooi
Op woensdag 6 juni werd een 
minitoernooi gehouden voor de 
jongens en meisjes van de groe-
pen drie en vier. Deze activiteit 
voor de jongste deelnemers be-
gint om 13.30 uur en eindigt rond 
17.00 uur met de prijsuitreiking. 

Vanaf 17.45 uur ging vervolgens 
het schoolvoetbal door met wed-
strijden voor de meiden en jon-
gens van de groepen zes en ze-
ven.

Finales
Vandaag, donderdag 7 juni, zijn 
de velden opnieuw voor de jeug-
dige voetballers van de groe-
pen vijf en acht. Zowel jongens 
als meisjes gaan vanaf 18.00 uur 
de ‘strijd’ aan. Op vrijdag 8 ju-
ni worden de finalewedstrijden 
gespeeld voor alle groepen vijf 
tot en met acht. Deze beginnen 
om 18.00 uur en publiek is uiter-
aard van harte welkom, alle da-
gen overigens natuurlijk. De prijs-
uitreiking is gepland rond 20.15 
uur. Welke school sleept dit jaar 
de meeste prijzen binnen? Span-
nend hoor, maar weet wel: Ple-
zier hebben is evenzo belangrijk. 
Succes allemaal! Op www.rkdes.
nl zijn alle speeltijden vermeld en 
is meer informatie te vinden over 
het schoolvoetbaltoernooi.

Sportieve meiden voor 
basketbalteam gezocht
Aalsmeer - Bij Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer spelen in verschil-
lende leeftijdsgroepen ook mei-
den, soms in een gemengd team 
en soms als meidenteam. On-
der andere in het team onder 14 
is plek voor enthousiaste nieuwe 
teamgenoten. Ben je sportief en 
vind je het leuk om in een team 
te spelen? Kom dan eens meetrai-
nen om te zien of basketbal bij je 
past. 

Omdat het wedstrijdseizoen is af-
gelopen wordt er tot eind juni al-
leen nog op donderdagavond 
vanaf 18.30 uur in de Bloemhof 
getraind. Na de zomervakantie 
zijn de trainingen weer twee keer 
in de week, op dinsdagavond en 
op donderdagavond. 
Interesse? Kom langs en doe mee. 
Heb je nog vragen? Meer infor-
matie is te vinden op de website 
www.bvaalsmeer.nl.
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Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Ayanna Hardjoprajitno 10e 
bij Districtkampioenschap
Aalsmeer - Op 2 juni vonden de 
Districtskampioenschappen D1 
en D2 plaats in Amsterdam. D1 en 
D2 betekent voorgeschreven oe-
fenstof voor jeugd in de leeftijd 
van 8 tot en met 12 jaar. Je kunt 
nog kiezen uit bepaalde onder-
delen waardoor de moeilijkheids-
graad van elke oefening kan ver-
schillen. Via twee voorwedstrij-
den in het Rayon, een halve en 
een hele finale van de Regio, heb-
ben vier meisjes van SV Omnia 
2000 zich voor deze Districtskam-
pioenschappen weten te plaat-
sen. Een hele eer dus als je aan 
deze wedstrijden mee mag doen.
In de eerste wedstrijd turnden 
bij de categorie instap Jinte van 
Leeuwen en Jet Snoek onder lei-
ding van trainsters Anneke Nap 
en Gerda Kockelkorn. Voor zowel 
Jinte als Jet was dit hun eerste 
wedstrijdseizoen. Dus heel knap 
dat ze zover gekomen zijn. Jinte 
turnde in de D1, dat is de hoogste 
categorie, waarbij je op de vloer 
een oefening op muziek turnt. 
Jinte turnde een hele mooie oe-
fening en kwam blij de vloer af, 
maar helaas werd de oefening 
wat ondergewaardeerd. Ze be-
haalde 12 punten. 
Het was heel jammer dat bij de 
brug de opsprong, de borst-
waarts om, mislukte. De sprong 
was haar beste onderdeel en 
daarmee scoorde ze de zesde 
plaats. In het eindklassement 
eindigde Jinte op de 27e plaats. 
Jet turnde in de categorie D2 en 
turnde een heel stabiele wed-
strijd. Ook Jet behaalde haar 
hoogste score bij de sprong, een 
10e plaats. In het eindklassement 
eindigde Jet op de 22e plaats. Zo-
wel bij de D1 als bij de D2 waren 
er 28 deelneemsters.
In de tweede wedstrijd turnde 
Ranya Hnassay onder leiding van 
trainster Anneke Nap in de ca-
tegorie pupil 1 D1. Ranya moest 
op de balk beginnen en viel he-
laas bij de radslag van de balk af. 
Ze maakte wel als afsprong een 

mooie salto voorover en wist voor 
haar balkoefening toch nog 13 
punten te scoren. Bij de vloer liet 
ze een mooie oefening op muziek 
zien met daarin de arabier flick-
flack. In het eindklassement be-
haalde ze de 27e plaats. 
In de laatste wedstrijd turnde Ay-
anna Hardjoprajitno onder lei-
ding van trainster Ilse Sandifort. 
Ayanna turnde in de categorie 
jeugd 1 D2. Ze begon haar wed-
strijd op de balk, waar ze keurig 
op bleef staan en werd hier 14e. 
Na drie toestellen, te weten balk, 
vloer en sprong stond Ayanna 
op de 21e plaats. Bij het laatste 
toestel, de brug, liet Ayanna een 
prachtige sterke oefening zien. 
Op de brug wist ze met haar score 
van 14,15 punten de derde plaats 
te behalen. Door deze hele goe-
de brugoefening schoof ze van 
de 21e naar de 10e plaats. Een 
mooi eindresultaat. Volgend sei-
zoen mag Ayanna in de 5e divisie 
keuze-oefeningen gaan turnen. 

Jaarmarkt en presentatie
Alle Omnia-turnsters gaan zich 
nu voorbereiden op de demon-
stratie tijdens de Jaarmarkt in Ku-
delstaart op woensdag 20 juni, 
waar er met de minitramp en de 
kast gesprongen gaat worden. En 
als sluitstuk van het seizoen tre-
den alle turnsters op tijdens de 
prestentatie-middag op zondag 
8 juli in sportcentrum De Water-
lelie, waar ze op alle toestellen 
groepsdemo’s gaan laten zien.

Schaken
Luuk 1e en Jasper 2e bij 
jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - De 28ste en laatste 
ronde van de AAS Jeugdcompe-
titie zou de beslissing brengen 
wie de kampioen van het sei-
zoen 2017-2018 zou worden. Dit 
jaar zijn er ook voor het eerst prij-
zen per stap en enige jeugdspe-
lers waren hierdoor zeer gespan-
nen. De beslissing om het kam-
pioenschap kreeg een spoedige 
ontknoping. Stijn bood remise 
aan en dit werd onmiddellijk door 
Luuk geaccepteerd, waardoor 
Jasper hem niet meer kon inha-
len. Enig geboe was de beloning 
voor deze grootmeesterremise. 
Jasper had in de opening een da-
me tegen een stuk verloren, maar 
speelde op karakter verder. Ro-
bert speelde het sterk, maar ge-
bruikte veel tijd. Uiteindelijk te-
veel tijd en Robert ging door zijn 
vlag en het punt was voor Jasper. 

Atletiek, pupillencompetitie
Veel eremetaal voor 
atleetjes AV Startbaan
Amstelveen - De tweede wed-
strijd van de pupillencompetitie 
vond op zaterdag 2 juni plaats bij 
AAC in Amsterdam. Van de ruim 
250 aanwezige pupillen waren 
er 80 van AV Startbaan. Voor al-
le categorieën begon de dag zo-
als altijd met estafettes. De jong-
ste pupillen liepen 4 x 40 meter 
en de oudere pupillen 4 x 60 me-
ter. Bijna alle eerste teams van AV 
Startbaan eindigen op een eerste 
plaats. Voor veel teams een goed 
begin van deze wedstrijd, want 
ook de estafette telt mee in de 
team score, naast de score van de 
beste 4 pupillen in een categorie.

Top 3 meisjes bij meerkamp
Bij de mini pupillen won Kia-
ra goud met 3 persoonlijke re-
cords. Vooral bij het verspringen 
sprong zij erg ver voor een mini 
pupil (2.72 meter). Lauren (Gerrit-
sen) won brons met 2 persoonlij-
ke records. Lauren (Timucin) won 
zilver bij de meisjes B pupillen 
door een waanzinnig persoon-
lijk record van 3.73 meter bij het 
verspringen. Dat is erg ver voor 
een B pupil. Melody won brons 
door als een van de weinige 
meisjes de bal verder dan 20 me-
ter te werpen. Bij de meisjes A1 
pupillen won Sophie met over-
macht goud. Zij won alle onder-
delen, maar het meest opmerke-
lijk was haar sprong over 1.30 me-
ter bij het hoogspringen. Maxi-
me Zschuschen bevestigde haar 

vooruitgang opnieuw en won 
brons bij de meisjes A2 pupillen 
met twee persoonlijke records.

Top 3 jongens bij meerkamp
Yaban won goud bij de mini pu-
pillen met een persoonlijk record 
bij het verspringen. Julian won 
brons met maar liefst 3 persoon-
lijke records. Bij de C pupillen 
won Maximilian zilver met een 
persoonlijk record van 3.05 meter 
bij het verspringen. Manuel won 
zilver bij de A1 pupillen met heel 
mooi persoonlijk record van 1.20 
meter bij het hoogspringen.

Lange afstand
Op de afsluitende lange afstand 
waren er podium plaatsen op de 
600 meter voor Evelien (goud), 
Kiara (zilver), Sibel (brons), Gi-
oia (zilver) en Leon (goud). Op 
de 1000 meter stonden Lauren 
(goud), Nora (goud) en Maxi-
me (goud), Jarit (brons), Manu-
el (goud) en Niels (zilver) op het 
podium. Ook de pupillen die niet 
op het podium eindigen gingen 
veelal met een of meerdere per-
soonlijke records naar huis. Daar-
naast leverden ook zij een bijdra-
ge aan de teamscore. 
De Startbaan pupillen staan na 
twee competitie wedstrijden met 
8 teams bij de eerste acht teams 
van het klassement per categorie. 
Deze plek geeft recht op deelna-
me aan de finale in september in 
Haarlem.

Sophie Lucas uit Aalsmeer sprong liefst 1.30 meter hoog.
Foto: Victor Waasdorp

Voetbal jeugd
MO-15 RKDES kampioen!
Kudelstaart - Op 26 mei behaal-
de de meiden van de MO15 van 
RKDES een zeer verdiend kampi-
oenschap door met 12-0 te win-
nen bij de Koninklijke HFC in 
Haarlem. Dit was een mooi slot-
akkoord van een spannende 
competitie. De meiden waren 
lang op goed op stoom om kam-
pioen te worden maar een neder-
laag bij Pancratius leek roet in het 
eten te gooien. Gelukkig wisten 
de meiden zich te revancheren in 
de wedstrijd tegen SV Hoofddorp 
door deze met 3-2 te winnen. Te-
gen de Koninklijke HFC werd met 
een twaalfklapper vervolgens de 

kampioenstitel binnengehaald. 
Met kinderchampagne werd dit 
zeer verdiende kampioenschap 
uitbundig gevierd. 
Dat dit team de nodige klasse in 
de benen heeft blijkt wel uit het 
feit dat ze tijdens de voorjaars-
competitie ook al tweede waren 
geworden. En bij het toernooi 
in Hazerswoude van afgelopen 
weekend gingen de meiden er 
wederom met de winst en beker 
vandoor. Een top-team dus dat 
onder begeleiding van de trai-
ners Sander en Ruben en leider 
Marco terug kunnen kijken op 
een succesvol seizoen! 

Onder van links naar rechts : Britt en Maud. Midden van links naar rechts 
: Eva, Danique, Cleo, Merel, Ashley, Laetischa, Floor, Kyra en Fleur. Boven 
van links naar rechts: Trainer Ruben, Elisa, Jamie, Shahinda, Ishraq, Yous-
ra, coach Marco en coach/trainer Sander. 

Atletiek jeugd
Veel AVA-atleetjes bij 2e 
pupillencompetitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
2 juni was de tweede competitie-
dag voor de pupillen bij AAC in 
Amsterdam. De vorige keer wat 
het voor veel atleetjes de eerste 
keer dat zij meededen. Nu wa-
ren ze al een beetje ervaren en 
dat resulteerde weer in veel per-
soonlijke records. De mini-pupil-
len Hassat van Haren en Elke Hil-
lenius haalden allebei op twee 
onderdelen een nieuw persoon-
lijk record en waren heel tevre-
den. Romy van Nimwegen nam 
voor het eerst deel bij de C-pupil-
len en ze mocht, naast de meer-
kamp, ook meteen meedoen met 
de estafette. Dat was best span-
nend, maar ging heel prima. Pien 
de Vries deed het bij de B-pupil-
len vooral heel goed bij het bal-
werpen met 17,76 meter. Ook Ju-
lia Djordejevic en Linn Smithuis 
verbraken weer meerdere per-
soonlijke records. Bij de meis-
jes pupillen A1 werd Sam Berg-
sma vijfde op de meerkamp en 
zelfs derde op de 1000 meter in 
een mooie tijd van 4.02.13. Dat 
belooft nog wat voor de volgen-
de keer. Ook dit keer waren er 
meer jongens dan meisjes en AV 
Aalsmeer had dan ook twee esta-
fetteteams. Bij de B-pupillen wa-
ren het Indy Hillenius, Robin van 

Nimwegen, Silvan Oud en Julius 
van Wilgenburgh die een stabie-
le race liepen. Bij de A-pupillen 
moesten Hayat van Haren, Jus-
tin Alewijnse, Rosco Jak en Tho-
mas van Willegen het doen. Zij 
liepen een mooie tijd van 37,66 
seconde op de 4 x 60 meter. Tho-
mas Mellink en Finn Kraan verte-
genwoordigen AVA bij de C-pu-
pillen en dat deed Finn met één 
nieuw persoonlijk record en Tho-
mas zelfs op alle onderdelen. Dat 
Silvan Oud er zin in had bij de B-
pupillen blijkt wel uit een derde 
plaats op de meerkamp, waar-
bij 23,79 meter bij het balwerpen 
wel het meeste opviel. Maar ook 
Indy, Robin en Julius verbraken 
meerdere persoonlijke records. 
Hayat van Haren deed als enige 
van AVA mee bij de pupillen A1 
en dat deed hij weer prima. Bij de 
oudste jongens werd Thomas van 
Willegen vijfde op de meerkamp, 
waarbij hij tweede was op de 60 
meter in 9,04 seconde en derde 
bij het kogelstoten met 8,04 me-
ter. Justin werd op zijn beurt der-
de bij de 1000 meter en ook Ros-
co verbrak twee persoonlijke re-
cords. Er wordt alweer uitgezien 
naar weer veel nieuwe persoon-
lijke records bij de laatste meer-
kamp in Uithoorn.

F-jeugd handbaltoernooi 
bij RKDES: Echte winnaars
Kudelstaart - Zondag 3 juni was 
het jaarlijks terugkerende Hoek-
water F-jeugd handbaltoernooi 
voor de allerkleinsten op het bui-
tenveld van RKDES. Al ruim op 
tijd kwamen de eerste enthousi-
aste kinderen binnen druppelen. 
Diverse teams uit de omgeving 
hadden zich opgegeven voor het 
toernooi. Om 13.00 uur kon het 
startsein gegeven worden, alle 
negen teams waren aanwezig. 
Er werd gespeeld in drie poules 
met verschillende sterktes. Voor 
een aantal van de allerjongste 
deelnemers was het hun eerste 
toernooi. De kinderen en coaches 
waren super fanatiek en er werd 
gestreden om iedere bal. Geluk-
kig speelde het weer goed mee 
en was het met zo’n 23 graden 
best wel zweten op het asfalt.

Estafetterun met water
Tussen de wedstrijden door werd 
er een estafetterun gedaan in de 
beachbak. Alle teams streden te-

gelijkertijd tegen elkaar. De kin-
deren liepen door het zand een 
slalom-parcours met hindernis-
sen met in allebei de handen een 
beker water. Het team, dat als eer-
ste zijn emmer vol had met wa-
ter, was de winnaar van het spel. 
Spontaan ontstonden er hier en 
daar nog wat watergevechten. 
Na een welverdiende pauze met 
limonade en chips kon er weer 
gehandbald worden.

Medailles en applaus
Om half vier klonk het eindsig-
naal en aansluitend was de prijs-
uitreiking. De kinderen werden 
per team naar voren geroepen 
door de voorzitter van RKDES 
handbal en mochten op een ‘echt’ 
podium staan. Alle deelnemers 
kregen een medaille omgehan-
gen en er klonk luid applaus van 
het publiek. De kleinste handbal-
lertjes van Kudelstaart en omstre-
ken voelden zich echte winnaars 
en daar draait het om, toch?

Pien de Vries gooide de bal lekker 
ver weg.

Voor Robert was schaken even 
niet zo leuk. Sam is wat uit vorm 
momenteel en ging tegen Chris-
tiaan ten onder. Daarmee is Luuk 
eerste, Jasper tweede en Christi-
aan derde geworden. Op 7 pun-
ten achterstand op Christiaan 
werden Rune en Stijn vierde. 
De partij Konrad tegen Rune was 
ook van een hoog dramatisch ge-
halte. De jonge Konrad gebruik-
te zijn tijd goed terwijl Rune zeer 
gespannen was, maar goed te-
genspel bood. Opeens gaf Kon-
rad een toren weg en daarmee 
op zich de partij. Rune ruilde be-
hendig af naar een eindspel To-
ren Koning tegen Koning. Maar 
hoe dit te winnen?! Vele rondjes 
van 36 blank maakten de stukken 
op het bord, maar Rune, nu nog 
zenuwachtiger zag de winstvoe-
ring niet. Maar helaas voor Kon-
rad brak hem nu het tijdverbruik 
uit het begin hem op en ging hij 
door zijn vlag. 
De gebroeders Kai en Rink Tjep-
kema vochten een verbitterd 
duel uit die door Kai gewonnen 
werd. Marien won van Dylan en 
eindigde daardoor een half punt 
voor broer Robert. Bryan won vrij 
gemakkelijk van Pieter en Nieks 
tegenstander kwam niet opda-
gen en hij kreeg een reglemen-
tair punt.
Komende vrijdag 8 juni zijn er 
proefexamens en vindt de prijs-
uitreiking plaats. Als je niet komt, 
krijg je ook geen prijs! Voor de 
leerlingen die geen proefexamen 
doen is er een simultaan.
Door Ben de Leur
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Owen Geleijn vierde in Maasvallei
Explosieve proloog van 
Nils Eefhoff in Tsjechië
Rijsenhout - Wielrenner Nils Eek-
hoff wordt gezien als een allroun-
der. Toch heeft de fietser uit Rij-
senhout ook een specialiteit: het 
rijden van korte prologen, tijdrit-
jes van enkele kilometers. In het 
voorjaar won hij in Kroatië zo’n 
verlengde sprint, vorige week 
donderdag flitste hij in Tsjechië 
naar een derde plek in de Grand 
Prix Priessnitz, ook wel Vredes-
koers genoemd. De Noorse kam-
pioen Rasmus Tiller won de race 
over twee kilometer rondom 
het stadje Krnov, de Portugees 
Ivo Oliveira werd twee. Eekhoff 
moest twee seconden en een 
beetje  prijsgeven op de winnaar 
en mocht de dag erna starten in 
de roze leiderstrui van het jonge-
renklassement.
De wedstrijd in Tsjechië was er 
een in de reeks om de wereldbe-
ker voor landenteams met ren-
ners onder 23 jaar. Er stonden 
toptalenten uit 24 landen aan de 
start. Na de proloog moest er veel 
geklommen worden. Aan de fi-
nish van de eerste heuvelrit wa-
ren de verschillen nog klein, met 
Eekhoff op plek 26. De twee vol-
gende dagen viel het peloton 
echter in brokken uiteen in berg-
ritten met lange, steile beklim-
mingen - snoepgoed voor de ve-
dergewichten in het peloton. Nils 
Eekhoff moet wat kilootjes méér 
omhoog tillen en mengde zich 
niet meer in de strijd om de top-
plaatsen. Zijn eindresultaten op 
een rij: klassement 87ste, pun-
tenklassement 13de, bergklasse-
ment 23ste.

Maasvallei
Junior Owen Geleijn behaalde af-

gelopen zaterdag een knappe 
vierde plaats in de Omloop van 
de Maasvallei, de mooiste Neder-
landse klassieker met klauterwerk 
op de Snijdersberg, Slingerberg 
en Maasberg. De renner uit Rij-
senhout gaf in de rit over 120 ki-
lometer 52 seconden toe op win-
naar Kevin Vermaerke uit de Ver-
enigde Staten. De wedstrijd was 
een succes voor de Wielerclub De 
Amstel; behalve Geleijn stonden 
ook Enzo Leijnse (tweede) en Vik-
tor Broex (vijfde) hoog op de uit-
slagenlijst. Edwin Commandeur 
(Aalsmeer) was zaterdag de beste 
bij de Masters-veertigplus in Slo-
ten. Commandeur, enkele weken 
geleden vierde in het districts-
kampioenschap, toonde zich de 
rapste sprinter van een bijna vol-
tallige groep. John Tromp klas-
seerde zich donderdag als vijfde 
in een rit om de Van Nimwegen-
trofee in Nieuwegein en behaal-
de eenzelfde resultaat in Rijswijk.

Rijsenhout
Aankomende donderdag 14 ju-
ni is het volop koers in Rijsen-
hout. Dit jaar staan er ook weer 
eens plaatselijke favorieten aan 
de start. Jari Senne waagt zich 
aan de jeugdwedstrijd en Owen 
Geleijn en Luke Kooij vertrek-
ken in de gecombineerde race 
voor junioren en amateurs. Aan 
de koers voor eliterenners, het 
hoofdnummer van de dag, wordt 
meegedaan door Leon Buijs uit 
Aalsmeer. Het programma: 15.15 
uur: jeugd; 16.15 uur meisjes en 
vrouwen; 17.30 uur amateurs en 
junioren; 19.15 uur eliterenners. 
De toegang tot het parcours in de 
dorpskom is gratis.

Winst voor Arno bij darten
Aalsmeer - Op 29 mei werd de 
laatste darts competitie van het 
seizoen gespeeld in ’t Middel-
punt. Er was weer veel animo en 
dus ook meer tegenspelers en 
dan ook vanzelf meer strijd. Het 
liep bij Arno Knol eerst niet zo 
lekker, hij miste zo hier en daar 
zijn dubbels maar op het juiste 
moment had hij een mooie uit-
gooi van 100 en hierdoor was de 
eerste plaats voor hem. Hij ver-
sloeg hierbij Raymond v/d Wei-
den, die nu tweede werd. Ben van 
Dam moest erg goed zijn best 
moest en zijn inzet werd beloond 
met de derde plaats. Gerben de 
Vries zag het niet meer zo zitten 
en dacht niet binnen de eerste 6 
te eindigen,maar ook hij gooide 
een mooie 100 score uit en werd 
vierde. Vincent Beukman werd 
vijfde. Hij had het best moei-
lijk tegen Kees de Lange, maar 

Kees gooide z’n dubbel niet uit 
en werd uiteindelijk zesde. In de 
verliezersrode werd Peter Bakker 
eerste. Voor Hans Dolk bleken de 
wonderen de wereld nog niet uit 
te zijn, want hij gooide zijn eerste 
180 score van al de jaren dat hij al 
mee doet, maar ondanks dat toch 
in de verliezersronde. Hij werd 
hier tweede. Henk v/d Stroom 
had ook z’n avond. Hij won zelfs 
één leg. De ouwetjes deden het 
zo slecht nog niet, beide de 70 
gepasseerd. Henk werd derde 
en Sebastiaan Dolk werd vier-
de. Darts blijft een sportief spel, 
maar   het komt wel op het dub-
bel uitgooien neer. Lukt dit niet, 
dan gaat je tegenspeler er met de 
winst van door. De darters heb-
ben nu vakantie. In september 
worden de pijlen iedere dinsdag-
avond weer ter hand genomen in 
het Middelpunt.

Vrijdag darten voor de lol in Dijkhuis
Zussen winnen finales 
bij dartcompetitie
Oude Meer - Op vrijdag 25 mei 
hebben de darters in ‘t Dijkhuis 
hun laatste punten van de com-
petitie kunnen gooien voor de 
eindranking van dit seizoen . De 
H.F. 132 is gegooid door Chris 
Brouwer die ook de finale in de 
winnaarsronde won van Tibor 
Hogervorst met 4-0 . In de verlie-
zersronde eindigde Raymond van 
der Weiden op de eerste plaats 
en Jan van Zanten werd tweede. 
Bij de dames won Jolanda Heijs-

teeg in de winnaarsronde van 
Henny Taal met 3-2 en in de ver-
liezersronde won Sandra Heijs-
teeg van Marcia Dubbelaar met 
2-1. Vrijdagavond 8 juni is er spe-
ciaal voor de vaste darters de af-
sluitingsavond met barbecue en 
prijzenfestival! De zaal gaat open 
om 18.30 uur. Er wordt nog gezel-
lig gedart voor de lol in ’t Dijkhuis 
aan de Aalsmeerderdijk 77 in Ou-
de Meer. Deelname kost 4 euro 
per persoon.!

Veel animo voor eerste jubileumactiviteit

Race met 3.000 eendjes 
in Oosterbad geslaagd 
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag 2 
juni gingen maar liefst 3.000 bad-
eendjes te water in het Ooster-
bad. Dankzij de hulp van Bas en 
Witte van Tol werden de eenden 
richting de finish gespoten.
Sommige eendjes wisten te ont-
snappen, maar met hulp van de 
jeugd kwam alles goed en wer-
den de eerste 20 winnende eend-
jes uit het water van het Ooster-
bad gevist door notaris Matthijs 
van Galen. De prijswinnaars zijn 
terug vinden op de website van 
Het Oosterbad. Dit was het eerste 
grote evenement dat plaatsvond 
ter ere van  het 90-jarig bestaan 
van het natuurbad aan de Mr. Jac. 
Takkade. 

Midzomernachtzwemmen
Vrijdagavond 22 juni wordt weer 
het traditionele midzomernacht-
zwemmen georganiseerd. Voor 
jong en oud zal er iets te beleven 
zijn. Zo zal er weer een opblaas-
run van 10 meter in het diepe bad 
liggen en mag er, totdat het don-
ker wordt, worden gezwommen.
Dit alles wordt omlijst met een 
gezellig muziekje. Kijk voor al het 
actuele nieuws van het Ooster-
bad ook eens op de facebookpa-
gina. Vanaf deze week is het na-
tuurzwembad weer op doorde-
weekse avonden geopend van 
19.00 tot 20.30 uur.
Door Loekie Brommer-Lucassen
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Postduivenvereniging de Telegraaf
Comb. Van Ackooy wint 
vlucht vanuit Pointoise
Aalsmeer - Vanwege slechte 
weersomstandigheden zaterdag 2 
juni in Frankrijk, België en Neder-
land werd de vlucht vanuit Poin-
toise in Frankrijk met een gemid-
delde afstand van 400 kilome-
ter uitgesteld naar zondag 3 ju-
ni. Ook voor zondag leek het in 
eerste instantie geen vroege los-
sing te worden, maar de verbete-
ringen zijn sneller gekomen dan 
men had gedacht. Maar enkele 
mistvelden blijken toch hinder ge-
geven te hebben. Om 08.30 uur 
werden de duiven in vrijheid ge-
steld en met een variabele wind 
kon de reis richting hok beginnen. 
Om 13.29.46 uur meldde zich de 
17-1125620 bij de vader/dochter 
Combinatie Van Ackooy in Hoofd-
dorp zich en deze duif maakte een 
snelheid van 1342,107 meter per 
minuut (81 kilometer per uur)en 
werd eerste in de vereniging. In de 
afdeling waar 8037 duiven in con-
cours stonden werd deze duif der-
tiende en in het Rayon met 1717 

duiven in concours zevende. John 
van Duren uit Amstelveen werd 
tweede en 36e in de afdeling en 
achtste in zijn Rayon met totaal 
1632 duiven. Cees van Vliet uit 
Kudelstaart werd derde en 22e in 
het rayon met totaal 1717 duiven. 
De uitslag van de vlucht Pointoise 
met 269 duiven en 15 deelnemers:
1.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  C. van Vliet Kudelstaart
4.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
5. P. v.d. Meijden 
 Aalsmeerderbrug
6. J.A. van Dijk Aalsmeer
7. W. Wij�e De Kwakel
8. A.J. van Belzen Kudelstaart
9. Darek Jachowski Mijdrecht
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. Th. v.d. Wie Aalsmeer
12. Gerard en Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
13. D. Baars Kudelstaart
14. M. de Block Aalsmeer
15. Tim Rewijk Aalsmeer

Atletiek AV Aalsmeer
Medailles voor Wim en 
Elise bij NK Masters 
Aalsmeer - Afgelopen week-
end namen Wim Metselaar en El-
lis Koese deel aan het NK Masters 
in Gouda. Wim Metselaar (mas-
ters 75) nam dit jaar niet deel aan 
een van zijn favoriete onderde-
len, de 800 meter, maar had zich 
ingeschreven op de 200 meter. In 
een spannende wedstrijd moest 
hij strijd leveren tot op de streep 
met de loper net voor hem. Hij 
versloeg hem nipt en dat leverde 

hem een tweede plaats op. Zijn 
tijd op de 200 meter was 36.71 
seconden. 
Ellis Koese kwam uit bij de vrou-
wen masters 50 op de onderde-
len verspringen en discuswer-
pen. Bij het verspringen was haar 
beste poging 2.80 meter, goed 
voor een derde plaats en bij het 
discuswerpen had zij een mooie 
worp van 18.81 meter, waarmee 
zij als vijfde eindigde.

Ellis Koese (rechts op de foto in het 
AV Aalsmeer tenue).

Wim Metselaar 
(startnummer 7511).

Aalsmeer - Totaal 1.700 fietsers 
hebben deelgenomen aan de 
Dorpentocht afgelopen zondag 
3 juni en samen hebben zij 4.500 
euro bijeen gebracht voor Stich-
ting Jarige Job. De 41e versie van 
de Dorpentocht was ouderwets 
gezellig. Veel oude bekenden. 
Het weer was met 25 graden en 
niet te veel wind buitengewoon 
geschikt voor een leuke fietstocht 
door de mooie omgeving van 
Amstelveen. Daarom besloten zo 
veel mensen om deel te nemen 
aan dé recreatieve fietstocht van 
het jaar om zo geld te verzame-
len voor het Goede Doel. Dit jaar 
was dat goede doel de Stichting 
Jarige Job. Deze stichting trak-
teert kinderen uit de allerarm-
ste gezinnen in de samenleving 
op een complete verjaardag. De 
startposten van de Dorpentocht 
waren dit jaar: Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdamse Bos, Sloten, 
Badhoevedorp, Schiphol Noord 
en Uithoorn. Omdat het mooi 
fietsweer was, kozen veel deelne-
mers voor de traditionele afstand 
van 55 kilometer. En wie dat toch 
te lang vond, was de 35 kilome-
ter afstand een prima alternatief.

Door het Bos
De 55 kilometer ging via het Am-
sterdamse Bos en de Haarlem-
mermeerse Ringvaart naar Sloten 

en Badhoevedorp. Vandaar via de 
fietstunnel onder de snelweg A4 
langs de vliegtuigspottersplaats. 
Daarna via Aalsmeer en de Bo-
venkerkerpolder weer terug naar 
het Keizer Karel College in Am-
stelveen. De 35 kilometer was 
een ingekorte versie van de lan-
gere afstand. Om de zoveel kilo-
meter was er een start- of contro-
lepost, waar men als bewijs van 
deelname een stempel met een 
letter ontving. Alle letters op een 
rij vormden het codewoord van 
de dag ‘Jarige Job’ (55 km) of ‘Ja-
rige’ (35 km). Een volle stempel-
kaart gaf na afloop bij inlevering 
recht op het erelint; geel-wit met 
goudkleurige opdruk.

Luid applaus
Op zondagavond, direct na de 
fietstocht, kon het bestuur van 
de Stichting Dorpentocht in aan-
wezigheid en onder luid applaus 
van alle vrijwilligers -symbolisch- 
een bedrag van 4.500 euro over-
handigen aan de bestuurder van 
de Stichting Jarige Job, die de-
ze gift met veel plezier en dank 
in ontvangst nam. Het was op-
nieuw een fietstocht waar zeer 
veel mensen met heel veel ple-
zier op zullen terugkijken. De vol-
gende Dorpentocht staat al weer 
gepland. Op zondag 2 juni 2019 
vindt de 42ste editie plaats. 

Cheque van 4.500,- voor Stichting Jarige Job

Totaal 1.700 deelnemers 
aan 41ste Dorpentocht

Gerard wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart van 13.30 
tot 16.30 uur. Op donderdag 31 
mei is het jokeren gewonnen 
door Gerard de Wit met 120 pun-
ten,  Bets Teunen eindigde als 
tweede met 144 punten en Tru-
dy Knol met 183 punten op plaats 
drie. Bij het klaverjassen was de-
ze week Huub Bouwmeester met 
5296 punten de beste. Nico de 
Ron werd met 5007 punten twee-
de en plaats drie was voor Nic de 
Jong met 4960 punten. De poe-
delplaats is deze week uitgereikt 
aan Coby Bouwmeester met 3472 
punten. Ook tijdens de vakantie-
periode gaat de kaartmiddagen 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 
8 juni is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. 
Aanvang is 20.00 uur. De zaal 
gaat open om 19.30 uur voor 
inschrijving, koffie en thee. Ie-
dere kaartliefhebber is van har-

Ubel wint op 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 13 juni. Er 
wordt gekaart in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat vanaf 13.30 
uur. Het kaarten op 30 mei is ge-
wonnen door Ubel van der Blom 
met 5284 punten. Op twee is Thea 
Reuling geëindigd met 5132 pun-
ten, plaats drie is behaald door 
Thea van Aalst met 4877 punten en 
op vier Piet Voorn met 4871 punten. 

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club de Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-

van de Ouderensoos door. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. Er is plaats voor nieuwe jo-
keraars en klaverjassers. Kom ge-
rust eens kijken of meespelen. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

te welkom in het buurthuis aan 
de Dreef 1. Het koppelkaarten 
op vrijdag 1 juni is gewonnen 
door Wim Spring in ’t Veld en 
Rijk van Egdom met 5337 pun-
ten. Op twee Plony de Langen 
en Paolo Molia met 5240 pun-
ten en op drie Joke Kievit en Mia 
Huijkman met 5193 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel 
Cees Lof en Carla van Nieuwkerk 
met 3534 punten.

dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Het klaverjassen op 30 
mei is gewonnen door Bert Kluin-
haar met 5729 punten. Jan Ramp 
werd tweede met 5727 punten 
en Jan Raadschelders derde met 
5597 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Corrie Durieux 
met 3253 punten.



Aalsmeer - Daniël Giacon is af-
gelopen weekend Nederlands 
Jeugd Kampioen floretscher-
men geworden. De 17-jarige 
Aalsmeerder wist de Nederlandse 
titel te behalen in de categorie Ju-
nioren. Dit is de oudste jeugdca-
tegorie met schermers tot 20 jaar. 
In de poules maakte Daniël 20 
punten en kreeg slechts 1 punt 
tegen. Daarmee had hij een vrij-
stelling voor de eliminatieronde 
met 32 schermers. Bij het Tableau 
16 versloeg hij zijn tegenstander 
met 15-4. De kwartfinale trok hij 
met 15-6 naar zich toe en de hal-
ve finale werd met een monster-
zege van 15-1 gewonnen. In de fi-
nale werd het pas spannend. Da-
niël raakte zijn kleine voorsprong 
van 11-9 kwijt tegen de 20-jarige 
tegenstander. Bij 14-14 maakte 
hij een punt en dacht hij gewon-
nen te hebben. Deze punt werd 
echter afgekeurd. Vervolgens 
wist Daniël alsnog het winnende 
punt te scoren. Dit is de achtste 

maal dat Daniël de Nationale titel 
in zijn eigen categorie heeft ver-
overd sinds zijn eerste kampioen-
schap in 2009. Slechts eenmaal 
greep hij naast het goud. Dani-
el wil zich blijven ontwikkelen en 
is daarom op zoek naar sponsors. 
Kijk op zijn website www.daniel-
giacon voor de mogelijkheden.
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54ste Wielerronde van 
Rijsenhout op 14 juni
Rijsenhout - Tussen de Giro en 
de Tour de France organiseert 
HSC de Bataaf  weer verschillende  
wielerrondes in de Haarlemmer-
meer. De start van dit wielercir-
cus is als vanouds in Rijsenhout. 
Op donderdag 14 juni zullen de 
kinderen tussen 7 en 12 jaar dit 
evenement openen met de Dik-
ke Banden Race. Deelname is gra-
tis, je hoeft alleen je fiets mee te 
nemen. Helm en shirt krijg je van 
de organisatie. Inschrijven kan via 
de website Dikke Banden Race of 
via de KNWU. Op de wedstrijddag 
inschrijven is ook mogelijk. De 
wedstrijd  start om 15.15 uur. 

Aandacht voor dames
Het organisatiecomité Wielerron-
de Van Rijsenhout (Okker de Kok, 
Dirk Maarssen, Jan Anna Tolsma 
en Willem van Dongen) heeft, zo-
als u van hen gewend bent, naast 
de heren ook weer de dames uit-
genodigd in hun wedstrijden. 
Voor deze sportieve dames vra-
gen zij speciaal uw aandacht. Veel 
organisaties nemen deze catego-
rie niet op in hun programma. 
Het comité vindt dit jammer. De 
reden dat zij de dames wel van 
harte uitnodigen is omdat er niet 
veel wedstrijden zijn voor deze 
dames. De heren kunnen tot op 
hoge leeftijd blijven wielrennen 
in verschillende categorieën, dat 
is bij de dames beperkt. Dames 
die tot op hogere leeftijd meerij-
den vormen een uitzondering. 
Wist u dat veel dames die nu op 
hoog niveau deelnemen aan ron-
des in Europa ooit zijn begonnen 
in de Ronde van Rijsenhout? En-
kele namen: Floortje Mackay , Ni-

na Buysman,  Isabel Tambach, Rie-
janne Markus, Maaike Boogaard 
en Lorena Wiebes. Ook dit jaar is 
de inschrijving open voor dames 
met een basislicentie. De HSC de 
Bataaf organiseert ook de Ronde 
van Nieuw Vennep op zondag 24 
juni, daar kunnen dames en he-
ren met en zonder licentie deel-
nemen in de FUN-klasse wed-
strijden. Inschrijven kan via MIJN-
KNWU  voor licentiehouders en 
deelnemers zonder licentie. 

Grote Prijs
De HSC de Bataaf  heeft weer een 
klassement ‘Grote Prijs Drieluik 
HSC De Bataaf’ Met de afsluiten-
de Ronde van Zwanenburg op 
zaterdag 30 juni. Deze afsluiten-
de wedstrijd wordt verreden op 
het club parcours in Zwanenburg 
waar na afloop de prijzen worden 
verdeeld. De sponsors van de-
ze evenementen hebben ook dit 
jaar weer hun financiële bijdrage 
geleverd om wederom deze wie-
lerwedstrijden te organiseren. 
HSC de Bataaf en het organisatie-
comité Wielerronde Van Rijsen-
hout nodigt iedereen uit om hun 
wedstrijden te bezoeken.  
Het programma van 14 juni is: 
15.15 uur Dikke Banden Race. 
16.15 uur Combi wedstrijd voor 
vrouwen: Basislicentie, Amateur, 
Junioren en Nieuwelingen.  
17.30 uur Junioren, Amateurs en 
Sportklasse.
19.15 uur B-Profs, Elite, Belofte en 
Amateurs.
Zondag 24 juni Nieuw Vennep 
start 12.00 uur. Zaterdag 30 juni 
Zwanenburg start 13.00 uur. De 
toegang is overal gratis. 

Trampolinespringen
SV Omnia met 23 springers 
naar NK in Rotterdam
Aalsmeer - Op zaterdag 26 mei 
sprong de AB selectie van SV Om-
nia 2000 haar derde en laatste 
plaatsingswedstrijd bij Trampoli-
nevereniging KDO in Apeldoorn. 
Een spannende wedstrijd, omdat 
aan het einde van de dag bekend 
werd welke springers door mo-
gen naar het NK in Ahoy op 23 en 
24 juni. Dat zijn – in alle klassen 
– maar liefst 23 SV Omnia 2000 
springers dit jaar.
In de definitieve Individuele uit-
slag van de AB selectie eindigden 
Finn-Julien Falk, Boris Claus, Mel-
vin Dokter en Fenno van Beek op 
respectievelijk de derde, de vijf-
de, de zesde en zevende plaats in 
hun klasse. Zij verzekerden zich 
met deze prestaties van deelna-
me aan het NK. 
Bij het synchroonspringen ein-
digden Fenno van Beek en Re-

mo Schrier (Forza Gymnastica) op 
de eerste plaats in het eindklas-
sement. Marlies Kok en Amber 
Rademaker werden derde bin-
nen hun categorie. Sabine Boeg-
man en Madelief Wijkstra (TV Trif-
fis) kwamen uit op een vierde 
plaats. Deze drie synchroonparen 
stromen door naar het NK. Melvin 
Dokter kon helaas opnieuw niet 
synchroon springen door een en-
kelblessure van zijn partner Chris 
Moerman (TV Triffis), maar zij wis-
ten zich op basis van hun punten-
totaal en de selectieprocedure, 
wél te plaatsen voor het  NK. 
De NK-deelnemers in de C-, D- en 
E- klassen waren al begin april be-
kend. In totaal reist Omnia dus 
met 23 springers en de nodige 
trainers, begeleiders en suppor-
ters af naar Rotterdam op 23 en 
24 juni. Allemaal heel veel succes!

SV Omnia 2000
Veel medailles twirlsters 
bij thuiswedstrijd
Aalsmeer - Op 27 mei organi-
seerde de twirlgroep van SV Om-
nia 2000 een eigen wedstrijd in 
sporthal de Bloemhof. Er zijn die 
dag veel medailles mee naar huis 
gegaan. Zo zijn er bij het onder-
deel 1 baton gouden medail-
les verdiend door Isa, Mayke, Ra-
chel (alle 3 zijn gepromoveerd) en 
door Mireille. Kirsten werd twee-
de in haar categorie en Rianne en 
Demi vierde (ieder in hun eigen 
klasse). Voor Joy was het extra 
spannend. Zij heeft voor het eerst 
meegedaan en mag voortaan uit-
komen in de Novice. Ook bij het 
onderdeel 2 baton werd er goud 
behaald door Kirsten en May-
ke werd tweede. Demi wederom 
vierde en Mireille in haar catego-
rie weer eerste. 
Daarna was het tijd voor het 
meest spannende onderdeel (al-
thans voor de kids ): Kidstwirl. Isa 
en Mandy werden ieder in hun 
eigen categorie eerste. Renske 
en Lianne werden beide tweede, 
Kirsten B. vierde, Teresa en Fien 
vijfde en Noreen en Puck zesde. 
Super goed. Helemaal van Tere-
sa, Noreen en Puck, want voor 

hun was het de allereerste wed-
strijd. Ook bij het onderdeel solo 
dance werd er zeer goed gepres-
teerd. Dit keer een promotie en 
een gouden medaille voor Lian-
ne. Zij werd eerste en mag voor-
uit op een niveau hoger gaan 
twirlen. Toppertje. Ook Isa, Mireil-
le en Kirsten kregen goud. May-
ke, Demi en Renske werden twee-
de in hun eigen categorie en Ra-
chel werd zevende. Mayke en Ri-
anne hebben ook weer meege-
daan met hun duo dance en ook 
zij werden eerste en zijn gepro-
moveerd. 
Wat een geweldige resultaten. 
Kan het nog mooier worden? Ja 
zeker. Het Ensemble bestaande 
uit Rianne, Mayke en Rachel heb-
ben voor het eerst deelgenomen 
met elkaar en wisten gelijk 69 
punten te behalen. Dit houdt ge-
noeg punten voor het NK in. En 
hoe leuk is het om een dag als de-
ze met elkaar af te sluiten. Heer-
lijk met elkaar gegeten in de kan-
tine van de Bloemhof waarna de 
kids nog lekker hebben kunnen 
spelen in de zaal. Topdag. Op naar 
de volgende wedstrijd!

De twirlsters van SV Omnia 2000. Achter van links naar rechts: Kirsten, Ri-
anne, Demi, Lianne, Joy, Mireille, Rachel en Mayke. Midden: Kirsten, Isa en 
Fien. Voor: Renske, Puck, Teresa, Mandy en Noreen.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD sluit seizoen af met 
nederlaag tegen KIOS
Kudelstaart - Het lange wachten 
kan weer beginnen, want VZOD/
FIQAS speelde afgelopen week-
end haar laatste wedstrijd van 
het seizoen. De korfballers uit Ku-
delstaart moesten het in Nieuw-
Vennep opnemen tegen KIOS, 
een sterke ploeg met een aantal 
jonge talenten. Er stond die mid-
dag veel op het spel; zo moest er 
gewonnen worden om degrada-
tie naar de derde klasse te voor-
komen. Ook moest de direc-
te concurrent Woudenberg ver-
liezen van hekkensluiter Oranje 
Nassau.

Sterke eerste fase
De wedstrijd ging om 15.30 uur 

van start. Een goed begin is het 
halve werk dacht KIOS, want bin-
nen een paar minuten stond 
de thuisclub al op een 3-0 voor-
sprong. Zoals wel vaker dit sei-
zoen kon VZOD/FIQAS het zwak-
ke begin rechtzetten met een 
reeks fantastische acties, waar-
door de ploegen op gelijke hoog-
te kwamen: 4-4. Het enigszins ge-
havende VZOD liet zien het ni-
veau van een team als KIOS, in te-
genstelling tot de vorige ontmoe-
ting (15-26), goed aan te kunnen. 
Na de 7-6 kwam de thuisploeg 
echter steeds meer in de wed-
strijd te zitten. VZOD/FIQAS daar-
entegen was het goede spel van 
de eerste fase kwijt en keek daar-

Debutant Ruben Maat in de achtervolging.

door in de rust tegen een 10-6 
achterstand aan.

KIOS trekt aan langste eind
Het begin van de tweede helft 
was identiek aan die van de eer-
ste helft. KIOS leek met twee tref-
fers de wedstrijd definitief naar 
zich toe te trekken, maar de Ku-
delstaartse korfballers gaven 
nog niet op. Weer waren de twee 
ploegen aan elkaar gewaagd, en 
door vier rake schoten van VZOD 
kwam de spanning terug in de 
wedstrijd. Ook KIOS wist twee 
keer te scoren: 14-10. Het was 
een leuk schouwspel om te zien, 
maar wel eentje waarin VZOD/
FIQAS uiteindelijk het onderspit 
zou delven. Pakweg tien minuten 
later kwam KIOS namelijk op een 
20-13 voorsprong.  En hoewel 
het duidelijk werd dat VZOD de-
ze wedstrijd niet meer ging win-
nen, zorgden de spelers (ook na 
het inzetten van meerdere junio-

ren) er wel voor dat de inzet hoog 
bleef. Mede hierdoor hebben de 
meegereisde supporters toch 
nog een leuk duel gezien, resul-
terend in een 23-15 overwinning 
voor KIOS.

Einde seizoen
VZOD/FIQAS mag dan wel ge-
degradeerd zijn, omhoog kijken 
doen de korfballers altijd. Het 
team is trots dat zij na de kampi-
oenschappen van 2014/15, zowel 
op het veld als in de zaal, meerde-
re seizoenen in de tweede klasse 
hebben mogen spelen. Helaas is 
dat nu voorbij, maar met Rob Vis-
scher als nieuwe trainer hopen de 
korfballers op het veld weer aan-
spraak te maken op promotie. De 
trainers Hans van Leeuwen, Piet 
van Beugen en Gradus van Limpt 
worden bedankt voor hun inzet 
in het afgelopen seizoen. Zij na-
men in een moeilijke periode de 
club bij de hand. Hulde daarvoor!  

Badminton
Clubkampioenschappen 
Flower en Space Shuttle
Aalsmeer - Flower Shuttle en 
Space Shuttle spelen al een aantal 
jaren samen. Op woensdagavond 
in Aalsmeer en op maandag-
avond in Uithoorn. Zo kunnen de 
beide clubs hun leden nog steeds 
2 speelavonden aan bieden. Door 
de samenwerking is er ook meer 
speelplezier gekomen. Na een 
leuk en sportief seizoen volgen 
er in maart altijd de clubkampi-
oenschappen. Voor het eerst spe-
len beiden clubs samen de club-
kamp. Er was veel animo en de or-
ganisatoren hadden er hun han-
den vol aan. Er werd gespeeld 
op de speelavonden, zowel op 
maandag als woensdag. Je kon je 
inschrijven voor de single, double 

en mixdubbel. De wedstrijdcom-
missie stelde de koppels samen 
en deelde ze in op sterkte. Hier-
door kreeg je verrassende kop-
pels en wedstrijden, wat de club-
kampioenschappen extra span-
nend maakte.  De finales werden 
allemaal op een maandag ge-
speeld. De spelers werden aan-
gemoedigd door de andere le-
den. Op bijgaande foto de win-
naars van de diverse onderdelen. 
Een aantal spelers hadden meer-
dere bekers gewonnen. Lijkt het 
u ook leuk om in het nieuwe sei-
zoen te gaan badmintonnen. Kijk 
dan op de website van BC Space 
Shuttle www.bcspaceshuttle.nl of 
mail naar info@bcspaceshuttle.nl

NK floretschermen voor jeugd
Daniël Giacon opnieuw 
Nederlands kampioen

Vrij bridgen bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
30 mei was er iets minder belang-
stelling voor het vrij bridgen bij 
BC Onder Ons. Het warme weer 
zal daar ongetwijfeld debet aan 
zijn geweest. Tocht wisten enke-
le nieuwe paren de weg naar Stu-
dio’s Aalsmeer te vinden. De or-
ganisatie had er graag nog een 
paar bij gehad, dus weer oneven.
 De uitslag in de A-lijn: 1e Ani-
ta Martens en Bep Heijtel met 
57.29%, 2e Toon Schutte en Jan 

Koningen met 55.73% en 3e Jan 
en Jeanne Melis met 54.69%. In 
de B-lijn: 1e Emmy en Gerard van 
Beek met 64.58%, 2e Anneke van 
Dam en Rina Korenwinder met 
59.38% en 3e Lidy Raaphorst en 
Jan Hendriks met 55.73%.

Op 22 september wordt de Kroe-
gentocht gehouden. Info en op-
geven kan via de site: www.nb-
bclubsites.nl/club1023. Er is de-
ze zomer iedere woensdagavond 
vrij bridgen bij Onder Ons in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade. Bridge-liefhebbers zijn wel-
kom. Aanwezig voor inschrijving 
om 19.15 uur.






